ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’
Τρίτη 9 Δεκεµβρίου 2014
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1. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών», σελ. 3227
2. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Μακεδονίας και Θράκης και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Πράξεις εισφοράς σε γη και
σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», σελ. 3260
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
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ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’
Τρίτη 9 Δεκεµβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 9 Δεκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
15.16’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 4-12-2014 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση.
Κατά την επεξεργασία του παρόντος νοµοσχεδίου ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας ορίζει µε επιστολή του ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο τη
Βουλευτή κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ ορίζει ως ειδικό αγορητή τον κ. Δηµήτριο Σαλτούρο.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων διά της
κ. Κουντουρά ορίζει ως ειδική εισηγήτρια τη Βουλευτή κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Μαρίνο Ουζουνίδη.
Η Χρυσή Αυγή ορίζει ως ειδικό αγορητή τον κ. Δηµήτριο Κουκούτση και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Σερρών κ. Αρτέµιο Ματθαιόπουλο.
Η Δηµοκρατική Αριστερά ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή

Α’ Αθήνας κ. Γιάννη Πανούση και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
τον Βουλευτή Αχαΐας κ. Νίκο Τσούκαλη.
Οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές ορίζουν ως ειδικό
αγορητή τον Βουλευτή Β’ Πειραιά κ. Ιωάννη Κουράκο και ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο τη Βουλευτή κ. Ραχήλ Μακρή.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Στο σχέδιο νόµου στο τέλος του τίτλου –επειδή βάζουµε και
τροπολογίες- θα προστεθεί η φράση «και άλλες διατάξεις».
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, η φράση «σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1,2,3, και 4» αντικαθίσταται µε τη φράση «1,2 και
3», το τέσσερα (4) δεν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη. Μπορείτε να τις καταθέσετε και να διανεµηθούν και στη
διάρκεια της συνεδρίασης µπορείτε να ζητήσετε τον λόγο για να
τις επεξηγήσετε, για συντόµευση χρόνου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αφορούν την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2076. Η διάταξη της παραγράφου 8
αποσύρεται και η τροπολογία που καταθέσαµε για τον Σωφρονιστικό Κώδικα είναι ακριβώς η ίδια, αλλά είναι πιο σωστή νοµοτεχνικά.
Θα τη δείτε, δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά την τροπολογία.
Εάν είναι κάτι άλλο, κατά τη συζήτηση θα τα πούµε.
(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 Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Υψηλάντης για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το υπό εξέταση
σχέδιο νόµου: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών» αποσκοπεί στο να ρυθµίσει δύο
θέµατα, που τολµώ να πω ότι απασχολούσαν και απασχολούν
την ελληνική κοινωνία και αποκαθιστούν το περί δικαίου αίσθηµα.
Το πρώτο έχει να κάνει µε τη διαχείριση από το ελληνικό δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου -όπως αναγράφεται
διευρυµένο «τα κρατικά νοµικά πρόσωπα», έχοντας υπ’ όψιν και
τη φορολογική νοµοθεσία και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης-, εν γένει των δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών
απαιτήσεων και µετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασµών
ή των µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες στη διάρκεια της
ποινικής διαδικασίας. Έρχεται λοιπόν το κράτος για πολίτες οι
οποίοι έχουν υποπέσει σε οικονοµικά εγκλήµατα κατά του δηµοσίου, κατ’ αρχάς, να δεσµεύει τα ποσά αυτά και να τα θέτει υπό
τη διαχείρισή του.
Το δεύτερο αφορά τη θέσπιση µιας µορφής ποινικής συνδιαλλαγής για τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο, που διευκολύνουν
το ελληνικό δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα, όπως ανέφερα, και τη
γενική κυβέρνηση, να ικανοποιηθούν πλήρως από την αξίωση και
τη ζηµιά τους.
Οι ρυθµίσεις αυτές επιδιώκουν να είναι συµβατές µε τις συνταγµατικές αρχές και την αρχή του τεκµηρίου της αθωότητας,
ενώ παρέχεται και η δυνατότητα στο δηµόσιο και στα νοµικά
πρόσωπα και τους φορείς, στους οποίους αναφέρθηκα, να έχουν
ακριβώς µία συνολική εικόνα των ποσών αυτών αλλά και της
αξιοποίησής τους, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε συντοµότερους χρόνους από εκείνους της ποινικής διαδικασίας. Επέρχεται έτσι ικανοποίηση του δηµοσίου αισθήµατος για την τύχη
και τη διαχείριση από πλευράς του κράτους των ποσών εκείνων
που φέρεται ότι έχουν γίνει αντικείµενο ιδιοποίησης σε βάρος
του δηµοσίου και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.
Συγκεκριµένα, στις περιπτώσεις κατάσχεσης, δέσµευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που εξέδωσε την οικεία
απόφαση, διάταξη ή το βούλευµα διατάσσει την παρακατάθεση
των µετρητών, του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασµών ή των
µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες σε έναν δεσµευµένο άτοκο
λογαριασµό, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορουµένου.
Ποια εγκλήµατα αφορά η διάταξη αυτή; Αφορά εκείνα τα
οποία προβλέπονται στον ν. 2523/1997, δηλαδή φορολογικά αδικήµατα. Αφορά αδικήµατα του ν. 2960/2001 του Τελωνειακού
Κώδικα, του ν. 2803/2000, που αφορά τη σύµβαση προστασίας
συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ν. 3691/2008 για τη
νοµιµοποίηση εσόδων, του ν. 3213/2003 για το «πόθεν έσχες»,
του ν. 4022/2011 περί διαφθοράς αξιωµατούχων, εκείνων του
Ποινικού Κώδικα που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των
περιουσιακών δικαιωµάτων τα οποία πραγµατώθηκαν χωρίς βία
ή απειλή -δηλαδή αποκλείεται η περίπτωση της ληστείας και είναι
εύλογο- και τελέσθηκαν σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
οποιουδήποτε νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή νοµικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 ή
του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 ή οποιουδήποτε άλλου φορέα της γενικής κυβέρνησης και επίσης οποιασδήποτε ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή άλλης κρατικής αρχής.
Επίσης, ισχύουν και στα συναφή µε όλα τα ανωτέρω εγκλήµατα που τελέστηκαν µε σκοπό τη διευκόλυνση εκτέλεσης ή συγκάλυψης αυτών. Αυτά πραγµατεύονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 1.
Εάν όλα αυτά τα εγκλήµατα έχουν τελεστεί σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου ή στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων του, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο
που εξέδωσε την απόφαση, διάταξη ή βούλευµα διατάσσει την
απόδοση στο ελληνικό δηµόσιο των µετρητών ή του υπολοίπου
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των τραπεζικών λογαριασµών ή µετρητών που περιέχονται σε
θυρίδες, συνυπολογιζοµένων των τόκων, των προσαυξήσεων και
των προστίµων και µέχρι του συνολικού ποσού αυτών έναντι της
οφειλής ή αίτησης ζηµίας που προσδιορίστηκε κατά τον χρόνο
κατά τον οποίο η απαίτηση του δηµοσίου καθίσταται εισπρακτέα,
είτε συνεπεία παρέλευσης της προθεσµίας αµφισβήτησης της
πράξης προσδιορισµού, διοικητικής ή δικαστικής, είτε τέλος,
στην περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, όταν
έχουµε έγερση αµφισβήτησης.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου προβλέπονται τα ως άνω και για την περίπτωση που τα εγκλήµατα
έχουν, όπως είπα και πριν, τελεστεί κατά άλλων, εκτός του ελληνικού δηµοσίου, και αναφέροµαι στα πρόσωπα του δηµοσίου ή
του ιδιωτικού δικαίου, µε τη διαφορά ότι τα πρόσωπα τα οποία
διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, τα νοµικά πρόσωπα, για την
απόδοση απαιτείται η έκδοση εκτελεστού τίτλου µε ισχύ δεδικασµένου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αφορά την περίπτωση που
προβάλλονται ταυτόχρονα απαιτήσεις από περισσότερα πρόσωπα και ρυθµίζει ως εξής: Για την απόδοση, λοιπόν, διενεργείται κατά τον λόγο της ζηµίας ή της αξίωσης από το καθένα, ενώ
για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 δεν
επηρεάζεται η ποινική µεταχείριση του υπόπτου ή του κατηγορουµένου, εάν κάποιος δεν συµφωνεί.
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι δεν θίγονται τα επικρατέστερα δικαιώµατα τρίτων επί των µετρητών ή των τραπεζικών
λογαριασµών, τα οποία τυχόν είχαν αποκτηθεί µε βάση τις κείµενες διατάξεις.
Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 προβλέπει τη χορήγηση από
το πιστωτικό ίδρυµα που διενεργεί την παρακατάθεση πιστοποιητικού για όλες αυτές τις αξιώσεις, ενώ στην παράγραφο 8 του
άρθρου 1 προβλέπεται ότι, εάν µετά την απόδοση των µετρητών
ή του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών
που περιέχονται σε θυρίδες, οι απαιτήσεις του ελληνικού δηµοσίου ή του νοµικού προσώπου ή φορέα έπαψαν για τον οποιονδήποτε λόγο να είναι κατά τις κείµενες διατάξεις εισπρακτέες,
εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση του ποινικού
δικαστηρίου, τα αποδοθέντα ποσά, µε αίτηση οποιουδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον, παρακατατίθενται υπέρ αυτού στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το άρθρο 2, όπως προείπα, ρυθµίζει την περίπτωση κατά την
οποία ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος για την εκτέλεση των εγκληµάτων, στα οποία αναφέρθηκα προηγουµένως, και ο οποιοσδήποτε βέβαια τρίτος που ενεργεί για λογαριασµό του µπορούν
µε ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους προς τον εισαγγελέα, τον
ανακριτή ή το δικαστικό συµβούλιο, κατά περίπτωση, να καταβάλουν το συνολικό ποσό της οριζόµενης στο κατηγορητήριο,
στο κλητήριο θέσπισµα ή στο βούλευµα ζηµίας ή αξίωσης, για
πλήρη ικανοποίηση του ελληνικού δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων ή των φορέων, στα οποία ήδη έχω αναφερθεί, και σε περίπτωση περισσοτέρων, του συνόλου αυτών και µάλιστα σε
κεφάλαια στα οποία δεν έχει επιβληθεί κατάσχεση, δέσµευση ή
απαγόρευση κίνησης λογαριασµών. Η πλήρης ικανοποίηση µπορεί να γίνει δεκτή µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας
στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας, µε την κατάθεση των χρηµάτων
σε άτοκο λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή
του κατηγορουµένου.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προβλέπεται ότι ο ύποπτος
ή ο κατηγορούµενος των εγκληµάτων του άρθρου 1 ή κάποιος
τρίτος, που του έχει επιβληθεί ή διαταχθεί κατάσχεση ή απαγόρευση κίνησης λογαριασµών, και οι συνδικαιούχοι αυτών µπορούν µε ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους προς τον εισαγγελέα,
τον ανακριτή, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο να συναινέσουν στην οριστική απόδοση στο ελληνικό δηµόσιο και στα νοµικά πρόσωπα στα οποία αναφέρθηκα σε πλήρη ικανοποίηση
αυτών για τα οριζόµενα σε βάρος τους ποσά, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 6 για τα βεβαιωµένα δικαιώµατα τρίτων.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται η πλήρης ικανοποίηση, που είναι
η ολοσχερής απόδοση του ποσού της οριζόµενης στο κατηγορητήριο ή στο κλητήριο θέσπισµα ή στο βούλευµα ζηµίας ή αξίω-
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σης και είναι ελεύθερο από επικρατέστερα δικαιώµατα τρίτων
επί των µετρητών ή των τραπεζικών λογαριασµών.
Επίσης, ορίζονται οι ποινές που δύνανται να επιβληθούν στον
κηρυχθέντα ένοχο που έχει πλήρως αποκαταστήσει ή ικανοποιήσει τον ζηµιωθέντα.
Υπάρχουν οι εξής διαβαθµίσεις: α) Αν η προβλεπόµενη στον
νόµο ποινή είναι µέχρι ισόβια κάθειρξη, επιβάλλεται: αα) κάθειρξη µέχρι δέκα έτη, αν η ικανοποίηση λάβει χώρα µέχρι την
απολογία του κατηγορουµένου στον ανακριτή και ββ) κάθειρξη
µέχρι δεκαπέντε έτη, αν η ικανοποίησή τους λάβει χώρα µέχρι
την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθµια
δίκη.
β) Αν η προβλεπόµενη ποινή είναι άνω των δέκα ετών, επιβάλλεται: αα) φυλάκιση, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων
λάβει χώρα µέχρι την απολογία του κατηγορουµένου στον ανακριτή και ββ) φυλάκιση µέχρι τριών ετών, αν η ικανοποίησή τους
λάβει χώρα µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στην
πρωτοβάθµια δίκη.
γ) Αν η προβλεπόµενη στον νόµο ποινή είναι κάθειρξη µέχρι
δέκα έτη, επιβάλλεται: αα) µέχρι δυο έτη, αν η ικανοποίηση των
ανωτέρω λάβει χώρα µέχρι την απολογία του κατηγορουµένου
στον ανακριτή και ββ) φυλάκιση µέχρι τρία έτη, αν η ικανοποίηση
λάβει χώρα µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στην
πρωτοβάθµια δίκη.
Ο κακουργηµατικός χαρακτήρας των πράξεων του άρθρου 1
εξακολουθεί να παραµένει ακόµα και στην περίπτωση πρόβλεψης ποινής φυλάκισης. Δεν αλλάζει, δηλαδή, ο χαρακτήρας.
Επί πληµµεληµάτων εφαρµόζονται οι διατάξεις της έµπρακτης
µετάνοιας του άρθρου 384 του Ποινικού Κώδικα και της ικανοποίησης του παθόντα, όπως αναφέρεται το άρθρο 406Α του Ποινικού Κώδικα. Η ικανοποίηση αυτή ωφελεί και τους υπόλοιπους
συµµετόχους που συµφωνούν, ενώ, αν ο συµµέτοχος δεν συµφωνεί, δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις.
Με το άρθρο 3 η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και
2 - των βασικών, δηλαδή, ρυθµίσεων- δεν επηρεάζει την προβολή
και την ικανοποίηση των µη περιουσιακών αξιώσεων του πολιτικώς ενάγοντος, καθώς και τα δικαιώµατα αυτού. Τα µη περιουσιακά δικαιώµατα, δηλαδή, εξακολουθούν να υφίστανται και
µπορεί το δηµόσιο και τα πρόσωπα που είπαµε ότι θίγονται να
τα αξιώσουν.
Εξαιρούνται απ’ όλες αυτές τις διατάξεις ρύθµισης αυτών των
θεµάτων ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές, Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δήµαρχοι, Αντιδήµαρχοι ή αν
τα πρόσωπα αυτά συµµετείχαν στη διάπραξη όλων αυτών των
εγκληµάτων.
Στη συνέχεια, προβλέπεται για τις υποθέσεις του άρθρου 1,
όταν έχει εκδοθεί παραπεµπτικό βούλευµα, ότι αρµόδιο για να
διατάξει όσα ειπώθησαν για τα άρθρα 1 και 2 είναι κατά περίπτωση, το δικαστικό συµβούλιο, εάν η υπόθεση εκκρεµεί στην
κύρια ανάκριση, αρµόδιος είναι ο ανακριτής και µετά την έναρξη
της αποδεικτικής διαδικασίας, αρµόδιο είναι το δικαστήριο που
έχει επιληφθεί.
Στη συνέχεια, γίνεται µια πρόβλεψη για το πώς αποδίδονται τα
χρήµατα όταν υπάρχει δικαστική απόφαση. Έτσι, στο άρθρο 6
µε την παράγραφο 1 ορίζεται ότι, σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης το δικαστήριο καθορίζει το ύψος της ζηµίας, καθώς και
το πρόσωπο σε βάρος του οποίου τελέστηκε το οποιοδήποτε
από τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 αδικήµατα. Εφόσον είναι το
ελληνικό δηµόσιο το ζηµιωθέν, το δικαστήριο διατάσσει την οριστική απόδοση του ισόποσου ποσού ή της αξίωσης από τα κατασχεθέντα ή κατατεθέντα χρήµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 1 και 2 και, σε περίπτωση περισσοτέρων, ρυθµίζεται
ανάλογα.
Σε περίπτωση τώρα αθωωτικής και αµετάκλητης απαλλαγής,
διότι δεν αποδείχθηκε η αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος,
αποδίδονται στους δικαιούχους τα ποσά αυτά εντόκως και αυτά
τα προβλέπει, όπως είπα, το άρθρο 6.
Στο άρθρο 7 υπάρχουν εξουσιοδοτικές διατάξεις, προκειµένου
να καθοριστεί ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης
των χρηµατικών απαιτήσεων του ελληνικού δηµοσίου και η
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διαδικασία ανοίγµατος και καταγραφής του περιεχοµένου των
θυρίδων.
Το άρθρο 8, δε, αναφέρεται σε τρεις περιπτώσεις µεταβατικών
διατάξεων για τις εκκρεµείς υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν και
για τις ρυθµίσεις των υποπεριπτώσεων.
Τέλος, µε τις τελικές διατάξεις του άρθρου 9 και του άρθρου
10, το οποίο αφορά την ισχύ του νόµου, ολοκληρώνεται το
νοµοσχέδιο για το οποίο καλούµαστε σήµερα να αποφανθούµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα γίνεται µε τροπολογία
µία πράξη ανθρωπιάς, µία πράξη πραγµατικής προσήλωσης
τόσο στη νοµιµότητα όσο και στην ανθρωπιστική πλευρά των ζητηµάτων.
Με τροπολογία την οποία από ό,τι βλέπω υπογράφουν ο
Υπουργός κ. Αθανασίου και ο Υπουργός Οικονοµικών, έρχεται
να ρυθµιστεί το θέµα ανάλογων περιπτώσεων µε την περίπτωση
Ρωµανού, δίνοντας τόσο τη δυνατότητα µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της δικαιοσύνης για παρακολούθηση από κοντά
των µαθηµάτων, όσο βεβαίως και µε τη χρήση -εκεί που δεν προβλέπεται- των µέσων της τεχνολογίας, ώστε να µη χάνουν ούτε
τα µαθήµατά τους οι κρατούµενοι ούτε βεβαίως το δικαίωµα των
εξετάσεων.
Έτσι νοµίζω ότι µπαίνει σε ένα προχωρηµένο και πολύ ικανοποιητικό σηµείο η εκκρεµότητα αυτή, που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιχείρησε να µετατρέψει σε παντιέρα της στην
επιχειρούµενη κατά την άποψή τους αυτή ανατροπή.
Παντιέρες στα πεζοδρόµια, παντιέρες στα Εξάρχεια, παντιέρες παντού! Αυτές τις παντιέρες σύντοµα ο ελληνικός λαός θα
τις κατεβάσει και θα τις αποστείλει. Διότι γνωρίζει καλά ποια είναι
τα κίνητρα αυτά τα οποία ωθούν την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
στο να παίρνει αυτές εδώ τις θέσεις και να συντρέχει σε θέµατα,
που, ναι, µεν όλοι έχουµε τις ευαισθησίες εκείνες για να τα ρυθµίζουµε στο πλαίσιο της νοµιµότητας, αλλά εκείνοι επιχειρούν να
τις παρουσιάσουν ως πράξεις επαναστατικές, ως πράξεις τις
οποίες µόνον η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να προστατεύει και
µπορεί να προβάλλει.
Κύριε Υπουργέ, θα κλείσω, ζητώντας την αποδοχή µίας τροπολογίας που έχει κατατεθεί σχετικά µε το Διοικητικό Συµβούλιο
του Ινστιτούτου Ναυτικού Δικαίου της Ρόδου, το οποίο µπορεί
να λειτουργήσει µε τη σύνθεση την οποία προτείνετε. Παρακαλούµε και για την εύρυθµη λειτουργία της Ακαδηµίας του Ινστιτούτου αλλά και για την εύρυθµη λειτουργία του ιδίου να γίνει
αποδεκτή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέα Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αρµοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης ορίζει ως ειδικό αγορητή τον
Βουλευτή κ. Ιωάννη Γκιόκα.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Σταύρος Κοντονής, για δεκαπέντε λεπτά. Θα έχετε την ανοχή του
Προεδρείου για όσο χρειαστεί.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ την τοποθέτησή µου µε
ένα σοβαρό ζήτηµα που απασχολεί όχι µόνο την κοινή γνώµη
στην Ελλάδα, αλλά από χθες απασχολεί το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης. Είναι το θέµα της εκπαιδευτικής άδειας του
καταδικασθέντα και κρατουµένου Νικολάου Ρωµανού.
Ξεκινάω µε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι σήµερα
απερρίφθη από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η αίτηση αναίρεσης την οποία είχε καταθέσει ο Νικόλαος Ρωµανός διά των
πληρεξουσίων συνηγόρων του. Εποµένως πρέπει να αντιληφθούµε ότι η υπόθεση αυτή είναι στα χέρια της νοµοθετικής
εξουσίας και στα χέρια κυρίως της εκτελεστικής εξουσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνεστε όλοι ότι έχουµε
να κάνουµε µε ένα νέο παιδί, του οποίου η βίαιη συµπεριφορά
ενός ανεύθυνου και εγκληµατικά φερόµενου δηµόσιου λειτουργού σηµάδεψε τη ζωή.
Το νεαρόν της ηλικίας του και οι συγκεκριµένες συνθήκες που
έζησε πρέπει µετ’ επιτάσεως να µας οδηγήσουν σήµερα στο να

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΣΤ’ - 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

πάρουµε µια νοµοθετική πρωτοβουλία σχετικά µε αυτό το παιδί
για κάτι που το επιβράβευσε το κράτος, δηλαδή την εισαγωγή
του σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, να έχει τη δυνατότητα
των σπουδών. Ο κανόνας είναι οι κρατούµενοι να έχουν αυτή τη
δυνατότητα.
Πρέπει, λοιπόν, σήµερα να νοµοθετήσουµε κατά τέτοιον τρόπον, ώστε να αποφευχθεί οτιδήποτε µοιραίο σε αυτήν την εξέλιξη
και ο Νίκος Ρωµανός να αποκτήσει τη δυνατότητα να συνεχίσει
τις σπουδές του. Η µέχρι σήµερα επιχειρηµατολογία από µεριάς
της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για το ζήτηµα αυτό
οδήγησε σε όξυνση αυτής της κατάστασης.
Θεωρούµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, ότι η χθεσινή σας δήλωση περί χρήσης του µηχανισµού γεωεντοπισµού
κινείται σε θετική κατεύθυνση. Όµως, πρώτα και κύρια, θα πρέπει
να δούµε σήµερα εδώ, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, το γεγονός
πως είναι απαραίτητο να νοµοθετηθεί ότι, σε κάθε περίπτωση
που ζητείται εκπαιδευτική άδεια, αυτή πρέπει να παρέχεται, διότι
η εκπαιδευτική διαδικασία είναι µια διαδικασία που µόνο θετικά
αποτελέσµατα µπορεί να έχει για τον οποιονδήποτε κρατούµενο.
Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο, κύριοι συνάδελφοι, γιατί δαιµονοποιούνται καταστάσεις κατά τρόπο απαράδεκτο, όσον αφορά
την πραγµατικότητα. Ποια είναι αλήθεια η κατάσταση που επικρατεί για τους καταδικασθέντες που κάνουν χρήση της άδειας;
Έχουµε το χαµηλότερο ποσοστό -2,6%- στην Ευρώπη κρατουµένων οι οποίοι παραβιάζουν τους όρους άδειας. Το τονίζω: Όχι
που δεν επιστρέφουν ποτέ στη φυλακή, αλλά που παραβιάζουν
οποιονδήποτε όρο της άδειας και που µπορεί οι περισσότεροι
από αυτούς να έχουν επιστρέψει.
Εποµένως, υπό το κράτος αυτών των δεδοµένων, δηλαδή της
πραγµατικότητας, θα πρέπει να πάρουµε µια γενναία απόφαση
και να πούµε ότι οι εκπαιδευτικές άδειες πρέπει να δίνονται σε
κάθε περίπτωση.
Εµείς, όµως, κύριοι συνάδελφοι, επειδή ακριβώς θέλουµε να
δοθεί µια λύση αποδεκτή και κοινωνικά δίκαιη, λέµε αυτό που
είπα προηγουµένως: Η χθεσινοβραδινή δήλωση του κυρίου
Υπουργού κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Το δεύτερο που ήθελα να πω επί του θέµατος αυτού, κύριοι
συνάδελφοι, είναι ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει και την τροπολογία που κατέθεσε ο εκλεκτός συνάδελφος κ. Πανούσης εκ µέρους της Δηµοκρατικής Αριστεράς και
την τροπολογία που καταθέτουµε σήµερα για τη ρύθµιση του
συγκεκριµένου ζητήµατος. Νοµίζουµε ότι είναι θέµα ευθύνης να
κρατηθεί στη ζωή αυτό το παιδί, το οποίο αισθάνεται ότι αδικείται
από όλη αυτήν την κατάσταση. Και δικαίως αισθάνεται ότι αδικείται.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, κύριοι συνάδελφοι, πριν µπω
στα θέµατα του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου είναι το εξής: Πριν
από τρεις µέρες στην Εθνική Αντιπροσωπεία ο ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε
µια εξωφρενική και συκοφαντική επίθεση, ιδιαίτερα ο Πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν προσβάλλεται ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
προσβάλλεται ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Κουκουλόπουλος είχε το θράσος από το Βήµα της Βουλής να επικαλεσθεί συνάντηση που είχε –δήθεν- ο Πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ µε οικονοµικούς παράγοντες του τόπου! Μάλιστα είπε
ότι θα φέρει και φωτογραφίες και διαψεύστηκε από όλες τις
πλευρές!
Και ρωτάµε σήµερα: Είναι ακόµα Υπουργός ο κ. Κουκουλόπουλος, ο οποίος αποδεικνύεται ένας ταπεινός συκοφάντης και γελοιοποιείται εις το πανελλήνιο; Ο κύριος Πρωθυπουργός
τουλάχιστον, αφού ο ίδιος δεν το πράττει, δεν έχει την ευαισθησία να του ζητήσει την παραίτησή του γι’ αυτά τα χυδαία ψέµατα,
τις ακραίες συκοφαντίες, που είπε µάλιστα ότι έχει και στοιχεία
και θα τα προσκοµίσει; Αυτό είναι το επίπεδο της Κυβέρνησης;
Συκοφαντίες και ψέµατα κατά του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Εµείς ζητάµε υπεύθυνη τοποθέτηση γι’ αυτό το ζήτηµα από
την Κυβέρνηση, γιατί το πρόβληµα δεν είναι του κ. Κουκουλόπουλου. Αυτός προφανώς δεν το αντιλαµβάνεται. Το πρόβληµα
είναι της Κυβέρνησης και η Κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει
γι’ αυτή την άθλια, συκοφαντική και προσβλητική επίθεση που
δέχτηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί µακρόν αναφερθήκαµε στις
εκτεταµένες συζητήσεις της επιτροπής για το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, που έχει τον τίτλο και επιγράφεται και στην ουσία είναι
«η ποινική συνδιαλλαγή». Καταθέσαµε τις ενστάσεις µας και τις
αντιρρήσεις µας για το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Θέλω να σας
πω ότι θα µπορούσε κάποιος να κωδικοποιήσει το πνεύµα του
νοµοσχεδίου στο ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο προσβάλλεται η ποινική διαδικασία και ακυρώνεται η αποτρεπτική δύναµη του
νόµου.
Γιατί το λέµε αυτό; Γιατί, παρά το γεγονός ότι και η κοινωνία
το θέλει και τα πολιτικά κόµµατα το επιθυµούν να επιστρέψουν
τα κλεµµένα, όπως λέει ο λαός, δηλαδή τα υπεξαιρεθέντα κρατικά χρήµατα, στο δηµόσιο ταµείο, αυτό δεν µπορεί να γίνεται
µε µία διαδικασία η οποία εµπεδώνει την ατιµωρησία και δηµιουργεί και νέους δράστες υπεξαίρεσης. Ισχυριζόµαστε κάτι τέτοιο, διότι αυτό που σας είπα κατοχυρώνεται στο νοµοσχέδιο
µέσω των ποινών που προβλέπονται εις το άρθρο 2.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πείτε µου εάν ένας υπεξαιρέτης
του δηµοσίου χρήµατος γνωρίζει, εκ των προτέρων µάλιστα, ότι
έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τα χρήµατα τα οποία αφαίρεσε
από το δηµόσιο ταµείο και µάλιστα όχι αυτοβούλως, όχι πριν κληθεί από τη δικαιοσύνη, αλλά αφού έχουµε µπει στη διαδικασία
της κύριας ανάκρισης ή ακόµα και της κύριας δίκης, τότε τι θα
τον εµποδίσει κάποιον -όταν γνωρίζει ότι θα αγοράσει την ποινή
µε τα κλεµµένα που θα επιστρέψει- να πραγµατοποιήσει αυτή
την πράξη; Διότι στην ουσία το σχέδιο νόµου προβλέπει ένα
εύρος ποινής το οποίο είναι απαλλακτικό.
Να σας αναφέρω, για παράδειγµα, ότι, αν για ένα αδίκηµα
προβλέπεται κάθειρξη πάνω από δέκα χρόνια, µπορεί αυτή, -µε
βάση το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητάµε-, να µετατραπεί σε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών ή σε ποινή φυλάκισης.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι εδώ κάποιος, ο οποίος γνωρίζει ότι στην
ουσία δεν έχει κανέναν ποινικό κολασµό, διότι αυτές οι ποινές
θα είναι και εξαγοράσιµες -ακόµα χειρότερα είναι για την ποινή
µέχρι δέκα χρόνια που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας-, αυτός
µπορεί να πραγµατοποιήσει εκ του ασφαλούς την πράξη του. Και
αντί εµείς να περιµένουµε έσοδα για τα δηµόσια ταµεία, να
έχουµε νέα γενιά υπεξαιρετών, οι οποίοι θα δρουν εκ του ασφαλούς.
Εποµένως εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτηµα στο νοµοσχέδιο
µε αυτό το πλαίσιο των ποινών, το οποίο έχει προτείνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μας έκανε δε εντύπωση, διότι, τόσο στην
πρώτη συζήτηση όσο και κατά την ακρόαση των φορέων, ο κύριος Υπουργός είχε την καλοσύνη να θέσει υπ’ όψιν µας ότι αυτό
το ζήτηµα επανεξετάζεται. Όµως, κατά τη συζήτηση επί των άρθρων δεν ακούσαµε καµµία βελτίωση και καµµία πρόταση εκ µέρους του Υπουργείου.
Εποµένως ένα σοβαρότατο ζήτηµα είναι αυτό που µόλις ανέφερα και θα πρέπει εδώ να πούµε το εξής: Το σύστηµα δικαίου,
όπως αποτυπώνεται επί των συγκεκριµένων ζητηµάτων, τόσο
στον Ποινικό Κώδικα όσο και στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας,
απαγορεύει οποιαδήποτε ποινική συναλλαγή µε τον υπεξαιρέτη
του δηµοσίου χρήµατος. Αναφέροµαι στα άρθρα 406Α και 384
του Ποινικού Κώδικα, καθώς επίσης και στο άρθρο 308Β του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Εποµένως µία νοµοθετική πρωτοβουλία που αλλάζει συνολικά
αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, για
να µην εµπεδωθεί στην κοινωνία ένα αίσθηµα ότι οδεύουµε από
ατιµωρησία σε ατιµωρησία και από σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Οι
δε υπεξαιρέτες του δηµοσίου χρήµατος θα τυγχάνουν της καλύτερης ποινικής µεταχείρισης και όχι µόνο αυτό, αλλά θα δρουν
εκ του ασφαλούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου δοθεί η ευκαιρία να µιλήσω πιο αναλυτικά και κατά τη δευτερολογία µου για τα άρθρα.
Εκείνο, όµως, που θα ήθελα να πω είναι -και το τονίσαµε κι εµείς,
το τόνισαν και οι φορείς, δηλαδή οι δικαστικές ενώσεις κατά
κύριο λόγο- τα διαλαµβανόµενα στη µεταβατική διάταξη του υπό
συζήτηση νοµοσχεδίου.
Αν δείτε στο άρθρο 8 του νοµοσχεδίου, έχουµε µεταβατικές
διατάξεις για όσους βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης κατά
την κρίσιµη αυτή περίοδο που συζητάµε και µετά την ψήφιση του
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νοµοσχεδίου. Προβλέπεται δε ακόµη και γι’ αυτούς που βρίσκονται στον δεύτερο βαθµό να ευεργετηθούν από τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάµε, λοιπόν: Μα, δεν βλέπουµε εδώ ότι αυτό αποτελεί
πρόκληση για την κοινωνία; Δεν βλέπουµε εδώ ότι δίκαιες είναι
οι υποψίες που υπάρχουν; Και δεν υπάρχουν µόνο από τα πολιτικά κόµµατα και τους πολιτικούς ανταγωνιστές της Κυβέρνησης,
υπάρχουν από τις ίδιες τις δικαστικές και εισαγγελικές ενώσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Έχει αποσυρθεί η διάταξη της παραγράφου αυτής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Πότε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Την έχει καταθέσει ο Υπουργός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Καταθέσατε κάτι, κύριε Υπουργέ,
όπως λέει ο συνάδελφος;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, η µεταβατική.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όχι, λοιπόν, δεν έχει αποσυρθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γι’ αυτό είπα προηγουµένως, κύριε Πρόεδρε, να διαβάσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Όχι, αυτή δεν έχει αποσυρθεί.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ξέρω, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Σαλτούρο, είδατε; Παραµένει.
Σας λέµε, λοιπόν, ότι αυτό είναι πρόκληση για το σύστηµα δικαίου. Είναι πρόκληση, διότι έτσι θα βρεθούν ιδιαίτερα ευνοηµένοι κάποιοι, οι οποίοι δεν το δικαιούνται. Μα, στον δεύτερο
βαθµό δικαιοσύνης τι βιασύνη υπάρχει; Ποια είναι εκείνη η
σπουδή που επιβάλλει στον δεύτερο βαθµό, που τελειώνει η ποινική διαδικασία, να τυγχάνουν ευνοϊκής µεταχειρίσεως, αφού
τότε, σε κάθε περίπτωση, τα κλεµµένα θα επιστραφούν;
Εποµένως, κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ σηµαντικά όσα σήµερα συζητούµε για το σύστηµα απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης και ιδίως για έναν τοµέα πάρα πολύ κρίσιµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, κάνοντας χρήση ενός λεπτού να πω
ότι κρίσιµα ζητήµατα τα οποία έχουν απασχολήσει την κοινή
γνώµη, όπως είναι σύνθετα φαινόµενα, που δεν περιορίζεται κάποιος στην υπεξαίρεση µόνο του δηµοσίου χρήµατος, αλλά
µέρος της παράνοµης δραστηριότητάς του είναι και ο χρηµατισµός, αυτά δεν ρυθµίζονται στις συγκεκριµένες διατάξεις που
έχουµε µπροστά µας.
Μπορεί, λοιπόν, να βρεθούµε στο εξής πρωτόγνωρο φαινόµενο, που αυτό και αν αποτελεί κοινωνική πρόκληση: Κάποιος,
µε τις µίζες που έχει πάρει, να πληρώνει µέρος και των υπεξαιρεθέντων χρηµάτων! Εδώ δηλαδή νοµιµοποιούµε, σε κάθε περίπτωση, αυτές τις παράλογες και παράνοµες ενέργειες.
Θα ήθελα να αναφερθώ επ’ ολίγον, κύριε Πρόεδρε και κύριοι
συνάδελφοι, στο θέµα που είχαµε θέσει και για το άρθρο 1 παράγραφος 6. Αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 ότι «ενδέχεται να υπάρχουν επικρατέστερα δικαιώµατα τρίτων».
Σας ρωτήσαµε και πάλι: Πώς είναι δυνατόν να θεµελιώνονται
δικαιώµατα τρίτων επί προϊόντων εγκλήµατος; Είναι ποτέ δυνατόν να συµβαίνει κάτι τέτοιο; Τουλάχιστον, κατά τον ισχύοντα
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και κατά τον Κώδικα Εισπράξεως
Δηµοσίων Εσόδων δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πώς, λοιπόν, εµείς
εδώ βάζουµε τέτοιες διατάξεις; Εκτός και εάν αυτό είναι προανάκρουσµα άλλων τροποποιήσεων και νοµοθετηµάτων αυτών
που σας ανέφερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας είπα αρχικά είναι αίτηµα της κοινωνίας να επιστραφούν τα κλεµµένα στο ελληνικό
δηµόσιο. Όµως, είναι επίσης αίτηµα της κοινωνίας αυτό να µη
γίνεται ως συναλλαγή. Διότι τότε, από την «ποινική συνδιαλλαγή», που επιγράφεται το νοµοσχέδιο, πάµε στην «ποινική συναλλαγή» και αυτό η κοινωνία δεν το θέλει, δεν το σηκώνει.
Εποµένως εµείς διατηρούµε τις αρχικές µας επιφυλάξεις και
αντιρρήσεις. Θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει βελτίωση, σε κάθε
περίπτωση, αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών. Δεν είναι
δυνατόν, λοιπόν, υπό αυτές τις ενστάσεις και αυτές τις αντιρρή-
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σεις να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Θα ψηφίσουµε «παρών»
επί της αρχής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Δηµήτριος Σαλτούρος για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω
µε τις εξελίξεις των τελευταίων εβδοµάδων, σε ό,τι αφορά την
απεργία πείνας του φυλακισµένου Νικολάου Ρωµανού, οι οποίες
και ανέδειξαν ένα υπαρκτό πρόβληµα του σωφρονιστικού µας
συστήµατος. Ανέδειξαν, λοιπόν, την αδυναµία φοίτησης κρατουµένων φοιτητών, στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο,
δεν δύνανται να λάβουν τις απαραίτητες φοιτητικές άδειες.
Χωρίς να έχουµε ούτε το δικαίωµα αλλά ούτε και τη βούληση
να υποκαταστήσουµε τον ρόλο των δικαστικών και εισαγγελικών
αρχών και οργάνων, στο ΠΑΣΟΚ εντοπίσαµε το σχετικό κενό
στον Σωφρονιστικό Κώδικα και είπαµε από την πρώτη στιγµή ότι
πρέπει να προστατευτεί το δικαίωµα στη µόρφωση των σωφρονιζόµενων συµπολιτών µας και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
νοµοθετικά µέτρα, λαµβάνοντας βεβαίως υπ’ όψιν και το δικαίωµα της κοινωνίας να αµύνεται έναντι αυτών από τους οποίους πρέπει να αµυνθεί η ίδια η κοινωνία, όπως φυσικά ορίζουν
το Σύνταγµα και οι νόµοι και όπως η δικαιοσύνη εξειδικεύει, σύµφωνα µε τους νόµους αυτούς.
Για εµάς, λοιπόν, η υπόθεση αυτή δεν αφορά ούτε αποκλειστικά τον συγκεκριµένο φυλακισµένο ούτε το εάν θα πάρει ή όχι
φοιτητική άδεια. Η απόφαση αυτή ανήκει στην αρµοδιότητα των
εκ του νόµου προβλεπόµενων οργάνων, οι αποφάσεις των
οποίων επίσης µπορούν να προσληφθούν νοµίµως από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο καθένας µπορεί να έχει τις προσωπικές του απόψεις για το αν ο τάδε ή ο δείνα δικαιούται ή όχι
τακτική, φοιτητική ή οποιαδήποτε άλλη άδεια. Δεν απαγορεύεται,
φυσικά. Αυτό που απαγορεύεται, όµως, είναι να χρησιµοποιεί τον
θεσµικό του ρόλο και να ασκεί πιέσεις λόγω της θέσης του, ώστε
να εφαρµοστεί στην πράξη η δική του άποψη για τα πράγµατα.
Πολύ περισσότερο απαγορεύεται να χρησιµοποιεί τον κίνδυνο
ζωής ενός νέου ανθρώπου, για να εξυπηρετήσει δικές του σκοπιµότητες.
Με την υπό συζήτηση τροπολογία, λοιπόν, ανοίγει ο δρόµος
για την επί της ουσίας επίλυση του ζητήµατος. Το κράτος δεν
µπορεί να γίνει παίγνιο στα χέρια οποιουδήποτε. Από την άλλη,
δεν µπορεί να ανέχεται και καταστάσεις, οι οποίες υπονοµεύουν
τα δικαιώµατα των πολιτών και φυσικά και των φυλακισµένων.
Η συγκεκριµένη διάταξη υποχρεώνει την πολιτεία να λάβει
κάθε πρόσφορο και αναγκαίο µέτρο, ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική δυνατότητα των φυλακισµένων φοιτητών να παρακολουθούν τα µαθήµατά τους και να λαµβάνουν µέρος στις εξετάσεις τους. Αναµένουµε την άµεση έκδοση της απαιτούµενης
υπουργικής απόφασης και τη σχετική οργάνωση των σωφρονιστικών καταστηµάτων.
Προσωπικά εύχοµαι και ελπίζω η απεργία πείνας του Νίκου
Ρωµανού να λήξει άµεσα. Το δικαίωµά του στη µόρφωση ενισχύθηκε, ουσιαστικοποιήθηκε περισσότερο. Το δε µήνυµα που θα
ήθελα να στείλω, τόσο σε αυτόν όσο και σε όλους τους νέους
ανθρώπους που τυχαίνει αυτήν τη στιγµή να είναι πίσω από τα
σίδερα µιας φυλακής, είναι ότι ωραίος αγώνας είναι αυτός που
χτίζει και όχι εκείνος που γκρεµίζει. Η επιλογή, βεβαίως, είναι
προσωπική υπόθεση καθενός.
Σε ό,τι αφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, θα ήθελα να ξεκινήσω από µια µεταξύ άλλων
πολύ ουσιαστική παρατήρηση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας,
εκείνη που αφορά την εφαρµογή ή µη και του άρθρου 84 του
Ποινικού Κώδικα, µε αποτέλεσµα τη διπλή µείωση ποινής. Θα
έλεγα ότι κάτι τέτοιο πρέπει ρητά να αποκλειστεί.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Υπουργέ, αναµένουµε την τοποθέτησή σας επ’ αυτού.
Γενικότερα τώρα, πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου του οποίου
πρωταρχικός στόχος είναι η άµεση αξιοποίηση από το δηµόσιο,
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τα κρατικά νοµικά πρόσωπα, τις αρχές και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης εν γένει των λιµναζόντων χρηµατικών ποσών
που έχουν ήδη δεσµευθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
αλλά παραµένουν αναξιοποίητα µέχρι την τελική δικαστική κρίση.
Κατά δεύτερον, επιχειρείται διά της συναίνεσης και άµεσης
συµβολής των υπαιτίων να καταστεί δυνατή ή να επισπευσθεί η
ικανοποίηση των απαιτήσεων του δηµοσίου µε αντάλλαγµα την
ευµενέστερη ποινική µεταχείριση των ως άνω συναινούντων
υπαιτίων.
Κατά τον τρόπο αυτό, δηµιουργείται ένα νέο καθεστώς, που,
αφ’ ενός θα επιτρέψει την άµεση αξιοποίηση ενός σεβαστού
πόσου, αφ’ ετέρου θα λειτουργεί διαχρονικά ως δυνητικό µέσο
είσπραξης επισφαλών –όσον αφορά αυτή καθαυτή την είσπραξηαπαιτήσεων του δηµοσίου.
Εδώ θα έλεγε κανείς ή θα µπορούσε να παρατηρήσει κάποιος
ένα κενό, το οποίο θα µπορούσε να έχει να κάνει µε ικανά να αποτιµηθούν σε χρήµα περιουσιακά στοιχεία ατόµων, κατηγορουµένων ή καταδικασθέντων, όπως, για παράδειγµα, ακίνητα πολύ
µεγάλης αξίας, ενώ φυσικά εδώ µιλάµε µόνο για µετρητά.
Όσον αφορά τώρα τις επιµέρους διατάξεις του νοµοσχεδίου,
για το πρώτο άρθρο, µε την παράγραφο 1 ορίζεται ο κύκλος των
αδικηµάτων, για τα οποία θα εφαρµοστούν οι συγκεκριµένες
ρυθµίσεις, καθώς και τα θιγόµενα από αυτά πρόσωπα.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται ότι η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη ή
βούλευµα διατάσσει την παρακατάθεση των µετρητών ή του
υπολοίπου τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες σε δεσµευµένο άτοκο λογαριασµό στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και φυσικά κι εκεί ως δεσµευµένων
χρηµατικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορουµένου για λόγους ενιαίας κεντρικής παρακολούθησης των σχετικών
περιπτώσεων, αντί της διάσπαρτης τήρησης που υπάρχει σήµερα ανά κατηγορούµενο ή ύποπτο ή τραπεζικό λογαριασµό ή
πιστωτικό ίδρυµα.
Επίσης, η ίδια αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο διατάσσει την
απόδοση στο ελληνικό δηµόσιο των δεσµευµένων χρηµάτων,
κατά τον χρόνο κατά τον οποίο η απαίτησή του καθίσταται εισπρακτέα, είτε συνεπεία παρέλευσης της προθεσµίας αµφισβήτησης της σχετικής πράξης προσδιορισµού είτε συνεπεία
έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση έγερσης αµφισβήτησης κατά της πράξης αυτής.
Με αυτόν τον τρόπο, αίρεται η υφιστάµενη στρέβλωση και η
απόδοση στο δηµόσιο θα πάψει να καθυστερεί επί πολλά έτη –
ακόµη και άνω της δεκαετίας- εν αναµονή της έκδοσης ποινικής
απόφασης. Η δε απόδοση θα γίνεται σε προγενέστερο χρόνο
κατά τον οποίο προκύπτει, κατά τα ανωτέρω, η εισπρακτέα απαίτηση από την ίδια αιτία, παραδείγµατος χάριν, υπεξαίρεση.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 2, ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος για την τέλεση των εγκληµάτων του άρθρου 1 µπορεί,
µε ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή του στο εκάστοτε αρµόδιο όργανο, να καταβάλει το συνολικό ποσό της οριζόµενης στο κατηγορητήριο ή στο βούλευµα ζηµίας ή αξίωσης, προς πλήρη
ικανοποίηση του ελληνικού δηµοσίου ή των λοιπών οριζόµενων
φορέων, από κεφάλαια στα οποία δεν έχει επιβληθεί κατάσχεση,
δέσµευση ή απαγόρευση κίνησης λογαριασµών.
Η πλήρης ικανοποίηση µπορεί να γίνει µέχρι και την έναρξη
της αποδεικτικής διαδικασίας σε πρώτο βαθµό, µε την κατάθεση
των χρηµάτων σε λογαριασµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. Ως πλήρης ικανοποίηση νοείται η ολοσχερής απόδοση
του ποσού που προβλέπεται στο κατηγορητήριο. Το ποσό που
αποδίδει ο κατηγορούµενος µε την ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή
του οφείλει να είναι ελεύθερο από δικαιώµατα τρίτων.
Στην παράγραφο 4 προβλέπονται οι µειώσεις ποινών στην περίπτωση επιστροφής χρηµάτων. Οι µειώσεις αυτές είναι συνάρτηση αφ’ ενός του ύψους της απειλούµενης ποινής και αφ’
ετέρου του σταδίου της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο
πραγµατοποιείται η ανέκκλητη δήλωση του υπόπτου ή του κατηγορουµένου.
Μία πολύ σηµαντική διάταξη του νοµοσχεδίου είναι, πιστεύουµε, αυτή του άρθρου 4, σύµφωνα µε την οποία εξαιρούνται από τις ευνοϊκές ρυθµίσεις της ευµενέστερης ποινικής
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µεταχείρισης όχι µόνο τα αναφερόµενα στη διάταξη πολιτικά
πρόσωπα, αλλά και όσοι συνεργάζονται µε τα πρόσωπα αυτά
προς βλάβη του ελληνικού δηµοσίου.
Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται ότι η πάταξη της διαφθοράς
στον δηµόσιο βίο, τόσο ως προς την πρόληψή της όσο και ως
προς την καταστολή και τιµωρία των υποκειµένων της, αποτελεί
για την ελληνική κοινωνία σταθερό και απόλυτο στόχο. Έτσι, όλοι
οι εµπλεκόµενοι σε σχετικές υποθέσεις -πολιτικά πρόσωπα και
ιδιώτες- εξαιρούνται από τη δυνατότητα ευµενούς ποινικής µεταχείρισης, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του παρόντος νοµοσχεδίου. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, το νοµοσχέδιο κινείται στη
λογική των άρθρων 384 και 406Α του Ποινικού Κώδικα, χωρίς βέβαια να φτάνει µέχρι την πλήρη εξάλειψη του αξιοποίνου.
Το άρθρο 8 εισάγει απαραίτητες διατάξεις µεταβατικού χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, στην πρώτη παράγραφο έχουµε, επί της
ουσίας, την επέκταση των ρυθµίσεων του άρθρου 1 και στις εκκρεµείς δίκες, ενώ µε τη δεύτερη παράγραφο επιχειρείται η αναλογική εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου 2, όσον αφορά
τους κατηγορούµενους ή τους πρωτοδίκως δικασθέντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική κρίση και οι άµεσες δηµοσιονοµικές ανάγκες, πέρα από τις επαχθείς και πρωτόγνωρες δυσκολίες, έφεραν υποχρεωτικά στο προσκήνιο την
ανάγκη άµεσης εξέλιξης, εξυγίανσης και εκσυγχρονισµού της
ελληνικής κοινωνίας σε διάφορα πεδία. Πολλές από αυτές τις
δράσεις έπρεπε να έχουν λάβει χώρα νωρίτερα, πριν από την εκδήλωση της κρίσης, καθώς τότε θα είχαν ακόµη µεγαλύτερη
αξία. Ωστόσο, έστω και τώρα, µπορούν να παραγάγουν ικανά
αποτελέσµατα. Ιδιαίτερα τώρα, υπάρχει η άµεση ανάγκη αυτών
των αποτελεσµάτων.
Το συζητούµενο, λοιπόν, νοµοσχέδιο αποτελεί µία ακόµη απόδειξη επαγρύπνησης και προσπάθειας προσαρµογής και εξέλιξης. Γι’ αυτό και εµείς το υπερψηφίζουµε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
αναφερθώ στην πρωτολογία µου σε δύο εκπρόθεσµες τροπολογίες που καταθέσαµε και αφορούν το Υπουργείο Εργασίας.
Κύριε Υπουργέ, θα παρακαλούσαµε για την ευαισθησία σας.
Θα αντιληφθείτε πολύ εύκολα τι εννοώ, διαβάζοντάς τες, όπως
και οι αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι. Η µία, η µε γενικό αριθµό
2082 και ειδικό 155, αφορά το Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης, που
η σχετική τροπολογία είχε ψηφιστεί και είχε γίνει το άρθρο 16
του ν. 4275/2014, αλλά εκ παραδροµής είχαν παραλειφθεί κάποια αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση της συγκεκριµένης τροπολογίας και σηµερινού άρθρου 16 του ν. 4275.
Θα παρακαλούσαµε, λοιπόν, να την κάνατε δεκτή, γιατί επιλύονται εκκρεµή, πολύ σοβαρά ζητήµατα και, όπως είπα, εκ παραδροµής είχαν παραλειφθεί την προηγούµενη φορά.
Με δεύτερη τροπολογία, κύριε Υπουργέ, τη µε γενικό αριθµό
2081 και ειδικό 154, επίσης επιχειρείται η επίλυση φλεγόντων ζητηµάτων, που αφορούν την κοινωνική φροντίδα ηλικιωµένων και
αναπήρων, ΑΜΕΑ κ.λπ., το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Επίσης, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να της ρίξετε
µία µατιά. Θεωρούµε ότι είναι απολύτως αναγκαία η αποδοχή
της από τον αξιότιµο κύριο Υπουργό και σε αυτό ακριβώς προσδοκούµε και προσφεύγουµε.
Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σαλτούρο.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη για δεκαπέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδοµένο
πως πλέον το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης έχει µετατοπιστεί
από το συζητούµενο νοµοσχέδιο σε µία και µοναδική τροπολογία
του Υπουργείου. Μιλώ, λοιπόν, για τη γνωστή υπόθεση Ρωµανού
και όσα έχουν προηγηθεί κατά το τελευταίο τριήµερο.
Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, από την αρχή. Ο ανθρωπισµός και το κράτος δικαίου ασφαλώς και επιβάλλουν την
εξασφάλιση του δικαιώµατος στη µόρφωση σε κάθε νέο άνθρωπο.
Για εµάς, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, πρόκειται για ένα δι-
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καίωµα αυτονόητο και αδιαπραγµάτευτο. Το ίδιο, όµως, αυτονόητη είναι, για εµάς τουλάχιστον, η υποχρέωση των πολιτικών
κοµµάτων -και αναφέροµαι σε όλα τα πολιτικά κόµµατα- να απέχουν από κάθε εκµετάλλευση προσωπικών καταστάσεων για µικροπολιτικά οφέλη.
Δυστυχώς, όµως, ορισµένες παρεµβάσεις, προερχόµενες
τόσο από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ
για το θέµα αυτό, ήταν όχι µόνον αντιπαραγωγικές, αλλά θα
έλεγα ότι άγγιζαν και τα άκρα.
Όταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κινδυνεύουν ζωές, όλοι
µας οφείλουµε να µη ρίχνουµε λάδι στη φωτιά, οφείλουµε να είµαστε νηφάλιοι και να αξιολογούµε όχι µόνο τι λέµε, αλλά και
πότε το λέµε. Η στιγµή στην πολιτική είναι επιλογή κορυφαίας
σηµασίας, γιατί από µόνη της δίνει εντελώς άλλο νόηµα στις θέσεις των πολιτικών.
Στο κάτω κάτω της γραφής, όλοι µας είδαµε τα επεισόδια του
Σαββάτου στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει, λοιπόν, κάτι να διδαχθούµε από αυτά; Το τι συµβαίνει γύρω µας δεν πρέπει άραγε να
κάνει όλους τους πολιτικούς λίγο πιο συνετούς, λίγο πιο προσεκτικούς και λιγότερο θεατρικούς;
Δεν ισχυρίζοµαι, βέβαια, πως πρόκειται αποκλειστικά για πολιτικά σκηνοθετηµένο ενδιαφέρον. Αλίµονο να ισχυριστώ κάτι τέτοιο! Θέλω ειλικρινά να πιστεύω πως, τόσο ο κ. Σαµαράς όσο και
ο κ. Τσίπρας, που συνάντησαν χθες τον πατέρα Ρωµανό, το έκαναν από προσωπική ευαισθησία. Βέβαια, είχαν προηγηθεί ατυχείς δηλώσεις στελεχών, τόσο από την πλευρά της Νέας
Δηµοκρατίας όσο και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που έθεταν
το θέµα, θα έλεγα, σε εξωπραγµατικές διαστάσεις.
Από τη µία, η Νέα Δηµοκρατία προσπάθησε να παρουσιάσει
την υπόθεση του Ρωµανού ως τρανταχτό παράδειγµα της ιδεολογικής υπονόµευσης του σωφρονιστικού συστήµατος από
µέσα. Μα, αναρωτιέµαι, χρειαζόταν κάποιος να υπονοµεύσει το
σωφρονιστικό σύστηµα, την ώρα που το ίδιο κάνει άριστα τη δουλειά αυτή; Για παράδειγµα, χρειαζόταν η περίπτωση του νεαρού
Ρωµανού για να συνειδητοποιήσουµε ότι ο νόµος για την παρακολούθηση των υποδίκων µε τα λεγόµενα «βραχιολάκια» δεν
εφαρµόζεται, γιατί αυτά δεν υπάρχουν; Όχι, βέβαια. Αυτό είναι
ένα γεγονός γνωστό τοις πάσι.
Χρειαζόταν, άραγε, η υπόθεση Ρωµανού, για να µπορέσουµε
να αντιληφθούµε πως οι δυνατότητες στην εκπαίδευση των καταδίκων εκείνων που θέλουν να σπουδάσουν είναι µηδενικές;
Προφανώς και όχι.
Όταν, λοιπόν, η ανυπαρξία υποδοµών στις φυλακές είναι γνωστή, ακόµα και για τα πλέον βασικά πράγµατα, όπως είναι η υγεία
των κρατουµένων, γιατί καθόµαστε και συζητούµε σοβαρά περί
δήθεν υπονόµευσης του σωφρονιστικού συστήµατος από τον
Ρωµανό; Πρόκειται για ένα ακραίο, κακόγουστο αστείο από
πλευράς λίγων, ευτυχώς, στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας.
Από την άλλη πλευρά, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς έλειψε σε
αρκετές περιπτώσεις, θα έλεγα, το µέτρο: καταγγελίες κατά της
δικαιοσύνης, αµφισβήτηση ακόµα και του ιδίου του περιεχοµένου του νόµου και πολλές επικλήσεις όχι στο λογικό, αλλά στο
θυµικό, συχνά µε παραποµπές σε εικόνες που ανέσυραν από το
συλλογικό υποσυνείδητο µαύρους, θα έλεγα, συνειρµούς. Γιατί,
άραγε;
Τίθεται, λοιπόν, το ερώτηµα: Τι ήθελαν να πετύχουν τα δύο
αυτά κόµµατα µέσα από ακραίους χαρακτηρισµούς και τελείως
ανεδαφικές τοποθετήσεις; Εξυπηρέτησαν µήπως τα ανθρώπινα
δικαιώµατα ή την ανάγκη αναβάθµισης των φυλακών; Δυστυχώς
όχι. Γιατί στην πραγµατικότητα όλο αυτό το πάθος που εκφράστηκε ένθεν κακείθεν από ένα σηµείο και πέρα εξυπηρέτησε έναν
και µοναδικό σκοπό: τους κοµµατικούς υπολογισµούς τόσο της
συγκυβέρνησης όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, δεν αναφέροµαι
στις πρώτες εν θερµώ αντιδράσεις, αλλά αναφέροµαι σε όσα
ακούστηκαν στη συνέχεια, πράγµατα τα οποία ξεπέρασαν κάθε
έννοια µέτρου.
Δυστυχώς στη χώρα µας η έλλειψη µέτρου οδηγεί πάρα πολύ
συχνά τον δηµόσιο διάλογο σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Ένα
δείγµα αυτής της πολιτικής ευτέλειας ήταν και η προληπτική
απόδοση ευθυνών, θα έλεγα κακόβουλα, εκ µέρους στελεχών
και της Νέας Δηµοκρατίας στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αντιστρόφως,
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για τις συνέπειες στην υγεία του Ρωµανού από τη συνέχιση της
απεργίας πείνας. Νοµίζω πως όταν η Νέα Δηµοκρατία αλλά και
ο ΣΥΡΙΖΑ ανακατεύονται σε µία τόσο ευαίσθητη και ανθρώπινη
ιστορία, για να κερδίσουν µικροπολιτικά οφέλη, τότε µιλούµε
πλέον όχι για έλλειψη µέτρου, αλλά για πολιτική σκοπιµότητα.
Το να προσπαθεί το ένα κόµµα να ρίξει την ευθύνη του στο άλλο
για την απόλυτα τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
ένας νέος άνθρωπος, εγώ προσωπικά το βρίσκω όχι απλά απαράδεκτο, το θεωρώ πολιτικά ανήθικο.
Κάποιος θα πει «συµφωνώ, αλλά τι µπορείτε να κάνετε εσείς
οι πολιτικοί, αντί να αλληλοκατηγορείστε;». Πρώτα απ’ όλα, οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες δηλώνουµε πως από µόνη της η τροπολογία του κ. Αθανασίου για τη φοίτηση µέσα από τις φυλακές, όπως
αυτή επαναδιατυπώθηκε, δεν συνιστά λύση. Όµως, για να δείξουµε την καλή µας πρόθεση, εµείς δηλώνουµε ότι θα την ψηφίσουµε. Όµως θα πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι, τόσο σε ό,τι
αφορά τις σπουδές όσο και στην επιτήρηση των υποδίκων εξ
αποστάσεως. Αναγκαία συνθήκη, για να µπορέσουν να πραγµατοποιηθούν όλα αυτά, είναι η ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών στο
σωφρονιστικό µας σύστηµα. Χωρίς αυτές τις υποδοµές, καµµία
υπουργική τροπολογία δεν θα έχει νόηµα και καµµία ανθρωπιστική ανησυχία δεν θα µπορέσει να βρει µία ρεαλιστική έκφραση.
Μέχρι τότε, λοιπόν, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες προτείνουµε να
κρατήσουµε όλοι το µέτρο του κοινού νου και να αποφύγουµε
τη στοµφώδη αµετροέπεια. Αν το κάνουµε, θα είναι χρήσιµο όχι
µόνο στον νεαρό Ρωµανό, αλλά και στην κοινωνία που µας
ακούει και θα µας βοηθήσει να µπορέσουµε να διατηρήσουµε
κάποιον από τον αυτοσεβασµό του πολιτικού κόσµου.
Μετά απ’ αυτή τη µεγάλη αλλά αναγκαία παρέµβαση, οφείλουµε τώρα να στρέψουµε την προσοχή µας στο κυρίως νοµοσχέδιο, που, για κάποιους λόγους, έχει περάσει σε ιδιαίτερη
µοίρα. Όχι, βεβαίως, για εµάς τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
κύριε Υπουργέ.
Όπως δηλώσαµε και στην επιτροπή, θεωρούµε το νοµοσχέδιο
για την επιστροφή χρηµάτων εκ µέρους ανθρώπων που λεηλάτησαν τον δηµόσιο πλούτο µια καλή ιδέα. Αυτό βέβαια σε επίπεδο προθέσεων, γιατί τα πάντα, ιδιαίτερα στα νοµικά, κρίνονται
από τις διατυπώσεις και τη λογική συνοχή των διατάξεων που έρχονται να εφαρµόσουν τις καλές ιδέες. Αν η εφαρµογή πάσχει,
τότε είναι γεγονός ότι όσες καλές ιδέες και να έχει κανείς, δυστυχώς δεν θα µπορέσει να τις µετουσιώσει σε πράξη ή, ακόµα
χειρότερα, µε την εισαγωγή ατελών διατάξεων µπορεί να δηµιουργήσει νέα προβλήµατα, αντί εκείνων που προσπαθεί να επιλύσει.
Μιλώ, λοιπόν, και για την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής, που δυστυχώς επιβεβαιώνει απόλυτα την παραπάνω
εικόνα. Με ιδιαίτερα αναλυτικό και εποικοδοµητικό, θα έλεγα,
τρόπο, ο καθηγητής κ. Μυλωνόπουλος έρχεται να τεκµηριώσει
όσα ακούστηκαν, τόσο από τους Βουλευτές όσο και από τους
φορείς στην επιτροπή, για τα µεγάλα κενά του νοµοσχεδίου, καθ’
όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας του στην επιτροπή.
Και όχι µόνον αυτά. Έρχεται ο έγκριτος νοµικός να προσθέσει
και νέους προβληµατισµούς για ατελείς διατάξεις, οι οποίες φοβούµαι ότι µας οδηγούν σε ένα και µοναδικό συµπέρασµα: ότι,
δηλαδή, το συζητούµενο νοµοσχέδιο είναι µια καλή µεν ιδέα,
πλην όµως σε κακή εκτέλεση.
Τα νοµοθετικά κενά είναι όντως τεράστια. Θα επικαλεστώ κατ’
αρχάς ένα παράδειγµα, για να δείξω το µέγεθος του προβλήµατος. Μιλούµε, λοιπόν, για δέσµευση χρηµατικών διαθέσιµων,
χωρίς όµως ανάλογη ρύθµιση για τις κινητές αξίες ή τα ακίνητα
των καταχραστών. Όπως αναφέρει και η εν λόγω έκθεση, η παραπάνω έλλειψη δεν µας επιτρέπει να πραγµατοποιηθεί πλήρως
ο σκοπός του νόµου, που είναι η αξιοποίηση των δεσµευµένων
περιουσιακών στοιχείων του εµπλεκοµένου µε τον προσφορότερο δυνατό τρόπο.
Μια άλλη παρατήρηση, στην οποία επιµείναµε ιδιαίτερα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στην επιτροπή, αφορούσε στο κοµµάτι της ειδικοπροληπτικής φιλοσοφίας του νοµοσχεδίου. Θα το ξαναπώ,
χρησιµοποιώντας τα λόγια του καθηγητή κ. Μυλωνόπουλου, ο
οποίος λέει: «Μέσω του νοµοσχεδίου αντικειµενικώς ενθαρρύνεται ο δράστης που τελεί διακεκριµένη απάτη πολλών εκατοµµυ-
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ρίων ευρώ σε βάρος του δηµοσίου, µε τη λογική τού «εάν µε πιάσουν, τα αποδίδω και γλιτώνω», να τελέσει την πράξη του και,
εάν ατυχήσει και γίνει αντιληπτός, να υποστεί ποινή η οποία µπορεί να είναι κατά κανόνα µετατρέψιµη.».
Με απλά λόγια, όχι µόνο υπονοµεύετε την πρόληψη, αλλά η
Κυβέρνηση εµφανίζεται να δίνει και κίνητρο στους µελλοντικούς
καταχραστές του δηµοσίου χρήµατος.
Υπάρχουν βεβαίως και άλλα ζητήµατα, που δεν έχουν να κάνουν µόνο µε τη νοµοθετική ανεπάρκεια του προτεινοµένου σχήµατος ποινικής συνδιαλλαγής, αλλά θα έλεγα ότι αγγίζουν και τη
σφαίρα του παραλόγου.
Ένα τέτοιο, λοιπόν, ακραίο παράδειγµα αφορά στην ποινική
µεταχείριση του δράστη σε περίπτωση απόπειρας ή όταν η ζηµία
κατά του δηµοσίου έχει εν µέρει µόνο επέλθει και εν µέρει είναι
οπωσδήποτε απειληθείσα. Στις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, ο κατηγορούµενος για απόπειρα αντιµετωπίζεται αυστηρότερα από
τον κατηγορούµενο για τετελεσµένο αδίκηµα, εφόσον ο τελευταίος, µε το νοµοσχέδιό σας, αποκτά την ευχέρεια να αποδώσει
τα προϊόντα του εγκλήµατος, µε αντάλλαγµα την ηπιότερη ποινική µεταχείριση.
Επίσης, ορισµένες παρατηρήσεις: Με το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου δεν συµφωνούµε, καθώς µε το άρθρο αυτό προβλέπεται
η προστασία δικαιωµάτων τρίτων επί των δεσµευθέντων. Για
εµάς, λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να
εισπράττει από κλεµµένα του δηµοσίου κατ’ εξαίρεση.
Εν σχέσει, δε, µε την αναφερόµενη στο άρθρο αυτό ανέκκλητη
δήλωση, θεωρούµε ότι δεν υπάρχει καµµία απολύτως διευκρίνιση για τον χαρακτήρα που θα έχει η δήλωση αυτή. Τέτοιες ελλειπτικές διατυπώσεις, όπως κατανοείτε, δεν µπορούµε να τις
στηρίξουµε.
Τώρα, για το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου διατυπώνουµε την
εναντίωσή µας, καθώς περιέχει επικαλυπτόµενες µε τον Ποινικό
Κώδικα προβλέψεις σε σχέση µε την ποινική µεταχείριση του κατηγορουµένου σε περίπτωση ικανοποίησης. Υπάρχουν, επίσης,
αντινοµίες, όπως µε τα άρθρα 380Α και 406, για παράδειγµα, του
Ποινικού Κώδικα, που αφορούν ιδιαίτερα στην περίπτωση της
απιστίας.
Τέλος, παραµένει το πρόβληµα της εξακρίβωσης του πραγµατικού ύψους της ζηµίας του παθόντος, τι θα γίνεται δηλαδή αν
διακριβωθεί, κατά τη διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας, ότι
η ζηµία είναι ανώτερη ή κατώτερη της οριζόµενης στο κατηγορητήριο.
Επίσης, στο άρθρο 6 του νοµοσχεδίου παρατηρούµε ότι δεν
προβλέπεται ποια θα είναι η συνέπεια αν ο κατηγορούµενος
αθωωθεί ελλείψει δόλου ή υποκειµενικού στοιχείου του αδίκου
ή για λόγο αναγόµενο στην ενοχή αυτού.
Στα άρθρα 7 έως 9 του νοµοσχεδίου παρατηρούµε ότι είτε δεν
διευκρινίζεται το πεδίο εφαρµογής τους είτε δεν δικαιολογείται
από τον κύριο Υπουργό η σκοπιµότητά τους και ειδικά, όπως είπαµε και στην επιτροπή, για τη διάταξη, για το άρθρο 8, φοβούµαστε ότι αποτελεί µια φωτογραφική διάταξη.
Θεωρώ ότι οι παραπάνω αρχικές παρατηρήσεις -θα επανέλθω,
βέβαια, και στη δευτερολογία µου-είναι κατ’ αρχάς αρκετές, για
να µπορέσουν να αιτιολογήσουν τη θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων σε σχέση µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο. Είναι σαφές ότι
δεν µπορούµε, λόγω των ελλείψεων αυτών, να το υπερψηφίσουµε επί της αρχής, καθώς ο κύριος Υπουργός δεν δέχθηκε
αυτές τις επισηµάνσεις, όπως και άλλες καίριες παρατηρήσεις
που διατυπώθηκαν κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην
επιτροπή. Η µόνη βελτίωση που επιφέρατε είναι η προσθήκη του
ακροτελεύτιου άρθρου, για την έναρξη ισχύος του νόµου. Οµολογουµένως, κύριε Υπουργέ, πρόκειται για παρέµβαση που αφορούσε οτιδήποτε άλλο παρά την ουσία του νοµοσχεδίου.
Θα κλείσω την πρωτολογία µου µε δύο λόγια για δύο τροπολογίες που έχω καταθέσει επανειληµµένα, όµως χωρίς αποτέλεσµα. Αφορούν στην άµεση αναστολή κρατικών ενισχύσεων
πολιτικών κοµµάτων που εµπλέκονται σε ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος. Φαίνεται πως η Κυβέρνηση έχει κάποιο πρόβληµα να
ασχοληθεί µε αυτά τα κόµµατα. Κάτι, λοιπόν, σας προβληµατίζει,
κάτι σας εµποδίζει να κάνετε ακόµα και το στοιχειώδες που προτείνουµε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Οι πολίτες, όµως, θα πρέπει
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να γνωρίζουν γιατί δεν θέλετε τη συµπλήρωση του ν.3023/2012
για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από τον κρατικό
προϋπολογισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κανονικά, οι τελευταίες αποκαλύψεις για τα εξοπλιστικά όφειλαν να κινητοποιήσουν όλους µας, Κυβέρνηση, κόµµατα και Βουλευτές. Εδώ σηµειώνω πως η αδράνεια δεν αφορά µόνο στη
συγκυβέρνηση, αφορά και στα κόµµατα, που τηρούν µια περίεργη σιγή ιχθύος για το θέµα. Οι ενέργειες της δικαιοσύνης
δεν φαίνεται να είναι αρκετές για να κινήσουν το ενδιαφέρον,
ακόµα και των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης.
Άρα δεν µιλούµε µόνο για Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Δεν µιλούµε µόνο για τη Χρυσή Αυγή, που ήδη βρίσκεται ενώπιον της
δικαιοσύνης και ίσως έχει τους δικούς της λόγους να σιωπά. Δυστυχώς, υπάρχουν και άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που ξέχασαν να τοποθετηθούν.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες λέµε πως σε όλα τα κόµµατα είµαστε
υποχρεωµένοι να πράξουµε το καθήκον µας. Αυτό σηµαίνει πως
θα πρέπει να κλείσουµε όσες περισσότερες τρύπες µπορούµε
στη διάτρητη νοµοθεσία για την κρατική χρηµατοδότηση των
κοµµάτων, τις οποίες πιθανόν εκµεταλλεύτηκαν στο παρελθόν
κάποιοι επιτήδειοι πολιτικοί.
Όµως, για να είµαστε δίκαιοι, δεν είναι σήµερα η πρώτη φορά
που παρατηρείται τέτοια αφωνία στην Αίθουσα, σε σχέση µε το
ίδιο θέµα. Πριν από λίγες µέρες κατέθεσα την ίδια ακριβώς τροπολογία σε νοµοσχέδιο του κ. Λοβέρδου και σηµειώθηκε το ίδιο
ακριβώς φαινόµενο. Όλα τα κόµµατα µέσα στη Βουλή -και επαναλαµβάνω όλα- µε εξαίρεση τους Ανεξάρτητους Έλληνες, σιώπησαν απολύτως. Επειδή όµως το ζήτηµα της αναστολής
χρηµατοδότησης κοµµάτων για ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος δεν
µπορεί να αφορά µόνο το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία ή τον
ΛΑΟΣ και τη Χρυσή Αυγή, απαιτείται η ξεκάθαρη τοποθέτηση
όλων.
Γι’ αυτό καλώ για ακόµα µια φορά όλες τις Κοινοβουλευτικές
Οµάδες να πάρουν σαφή θέση. Θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί
στηρίζουν, όποιοι το πράττουν διά της σιωπής τους, τη συνέχιση
της κρατικής χρηµατοδότησης πολιτικών κοµµάτων, ακόµα κι
όταν αυτά εµπλέκονται σε ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος. Θα πρέπει όλοι να εξηγήσουν γιατί επιθυµούν, αν όντως το επιθυµούν,
τη συνέχιση λειτουργίας καναλιών πολιτικών κοµµάτων, που χρησιµοποιούν δηµόσιες συχνότητες -δηλαδή κρατική περιουσίαακόµα και όταν αυτά εµπλέκονται σε ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος.
Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ελπίζω ότι αυτήν τη
φορά δεν θα υπάρξει Βουλευτής που θα αρνηθεί να στηρίξει τις
δύο αυτές τροπολογίες. Τουλάχιστον για εµάς τους Ανεξάρτητους Έλληνες σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της διαφθοράς
είµαστε απόλυτοι και όσα έχουµε δηλώσει στους Έλληνες πολίτες ισχύουν για πάντα.
Περιµένουµε, λοιπόν, µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουµε τι ισχύει επ’ αυτού και για τα υπόλοιπα κόµµατα. Ο ελληνικός λαός απαιτεί µια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση επ’ αυτού,
κύριε Υπουργέ.
Σε σχέση µε τις υπόλοιπες τροπολογίες και κάποιες επιπλέον
παρατηρήσεις επί των άρθρων, θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Πανούσης για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε ότι
µέχρι πρόσφατα το Ποινικό Δίκαιο είχε δύο λειτουργίες: την προστασία των εννόµων αγαθών και την προάσπιση των δικαιωµάτων
των πολιτών από την αυθαίρετη και καταπιεστική χρήση της ποινικής εξουσίας. Πάντοτε όµως στη λογική ότι το δίκαιο είναι η
τέχνη του καλού και του ίσου.
Πρόσφατα, όµως, εµφανίστηκε µια άλλη λειτουργία του Ποι-
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νικού Δικαίου που εντάσσεται στη λογική της αποκαταστατικής
δικαιοσύνης, που είναι εµφανής η κάµψη του δηµοσίου χαρακτήρα του δικαίου και η εµφάνιση αντιλήψεων προκρατικών περί
συναλλαγής µεταξύ πολιτείας και πολιτών ή µεταξύ των ίδιων
των εµπλεκόµενων πολιτών.
Η ποινική συνδιαλλαγή ή η συµβιβαστική διευθέτηση έχει συνήθως ως βάση από τη µια την οικονοµική ικανοποίηση των παθόντων και από την άλλη τη µείωση της ποινής των κατηγορουµένων.
Είναι, όµως, αυτές οι αµοιβαίες, οι συµφωνίες συµβατές µε την
ποινική δογµατική ή ακόµα και µε την αυθεντία του κράτους;
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου δεν έχουν καµµία δογµατική
συγγένεια, όπως υποστηρίζει ο καθηγητής Γρηγόρης Καλφέλης,
διότι απουσιάζει η διαπραγµάτευση, η οµολογία και η δήλωση
ενοχής του κατηγορουµένου, ο οποίος κατά το αµερικάνικο σύστηµα, το οποίο µοιάζει να υιοθετούµε, εν µέρει, βοηθάει τις
αρχές και σε άλλα ζητήµατα.
Έρχεστε µάλιστα σε σύγκρουση και µε τη διαδικασία του άρθρου 308β του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όπου εκεί έχουµε
συµφωνία διαδίκων, πρακτικό, επικύρωση από το µονοµελές εφετείο κακουργηµάτων. Άρα έχουµε δύο, πιθανόν και τρεις, µορφές
ποινικής συνδιαλλαγής, γιατί το σχέδιο Ποινικού Δικαίου εµφανίζει άλλη µορφή που µε κατηγορικό ή εξεταστικό τρόπο και µε
εθελούσια συµµετοχή στη λογική µιας συµµετοχής δικαιοσύνης
αναιρούνται οι βασικές αρχές του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονοµίας.
Στο όνοµα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης της ποινικής
δίκης παραβιάζουµε, κατά τη γνώµη µας, τις αρχές της δίκαιης
δίκης. Προτιµούµε τη συναινετική αλήθεια από την ουσιαστική
αλήθεια. Πρόκειται για µια τακτοποίηση και όχι για µια δικαστική
απόφαση, δηλαδή αθώωση, ακόµα και αν υπάρχει δόλος του κατηγορουµένου. Περισσότερο µοιάζει µε εµπορική διαπραγµάτευση, παρά µε ποινική διαδικασία. Αν η ratio είναι η επιστροφή
των κλεµµένων, γιατί να µη γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο;
Η δικονοµική καθυστέρηση επιστροφής των κλεµµένων τιµωρείται αυτοτελώς, λες και ασκείται µια ιδιόµορφη πίεση κατά παράβαση της αρχής της δίκαιης δίκης, «αν το κάνεις τώρα, τόσο,
αν το κάνεις αργότερα, τόσο». Και το αποδεικτικό υλικό τι γίνεται;
Σε τι χρησιµεύει; Για τους µη συµφωνήσαντες; Το τεκµήριο της
αθωότητας έχει κάποια σηµασία ή µήπως µε τη δήλωση µετατρέπεται σε τεκµήριο ενοχής; Η θετική πρόληψη, βασική αρχή
του Ποινικού Δικαίου, σε τι συνίσταται; Προβλέπεται δεδικασµένο µε βάση το ύψος του ποσού; Το ίδιο είναι αν επιστρέψεις
300.000 ευρώ ή 300 εκατοµµύρια ευρώ; Πώς λύνονται τα προβλήµατα διεθνούς και διασυνοριακού Ποινικού Δικαίου, όταν σε
µια χώρα ισχύει και σε άλλη όχι αυτή η ιδιόµορφη συναλλαγή;
Δεν είναι ποινική συνδιαλλαγή. Είναι ένα τελείως ιδιόµορφο
πλάσµα δικαίου. Ποιους προστατεύει; Τους ενόχους ή τους
αθώους; Αυτούς που δεν θέλουν να διακινδυνέψουν µια µακροχρόνια πολυδάπανη δίκη; Το έχουµε δει και στην Αµερική. Ένα
µεγάλο ποσοστό είναι αθώοι, αλλά µπαίνουν στη ρύθµιση γιατί
θέλουν να αποφύγουν τη δίκη και την οικονοµική της πλευρά.
Όµως είναι άλλο εκείνο το δικονοµικό σύστηµα.
Λένε «κοινωνικό κόστος» λόγω της µακράς διάρκειας µιας
δίκης. Αλλά από την άλλη να έχουµε συµψηφισµό ανοµηµάτων;
Και πώς διαµορφώνεις αντεγκληµατική πολιτική µε τέτοιους νόµους και µε τέτοιες µειώσεις ποινών; Η οικονοµία της δίκης σε
βάρος της ουσιαστικής αλήθειας και το πλάσµα δικαίου -δηλαδή
η µόνη ορθή απόφαση είναι αυτή που πάει από τα ισόβια στα
δέκα χρόνια και λειτουργεί σε βάρος της κατά συνείδηση επιµέτρησης της ποινής- σπάνε τελείως τους κώδικες της δογµατικής
ποινικής.
Θυµίζω ότι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωµένων Πολιτειών
το 2005 έκρινε αντισυνταγµατική την υποχρεωτική πρόβλεψη επιβολής µιας ελάχιστης ποινής η οποία µπορεί να είναι µόνο συµβουλευτική. Άρα πρέπει να δούµε διάφορες πλευρές: τη
βαρύτητα, την υποτροπή, το δηµόσιο συµφέρον.
Πώς παραβιάζεται, από δικαιοπολιτική άποψη, η δικαστική δικαιοδοτική λειτουργία, όταν ο νοµοθέτης θέτει τέτοια όρια και
µε τέτοιον τρόπο; Μοιάζει σαν ο δικαστής να είναι διακοσµητικός
τύπος ή συµβολαιογράφος, αν δεν µπορεί να απορρίψει τη συµφωνία της εισαγγελικής αρχής –η οποία στην ουσία είναι µια δή-
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λωση- και κατηγορουµένων λόγω νέων στοιχείων.
Πού βρίσκεται η ουσιαστική αλήθεια, στην ανεύρεση της
οποίας αποβλέπει η ποινική δίκη; Μήπως έχουµε ένα δίκαιο της
παγκοσµιοποίησης που οδηγεί στην εξάλειψη του διαχωρισµού
ιδιωτικού-δηµοσίου δικαίου και σε µια πολλαπλότητα δικαιοθετούντων φορέων;
Κύριε Υπουργέ, η ωφελιµιστική προσέγγιση της δικαιοσύνης
στο όνοµα της διεκπεραίωσης καταλήγει σε µια συµβιβαστική δικαιοσύνη εναλλακτικών διαδικασιών, στην οποία όµως η έννοια
της δικαιότητας της ποινής εξαφανίζεται. Δηλαδή, ποινή τριών,
τεσσάρων ετών θα είχε ανασταλτικό αποτέλεσµα; Θα µετατραπεί
σε κοινωφελή εργασία ή σε χρηµατική ποινή; Σε περίπτωση υποτροπής τι συµβαίνει; Επί πολλών κατηγορουµένων ποια είναι η
ισότητα των όπλων, ιδίως στα οικονοµικά εγκλήµατα, και πώς
αποφεύγεται το γνωστό δίληµµα του φυλακισµένου; Ξέρετε τη
γνωστή υπόθεση που ο ένας αποδέχεται και ο άλλος κατηγορεί
αυτόν που αποδέχθηκε.
Δεν έχω αντιληφθεί γιατί προέχει δικαιοπολιτικά η ικανοποίηση
του παθόντος και έπεται η ποινική αξίωση της πολιτείας. Νόµος
ή σηµαία ευκαιρίας για τους έστω µεταµεληθέντες –δεν υπάρχει
αυτό, στην ουσία είναι µη µετανοήσαντες, καταχραστές- δεν
βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχει.
Δεν έχει πει καν ότι είναι ένοχος, όπως γίνεται στην Αµερική.
Απλώς αποδέχεται αυτό το δώρο. Είναι δίκαιο δικών ή δίκαιο
συµβιβασµών; Δηλαδή, πάµε σε έναν θεσµό λογιστικού χαρακτήρα είσπραξης πόρων, αλλά σε µεγάλο βαθµό και σε απενοχοποίηση αυτών που συνέβαλαν στην κρίση. Δηλαδή, δεκάδες
αρχές του Ποινικού Δικαίου –και θα επανέλθω σ’ αυτό- τινάζονται
στον αέρα.
Υπονοµεύεται η ηθική δύναµη του Ποινικού Δικαίου και ιδιωτικοποιείται η ποινική δίκη. Άρα παραβιάζεται και η αρχή του κράτους δικαίου, αφού δεν εφαρµόζετε τον ισχύοντα για τους
άλλους ποινικό νόµο ως προς τις ποινές.
Η Δηµοκρατική Αριστερά εδώ και δυο χρόνια, όπως σωστά
έχετε πει, επί υπουργίας Αντώνη Ρουπακιώτη, είχε προτείνει ένα
ποινικό ενέχυρο, αλλά µε άλλη λογική. Θα θυµίσω πως τότε, µε
σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµικών και της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, είχε συγκροτηθεί σχέδιο νόµου µε τίτλο:
«Ενέχυρο-ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήµατα σε βάρος του δηµοσίου». Τόσο το σχέδιο του νόµου όσο και η ειδικότερη διάταξη
δεν ήρθαν ποτέ στη Βουλή για συζήτηση. Τον Σεπτέµβριο στη
συζήτηση για το αντιρατσιστικό, µεταξύ άλλων τροπολογιών, οι
Βουλευτές της ΔΗΜΑΡ είχαν καταθέσει και τροπολογία για το
συγκεκριµένο ζήτηµα επαναφέροντας επί της ουσίας διατάξεις
του σχεδίου νόµου Ρουπακιώτη.
Εδώ όµως σταµατούν τα κοινά σηµεία, στα οποία ας πούµε ότι
σε γενικές γραµµές συµφωνούµε, και αρχίζουν οι ενστάσεις,
γιατί το σχέδιο νόµου το οποίο καταθέσατε πάει πολύ πέρα από
την αρχική ιδέα της ΔΗΜΑΡ και ανοίγει θέµατα.
Ποια ήταν η βασική ιδέα της ΔΗΜΑΡ; Να υπάρξει η δυνατότητα στο δηµόσιο να µπορεί να εκµεταλλευθεί προς όφελος και
µέσω της σύστασης ενεχύρου υπέρ του ιδίου ποσά τα οποία
βρίσκονται στην κατοχή ατόµων τα οποία κατηγορούνται για
υπεξαιρέσεις, απάτες και για κάθε είδους οικονοµικά εγκλήµατα
απέναντι στο δηµόσιο. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης, τα
ποσά αυτά παραµένουν στο δηµόσιο. Σε περίπτωση αθώωσης,
επιστρέφονται έντοκα. Η ιδέα αυτή έρχεται να απαντήσει στο
πρόβληµα του να λιµνάζουν εξαιρετικά µεγάλα ποσά χωρίς να
µπορούν να αξιοποιηθούν, λόγω του ότι είναι δεσµευµένα µέχρι
την εκδίκαση οικονοµικών υποθέσεων για τις οποίες κατηγορούνται οι κάτοχοί τους. Την ίδια µάλιστα στιγµή το δηµόσιο
χρειαζόταν ρευστό. Στη δική µας ιδέα υπήρχε η πρόβλεψη τα
ποσά που θα πήγαιναν στο δηµόσιο µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία
υποχρεωτικά να δροµολογούνταν σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής.
Έχω την εντύπωση πως τόσο η αρχική µας ιδέα όσο και η ρύθµιση που είχαµε προτείνει έχουν µπει σε ένα πολύ στέρεο σκεπτικό, µε το οποίο δύσκολα µπορεί κάποιος να διαφωνήσει, γιατί
επιτυγχάνονται άµεσα δυο στόχοι. Αφ’ ενός ενισχύει τη ρευστότητα του δηµοσίου και βρίσκονται πόροι τους οποίους έχουµε
ανάγκη για κοινωνική πολιτική –επαναλαµβάνω- και αφ’ ετέρου
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ανταποκρινόµαστε και στο κοινό περί δικαίου αίσθηµα, χωρίς παράλληλα να θίγουµε τα δικαιώµατα των κατηγορουµένων.
Εδώ όµως δεν έχουµε να κάνουµε µ’ αυτό σήµερα. Το σχέδιο
νόµου που έχουµε στα χέρια µας, εκτός απ’ αυτή τη δυνατότητα
του δηµοσίου να αξιοποιεί άµεσα τα δεσµευµένα ποσά, εισάγει
για πρώτη φορά µια µορφή ειδικής ποινικής συνδιαλλαγής του
κατηγορούµενου µε το δηµόσιο. Με πιο απλά λόγια, αν ο κατηγορούµενος για οικονοµικά εγκλήµατα κατά του ελληνικού δηµοσίου επιστρέφει το ποσό για το οποίο κατηγορείται πριν από
συγκεκριµένα χρονικά σηµεία της ποινικής διαδικασίας, τότε δικαιούται σοβαρότατων επωφεληµάτων, µε βασικότερο όλων την
εντυπωσιακή, πολλές φορές, µείωση της ποινής του. Το ποσό
που θα επιστρέψει στο δηµόσιο ο κατηγορούµενος θα πρέπει να
προέρχεται από τα χρήµατα, τα οποία δεν είναι κατά κανέναν
τρόπο δεσµευµένα από το ελληνικό δηµόσιο, που σηµαίνει ότι
βρίσκονται σε πηγές στις οποίες το δηµόσιο δεν µπορεί να έχει
πρόσβαση και δεν τις γνωρίζει.
Έχουµε από τη µια µεριά ένα καλό, ότι ο κατηγορούµενος έχει
τη δυνατότητα να αποκαλύψει πού βρίσκονται κάποια χρηµατικά
ποσά για τα οποία κατηγορείται και να τα επιστρέψει. Δηµιουργεί
όµως και µια συνδιαλλαγή, η οποία, από άποψη ποινικής δογµατικής, είναι τελείως αντίθετη µε το δηµόσιο.
Να πάµε στα αρνητικά; Επί της ουσίας η επιµέτρηση της ποινής για ένα αδίκηµα το οποίο µπορεί να είναι και οµολογηµένο
εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την πρόθεση οικονοµικής
συνδιαλλαγής µεταξύ κατηγορουµένου και κράτους. Ενδεχοµένως να εξαρτάται και από το ποσό. Εποµένως για το ίδιο κράτος
και τη νοµική λογική του το αδίκηµα του οικονοµικού εγκλήµατος
εναντίον του δεν έχει πια µια συγκεκριµένη και δοµηµένη απαξία,
η οποία και πρέπει να τιµωρηθεί.
Τα πάντα εξαρτώνται από τα ποσά και το πότε θα επιστραφούν
από τον κατηγορούµενο. Αν µη τι άλλο, αυτό ακούγεται περίεργο.
Δεύτερον, να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, στις οποίες η πλήρης επιστροφή του ποσού, όπως είπα,
οδηγεί ευθέως στην απαλλαγή του κατηγορούµενου. Πολύ απλά,
αυτό µπορεί να το ερµηνεύσει κάποιος σαν να λέµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα να τα υπεξαιρέσει κάποιος από το δηµόσιο, αρκεί
να τα επιστρέψει έγκαιρα, για να µην τιµωρηθεί.
Τρίτον, υπολανθάνει µια γενικότερη λογική συνδιαλλαγής. Ο
κατηγορούµενος µπορεί να τα βάλει κάτω µε χαρτί και µε µολύβι
και να υπολογίσει τι µπορεί να επιστρέψει, πότε, πόσο τον συµφέρει, πόσο θα µείνει και φυλακισµένος, τι µπορεί να αποκρύψει,
ώστε, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία και εκτίσει την ποινή του,
να τον περιµένουν τα λεφτά έξω. Το συγκεκριµένο σηµείο δεν
είναι απλώς παράδοξο, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί εισάγει επισήµως στον εθνικό νοµικό µας πολιτισµό τη λογική τού
«µπορώ να διαπράξω αδίκηµα, αν υπολογίσω ότι αυτό µε συµφέρει µακροπρόθεσµα». Με λίγα λόγια, θα έλεγε κανείς ότι το
σκεπτικό πίσω από την εισαγωγή αυτής της ιδέας ποινικής συνδιαλλαγής, δεν είναι το αµερικάνικο, δηλαδή να αποκτήσουµε
ρευστό. Το κράτος είναι ικανό να κάνει σοβαρές υπαναχωρήσεις
για να απεµπολήσει τις κεντρικές νοµικές λογικές, στην προσπάθεια να βρει άµεσα ρευστό. Δεν µπορεί κανείς να συµφωνήσει
µε αυτό και δεν µπορεί να συµφωνήσει και επί της αρχής για
τους εξής λόγους:
Σας είπα και είχαµε κάνει και µία σχετική τροπολογία, όπως
θυµάστε, κύριε Υπουργέ, συνολική του άρθρου 2, στην οποία είπαµε ότι: Πρώτον, πρέπει να αποδέχεται την ενοχή ή να µην αντικρούει την κατηγορία. Δεύτερον, µαζί µε τον συνήγορο, ο
εισαγγελέας να κάνει ένα πρακτικό. Τρίτον, να εµφανίζεται στη
δίκη, για να έχει όλα αυτά τα ωφελήµατα. Τέταρτον, να διαφοροποιείται η ποινή, εφόσον εµφανίζεται στη δίκη, και µία σειρά
άλλων παρεµβάσεων, που θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι
ένα µοντέλο ποινικής συνδιαλλαγής.
Εδώ δεν έχουµε ένα µοντέλο ποινικής συνδιαλλαγής. Έχουµε
ένα πολύ ιδιόµορφο σύστηµα, τη νοµική µορφή του οποίου -θα
τα πω και στη δευτερολογία µου- δεν µπορώ να εντοπίσω. Δεν
µπορώ να εντοπίσω δηλαδή αν πρόκειται για υπαναχώρηση και
τι συµβαίνει µε την απόπειρα, για παράδειγµα, γιατί µοιάζει η
απόπειρα να τιµωρείται περισσότερο απ’ ό,τι τιµωρείται η τετε-
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λεσµένη πράξη, αν πρόκειται για έµπρακτη µετάνοια. Πώς να
είναι έµπρακτη µετάνοια, αφού δεν το κάνει µε τη βούλησή του
και πριν καν ασκηθεί δίωξη; Αν πρόκειται για µία ιδιόµορφη αµνηστία, για µια ιδιόµορφη απονοµή χάριτος, για µια δικαστική
άφεση. Όµως, όλα αυτά έχουν λεπτοµέρειες. Αυτοί οι θεσµοί και
οι διαδικασίες δεν είναι έτσι. Έχουν µέσα στην ποινική δογµατική
έναν τρόπο, έναν χρόνο. Αφήστε που ο χρόνος είναι το τέταρτο
σηµείο. Δηλαδή, ξαφνικά, πέραν του εννόµου αγαθού, του εγκλήµατος και της ποινής, εµφανίζεται και µία άλλη παράµετρος,
ο χρόνος. Τόσο χρόνο, τόσα λεφτά, τόσο χρόνο, άλλα λεφτά.
Άρα, λοιπόν, νοµίζω ότι ανοίγουµε µία πόρτα που θα µας οδηγήσει σε µια µεγάλη σύγχυση στο επίπεδο της ποινικής δογµατικής και σε µεγάλη σύγχυση και στη νοµολογία και στη θεωρία.
Ενώ, λοιπόν, η Δηµοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι το πρώτο
σκέλος είναι θετικό και ήταν µια δική µας αρχική ιδέα, στο δεύτερο έχουµε πάρα πολλές επιφυλάξεις. Θα ήµασταν ευτυχείς,
κύριε Υπουργέ, αν µπορούσαµε να συµφωνήσουµε στο δεύτερο
µέρος µε δικές σας τροπολογίες. Σας είπε η κ. Χρυσοβελώνη και
πολλοί θεωρητικοί ποινικολόγοι έχουν αρχίσει να λένε -ο κ. Μυλωνόπουλος, ο κ. Καλφέλης- τι ακριβώς είναι αυτό που κάνετε.
Να µπορούσαµε να συµφωνήσουµε για να µη δυσκολεύουµε
πάρα πολύ και την ποινική θεωρία και τη νοµολογία µε νοµοθετήµατα τα οποία συγκυριακά κάτι λύνουν, αλλά σε έξι µήνες,
έναν χρόνο θα επιστρέψουν στη Βουλή για να διορθωθούν και
να αποκτήσουν κάποια χαρακτηριστικά, συµβατά τουλάχιστον µε
τη δογµατική.
Θα πω µόνο για δύο τροπολογίες. Τα άλλα θα τα πω στη δευτερολογία. Η µία αφορά την περίφηµη υπόθεση της χορήγησης
εκπαιδευτικής αδείας. Έχουµε καταθέσει µία τροπολογία, την
καταθέτουµε κι εδώ, κύριε Υπουργέ. Συµφωνούµε για την τροπολογία που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ από κοινού, ότι πρέπει να λύσουµε το πρόβληµα σήµερα και ο µόνος που µπορεί να το λύσει
σήµερα είστε εσείς. Για να γίνει όµως αυτό, θέλουµε τροπολογία.
Δεν µπορείτε να το κάνετε τώρα, είναι γνωστό ότι δεν µπορείτε
να το κάνετε, δεν έχετε αρµοδιότητα. Τα δικαστήρια είναι αυτά
που είναι και δεν µπορούµε να παρέµβουµε. Άρα πρέπει να λυθεί
το πρόβληµα σήµερα και ταυτόχρονα να αλλάξουµε και τη διαδικασία, µιας και µας έβαλε µυαλό, αν θέλετε, όλη αυτή η διελκυστίνδα που έγινε.
Κάντε αυτήν την παρέµβαση. Δεχθείτε την τροπολογία µας και
λύστε σήµερα το ζήτηµα αυτό. Να ψηφίσει η Βουλή, να σας
δώσει τη νοµοθετική ρύθµιση, σε ορισµένες περιπτώσεις άρνησης του συµβουλίου αναιτιολόγητης ή οτιδήποτε άλλο, να χορηγεί την άδεια µε µία πρόταση του Κεντρικού Επιστηµονικού
Συµβουλίου Φυλακών, που είναι καθηγητές πανεπιστηµίου, άρα
θα έχουν άποψη σοβαρή και θεµελιωµένη, να µπορείτε εσείς να
δίνετε την εκπαιδευτική άδεια.
Μέχρι να φτιαχτεί το «βραχιολάκι» και να φτιάξουµε τον Σωφρονιστικό Κώδικα, που καλό θα είναι να έρθει γρήγορα στη
Βουλή, θα έχουµε λύσει και το σηµερινό πρόβληµα.
Δεν µπορεί ποτέ η πολιτεία να χρησιµοποιεί ως επιχείρηµα την
ενδεχόµενη κακή χρήση του δικαιώµατος του κρατούµενου. Δεν
µπορεί. Η πολιτεία οφείλει να δίνει στον καθένα αυτό που του
ανήκει δικαιωµατικά. Αν ο άλλος κάνει κακή χρήση, θα το δούµε.
Δεν µπορεί να επικαλείται, όµως, προεγκληµατική επικινδυνότητα ή γενική υποψία.
Η δεύτερη έχει να κάνει µε την τροπολογία που έχετε φέρει,
σύµφωνα µε την οποία, όταν για οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται
ή µαταιώνεται η ουσιαστική εκδίκαση ποινικής υπόθεσης από το
τριµελές πληµµελειοδικείο ή από ποινικό εφετείο, αυτή προσδιορίζεται σε δικάσιµο κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής.
Εγώ θα ήθελα να ακούσω τη ratio. Δηλαδή, τι σηµαίνει αυτό;
Ότι η αλλαγή του δικαστή -όχι του φυσικού δικαστή, του προσώπου του δικαστή- οδηγεί σε κάποιες υποψίες ότι έγινε για να
φύγει ο δικαστής ή ότι οι δικηγόροι έχουν κάποιον πονηρό ρόλο;
Αν έχουν πονηρό ρόλο οι δικηγόροι, πονηρό ρόλο µπορούν να
έχουν και οι δικαστές. Άρα, µε αυτή την έννοια, καλό θα είναι να
φύγει αυτή η τροπολογία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της ΔΗΜΑΡ και του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Γκιόκας για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά και τη σηµερινή απόρριψη της προσφυγής του Νίκου
Ρωµανού από τον Άρειο Πάγο, νοµίζουµε ότι πρέπει τώρα, σήµερα να δοθεί λύση. Χθες έπρεπε να είχε δοθεί λύση. Όµως, σήµερα, τώρα πρέπει να δοθεί λύση.
Δεν θέλουµε να επαναλάβουµε ότι είναι αυτονόητο το δικαίωµα ενός ανθρώπου, ενός νέου, ενός κρατούµενου να µορφώνεται και να σπουδάζει, ανεξάρτητα από τη γνώµη που εµείς
πολιτικά έχουµε για τις πράξεις του συγκεκριµένου, που φυσικά
-το έχουµε πει- δεν έχουν καµµία σχέση ούτε µε το λαϊκό κίνηµα
ούτε µε τους κοινωνικούς αγώνες ούτε µε τίποτα από όλα αυτά.
Εδώ, όµως, µιλάµε για άλλο πράγµα. Μιλάµε για το δικαίωµα
ενός κρατούµενου, ενός νέου ανθρώπου να σπουδάζει και να
µορφώνεται, που κατά τη γνώµη µας είναι αναφαίρετο και γι’
αυτόν τον λόγο πρέπει να εξασφαλιστεί η εκπαιδευτική άδεια.
Επαναλαµβάνουµε, επίσης, ότι υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη να το κάνει.
Η πρόταση του κ. Πανούση, µε την τροπολογία που κατέθεσε,
κινείται σε µια τέτοια κατεύθυνση, διευκρινίζοντας βέβαια ότι µιλάµε για παρέµβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του
Υπουργού για να δίνεται η εκπαιδευτική άδεια.
Επίσης, χθες ειπώθηκε από τον δικηγόρο του Ρωµανού ότι δέχεται και την ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό «βραχιολάκι»,
και κατά συνέπεια πρέπει να υπάρχει δέσµευση από τη µεριά του
Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι θα συντοµευθούν οι διαδικασίες τεχνικής υλοποίησης και εφαρµογής του συγκεκριµένου µέτρου.
Το συµπέρασµα όµως είναι ένα, ότι, όπως φαίνεται, από την
πρώτη στιγµή υπήρχαν τρόποι επίλυσης του προβλήµατος. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε από τη µεριά της Κυβέρνησης πρωτοβουλία
σε αυτήν την κατεύθυνση δηµιουργεί ακόµα µεγαλύτερα ερωτηµατικά από αυτά που εµείς είχαµε και τα οποία είχαµε διατυπώσει.
Διότι αφέθηκε εδώ και έναν µήνα να σέρνεται µια κατάσταση, να
επιβαρύνεται και να κινδυνεύει η υγεία ενός ανθρώπου, να ρίχνεται
λάδι στη φωτιά και γενικότερα να υπάρχει ένας αποπροσανατολισµός, σε µια περίοδο που υπάρχουν πολύ σοβαρές πολιτικές εξελίξεις, σε µια περίοδο που υπάρχουν νέα µέτρα και ο λαός µας
εκεί πρέπει να στρέψει την προσοχή του. Εκτός αν επιδιώκετε
αυτό, να υπάρχει δηλαδή τέτοιος αποπροσανατολισµός από τα
κύρια προβλήµατα και την επικαιρότητα που απασχολεί τον λαό.
Σχετικά µε την τροπολογία της Κυβέρνησης, εµείς το είχαµε
πει από την πρώτη στιγµή, όταν ακόµα η τροπολογία ήταν σε επίπεδο πρότασης και σκέψης, ότι δηλαδή δεν συµφωνούµε µε την
τηλεδιάσκεψη και τα µαθήµατα εξ αποστάσεως. Γιατί στόχος
είναι να σπρωχτεί εκβιαστικά σε αυτή τη λύση και ο συγκεκριµένος κρατούµενος και ο οποιοσδήποτε κρατούµενος και να αποκρουστεί η πίεση για την παροχή κανονικής εκπαιδευτικής
άδειας.
Επίσης, δηµιουργείται ένα πλαίσιο, µε βάση το οποίο πολύ πιο
φειδωλά από τη µεριά των αρµοδίων οργάνων θα χορηγείται εκπαιδευτική άδεια.
Με τον φόβο, δηλαδή, της απόδρασης ή της µη επανόδου του
κρατουµένου, σε συνδυασµό µε αυτήν την ψευτοδιέξοδο που δίνετε µε τα µαθήµατα και την τηλεδιάσκεψη, θα είναι ακόµη πιο
φειδωλοί, θα δίνονται ακόµη περισσότερο µε το σταγονόµετρο
οι εκπαιδευτικές άδειες σε κρατούµενους, πέρα από το γεγονός
ότι σε καµµία περίπτωση η τηλεδιάσκεψη δεν µπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή διαδικασία της συµµετοχής του κρατούµενου στην εκπαιδευτική διαδικασία ως στοιχείο από µόνο του της
κοινωνικής επανένταξης.
Κατά τη γνώµη µας, εποµένως, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή
αυτή η τροπολογία, πέρα από το γεγονός ότι έχει και πρακτικές
δυσκολίες εφαρµογής. Επειδή εδώ µιλάµε για τα ΤΕΙ, δεν ξέρω
αν έχετε πάει στα ΤΕΙ. Μπορεί εσείς να µην έχετε γνώση, γιατί
δεν είναι της αρµοδιότητάς σας. Στα ΤΕΙ έχετε πάει; Έχετε κάνει
µια βόλτα; Έχετε δει τι συµβαίνει; Ξέρετε ότι δεν υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας, δεν υπάρχουν καθηγητές και ότι υπάρχουν
λίστες αναµονής στα εργαστήρια; Και θα στηρίζουν τα ΤΕΙ µα-
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θήµατα και εξετάσεις εξ αποστάσεως στις φυλακές και στους
κρατούµενους; Δηλαδή, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν
και πρακτικά ζητήµατα εφαρµογής.
Γι’ αυτόν τον λόγο εµείς καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία και θεωρούµε ότι πρέπει να δοθεί λύση µε βάση τις σκέψεις που έχουν ήδη αναφερθεί.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, εµείς ως ΚΚΕ γενικά δεν θα είχαµε
αντίρρηση να υπάρχουν κάποιοι σαφείς και ενιαίοι κανόνες στο
ζήτηµα της διαχείρισης από το δηµόσιο χρηµάτων και χρηµατικών απαιτήσεων που είναι δεσµευµένα ή κατασχεµένα, στο πλαίσιο µιας ποινικής διαδικασίας ή εξαιτίας άλλων παραβάσεων,
τελωνιακών, φορολογικών κ.λπ..
Το ερώτηµα που θέτουµε, όµως, το οποίο θέσαµε από την
πρώτη στιγµή και νοµίζουµε ότι αυτό πρέπει να απασχολήσει,
είναι το γιατί έρχεται τώρα αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Δηλαδή, το γιατί τώρα επιδιώκεται η άµεση απόδοση αυτών των
χρηµάτων στο δηµόσιο και να µην εξαρτάται η απόδοση από την
έκδοση ή από την έκβαση της ποινικής διαδικασίας και την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης.
Είπαµε και στις συνεδριάσεις της επιτροπής –θα το επαναλάβουµε για µια ακόµη φορά- ότι το νοµοσχέδιο έχει βασικά εισπρακτικούς σκοπούς. Δηλαδή, έχει στόχο να συγκεντρωθούν
άµεσα και γρήγορα κάποια ποσά που αποτελούν πιθανά προϊόντα εγκληµατικών δραστηριοτήτων, όχι φυσικά για να αξιοποιηθούν –όπως λέµε εµείς- για την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών,
για να ανακουφιστεί ο λαός, αλλά για να εξυπηρετηθούν και για
να καλυφθούν άλλου είδους στόχοι, όπως για να βγαίνουν τα
πλεονάσµατα, να πληρώνονται τα δηµόσια χρέη, να πληρώνονται
οι δανειστές, να στηρίζεται το κεφάλαιο. Κάθε άλλο δηλαδή από
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Βεβαίως, υπάρχει το αίτηµα για επιστροφή των κλεµµένων.
Όσο, όµως, συνεχίζεται αυτή η πολιτική, ακόµη κι αν γυρίσουν
πίσω τα κλεµµένα ή ένα µέρος των κλεµµένων -που βεβαίως πρέπει να γυρίσουν-, δεν θα πάνε για να ανακουφιστεί ο λαός.
Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, προσπαθείτε να βρείτε µία φόρµουλα, προκειµένου να εισπράττονται και να αξιοποιούνται γρήγορα από το Δηµόσιο τέτοιου είδους χρηµατικές απαιτήσεις.
Βεβαίως, θα αναρωτηθεί κάποιος: Είναι κακό αυτό; Είναι κακό
δηλαδή, ακόµη και στις σηµερινές συνθήκες, να µπορεί το δηµόσιο να εισπράττει, να αξιοποιεί ποσά, χρήµατα, που προέρχονται
από πιθανές εγκληµατικές δραστηριότητες; Δεν είναι κακό αυτό
από µόνο του. Είναι, όµως, άλλο πράγµα να γίνεται αυτό µέσα
από την επιτάχυνση των διαδικασιών, µέσα από την αντιµετώπιση
ενδεχοµένως µιας γραφειοκρατίας και είναι άλλο, τελείως διαφορετικό πράγµα, επειδή καθυστερούν οι δίκες, µε ευθύνη της
Κυβέρνησης και της πολιτικής που εφαρµόζεται, να αλλοιώνονται
θεσµοί και να θεσπίζονται διατάξεις που ευνοούν κατά κύριο
λόγο ή ρίχνουν στα µαλακά όσους έχουν µεγάλη οικονοµική
ισχύ.
Γιατί στο νοµοσχέδιο, στο άρθρο 2 συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι, πέρα από εκείνες τις περιπτώσεις που υποχρεωτικά αποδίδονται στο δηµόσιο αυτά τα ποσά, υπάρχουν και εκείνες οι
περιπτώσεις που κάποιος οικειοθελώς προσέρχεται και τα πληρώνει και εξ αυτού του λόγου µπορεί να έχει ευνοϊκότερη ποινική
µεταχείριση. Το άρθρο 2 είναι κατά τη γνώµη µας το σηµαντικότερο άρθρο του νοµοσχέδιου και αυτός είναι ο βασικός λόγος
για τον οποίο καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Πρακτικά, αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 2 τι σηµαίνει, για
να καταλάβει και ο κόσµος; Σηµαίνει ότι όποιος έχει µεγάλη οικονοµική επιφάνεια, έχει οικονοµική ισχύ, έχει δυνατότητες από
κρυφούς λογαριασµούς ή άλλες πηγές –γιατί είναι αφέλεια να
πιστεύει κάποιος ότι όποιος κάνει ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος
ή κάνει λαθρεµπόριο δεν έχει και άλλες πηγές- θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει και µε αυτόν τον τρόπο να απολαµβάνει, να
τυγχάνει ευνοϊκότερης ποινικής µεταχείρισης.
Θεσπίζεται, λοιπόν, ένας απαράδεκτος θεσµός ποινικής συνδιαλλαγής του κράτους µε µεγαλοσχήµονες εγκληµατίες, οι
οποίοι θα µπορούν να πληρώνουν, για να τη γλιτώνουν.
Εµείς θεωρούµε ότι αυτή η ρύθµιση, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Υπουργείου –εκεί, όµως, οδηγούµαστε αντικειµενικάθα οδηγήσει σε ένα θερµοκήπιο διαφθοράς, σε ένα θερµοκήπιο
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αντίστοιχων τέτοιων εγκληµατικών δραστηριοτήτων. Όχι µόνο,
δηλαδή, δεν θα µειωθούν, αλλά αντίθετα θα πολλαπλασιαστούν
τέτοιου είδους δραστηριότητες. Από τη στιγµή, δηλαδή, που κάποιος θα µπορεί να πληρώνει και να ελαφρύνει τη θέση του και
µάλιστα, αφού τον πιάσουν, όχι πριν, τότε είναι πολλοί εκείνοι
που θα το ρισκάρουν να παρανοµήσουν, γνωρίζοντας εκ των
προτέρων ότι, ακόµη και αν τους πιάσουν, θα έχουν οδό διαφυγής ή τουλάχιστον θα µπορούν να πέσουν στα µαλακά.
Ζήτηµα δεύτερο. Ένα επιχείρηµα του Υπουργείου και της Κυβέρνησης είναι ότι τέτοιοι θεσµοί ποινικής, λεγόµενης, συνδιαλλαγής είχαν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στο δίκαιό µας. Αυτό
είναι αλήθεια. Εµείς, βέβαια, και τότε είχαµε εκφράσει τις επιφυλάξεις µας γι’ αυτού του είδους τους θεσµούς. Εν πάση περιπτώσει, όµως, αυτό το αφήνω στην άκρη.
Είναι, όµως, η µισή αλήθεια για το ότι υπάρχουν τέτοιοι θεσµοί
στο δίκαιο. Γιατί, µε όλους αυτούς τους θεσµούς ποινικής συνδιαλλαγής που έχουν θεσπιστεί για το άρθρο 384 του Ποινικού
Κώδικα, για το άρθρο 406Α του Ποινικού Κώδικα και ορισµένες
τέτοιες περιπτώσεις εξάλειψης του αξιοποίνου, µιλάµε για πληµµελήµατα και όχι για κακουργήµατα, όπως στον σηµερινό νόµο
που µειώνονται οι ποινές, φθάνοντας από δεκαετείς και υπερδεκαετείς καθείρξεις να επιβάλλονται φυλακίσεις των δύο ή τριών
ετών.
Επίσης, στις συγκεκριµένες διατάξεις έµπαιναν και χρονικές
προϋποθέσεις, λέγοντας ότι εξαλείφεται το αξιόποινο, αν ο υπαίτιος µε δική του θέληση αποδώσει το πράγµα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα και σε κάθε περίπτωση –εδώ είναι η
χρονική προϋπόθεση- πριν εξεταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο
από τις αρχές, πριν δηλαδή τον πιάσουν.
Αυτοί οι θεσµοί ποινικής συνδιαλλαγής που υπάρχουν, δεν
έχουν καµµία σχέση µε αυτό που σήµερα θεσπίζεται, που µιλάµε
για κακουργηµατική πράξη και µάλιστα όταν κάποιος µπορεί να
αποδώσει, να επιστρέψει το συγκεκριµένο ποσό σε µεταγενέστερη φάση της ποινικής διαδικασίας, δηλαδή µέχρι την απολογία του κατηγορουµένου στον ανακριτή ή ακόµη και µέχρι την
έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθµια δίκη.
Άρα µιλάµε για έναν απαράδεκτο θεσµό ποινικής συνδιαλλαγής, που δεν είναι µόνο θεωρητικός ή δογµατικός -γιατί εδώ
ακούστηκαν και πολλά περί ποινικής δογµατικής, που έχουν βέβαια µια βάση- αλλά είναι και πρακτικός. Από τη µια µεριά, δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα σε ορισµένους µεγαλοκαταχραστές
να πληρώνουν και να έχουν ευνοϊκή µεταχείριση και από την
άλλη µεριά κάποιοι άλλοι παραβάτες, για παράδειγµα του φορολογικού νόµου, που εξαιτίας της ανέχειας ή επειδή έπεσαν έξω
κατέφυγαν σε τέτοιες πρακτικές –για παράδειγµα, δεν απέδωσαν
τον ΦΠΑ- που δεν είναι όµως κατά συρροή ή κατ’ επάγγελµα τέτοιοι εγκληµατίες, να δικάζονται και να φυλακίζονται κανονικά
και µάλιστα αυστηρά.
Εµείς, φυσικά, δεν επικροτούµε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορούµε, όµως, να ξεχωρίσουµε -όπως µπορεί και ο καθένας να ξεχωρίσει- πότε κάποιος παρανοµεί κατ’ επάγγελµα και προβαίνει
σε τέτοιες ενέργειες και πότε κάποιος είναι θύµα -ας το πούµε
έτσι- µιας οικονοµικής συγκυρίας. Η ευνοϊκή µεταχείριση, εάν
υιοθετούνταν από το δίκαιο, εκεί θα έπρεπε να κρίνεται, στην
αιτία και τον λόγο που οδηγεί κάποιον να παρανοµήσει και όχι
από τη δυνατότητα του οποιουδήποτε να πληρώνει, να ξεγλιστράει, όπως γίνεται µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Εµείς, όπως είπαµε και στην επιτροπή και το επαναλαµβάνουµε
τώρα, θεωρούµε ότι η λογική που διέπει το νοµοσχέδιο είναι η ίδια
λογική που είχαν κάποιοι γνωστοί και µη εξαιρετέοι, που σήµερα
ελέγχονται για τις πράξεις τους, που έλεγαν, ας έρθουν κάποια
χρήµατα στην Ελλάδα και ας µη ρωτάµε ούτε από πού προήλθαν
ούτε από ποιες δραστηριότητες βγήκαν ούτε από πού προέκυψαν.
Αρκεί να έρθουν χρήµατα στην Ελλάδα και να εισπράξει το δηµόσιο ταµείο, να γίνουν επενδύσεις και πάει λέγοντας. Είναι η ίδια
ακριβώς λογική που διέπει και το νοµοσχέδιο, άσχετα αν η συγκεκριµένη άποψη ήταν στην πιο ακραία της εκδοχή.
Γι’ αυτούς τους λόγους εµείς και κυρίως για το άρθρο 2, -ανεξάρτητα από άλλες αδυναµίες ή ελλείψεις ή ατέλειες που ενδεχοµένως έχει το νοµοσχέδιο, καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο
νόµου.
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Δυο κουβέντες µόνο για τις τροπολογίες ήθελα να πω. Σε
σχέση µε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όσον
αφορά την κλήρωση των δικαστών, θέλω να πω ότι εν πάση περιπτώσει το τελευταίο διάστηµα, στο όνοµα της επιτάχυνσης της
δικαιοσύνης, έχουν έρθει ένα σωρό τροπολογίες, ρυθµίσεις και
διατάξεις και κάποια στιγµή πρέπει να δοθεί λόγος, να γίνει ένας
απολογισµός για το αν αυτές οι διατάξεις όντως συνέβαλαν στο
να υπάρχει επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Διότι η δική µας γνώµη
είναι ότι δεν συνέβαλαν, αλλά µάλλον σε ορισµένες περιπτώσεις
δυσκόλεψε κιόλας όλη αυτή η πολυνοµία την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, η οποία φυσικά δεν µπορεί να λυθεί, αν δεν λυθούν
άλλα ζητήµατα υποδοµής, προσωπικού και ούτω καθεξής.
Τέλος, θα αναφερθώ µόνο στην τροπολογία που έχουµε καταθέσει σε σχέση µε την προνοµιακή ικανοποίηση απαιτήσεων
ναυτεργατών σε περίπτωση εκποίησης πλοίου ως ναυαγίου.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, που είτε το πλοίο εκποιείται µε
µεθοδεύσεις σε πολύ χαµηλότερη τιµή, µε αποτέλεσµα να µην
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ναυτεργατών, είτε εµφανίζονται ως
πληρώµατα οι συγγενείς των πλοιοκτητών και των εφοπλιστών,
µε αποτέλεσµα να µη µένει τίποτα για τα δικαιώµατα των ναυτεργατών. Κατά τη γνώµη µας, είναι µια εύλογη τροπολογία, που
πρέπει να γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο και ακολουθεί ο κ. Κουράκος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα ήθελα να αναφερθώ στις
δύο διατάξεις για τις οποίες µίλησε ο κ. Σαλτούρος, τη µε αριθµό
2081 και τη µε αριθµό 2082 που προτείνονται. Θεωρώ ότι πρέπει
να γίνουν αποδεκτές. Αφορούν το µεταβατικό διάστηµα από τη
λήξη του προγράµµατος για τα ΚΗΦΗ από τις 31-12-2014 και
µετά και βεβαίως, για το «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως επίσης και
για το Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης, που έχει γίνει µεν η ρύθµιση,
αλλά χρειάζεται βελτίωση, για να µπορέσει να υλοποιηθεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχω δώσει τον λόγο
στον κ. Κουράκο. Αν το επιτρέπει ο κύριος συνάδελφος, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που µόλις παρακολουθήσαµε, δηλαδή η παραδοχή-αποδοχή εκ µέρους Υπουργού, ο οποίος δεν είναι και ο επισπεύδων
το παρόν νοµοσχέδιο, αλλά είναι άλλης αρµοδιότητας, βουλευτικών τροπολογιών αποδεικνύει ότι, εάν υπάρχει πολιτική βούληση και ειλικρινής διάθεση, µπορεί να λυθεί το ζήτηµα του
Νίκου Ρωµανού, του οποίου κινδυνεύει όσο µιλάµε η ζωή. Είναι
επιβεβληµένο ο κύριος Υπουργός να αποδεχθεί µία εκ των τροπολογιών, µία εκ των λύσεων που του υποβάλουµε από πλευράς
Κοινοβουλίου.
Είναι ευρεία, αν όχι καθολική εκ µέρους της παρούσας Αντιπολίτευσης, η αποδοχή της φιλοσοφίας αυτών των τροπολογιών.
Η τροπολογία που έχει κατατεθεί από τους Βουλευτές της
ΔΗΜΑΡ βρίσκει απολύτως σύµφωνα, νοµίζω, περισσότερα του
ενός από τα άλλα κόµµατα, και την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
και, απ’ ό,τι άκουσα, και το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
Καταθέτουµε επιπλέον και ως εναλλακτική -όχι αντιθετικά,
ούτε προς αντιπαράθεση, αλλά ως εναλλακτική λύση- άλλη µία
τροπολογία, την οποία έχω θέσει υπ’ όψιν του κυρίου Υπουργού
ήδη. Είναι στη διαδικασία της κατάθεσης, αλλά του έχω θέσει
υπ’ όψιν το κείµενό της. Υπογράφεται από Βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ και των Ανεξαρτήτων.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ -και το λέω εισαγωγικά εν όψει και της
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τοποθέτησής σας εν συνεχεία- ότι, αν υπάρχει πραγµατική βούληση να λυθεί το θέµα και να µην εξελιχθεί και κορυφωθεί αυτό
το δράµα το οποίο εξελίσσεται όλες αυτές τις µέρες, υπάρχει
τρόπος. Το απέδειξε, µάλιστα, πριν από λίγο µε την παρέµβασή
του άλλος Υπουργός, άλλου Υπουργείου, για άλλο θέµα, που δεν
έχει ούτε τις διαστάσεις ούτε τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει
το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όπως είπατε, ο κύριος Υπουργός θα απαντήσει στην τοποθέτησή του.
Κύριε Κουράκο, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
παρόν υπό συζήτηση σχέδιο νόµου έπρεπε να είχε έρθει πολύ
καιρό πριν, όχι µόνο στην επιτροπή, αλλά να ήταν ήδη νόµος του
κράτους εδώ και δεκαετίες. Η στρέβλωση που καλείται να καλύψει αποτελεί δοµικό στοιχείο της προκληθείσας κρίσης, αλλά και
χαρακτηριστικό παράδειγµα της χρόνιας κακοδιαχείρισης που
διέπει τους δηµόσιους φορείς. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν προφανές να έχει υλοποιηθεί από τις αρχές του ’10 ως ελάχιστο
µέτρο αντιµετώπισης του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού.
Η καινοτοµία που εισάγεται αναγνωρίζει στο δηµόσιο τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί τα δεσµευµένα χρήµατα µέχρι την έκδοση της αµετάκλητης απόφασης για τα ποινικού χαρακτήρα
ζητήµατα και επί της καταλογιστικής πράξης για θέµατα που
αφορούν τα διοικητικά δικαστήρια.
Η παράγραφος 2 αποτελεί την αποθέωση της προχειρότητας
που διέπει το ελληνικό δηµόσιο. Είναι κλασική περίπτωση από
αυτές που εκθέτουν το πολιτικό σύστηµα, αλλά κυρίως δίνει την
ευκαιρία σε όλους αυτούς τους νεόκοπους, τους δανειστές µας
να µιλάνε για παραλυµένο δηµόσιο. Δυστυχώς, στην Ελλάδα του
2014 χρειάστηκαν έξι χρόνια ύφεσης, τρία µνηµόνια, τετρακόσιοι
είκοσι εφαρµοστικοί νόµοι, για να κάνουµε το αυτονόητο.
Με την παράγραφο 2 καλύπτεται µία χρονίζουσα στρέβλωση,
κατά την οποία το ελληνικό δηµόσιο εισέπραττε τις απαιτήσεις
µε καθυστέρηση ετών, που πολλές φορές υπερέβαινε και τη δεκαετία. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, θα τυγχάνουν
όσοι επιστρέφουν το σύνολο των χρηµάτων που έχουν καταχραστεί ή υπεξαιρέσει κ.ο.κ..
Συµφωνούµε, κύριε Υπουργέ, τα πολιτικά πρόσωπα, οι δήµαρχοι, οι Υπουργοί, οι Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές να µην έχουν
αυτή την ευνοϊκή ρύθµιση και να εξαιρούνται.
Το σχέδιο νόµου είναι εξαιρετικά ουσιώδες και προκύπτουν
χρήσιµα συµπεράσµατα. Πρώτον, για την επιστροφή του µαύρου
χρήµατος και δεύτερον, για τα άµεσα ποσά που µπορούν να διαθέσουν µε την αξιοποίηση των δεσµευµένων χρηµάτων. Μαζί
σας, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτό, αλλά µε ποιους όρους και µε ποιες
προϋποθέσεις; Θα απαλλάσσονται όσοι επιστρέφουν τα χρήµατα που υπεξαίρεσαν από το δηµόσιο; Το όριο που δεν θα πρέπει µε τίποτα να υπερβαίνουµε είναι η απόλυτη απαλλαγή των
καταχραστών του δηµοσίου από κάθε ποινική ευθύνη;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Με το νοµοσχέδιο
αυτοί που πληρώνουν δεν απαλλάσσονται από την ποινή, απλώς
µειώνεται η ποινή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Εάν είναι πολύ χαµηλές οι ποινές,
είναι ουσιαστικά απαλλαγή. Διαφορετικά –εδώ έρχοµαι να σας
το συµπληρώσω- αφήνουµε παράθυρα παρανοµίας και σχέση
στη διαπλοκή.
Τέτοιες σκέψεις κολυµβήθρας του Σιλωάµ θα πρέπει να µείνουν
µακριά από τη Βουλή των Ελλήνων. Στη ρύθµιση θα µπορούν να
υπαχθούν και ήδη κατηγορούµενοι που έχουν καταδικαστεί σε
πρώτο βαθµό και εκκρεµεί ή διενεργείται η δίκη τους σε δεύτερο
βαθµό, οι οποίοι θα έχουν ευνοϊκότερη µεταχείριση, εφόσον αποσβέσουν τη συνολική ζηµιά του δηµοσίου. Μήπως φωτογραφίζουµε κάποιους;
Αυτοί οι κατηγορούµενοι θα έχουν προθεσµία τριάντα ηµερών
από τη δηµοσίευση του νόµου, για να καταβάλουν τα χρήµατα ή
να δεσµευθούν γι’ αυτό. Οι κατηγορούµενοι που θα υπαχθούν
στη ρύθµιση θα έχουν δραστική ελάφρυνση της ποινής τους,
καθώς «σπάει» η ισόβια κάθειρξη και θα τιµωρούνται µε πολύ µειωµένες ποινές ή θα παραµένουν ουσιαστικά ατιµώρητοι;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν αθωωθούν, τότε τα χρήµατα επιστρέφονται εντόκως, εκτός
και αν υπάρχει άλλη παράλληλη δίωξη του δηµοσίου σε βάρος
τους. Το ποσό που θα επιστρέψει στο δηµόσιο ο κατηγορούµενος θα πρέπει να προέρχεται από χρήµατα τα οποία δεν είναι
κατά κανέναν τρόπο δεσµευµένα από το ελληνικό δηµόσιο, που
σηµαίνει ότι βρίσκονται σε πηγές στις οποίες το δηµόσιο δεν
µπορεί να έχει πρόσβαση ή δεν τις γνωρίζει.
Αξίζει να τοποθετηθούµε και επί των αρνητικών σηµείων του
νοµοσχεδίου.
Επί της ουσίας, η επιµέτρηση της ποινής για ένα αδίκηµα το
οποίο µπορεί να είναι οµολογηµένο εξαρτάται σε πολύ µεγάλο
βαθµό από τη διάθεση οικονοµικής συναλλαγής µεταξύ κατηγορουµένου και κράτους. Εποµένως για το ίδιο το κράτος και τη
νοµική λογική του το αδίκηµα του οικονοµικού εγκλήµατος εναντίον του δεν έχει µία συγκεκριµένη και δοµηµένη απαξία, η οποία
και πρέπει να τιµωρηθεί. Τα πάντα εξαρτώνται από τα ποσά και
πότε θα τα επιστρέψει ο κατηγορούµενος. Αν µη τι άλλο, αυτό
είναι και ακούγεται λίγο περίεργο.
Δεύτερον, να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, στις οποίες η πλήρης επιστροφή του ποσού οδηγεί ευθέως
και στην απαλλαγή του κατηγορουµένου. Αυτό µπορεί πολύ
απλά να το ερµηνεύσει κάποιον σαν να λέµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα να υπεξαιρέσει κάποιος χρήµατα από το δηµόσιο, αρκεί
να τα επιστρέψει έγκαιρα και άµεσα, αφού πιαστεί, για να µην τιµωρηθεί.
Νοµίζω ότι η πλήρης απαλλαγή αφήνει περιθώρια υποψίας
στην κοινή γνώµη, καθώς ενισχύει µία διάσταση συναλλαγής και
ατιµωρησίας σε µεγάλο βαθµό. Νοµίζω ότι αξίζει να το δούµε µε
ιδιαίτερη ευαισθησία, ανταποκρινόµενοι στο αίτηµα της εποχής
για µηδενική ανοχή.
Τρίτον, υπολανθάνει µία γενικότερη λογική συνδιαλλαγής σε
αυτήν την ιδέα. Ο κατηγορούµενος µπορεί να τα βάλει κάτω µε
το χαρτί και το µολύβι και να υπολογίσει τι µπορεί να επιστρέψει
και πότε, πόσο τον συµφέρει να παραµείνει φυλακισµένος και τι
ποσά µπορεί να αποκρύψει, έτσι ώστε να τον περιµένουν όταν
βγει, έχοντας ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής του.
Το συγκεκριµένο σηµείο δεν είναι απλώς παράδοξο, αλλά και
εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί εισάγει επισήµως στον εθνικό νοµικό
πολιτισµό µας τη λογική ότι µπορώ να διαπράξω αδίκηµα, εάν
υπολογίσω ότι αυτό µε συµφέρει µακροπρόθεσµα. Προσωπικά,
εγώ έχω σοβαρή ένσταση σε αυτό.
Με λίγα λόγια, θα έλεγε κανείς ότι το σκεπτικό πίσω από την
εισαγωγή αυτής της ιδέας της ποινικής συνδιαλλαγής δεν είναι
το αµερικάνικο, αλλά είναι υπέρ πάντων το ρευστό που έχει
ανάγκη το κράτος µε τις παρούσες συνθήκες.
Το κράτος είναι ικανό να κάνει σοβαρές υποχωρήσεις, για να
απεµπολήσει τις κεντρικές νοµικές λογικές στην προσπάθειά του
να βρει άµεσα ρευστό; Είµαι επιφυλακτικός να συµφωνήσω σ’
αυτό το σκεπτικό, ούτε µπορώ να αποδεχτώ ότι η ανεύρεση µετρητών ή ρευστών αποτελεί τη δικαιολογία που νοµιµοποιεί τα
πάντα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Πολύ φοβάµαι ότι συζητάµε σήµερα το ενδεχόµενο να ανοίξουµε µία πόρτα, η οποία δεν είµαι σίγουρος σε τι πραγµατικά
µπορεί να µας οδηγήσει στο µέλλον. Είναι χρήσιµο να δούµε και
το ηθικό στοιχείο της απόφασής µας.
Η συναλλαγή µε τη δικαιοσύνη, η εξαγορά της ποινής, η απαλλαγή των ευθυνών αναπαράγουν ένα µηδενιστικό πρότυπο συµπεριφοράς µε έντονα στοιχεία υλισµού, ξένα από τα ήθη και από
τις παραδόσεις του έθνους µας.
Επειδή εµείς οι ανεξάρτητοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, εκφράζουµε στην ψηφοφορία ο καθένας τον εαυτό του, εγώ προσωπικά ψηφίζω «παρών» σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Αναστάσιος Κουράκης έχει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι
οι συνθήκες κράτησης των κρατουµένων στις ελληνικές φυλακές
σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν τα όρια του βασανισµού.
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Ο υπερπληθυσµός, ο οποίος έχει υπερβεί κάθε όριο ανθρώπινης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, οι συνθήκες υγιεινής, οι οποίες
είναι σε πολύ χαµηλό επίπεδο, η λειψή ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, οι πολύ λίγες δυνατότητες απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, κάνουν την κατάσταση τραγική.
Γνωρίζουµε ότι ένα µεγάλο µέρος των αποφυλακισµένων υποτροπιάζει και επανέρχεται στις φυλακές.
Τα ελάχιστα µέσα που έχουµε, για να εµποδίσουµε την υποτροπή, είναι η χορήγηση των αδειών και η εκπαίδευση. Όπως
ανέφερε και ο συνάδελφος κ. Κοντονής, ο δικός µας εισηγητής
από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, το ποσοστό παραβίασης του καθεστώτος των αδειών στη χώρα µας είναι από τα χαµηλότερα στην Ευρώπη. Όταν λέµε παραβίαση, δεν εννοούµε µόνο να µην
επανέλθει, αλλά εννοούµε και καθυστέρηση στην επάνοδο και
διάφορα τέτοια.
Γνωρίζουµε –και το αναγνωρίζουν όλοι- ότι η χορήγηση των
αδειών µειώνει πάρα πολύ τον αριθµό των κρατουµένων που
υποτροπιάζουν και ξαναπερνούν το κατώφλι της φυλακής.
Ιδιαίτερα στην κοινωνική επανένταξη, βοηθάει η εκπαίδευση
των κρατουµένων. Αυτό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία
σήµερα είναι η απεργία πείνας του Νίκου Ρωµανού, που αυτή τη
στιγµή στερείται της δυνατότητας της εκπαιδευτικής άδειας,
ενώ, όπως έχουµε πει, έχει περάσει µετά από πολλή προσπάθεια
στο ΤΕΙ του Πειραιά.
Με τη συζήτηση που κάνουµε όλο αυτό το διάστηµα, κύριε
Υπουργέ, φαίνεται ότι φτάνουµε σε ένα σηµείο σήµερα που µπορεί να λυθεί το ζήτηµα που µας απασχολεί. Ήδη, µε τη χθεσινή
σας τοποθέτηση όσον αφορά αυτό που ονοµάζουµε «βραχιολάκι» φαίνεται ότι µπορεί βρεθεί µια διέξοδος.
Χθες, στην επίκαιρη ερώτηση που καταθέσαµε, µας ζητήσατε,
κύριε Υπουργέ, να καταθέσουµε τη δική µας νοµοθετική παρέµβαση, ώστε να βρεθεί µια διέξοδος και να µην έχουµε αυτό που
λέγεται -και σωστά- ότι δεν µπορεί η εκτελεστική εξουσία να παρεµβαίνει στη δικαστική.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, έχουµε δύο νοµοθετικές ρυθµίσεις. Η µία νοµοθετική ρύθµιση είναι αυτή η οποία έχει
κατατεθεί από πλευράς της Δηµοκρατικής Αριστεράς, που δίνει
τη δυνατότητα, όταν υπάρχει αίτηση του κρατουµένου για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και απορρίπτεται από το συµβούλιο
των φυλακών, να αναλαµβάνει αιτιολογηµένα ο ίδιος ο Υπουργός
να δίνει διέξοδο και µάλιστα αυτό να γίνεται σε συνεννόηση µε
τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και µε το Υπουργείο Παιδείας. Η άλλη
νοµοθετική ρύθµιση είναι η δική µας, στην οποία θα αναφερθώ
λίγο αργότερα.
Καταλαβαίνετε ότι η πρόταση που έχετε υποβάλει εσείς ως τροπολογία δεν µπορεί να σταθεί, όχι µόνο γιατί επικρέµαται η δήλωση του Νίκου Ρωµανού ότι δεν γίνεται αποδεκτή και θα
προχωρήσει σε απεργία δίψας -κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι σηµαίνει ότι µετά αποµένουν ελάχιστες µέρες µέχρι
το µοιραίο-, αλλά δεν στέκεται και για πάρα πολλούς λόγους:
Πρώτον, για τον λόγο ότι µία εκπαιδευτική διαδικασία δεν µπορεί
να νοείται µόνο µε την εξ αποστάσεως διδασκαλία, έτσι όπως την
περιγράφετε, διότι η εκπαιδευτική διδασκαλία είναι µία πολύ σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί τον συγχρωτισµό της συζήτησης µε
τους εκπαιδευτές, τον διάλογο, την αλληλεπίδραση µε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Δεύτερον, γιατί, όπως αναλύθηκε προηγουµένως και από άλλους οµιλητές, η υποδοµή στα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της χώρας µας δεν είναι τέτοια –ούτε βεβαίως στις φυ
λακές- που να επιτρέπει την εκπλήρωση µιας τέτοιας διαδικασίας.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά –και το είπαµε και χθες- ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι µια σύνθετη διαδικασία, που προϋποθέτει µία πρόσβαση στο διαδίκτυο σε εικοσιτετράωρη βάση.
Φυσικά, δεν µπορεί να δοθεί αυτή η δυνατότητα στους κρατουµένους. Δεν µπορείτε να δώσετε, δηλαδή, σε εκπαιδευόµενους
κρατουµένους τη δυνατότητα είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο να είναι στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να µπορούν να έχουν
πρόσβαση στις βιβλιοθήκες όλου του κόσµου. Άρα, λοιπόν, είναι
τύποις µια τέτοια διέξοδος, η οποία δεν ανταποκρίνεται καθόλου
στην πραγµατικότητα και δεν µπορεί να γίνει εκ των πραγµάτων.
Απεναντίας, αυτή η τροπολογία που κατατέθηκε από τη Δηµοκρατική Αριστερά είναι µια διέξοδος.
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Βεβαίως, είναι και η δική µας τροπολογία, η οποία υποστηρίζει
ότι πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς και µε κάθε καλή διάθεση η
δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που κάτι τέτοιο για λόγους προστασίας της δηµόσιας
ασφάλειας δεν είναι δυνατόν, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον
κρατούµενο, µε δική του θέληση, να δέχεται την ηλεκτρονική παρακολούθηση, αυτό που ονοµάζεται «βραχιολάκι» ή «γεωεντοπισµός», έτσι ώστε να µπορεί να παρακολουθεί τα µαθήµατα.
Ακόµη περισσότερο να δίνεται η δυνατότητα, όταν µπορεί να
προσφέρεται εκπαιδευτικός από το οικείο κατάστηµα να τον συνοδεύει στο εκπαιδευτικό ίδρυµα, να γίνεται. Ήδη ο εκπαιδευτικός του, αυτή η καταπληκτική προσωπικότητα ο Πέτρος ο
Δαµιανός, δήλωσε ότι είναι διατεθειµένος καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Νίκου Ρωµανού να τον συνοδεύει από και προς το εκπαιδευτικό ίδρυµα, από και προς τη φυλακή.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι σήµερα µπορούµε να προχωρήσουµε σε µία από τις δύο δυνατότητες αυτές. Ήδη κι εσείς εχθές
δείξατε µία διάθεση να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στον
συγκεκριµένο κρατούµενο, αλλά και σε άλλους, στο «βραχιολάκι». Επαναλαµβάνω ότι η δική µας η πρόταση δεν είναι η
πρώτη επιλογή. Εµείς λέµε ότι πρώτα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εκπαιδευτικής άδειας, για τους λόγους που εξήγησα
προηγουµένως, αλλά µπορείτε σήµερα πραγµατικά από τα χείλη
σας, µε την υπόσχεσή σας, µε τον λόγο σας στην Αίθουσα του
Κοινοβουλίου, να διαβεβαιώσετε τον κρατούµενο ότι µπορούν να
επισπευθούν εκείνες οι τεχνικές διαδικασίες και δυνατότητες,
ώστε να µπορέσει να εφαρµοστεί το «βραχιολάκι» στον κρατούµενο αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι δεν έχουµε κανένα άλλο περιθώριο. Τα πράγµατα
είναι πάρα πολύ στενά, σε οριακό σηµείο. Δεν πρέπει σε καµµία
περίπτωση να διακινδυνεύσει η υγεία του Νίκου Ρωµανού, γιατί
καταλαβαίνουµε όλοι ότι η απεργία πείνας, στην οποία βρίσκεται
εδώ και τριάντα ηµέρες, δεν είναι υπόθεση δική του, ούτε µόνο
των οικείων του. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας και δοκιµάζει
τη δηµοκρατία. Η ζωή και η δηµοκρατία στην προκειµένη περίπτωση είναι αλληλένδετες. Έχουµε τη βαθιά πεποίθηση ότι θα
ανταποκριθείτε, γιατί πρέπει να ανταποκριθείτε. Και νοµίζω ότι
από αυτή τη διέξοδο δεν θα βγει ωφεληµένος µόνο ο Νίκος Ρωµανός, αλλά όλη η ελληνική κοινωνία.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, εκφράζω τη βαθιά µου πεποίθηση
ότι θα προβείτε σ’ αυτή τη χειρονοµία, γιατί όχι µόνο είναι αντίστοιχη των περιστάσεων, αλλά γιατί είναι αντίστοιχη του επιπέδου του πολιτισµού µας και της δηµοκρατίας. Είµαι βέβαιος ότι
θα το πράξετε και θέλω να πιστεύω ότι σε λίγο θα σας ακούσουµε να ανταποκρίνεστε σε αυτή την έκκληση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε,
και συγγνώµη για την αλλαγή της σειράς. Υπήρξε µία µικρή καθυστέρηση από την πλευρά µου για λόγους ανωτέρας βίας.
Δεν θα µιλήσω για το νοµοσχέδιο, εννοώ τον κύριο κορµό του
νοµοσχεδίου. Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε δύο άλλα θέµατα,
τα οποία άπτονται εµµέσως. Το ένα αφορά την τροπολογία η
οποία ήρθε µε αφορµή το µεγάλο ζήτηµα που έχει προκύψει µε
την απεργία πείνας του Νίκου Ρωµανού. Δεύτερον, θέλω να επανέλθω σε ένα θέµα, που µε, ίσως κουραστική, εµµονή κι επιµονή
έχω θίξει εδώ και αρκετό καιρό, κοντά έναν χρόνο, και αφορά το
ζήτηµα της αποποινικοποίησης της οφειλής προς το δηµόσιο και
τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όταν η αδυναµία
να πληρώσει κάποιος οφείλεται όχι σε υπαιτιότητα του οφειλέτη,
αλλά πολλές φορές και σε υπαιτιότητα του κράτους.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι µε δική σας πρωτοβουλία -ενώ το ζήτηµα
αυτό θα µπορούσε να έχει ρυθµισθεί και από τους προκατόχους
σας, γιατί το ζήτηµα αυτό είναι από πριν- πήρατε το βάρος αυτή
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τη στιγµή να το λύσετε. Είναι σηµαντικό ότι πήρατε την πρωτοβουλία και, σε συνεργασία και µε τον Υπουργό Παιδείας, έρχεται
η λύση. Νοµίζω ότι σας δίνεται η ευκαιρία και µέσα από τη συζήτηση να ακολουθήσετε την πιο σωστή και την πιο σύµφωνη µε
το άρθρο 16 του Συντάγµατος ερµηνεία.
Ήδη, όµως, το ότι πήρατε αυτήν την πρωτοβουλία, ήδη το ότι
η πολιτεία αναλαµβάνει την ευθύνη από τη στιγµή κατά την οποία
κάποιος έχει πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση να µπορεί
να φοιτά, µε τους τρόπους που και η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει, είναι εξαιρετικά σηµαντικό.
Πιστεύω ότι η συζήτηση σήµερα θα είναι γόνιµη και οφείλουµε
όλοι εδώ να βοηθήσουµε το Υπουργείο να κάνει τη δουλειά του
όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν είναι σηµείο αντιπαράθεσης αυτό
το ζήτηµα και δεν µπορεί ο πολιτικός κόσµος σ’ ένα τέτοιο ζήτηµα παρά να στέκεται µε τη συναίνεση εκείνη που απαιτείται,
µε δεδοµένο το γεγονός ότι δεν νοµοθετούµε για µία συγκεκριµένη περίπτωση. Νοµοθετούµε για ένα κεντρικό ζήτηµα που,
όµως, η κορύφωσή του αυτήν τη στιγµή µέσα από τη συγκεκριµένη περίπτωση µάς δίνει τη δυνατότητα να το δούµε µε την πιο
φιλελεύθερη, την πιο δίκαιη άποψη.
Όµως, ήδη –το τονίζω, για να µην αδικούµε τα πράγµατα- το
ότι το Υπουργείο πήρε την πρωτοβουλία αµέσως, σηµαίνει
πολλά. Και πρέπει, για να µπορούµε να δίνουµε σε κάθε πολιτικό
και σε κάθε Υπουργό εκείνο που του ανήκει, αυτό, τουλάχιστον,
να το αναγνωρίσουµε. Και µε τον διάλογο να συµβάλουµε ο καθένας στο µέτρο του δυνατού.
Ένα δεύτερο θέµα, το οποίο θα ήθελα να πω προς αυτήν τη
συγκεκριµένη κατεύθυνση και το οποίο νοµίζω ότι πρέπει να προσέλθει µέσα από την ίδια τη Βουλή, είναι ότι εµείς µε τον ίδιο µας
τον λόγο, οι Βουλευτές όλων των πτερύγων, ανεξάρτητα από το
τι πιστεύουµε για την τροπολογία, η οποία έρχεται έχουµε ένα
χρέος: Να εκπέµψουµε από εδώ ένα µήνυµα προς τα έξω. Σε
αυτόν τον νέο άνθρωπο, του οποίου αυτά είναι τα πιστεύω -µε
τα οποία µπορεί να διαφωνεί κανείς, όπως εγώ, καθέτως, όπως
λέµε στην καθοµιλουµένη- εκείνο το οποίο πρέπει να δώσουµε
να καταλάβει και να εκπέµψουµε ως µήνυµα -και το κάνει η
Βουλή, αλλά πολύ φοβάµαι ότι δεν το είδα από άλλες πλευρές
απ’ έξω- είναι πως πρέπει να υπερασπισθεί τη ζωή του. Αυτό πρέπει να το δείξουµε. Χαίροµαι γιατί µέσα στη Βουλή η αγωνία που
εκφράστηκε, ανεξάρτητα, όπως σας είπα πάλι, από τις πολιτικές
µας διαφορές, είναι η αγωνία ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να
ζήσει, πρέπει να υπερασπισθεί τη ζωή του.
Δυστυχώς είδα λόγο έξω από τη Βουλή, που σαν να τον παρωθούσε να συνεχίσει µέχρι τέλους αυτήν την πράξη την οποία
κάνει, η οποία είναι γι’ αυτόν πράξη συνείδησης. Όµως, ξέρετε
όλοι -κι αυτό είναι χρέος των πολιτικών ανθρώπων και ιδίων των
εκπροσώπων του λαού µέσα στο Κοινοβούλιο να αναδείξουν- ότι
το υπέρτατο αγαθό είναι η ζωή. Γιατί χωρίς ζωή δεν υπάρχει αξία
του ανθρώπου, αφού η αξία του ανθρώπου είναι σύµφυτη µε τη
ζωή.
Ό,τι κάνουµε, λοιπόν, εδώ το κάνουµε στέλνοντας ένα µήνυµα
στον Νίκο Ρωµανό: Πριν απ’ όλα και ανεξάρτητα από το τι θα
αποφασίσει το Κοινοβούλιο, πρέπει να υπερασπισθεί τη ζωή του.
Γιατί η ζωή είναι µπροστά του για να πράξει αυτό το οποίο εκείνος πιστεύει και ως προς το οποίο κανένας από εµάς δεν µπορεί
να γίνει κήνσορας, όσο κι αν διαφωνεί.
Όµως, ο αµφίσηµος λόγος που ακούστηκε –το τονίζω- εκτός
Κοινοβουλίου, νοµίζω πως δεν δίνει το καλύτερο παράδειγµα για
το πώς πρέπει να συµπεριφερόµαστε απέναντι στη νέα γενιά και
τις αγωνίες που έχει και που µπορεί να έχει, γιατί οι καιροί που
έρχονται γίνονται ολοένα και πιο δύσκολοι. Πιστεύω ότι αυτό το
µήνυµα πρέπει να είναι οµόφωνο µέσα από το Κοινοβούλιο.
Το άλλο ζήτηµα το οποίο θα ήθελα να θίξω, κύριε Υπουργέ,
και κουραστικά θα το επαναλαµβάνω και θα το λέω είναι ότι στην
έννοµη τάξη µας, ακόµα και σήµερα, υπάρχουν διατάξεις του
ν.3943 2011. Οι διατάξεις εκείνες που ορίζουν ότι αν κάποιος
οφείλει στο δηµόσιο ή στα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ανεξάρτητα αν η αδυναµία να εκπληρώσει την
οφειλή του είναι υπαίτια ή όχι, θεωρείται εγκληµατίας.
Έχω πει πολλές φορές ότι είναι όνειδος για το πολιτικό, αλλά
και για το νοµικό µας σύστηµα η διάταξη αυτή και πρέπει να εξα-
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λειφθεί. Το έχω τονίσει πάλι από τη Βουλή. Δεν είστε ο αρµόδιος
Υπουργός. Είναι αρµόδιος ο Υπουργός Οικονοµικών. Όµως, δεν
έτυχε ποτέ να βρίσκεται εδώ όσες φορές µιλούσα για να µπορώ
να του ζητήσω µία εξήγηση. Αν εµµένω είναι γιατί έχω µάθει ότι
αυτό το ζήτηµα έχει παραπεµφθεί στην τρόικα. Και ελπίζω να µην
είναι αλήθεια. Δηλαδή, το ζήτηµα του αν και κατά πόσο µπορούµε
να αποποινικοποιήσουµε αυτήν τη συµπεριφορά, έχει παραπεµφθεί στην τρόικα. Το τονίζω ότι δεν έχει καµµιά αρµοδιότητα η
τρόικα, όχι πολιτικά µόνο αλλά και θεσµικά. Δεν είναι νοητό από
πλευράς Ευρωπαϊκού Δικαίου ή άλλου δικαίου που διέπει και τη
συµπεριφορά της τρόικας, να έχει αρµοδιότητα επί θεµάτων που
αφορούν την ποινική καταστολή.
Αυτό είναι πέρα και έξω και από την ευρωπαϊκή δικαιϊκή τάξη.
Εποµένως, έχουµε κάθε δικαίωµα εµείς µόνοι µας, όπως δυστυχώς µπήκε αυτή η διάταξη τότε, έτσι και τώρα να φύγει. Και
η διάταξη αυτή πρέπει να φύγει το συντοµότερο δυνατό!
Θα σας πω ότι µέχρι και στο σηµερινό νοµοσχέδιο µπορείτε
να φέρετε τροπολογία την τελευταία στιγµή. Το έχετε κάνει και
άλλη φορά. Δεν υπάρχει κανείς µέσα στο Κοινοβούλιο που δεν
θα τη δεχθεί, έστω και εκπρόθεσµη. Πρέπει όµως να έρθει η διάταξη αυτή που να καταργεί τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του
ν. 3943/2011.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, πριν τελειώσουµε για τις διακοπές
των Χριστουγέννων,- που δεν θα υπάρξουν λόγω των γνωστών
ψηφοφοριών-, σε οποιοδήποτε νοµοσχέδιο συζητηθεί, η διάταξη
αυτή πρέπει να φύγει! Δεν µπορεί να κλείσει ο φετινός χρόνος
χωρίς να έχει φύγει αυτή η διάταξη από την ελληνική έννοµη
τάξη.
Παρακαλώ θερµά, λοιπόν, να το αντιµετωπίσετε αµέσως. Δεν
είναι µόνο δική σας αρµοδιότητα. Το τονίζω όµως ότι ακόµα και
εάν το φέρετε εσείς, ουδείς πρόκειται να έχει διαφορετική
άποψη στο ζήτηµα αυτό.
Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώµη για την υπέρβαση του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παυλόπουλε.
Ο κ. Ιωάννης Καράµπελας έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στο «παρών» του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράστηκε από τον κ. Κοντονή. Αυτό σηµαίνει ότι συζητάµε σήµερα ένα καλό νοµοσχέδιο.
Επίσης, είναι στο πλαίσιο της γενικότερης συναίνεσης που θα
έπρεπε να επικρατεί στη χώρα µας.
Θα ήθελα όµως να αναφερθώ στην τροπολογία που κατέθεσαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου, ο οποίος παρευρίσκεται, και Οικονοµίας, ο κ. Χαρδούβελης, η οποία λύνει άµεσα
και οριστικά τα κενά που υπήρχαν σχετικά µε τη φοίτηση των
κρατουµένων.
Με τη συγκεκριµένη τροπολογία λύνεται το πρόβληµα της «εξ
αποστάσεως φοίτησης». Έτσι, είναι γεγονός πλέον ότι όσοι φυλακισµένοι έχουν περάσει σε διάφορες σχολές, αλλά αδυνατούν
να φοιτήσουν για διάφορους λόγους, τώρα µε τη συγκεκριµένη
τροπολογία και µε τη βοήθεια της τεχνολογίας δεν θα στερούνται τη γνώση.
Από µια µικρή έρευνα που έκανα, διαπίστωσα ότι και σε άλλες
χώρες της Ευρώπης, όπως τη Μάλτα, τη Ρουµανία και τη Λιθουανία, οι κρατούµενοι που παίρνουν εκπαιδευτική άδεια πρέπει να
έχουν εκτίσει το µεγαλύτερο µέρος της ποινής τους και να µην
έχουν τυχόν πειθαρχικά παραπτώµατα, ανάλογα φυσικά και µε
τη φύση του εγκλήµατος.
Στη Σουηδία, όµως, για παράδειγµα, που εφαρµόζει ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα εκπαίδευσης των κρατουµένων, δεν
υπάρχουν εκπαιδευτικές άδειες, αλλά όλοι σπουδάζουν µέσα
στις φυλακές. Το ίδιο συµβαίνει και στη Βρετανία. Στη Γαλλία θέλω να τονίσω- ότι µόνο το 1,4% των κρατουµένων-φοιτητών
λαµβάνει πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, άρα και πολύ µικρότερη
άδεια και εκεί πρέπει να πληρώσουν και τα δίδακτρα.
Ωστόσο, είναι άξια σχολιασµού η πρωτοφανής προσπάθεια
της καπηλείας του ζητήµατος από πλευράς της Αντιπολίτευσης
και όχι µόνο. Κανείς µέσα σε αυτήν την Αίθουσα – και προσυπο-
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γράφω αυτά που είπε ο κ. Παυλόπουλος- δεν επιθυµεί να πάθει
κάτι ο Ρωµανός. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι πρόκειται για
έναν καταδικασµένο, έναν φυλακισµένο για βαριά αδικήµατα,
που κυκλοφορούσε µε ένα υπερ-όπλο. Εν τω µεταξύ, από πλευράς του δεν υπάρχει και καµµία µεταµέλεια, ούτε ψήγµα.
Όσοι µε περισσή αφέλεια µιλούν περί δικαιωµάτων του Ρωµανού, ενώ σήµερα λύνεται αυτό το πρόβληµα, φτιάχνουν ένα
κακό πρότυπο στο πρόσωπό του για την κοινωνία. Βέβαια, κύριοι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν περίµενα κάτι διαφορετικό από εσάς,
µιας και Πρόεδρός σας είναι ο «πρόεδρος των καταλήψεων»!
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Τιµή µας και καµάρι µας!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Έτσι φτάσαµε µέχρι εδώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Προφανώς! Δεν διαφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην κάνουµε
διάλογο, ο καθένας τοποθετείται όπως κρίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ο «πρόεδρος των καταλήψεων»
είναι ο Πρόεδρός σας. Αυτό θα το εξετάσει ο κόσµος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η Δηµοκρατία έφτασε ως εδώ έτσι, όχι
ο Πρόεδρός µας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βούτση,
σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Εγώ είπα προφανώς γι’ αυτό έχετε
τον «πρόεδρο των καταλήψεων» ως Πρόεδρό σας.
Έπεσε στα χέρια µου µια συνέντευξη ενός άξιου ελληνόπουλου. Ονοµάζεται Άγγελος Βασιλείου και είναι παγκόσµιος πρωταθλητής. Είναι δεκαεπτά χρονών και αριστούχος µαθητής.
Έχει τιµήσει τη χώρα µας και προς τιµήν του έχει ακουστεί δύο
φορές ο ελληνικός Εθνικός Ύµνος στον κόσµο. Είναι το κατάλληλο –κατά την προσωπική µου άποψη- πρότυπο που πρέπει να
έχουν οι νέοι στην ελληνική κοινωνία σήµερα.
Καταθέτω τη συνέντευξή του στα Πρακτικά. Όποιος θέλει ας
κάνει τον κόπο να τη διαβάσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Καράµπελας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Θα συµβούλευα τους συναδέλφους να κρατήσουν λίγο χαµηλούς τόνους. Δεν είναι ένα ζήτηµα
για το οποίο πρέπει να υπάρχουν τέτοιου τύπου αντιπαραθέσεις,
γιατί θα θυµηθούµε «Καλαµπόκες», πρόεδρους ΟΝΝΕΔ κ.λπ..
Δεν έχει νόηµα αυτή η αντιπαράθεση.
Θα ξεκινήσω την οµιλία µου µε λόγια ανθρώπων που ανήκουν
στο πολιτικό φάσµα της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και θεσµικών
παραγόντων Υπουργείων. Εις εξ αυτών είναι εδώ παρών ο κ.
Παυλόπουλος.
«Είναι ένα µετέωρο βήµα της υποκρισίας, αν δεν δίνει η πολιτεία συνέχεια σε ένα µέτρο που έχει θεσπίσει. Το αγαθό της παιδείας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο. Υπάρχει δίοδος µε
βάση το άρθρο 16. Ξέρει ο κ. Αθανασίου τι πρέπει να κάνει. Είναι
θέµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν θέλω να δίνω συµβουλές», είπε ο κ. Παυλόπουλος στο «ΒΗΜΑ FM».
Παρακάτω, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γιάννης Ιωαννίδης και ο τέως Γενικός Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Μαρίνος
Σκανδάµης λέει τα εξής: «Έχοντας υπηρετήσει τους θεσµούς
του κράτους δικαίου -µε όση δύναµη διαθέταµε- πιστεύουµε
βαθιά στην αξία των κανόνων και στην αναγκαιότητα εφαρµογής
τους. Υπάρχουν, ωστόσο, οριακές περιπτώσεις, όπου η ζωή µάς
ξεπερνάει όλους. Εξάλλου, η ανθρώπινη ζωή, σύµφωνα µε τις
θεµελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού, είναι
υπέρτατη αξία. Η ιστορία του Νίκου Ρωµανού είναι µία από αυτές
τις οριακές περιπτώσεις. Όση σηµασία και αν έχει η διάκριση των
εξουσιών ή η προστασία της δηµόσιας τάξης, όσο λεπτές και αν
είναι υπό κανονικές συνθήκες οι σταθµίσεις µεταξύ δηµοσίων
αγαθών και δικαιωµάτων των κρατουµένων, όλα τούτα θα εκµηδενιστούν, αν το αποτέλεσµα στο οποίο θα οδηγήσουν θα είναι
η απώλεια της ζωής ενός ανθρώπου χτυπηµένου από µία εξαιρετική µοίρα. Η πολιτεία έχει αρχές, αξίες και κανόνες. Έχει και
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όργανα που επωµίζονται την ευθύνη να διασφαλίσουν εκτός από
την τήρηση των κανόνων την επικράτηση των αρχών και των
αξιών».
Τρίτο κοµµάτι οµιλίας που θα χρησιµοποιήσω είναι του κ. Λοβέρδου, ο οποίος είπε: «Και αυτό το παιδί πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες του. Η δηµοκρατία δεν εκδικείται. Αν πάθει κάτι κακό, το
κρίµα στον λαιµό όσων ολιγώρησαν».
Τα λέει Υπουργός σας αυτά, δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και χρησιµοποιώ την αντιπαράθεση µε τον προηγούµενο οµιλητή.
Όταν, λοιπόν, από τη δική σας πλευρά εκφράζετε κάτι για το
οποίο όντως έχετε ολιγωρήσει τριάντα µέρες τώρα, θα πρέπει
να βρούµε µια λύση που κατ’ αρχάς θα δίνει δικαιώµατα όχι µόνο
στον Νίκο Ρωµανό, αλλά σε όλους τους κρατούµενους και θα
αποφεύγουµε περαιτέρω κρίση, ώστε να τη χρησιµοποιήσει καθένας όπως θέλει.
Για τη συγκεκριµένη τροπολογία, νοµίζω ότι ισχύει το ρητό
«στρίβειν διά του αρραβώνος». Ούτε η νοµοτεχνική βελτίωση
που µας φέρατε διευκολύνει κάτι, γιατί αν ήταν να φοιτούν οι άνθρωποι εξ αποστάσεως, θα τα είχαµε κλείσει τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ,
όταν µάλιστα οι ίδιες οι διοικήσεις, οι πανεπιστηµιακές αρχές
σάς έχουν τονίσει ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, δεν µπορεί να
γίνει. Όταν δε µάλιστα τα πανεπιστήµια έχουν τόσες τροµακτικές
ελλείψεις, ακούγεται και λίγο αστείο να πούµε ότι θα ξεκινήσουµε µια εγκατάσταση στις φυλακές πραγµάτων που δεν
έχουµε εγκαταστήσει στα ίδια τα πανεπιστήµια. Όταν ο διοικητής
των ΤΕΙ σάς το λέει αυτό, όταν σας το λέει ο κ. Φορτσάκης, κάτι
σηµαίνει, λάβετέ το υπ’ όψιν.
Νοµίζω, λοιπόν ότι και οι δύο τροπολογίες που έχουν κατατεθεί
από πλευράς ΔΗΜΑΡ και από δικής µας πλευράς σας δίνουν το
περιθώριο –και θεωρώ ότι θα το κάνετε- να δώσετε έστω και αυτήν
τη στιγµή µία λύση, η οποία θα διευκολύνει τους πάντες. Η νοµοθετική ρύθµιση που φέρατε µπορεί να δυσχεράνει όχι µόνο τη
θέση του Νίκου Ρωµανού αλλά και όλων των κρατουµένων. Με µεγάλη ευκολία τα συµβούλια των φυλακών θα επιλέγουν την εξ
αποστάσεως φοίτηση και δεν θα δίνουν σε κανέναν άδεια.
Και κάτι ακόµη έχω να πω ως κριτική από νοµικούς κύκλους.
Υπάρχει µία απόφαση που πάρθηκε από το συµβούλιο των φυλακών σε συµφωνία µε το αρµόδιο δικαστικό όργανο. Ο Άρειος
Πάγος µε δύο αποφάσεις του –και το 2008, αλλά και το 2012λέει ότι όταν ένας κατάδικος είναι και υπόδικος, υπερισχύει αυτό
που εκτίει ως κατάδικος και άρα δεν χρειαζόταν η σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου δικαστικού οργάνου.
Επ’ αυτού αν έχετε κάτι να µας πείτε, αν ήταν σωστό ή λάθος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Με συγχωρείτε. Μπορείτε να τις φέρετε τις αποφάσεις;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι, θα σας τις φέρω.
Θέλω να κλείσω µε κάτι που έχει γίνει από προχθές και για
εµάς τουλάχιστον στον ΣΥΡΙΖΑ είναι τραγικό το γεγονός ότι ο
συγκεκριµένος Υπουργός παραµένει στη θέση του.
Ο κ. Κουκουλόπουλος είπε από το Βήµα δηµοσίως ότι υπάρχουν φωτογραφίες δείπνου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ µε κάποιες κυρίες. Του ζητήθηκε επανειληµµένα να καταθέσει αυτές
τις φωτογραφίες και ο κύριος αυτός δεν το έπραξε. Εποίησε τη
νήσσα. Αντί, λοιπόν, ο κύριος αυτός να παραιτηθεί, παραµένει
στη θέση του.
Δεν ξέρω πόσο καλό είναι για την ελληνική Βουλή, αλλά και
γενικότερα για το πολιτικό σύστηµα, να βγαίνει ένας Υπουργός,
να λέει το πιο αδιανόητο ψέµα, να το λέει µε τέτοια ευκολία και
να µη νιώθει, να µην έχει την ελάχιστη τσίπα, όταν τον έχουν διαψεύσει όλες οι πλευρές και όταν ο ίδιος δεν προσκοµίζει κάποιο
στοιχείο, να παραµένει στη θέση του.
Εµείς, λοιπόν, ζητούµε την παραίτησή του. Αν εσείς νοµίζετε
ότι κάνει καλό στο πολιτικό σύστηµα να έχετε έναν τέτοιο
Υπουργό, να τον χαίρεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε
σήµερα για ένα νοµοσχέδιο, αλλά βεβαίως η µεγάλη κουβέντα
που γίνεται έχει να κάνει µε την τροπολογία αναφορικά µε την εξ
αποστάσεως φοίτηση για τους κρατούµενους.
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Εγώ είµαι και ποινικός δικηγόρος και συναναστρέφοµαι µε
όλον αυτόν τον κόσµο, διότι είναι οι εντολείς µας. Και τουλάχιστον συνάδελφοι νοµικοί όταν τοποθετούνται, θα πρέπει να λένε
όλο το εύρος των νοµικών διατάξεων.
Η εικόνα που έχει δοθεί στην ελληνική κοινωνία τώρα, κύριοι
συνάδελφοι, από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπάρχει
ένα εκδικητικό συµβούλιο των φυλακών κι ένας ανάλγητος
Υπουργός, που δεν δίνει άδεια στον Ρωµανό.
Πάµε λοιπόν στο ισχύον νοµικό πλαίσιο, να δούµε τι µπορούσε
να κάνει το συµβούλιο των φυλακών.
Άρθρο 55: Εκπαιδευτικές άδειες. Για να δοθούν οι εκπαιδευτικές άδειες θα πρέπει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις της διαδικασίας του άρθρο 55 παράγραφος 1 περίπτωση γ’ και παράγραφος
2 και 3 του παρόντος.
Τι λέει το άρθρο 55, για να δούµε αν το δικαστικό συµβούλιο
ήταν ανάλγητο ή αν εφάρµοσε τον νόµο;
Εδάφιο 1γ’, το 3 δηλαδή: «Κατ’ εξαίρεση σε αυτόν που καταδικάστηκε σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης για παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα, τακτικές
άδειες χορηγούνται εφόσον έχει εκτίσει τα 2/5 της ποινής τους».
Τι είναι το άρθρο 380 παράγραφος 2; Αφορά κάποιον που έχει
καταδικαστεί για ένοπλη ληστεία. Ένοπλη ληστεία µε καλάσνικοφ! Αυτό είναι. Θα πρέπει να έχει κάνει τα 2/5. Στα δεκαπέντε
χρόνια που ακούω ότι είναι η ποινή του –γιατί δεν έχω δει τον
φάκελο- αν δεν κάνω λάθος, τα 2/5 είναι τα έξι χρόνια, τα οποία
δεν ξέρω αν τα έχει ο εκτίσει ο κ. Ρωµανός, αλλά προφανώς δεν
τα έχει εκτίσει.
Δεύτερη προϋπόθεση: «Δεν εκκρεµεί κατά του καταδίκου ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθµό κακουργήµατος».
Πληροφορούµαι –γιατί δεν γνωρίζω τον ποινικό φάκελο του κ.
Ρωµανού- ότι υπάρχει ποινική δίωξη και για άλλο κακούργηµα
και είναι υπόδικος.
Τρίτη προϋπόθεση: «Εκτιµάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τελέσεως, κατά τη διάρκεια της άδειας, νέων εγκληµάτων». Αυτό
προφανώς είναι ένα υποκειµενικό στοιχείο, που κρίνεται από το
συµβούλιο των φυλακών.
Το συµβούλιο των φυλακών λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι -και όχι
ο Υπουργός που του ζητήσατε να παρέµβει παρανόµως- έχει ένα
τέτοιο πλαίσιο. Πρέπει να έχει κάνει τα 2/5, αν έχει καταδικαστεί
για παράβαση του άρθρου 380 παράγραφος 2 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχει κάνει το 1/5 της ποινής του –που ούτε το
1/5, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει- και θα πρέπει να µην είναι
υπόδικος για άλλο κακούργηµα. Εκεί παραπέµπουν οι διατάξεις.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Τι λέτε τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Εγώ σας λέω τι είπε το συµβούλιο.
Θα πρέπει, λοιπόν, να µην είναι υπόδικος για άλλο αδίκηµα και
θα πρέπει να µην είναι ύποπτος.
Εγώ να σας πω ως προς το «ύποπτος» ότι εσείς θεωρείτε ότι
ο κ. Ρωµανός δεν είναι. Το συµβούλιο ίσως θεώρησε διαφορετικά. Τις δύο τυπικές προϋποθέσεις δεν τις βλέπετε; Γιατί βγαίνατε και λέγατε ότι η Κυβέρνηση εκδικείται ένα εικοσάχρονο
παιδί; Ζητούσατε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρανοµήσει; Να πάρει τηλέφωνο το συµβούλιο των φυλακών και να πει
«δεν θα υπολογίσετε τις διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα,
επειδή το ζητούν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ»; Αυτή την ευνοµία
θέλετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είπε αυτό το συµβούλιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Το πλαίσιο ήταν συγκεκριµένο και µε
συγχωρείτε, αλλά το πλαίσιο είναι συγκεκριµένο για όλους, και
γι’ αυτούς οι οποίοι βρίσκονται τώρα µέσα και δεν έχουν τα φώτα
της δηµοσιότητας και έχουν περάσει σε σχολές και περιµένουν
να πληρούν τις προϋποθέσεις για να πάνε και γι’ αυτούς οι οποίοι
κάνουν απεργία πείνας. Αυτές είναι οι διατάξεις. Αυτό, λοιπόν,
είναι το πρώτο σκέλος.
Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι λέγατε ψέµατα στην τηλεόραση όλο αυτό το διάστηµα και στις συνεντεύξεις τύπου, ότι
υπάρχει ανάλγητη πολιτεία και ένα συµβούλιο που έκρινε λάθος.
Το συµβούλιο έκρινε σύµφωνα µε το γράµµα του νόµου.
Πάµε τώρα στο αν πρέπει να αλλάξει ο νόµος, γιατί αυτή η
κουβέντα πια δεν έχει να κάνει µε το αν έχουµε ανάλγητο
Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο νόµος πρέπει να αλλάξει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άκουσα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι για οποιονδήποτε λόγο θα πρέπει κάποιος να παίρνει εκπαιδευτική άδεια,
διότι υπάρχει το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της παιδείας. Βεβαίως, υπάρχει το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της παιδείας, όπως και άλλα συνταγµατικά
κατοχυρωµένα δικαιώµατα, όπως και το δικαίωµα της ζωής που
επικαλείστε. Προσβάλλει και το δικαίωµα της ζωής αυτός που
µπαίνει µε ένα καλάσνικοφ σε µία τράπεζα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν κάνουµε δίκη, όµως, εδώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Διότι αυτός που µπαίνει µε ένα καλάσνικοφ σε µία τράπεζα -και γι’ αυτό τιµωρείται µε αυστηρό
πλαίσιο ποινής ληστείας- έχοντας το καλάσνικοφ, θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν είναι δικαστήριο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Πάµε τώρα σε κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, αλλά προσωπική µου θέση και πέρα από τις ιδεολογικές
αντιλήψεις, αλλά ως άνθρωπος που ασχολούµαι αποκλειστικά µε
το ποινικό δίκαιο είναι ότι δεν µπορεί χωρίς κανένα λόγο και
χωρίς καµµία προϋπόθεση να µπορεί να πάρει ο φυλακισµένος
άδειες, δηλαδή αυτό που είπατε τώρα εσείς. Γιατί; Διότι υπάρχει
πάντα ένα υποκειµενικό στοιχείο. Δεν σας αρέσουν τα δύο πέµπτα; Να προτείνετε να τα αλλάξουν. Δεν σας αρέσει να µην είναι
υπόδικος για δίκη; Προτείνετε να το αλλάξουν.
Είναι δυνατόν, όµως, να µην υπάρχει ένα συµβούλιο που να
εκτιµά την επικινδυνότητα του ανθρώπου και θα νοµοθετήσουµε
εµείς -και φεύγουµε από την περίπτωση του Ρωµανού- ότι ο οποιοσδήποτε δικαιούται εκπαιδευτική άδεια; Δεν θα εκτιµάται η επικινδυνότητά του για οποιαδήποτε άδεια; Αυτό θέλετε να
νοµοθετήσουµε;
Συνεπώς το νοµοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές.
Ως προς δε το συνταγµατικό δικαίωµα που λέτε, δυστυχώς
µέσα στο πλαίσιο της φυλάκισης περιορίζονται πολλά δικαιώµατα
του φυλακισµένου. Και η οικογένεια είναι συνταγµατικό δικαίωµα
και δεν µπορεί να είναι κάθε µέρα µε την οικογένειά του. Και η ιδιοκτησία είναι συνταγµατικό δικαίωµα και δεν έχει δικαιώµατα για
δικαιοπραξίες κατά τη διάρκεια που είναι φυλακισµένος.
Του λύνει, λοιπόν, αυτό το συνταγµατικό δικαίωµα ο Υπουργός, φέρνοντας µια τροπολογία, την εξ αποστάσεως φοίτηση.
Ο βασικός λόγος, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ -και δεν είναι
ιδεολογικό θέµα- είναι ότι στην πραγµατικότητα ασχολείστε µε
έναν άνθρωπο ο οποίος δεν διώκεται για πολιτικά φρονήµατα.
Ποινικός εγκληµατίας είναι, εγκληµατίας ληστείας, όπως είναι
και πολλοί άλλοι. Διότι κατά βάση αισθάνεστε την έντονη ιδεολογική συγγένεια και την ανάγκη προστασίας. Δεν θα πηγαίνετε
σε καµµία άλλη περίπτωση. Έχετε υιοθετήσει την περίπτωση
ενός ποινικού εγκληµατία και προσπαθείτε να δώσετε ιδεολογικά
χαρακτηριστικά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Το νοµοθετικό πλαίσιο είναι συγκεκριµένο και δεν τιµά ούτε Βουλευτή ούτε και κάποιον που θεωρεί
τον εαυτό του ως αναρχικό να ζητά από την πολιτεία περισσότερα δικαιώµατα απ’ ό,τι έχουν οι άλλοι κρατούµενοι που είναι
αυτήν τη στιγµή φοιτητές και δεν µπορούν να πάρουν εκπαιδευτική άδεια, αν δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Γι’ αυτό τον
λόγο θα έπρεπε να ήσασταν πιο προσεκτικοί σε ένα θέµα που
είναι ποινικό και όχι ιδεολογικό.
Καταθέτω στα Πρακτικά για τους συναδέλφους που δεν γνωρίζουν, το Σωφρονιστικό Κώδικα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πλεύρης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πλεύρη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα πάρετε από
τον χρόνο σας, κυρία Κωνσταντοπούλου; Πώς θα γίνει;
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό θέλω µόνο, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, σας
ακούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς δεν πρόκειται να διολισθήσουµε σε αυτό το επίπεδο συζήτησης για ένα τόσο σοβαρό θέµα.
Μόνο διευκρινιστικά και για να µη δηµιουργείται σύγχυση ούτε
στους ανθρώπους που παρακολουθούν ούτε στους µη νοµικούς
της Αίθουσας, θέλω να πω τα εξής.
Πρώτον, τα περί 2/5 και λοιπά, των οποίων έγινε επίκληση από
πλευράς του προλαλήσαντος Βουλευτού, δεν ισχύουν εν προκειµένω. Εν προκειµένω, υπάρχει άλλο πλαίσιο που αφορά τις
εκπαιδευτικές άδειες. Αυτά τα οποία ανέφερε αφορούν τις τακτικές άδειες και καλό είναι να είστε πιο ενηµερωµένος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Δείτε το άρθρο 55, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνο διευκρινιστικά εγώ θα µιλήσω.
Δεύτερον, κανένα συµβούλιο και κανένας ανακριτής και κανένα όργανο δεν µίλησε «περί επικινδυνότητας». Αυτά είναι δικά
σας λόγια. Η µόνη διατύπωση που υπάρχει είναι τυπική και έχει
να κάνει µε την εξασφάλιση της παρουσίας του στο δικαστήριο
και εκτέλεσης της ποινής. Εποµένως, σταµατήστε να κινδυνολογείτε.
Τρίτον, σε σχέση µε το ζήτηµα του αδικήµατος για το οποίο
έχει καταδικασθεί ο συγκεκριµένος άνθρωπος, του οποίου απειλείται η ζωή και για τον οποίο καλό είναι να τοποθετήστε µε µεγαλύτερη -αν θέλετε- σύνεση, επί του αδικήµατος αυτού, λοιπόν,
το ίδιο το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «δεν υπήρξε από πλευράς
του αντίσταση», διότι συγκεκριµένα κατατέθηκε από τον όµηρο
ότι «αυτά τα τέσσερα παιδιά µπροστά του συζήτησαν ότι δεν θα
κάνουν χρήση των όπλων που κατείχαν, ακριβώς για να µην θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή».
Κι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο απηλλάγησαν από την
ψευδή κατηγορία της αντίστασης που τους είχε προσαφθεί, για
να δικαιολογηθεί η ακραία βία την οποία υπέστησαν και όλοι είδαµε και την παραµόρφωση τους στις σχετικές φωτογραφίες,
που χρειάστηκε να υποβληθούν σε photoshop για να είναι αναγνωρίσιµοι. Τόση βία τους ασκήθηκε. Ειπώθηκε ότι ήταν γιατί –
δήθεν- αντιστάθηκαν. Και το δικαστήριο έκρινε µε βάση την
κατάθεση των ανθρώπων που ήταν παρόντες, κύριε Πλεύρη. Και
δεν ήσασταν εσείς παρών. Οι άνθρωποι που ήταν παρόντες και
ακόµη και ο όµηρος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν κάνουµε
δικαστήριο εδώ. Δεν κάνουµε τη δίκη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, βέβαια, δεν κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ε, µην µπαίνετε
στις λεπτοµέρειες, λοιπόν!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αλλά, δεν θα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ε, ναι, αλλά
µπαίνουµε στις λεπτοµέρειες, όµως! Κλείστε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αναφέρθηκε, όµως, ο προηγούµενος
οµιλητής!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν δεν είχε γίνει αυτή η παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε και προηγουµένως δεν θα χρειαζόταν καν
να πάρω τον λόγο. Από τη στιγµή όµως, που έγινε όλη αυτή η
διεκτραγώδηση, οφείλω να αποσαφηνίσω αυτά που είναι δηµοσίως γνωστά, προκειµένου να µην δηµιουργούν εντυπώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Φαντάζοµαι δεν θα επανέλθουµε στα στοιχεία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ολοκληρώσω, γιατί βλέπω ότι
έχω δέκα δευτερόλεπτα από το λεπτό που µου δώσατε.
Κατά τα λοιπά, εµείς καλούµε και την Κυβέρνηση και όλους
τους Βουλευτές, να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που βαρύνει
όλους για µία ανθρώπινη ζωή, η οποία αυτήν τη στιγµή διακυβεύεται, αλλά και για την ουσία της δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κυρία
Κωνσταντοπούλου, θα τα πείτε αυτά στην αγόρευσή σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι η ώρα κανείς να κάνει
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ούτε επίδειξη δύναµης ούτε επίδειξη εξυπνάδας πάνω σε µία ανθρώπινη ζωή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο
συνοδοί-εκπαιδευτικοί τους, από το 4ο Γυµνάσιο της Τρίπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θέλετε τον
λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην απαντήσετε τώρα. Θα τοποθετηθείτε µετά. Έτσι και αλλιώς, δυστυχώς,
γι’ αυτό θα µιλάµε όλο το βράδυ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ας µιλήσει ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει να µιλήσετε ένα λεπτό και εσείς για να µην υπάρχει πρόβληµα. Μην
µακρηγορήσετε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα έχω τη
δυνατότητα να τοποθετηθώ και αργότερα για αυτό το πολύ ευαίσθητο και σηµαντικό θέµα.
Όµως, προφανώς, κυρία Κωνσταντοπούλου, πολύ καλά σας
έθεσε ο κ. Πλεύρης και τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος.
Πολύ σωστά το είπε ο κ. Πλεύρης. Εσείς κάνετε λάθος. Εσείς
δεν έχετε διαβάσει το Σωφρονιστικό Κώδικα και κυρίως δεν γνωρίζετε πώς λειτουργεί το συµβούλιο των φυλακών. Αυτό είναι το
πολύ σηµαντικό. Διότι, βεβαίως, πάντα υπάρχει κρίση και υπάρχει µέριµνα εάν υπάρχει επικινδυνότητα του κάθε κρατουµένου.
Βεβαίως, διότι υπάρχει και εσωτερική πληροφόρηση του τι γίνεται µέσα στις φυλακές. Προφανώς, το αγνοείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κάτι ξέρουµε και εµείς!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Θα έχουµε τη δυνατότητα
να τα πούµε και αργότερα. Ο Σωφρονιστικός Κώδικας είναι ένας
ευρωπαϊκός Σωφρονιστικός Κώδικας, ένα πολύ σύγχρονο νοµοθέτηµα, θέτει αυτές τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να θέσει.
Εκατοντάδες άδειες δίδονται κάθε µέρα σε κρατούµενους για
εκπαιδευτικές άδειες. Αλλά να µην καταργήσουµε και το συµβούλιο των φυλακών, που ορίζει ούτως ή άλλως ο νόµος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και βεβαίως, θα έχουµε τη δυνατότητα που να πούµε περισσότερα και στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε µια αρχαία
ρήση: «Ως χαριέν άνθρωπος, όταν άνθρωπος ει». Δεν ειπώθηκε
τυχαία από την αρχαία σκέψη αυτή η πολύ χαρακτηριστική
φράση και έχει να κάνει µε όλους µας.
Εδώ µέσα είµαστε πατεράδες και µανάδες που ενδεχοµένως,
τίποτα δεν αποκλείει στη ζωή, να ήταν και το δικό µας παιδί. Και
σας το λέει ένας άνθρωπος που στα φοιτητικά του χρόνια διώχθηκε µε το ν. 4000 περί τεντιµποϊσµού. Ξέρετε γιατί; Γιατί διεκδικούσα το δικαίωµα να µπορεί να σπουδάσει ένας τυφλός. Και
συγκρούστηκα µε το τότε κατεστηµένο της Εκκλησίας και διέπραξα, πράγµατι, µια πράξη και διώχθηκα µε το ν. 4000 περί τεντιµποϊσµού.
Ξέρετε ποιος εισαγγελέας µε αθώωσε, κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας; Ο αείµνηστος Τσεβάς. Αν διαβάζατε την αγόρευση που έκανε, πραγµατικά δεν θα µιλούσατε σήµερα µε
αυτόν τον τρόπο. Και µε εκπλήσσει το γεγονός, γιατί εγώ ήξερα
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ότι η καραµανλική δηµοκρατία είχε µια άλλη αντίληψη προσέγγισης σε αυτά τα ζητήµατα.
Δεν νοµίζω ότι οι υψηλοί τόνοι και αυτό το ύφος προσδίδουν
κάτι σε µια πολύ ευαίσθητη συζήτηση. Χρειάζεται να κάνουµε αυτοϋπέρβαση όλοι. Και βεβαίως, µπορεί να ισχύει η νοµοθεσία,
αλλά τους νόµους τους κάνουµε εµείς εδώ. Δηλαδή, πώς κάνουµε νόµους να απαλλάσσουµε τους απατεώνες στο τραπεζικό
σύστηµα και όλα αυτά που συνέβησαν στη χώρα για απιστίες και
δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι που πραγµατικά οµορφαίνει τον
νοµικό πολιτισµό της χώρας; Όλοι µαζί! Κανένας δεν είναι περισσότερο ευαίσθητος εδώ από τον άλλο. Εγώ πιστεύω ότι όλοι
έχουµε την ίδια ευαισθησία και την ίδια αγωνία να βοηθήσουµε
την πατρίδα. Γι’ αυτό θα παρακαλούσα να υπάρχει πιο συναινετικός λόγος, πιο δηµιουργικός λόγος, να βρούµε τις προσεγγίσεις που πρέπει να βρούµε.
Θα πω κάτι που έχω ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
πω, γιατί συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στον Ελληνισµό της Ουκρανίας και θα επανέλθω στο νοµοσχέδιο. Εκεί, λοιπόν, η Κυβέρνηση
της Ουκρανίας απαγόρευσε στους Ελληνοποντίους να µιλούν
ρωσικά και επειδή το αρνήθηκαν, βοµβάρδισαν χθες-προχθές το
βράδυ επτά χωριά. Εµείς δεν είµαστε ούτε κατά του λαού της
Ουκρανίας, ούτε κατά του λαού της Ρωσίας, ούτε κανενός λαού.
Ο Ελληνισµός ήταν πάντα φιλειρηνικός και πίστευε στην ειρηνική
συνύπαρξη.
Θα πρέπει, λοιπόν, η Κυβέρνηση -και είναι παράκληση, είναι
απαίτηση νοµίζω δηµοκρατική, δικαιοσύνης- να παρέµβει σε
αυτό το ζήτηµα και να προστατευτεί ο Ελληνισµός. Στην περιοχή
αυτή είναι εκτεθειµένος από αυτά τα ναζιστικά και φασιστικά φαινόµενα ο Ελληνισµός. Κλείνω αυτήν την παρένθεση.
Θα πω δυο λόγια για το νοµοσχέδιο και δυο λόγια για την περίπτωση του νεαρού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία πρέπει να έχει δυνατότητες και να εµπνέει ακριβώς σε όλους, ακόµα και σε αυτούς που διαπράττουν παράνοµες πράξεις, το αίσθηµα της
ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Έρχεται ένα νοµοσχέδιο που επιχειρεί να δώσει µια λύση σε ζητήµατα επιστροφής των
χρηµάτων όσων έχουν κλέψει, έχουν παρανοµήσει, έχουν κάνει
πράξεις συγκεκριµένες ποινικές εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Βεβαίως, δεν θα υποστηρίξω ποτέ ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να απαλλαγούν από το στίγµα ούτε θα υποστηρίξω ότι δεν
πρέπει να υπάρχει ποινή εναντίον τους. Όµως, όταν υπάρχουν
χρήµατα που πρέπει να επιστραφούν και µπορεί να υπάρχει ένα
κίνητρο που µπορεί κάπως, διευκολύνοντας σε έναν βαθµό –το
τονίζω, για να µην παρεξηγηθώ- τις ποινές αυτές, νοµίζω ότι πρέπει το νοµοθετικό πλαίσιό µας να τη δίνει αυτήν τη δυνατότητα
και να επιστραφούν εις ολόκληρον –το τονίζω- όλα αυτά τα χρήµατα για τα οποία η πολιτεία έκρινε ότι αυτοί οι κύριοι έπρεπε να
διωχθούν.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του νεαρού Ρωµανού,
όταν η πολιτεία -και πολύ καλά κάνει και είναι ένας θεσµός που
όλοι τον στηρίζουµε εδώ στο Κοινοβούλιο- δίνει το δικαίωµα σε
ένα παιδί -κάτω από το καθεστώς το ότι βρίσκεται στη φυλακή
για κάποιον α’ ή β’ λόγο, που δεν εξετάζω- να σπουδάσει και
όταν, κύριε Υπουργέ, ένα παιδί αποφασίζει να σπουδάσει, πρέπει
να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν ότι αυτό δείχνει και τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της ψυχολογίας του.
Εύκολα εξ αποστάσεως µπορούµε να καταδικάσουµε µε λόγια
στο Κοινοβούλιο όποιον θέλουµε. Ελάτε, όµως, και στη θέση κάποιων ανθρώπων. Όλοι µπορεί να βρεθήκαµε σε µια δύσκολη
θέση στη ζωή µας, που µπορεί να κάναµε µια ενέργεια και µετά
καταλάβαµε κιόλας ότι δεν ήταν η καλύτερη.
Κατατέθηκαν δύο τροπολογίες, µια τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και
µια του καθηγητή κ. Πανούση από τη ΔΗΜΑΡ. Κύριε Υπουργέ, έχει
ψηφισθεί και είναι νόµος η υπόθεση µε το βραχιολάκι. Νοµίζω ότι
θα δώσει και µία διέξοδο στο συνωστισµό και τα προβλήµατα που
υπάρχουν στις φυλακές και καλά προχώρησε η ελληνική Βουλή
σε αυτήν την ενέργεια.
Νοµίζω ότι µε µια δηµιουργική συζήτηση που κάνουµε όλοι
µαζί, χωρίς να φαίνεται κανείς ότι διαθέτει περισσότερη ευαισθησία, αλλά στο πλαίσιο µιας ανθρώπινης επικοινωνίας, να βγά-
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λουµε αυτό το παιδί από αυτό το αδιέξοδο και την επιλογή που
έχει κάνει. Διότι πρέπει να βοηθήσουµε και να κάνουµε µια αυτοϋπέρβαση όλοι µαζί. Θα είναι προς όφελος του πολιτικού συστήµατος, θα είναι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Δεν
νοµίζω ότι θα υπάρξει Έλληνας που θα κατηγορήσει το γιατί δεχθήκαµε να προχωρήσει µέσα από αυτήν τη διαδικασία, αφού και
το ίδιο το παιδί και η οικογένεια και ο δικηγόρος τους θεωρούν
ότι µια τέτοια λύση µπορεί να βγάλει όλη αυτήν την υπόθεση από
το αδιέξοδο.
Εγώ, ειλικρινά, όχι µόνο ως Βουλευτής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά ως απλός πολίτης, ως άνθρωπος, σας καλώ
και απευθύνοµαι σε σας σαν άνθρωπος, σαν πατέρας, να το
δούµε όλοι µαζί σε ένα τέτοιο πλέγµα. Καλώ και τους Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας που θα µιλήσουν από εδώ και στο εξής
να µιλήσουµε όλοι σε ένα τέτοιο κλίµα. Δεν έχει να κερδίσει κανείς µε τη λογική της τυπολατρίας, όπως άκουσα προηγουµένως
έναν συνάδελφο, έγκριτο νοµικό που ειλικρινά περίµενα, ανεξάρτητα από την ιδεολογική του επιλογή, να είναι πιο ήπιων τόνων.
Νοµίζω σε αυτά τα ζητήµατα δεν χρειάζονται τέτοιοι τόνοι µεταξύ µας. Χρειάζεται επικοινωνία, συνεννόηση και εύρεση µιας
λύσης σε τέτοιου είδους ανθρώπινα ζητήµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουρουµπλή.
Τον λόγο έχει η κ. Βασιλική Κατριβάνου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξαναδιαβάζω κι
εγώ αυτό που δήλωσε σήµερα το πρωί ο Γενικός Γραµµατέας
του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης και ο τέως
Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, ο κ. Μαρίνος Σκανδάµης. Φαντάζοµαι θα το έχετε υπ’ όψιν σας, κύριε Υπουργέ. Λέει,
λοιπόν: «Η ανθρώπινη ζωή, σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές
του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού, είναι υπέρτατη αξία. Η ιστορία του Νίκου Ρωµανού είναι µια από αυτές τις οριακές περιπτώσεις». Δεν το λέει µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει ο Γενικός Γραµµατέας
Εσωτερικών και το λέει ο πρώην Γενικός Γραµµατέας στο Υπουργείο σας, ο κ. Μαρίνος Σκανδάµης.
Δεν µπορούµε να πούµε ότι δεν είναι νοµότυποι, ότι δεν στηρίζουν τις διαδικασίες. Και αυτό είναι δήλωση δύο κρατικών λειτουργών. Το έχει υποστηρίξει ο κ. Παυλόπουλος πριν.
Αυτά είναι ψηφίδες σε ένα µεγάλο κίνηµα συµπαράστασης
που υπάρχει αυτήν τη στιγµή -και το γνωρίζετε, κύριε Υπουργέαπό νεολαίους, από όλο τον κόσµο, από εκπαιδευτικούς, από
καλλιτέχνες, από πνευµατικούς ανθρώπους, από Ευρωβουλευτές, από άλλα κόµµατα, έξω και µέσα από την Ελλάδα. Αυτό το
κίνηµα συµπαράστασης έρχεται από παντού. Στην ίδια ψηφίδα
συµπαράστασης είναι και η χθεσινή συνάντηση που έγινε µε τον
Ιερώνυµο. Όλα αυτά τι δείχνουν; Σας ζητάµε να παρατυπήσετε,
η πολιτεία να παρακάµψει το νόµο;
Λέµε ότι το βασικό ρίσκο αυτήν τη στιγµή που έχει να πάρει η
πολιτεία και εµείς σαν κοινωνία είναι ένα και µόνο ένα: να πεθάνει
αυτό το παιδί. Και όλα τα άλλα έρχονται µετά.
Τα λέµε όλα αυτά. Μόνο εσείς µπορείτε να κάνετε κάτι γι’
αυτό. Και εσείς προσωπικά. Και ό,τι συµβεί, όπως γνωρίζετε, θα
έχετε προσωπικά την ευθύνη σαν Υπουργός, πέραν από την Κυβέρνηση. Και ο χρόνος φεύγει.
Έχει ειπωθεί ότι από τη στιγµή που καταθέτετε την τροπολογία σήµερα για την εξ αποστάσεως µάθηση, θα αρχίσει απεργία
δίψας. Ένας άνθρωπος που είναι στην τριακοστή µέρα απεργίας
πείνας και κόβει το νερό, δεν έχει πολύ χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Γιατί να το κόψει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Μην τη διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Αν θέλετε, µην µε διακόπτετε.
Κύριε Υπουργέ, πηγαίνω τώρα στη συγκεκριµένη πρόταση και
στην τροπολογία που κάνατε για την εξ αποστάσεως µάθηση.
Όλη η εκπαιδευτική και η ακαδηµαϊκή κοινότητα αντιδρά σε
αυτήν την πρόταση, κύριε Υπουργέ. Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά
δηλώνει ότι η σχολή δεν έχει καµµία υποδοµή για κάτι τέτοιο και
αυτό δεν µπορεί να υποστηριχθεί. Ακόµα και ο πρύτανης κ. Φορτσάκης που δεν είναι δικός µας -είναι ο γνωστός κ. Φορτσάκης-
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λέει ότι δεν µπορεί να γίνει έτσι η εκπαιδευτική διαδικασία.
Επίσης, για όσους γνωρίζουν τη γίνεται στην ελληνική φυλακή
αυτό είναι εµπαιγµός. Η ελληνική φυλακή σήµερα σε όσους την
επισκεπτόµαστε δεν έχει σαπούνι, όχι κοµπιούτερ και e-learning.
Δεν έχει σαπούνι! Έχει τρίπατα κρεβάτια, όχι ειδικά δωµάτια
µέσα από τα οποία θα γίνεται η εξ αποστάσεως φοίτηση.
Πληρώνουµε πρόστιµο 2 εκατοµµύρια ευρώ για αυτές τις συνθήκες. Καταδικαζόµαστε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πληρώνουµε 2 εκατοµµύρια ευρώ και εσείς µου λέτε για την εξ
αποστάσεως µάθηση;
Πέραν τούτου, θεωρούµε την άδεια πάρα πολύ πετυχηµένο
θεσµό. Και έτσι όπως βάζετε αυτήν τη διάταξη σε αυτό που θα
καταλήξουµε θα είναι να κόψουµε τις εκπαιδευτικές άδειες. Και
αυτό δεν πρέπει να γίνει.
Επίσης, θα µπορούσαµε και να έχουµε τις διαφωνίες µας για
µια τέτοια διάταξη, αν την είχατε φέρει πριν. Την φέρνετε στο
«παρά πέντε» που πάει να πεθάνει ο άνθρωπος. Χωρίς να έχουµε
διαδικασίες καµµίας διαβούλευσης και συζήτησης, πώς θα γίνει
αυτό το «εξ αποστάσεως µάθηση»; Αν ήµασταν σοβαροί και είχατε τέτοια πρόταση, εδώ θα έπρεπε να έχουµε διαβούλευση µε
τους σωφρονιστικούς, µε τους εγκληµατολόγους, µε τους εκπαιδευτικούς, µε τα ιδρύµατα, µε τα συµβούλια των ιδρυµάτων, να
σας πουν αν αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Έτσι θα έπρεπε να περάσει η τροπολογία και όχι τώρα, στο «παρά πέντε», στο «άρπα
κόλλα», που στην ουσία αποπροσανατολίζει, συσκοτίζει και χάνουµε πολύτιµο χρόνο. Γι’ αυτό και η τροπολογία σας είναι ατελέσφορη. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος.
Λέµε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν παρεµβαίνει. Εγώ θα πω
δύο πράγµατα που τα ανέφερε και ο κ. Κουράκης χθες στην επίκαιρη ερώτηση που σας έκανε.
Πρώτον, µε το που δεν επέστρεψε ο Ξηρός, το συµβούλιο της
φυλακής που έβγαλε να του δώσει άδεια διώχθηκε πειθαρχικά
και η διευθύντρια των φυλακών µεταφέρθηκε.
Έχουµε περιπτώσεις εκείνη την περίοδο και για µια µακρινή
περίοδο -τώρα κάπως άλλαξε- που δεν δίνονταν καθόλου άδειες.
Υπάρχει λοιπόν ένα πολιτικό µήνυµα που δίνετε. Δε θα πάρετε
το τηλέφωνο, αλλά δίνετε πολιτικό µήνυµα. Γιατί δεν δόθηκαν
άδειες; Γιατί ο Κωστάρης, που δυόµισι χρόνια είχε άψογη συµπεριφορά, δεν παίρνει άδεια; Γιατί άλλοι δεν µπόρεσαν να πάνε
ούτε στην κηδεία της µάνας τους; Ξέρετε ποιες είναι αυτές οι
περιπτώσεις. Τις έχουµε αναφέρει στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Σωφρονιστικού Συστήµατος. Αυτά τα ελέγξατε;
Όταν µιλάει ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό ονοµάζει τον Ρωµανό ως «ο ληστής µε το καλάσνικοφ»
και όχι ως ο νέος άνθρωπος είκοσι ενός χρονών που δεν πρέπει
να πεθάνει. Αυτό δεν είναι πολιτικό µήνυµα;
Τα ξέρετε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, και ξέρουµε ότι αγωνιάτε
και εσείς γι’ αυτό το θέµα γιατί θα πέσει πάνω σας. Έχει πέσει
πάνω σας και η βασική ευθύνη θα είναι πάνω σας και είναι πάνω
σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν αγωνιώ γιατί θα
πέσει πάνω µου. Αγωνιώ για τον άνθρωπο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Αγωνιούµε όλοι και εσείς µαζί για
τη ζωή αυτού του ανθρώπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
όµως, κυρία συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δώστε µου ένα λεπτό.
Γι’ αυτό σας ζητάµε, λοιπόν, έστω και την ύστατη στιγµή, γιατί
είναι η ύστατη στιγµή τώρα, να δεχθείτε τις τροπολογίες που καταθέσαµε. Την τροπολογία του κ. Πανούση την υποστηρίζουµε
και εµείς και το ΚΚΕ. Νοµίζω ότι την υποστηρίζουν και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Γιατί την υποστηρίζουµε; Τι µας ενώνει; Μας ενώνει το γεγονός ότι αυτή είναι µια τροπολογία που µπορεί να φέρει
λύση σήµερα. Και η λύση πρέπει να έρθει σήµερα.
Η λύση λέει ότι σε περιπτώσεις που έχει το συµβούλιο των φυλακών µια αρνητική απόφαση µπορεί να παρέµβει ο Υπουργός
υπέρ του κρατούµενου. Και αυτό σας λύνει τα χέρια. Και αυτό
πρέπει να κάνετε. Δεν νοµίζω ότι έχουµε περιθώριο, όχι µόνο
εσείς αλλά κανείς µας δεν έχει περιθώριο να πεθάνει αυτό το
παιδί. Είναι υπέρτατη αξία η ανθρώπινη ζωή κι αυτήν υπερασπι-
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ζόµαστε όλοι εδώ αλλά και η δικαιοσύνη. Και εκεί καλούµαστε
να δώσουµε τη λύση σήµερα. Έχουµε, λοιπόν, καταθέσει και
εµείς τροπολογία προς αυτήν την κατεύθυνση. Διαλέξτε και
πάρτε. Όλοι τις υπερασπιζόµαστε αυτές τις τροπολογίες. Η κοινωνία τις υπερασπίζεται, κύριε Υπουργέ.
Κάντε το τώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Κατριβάνου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Δε θα ξεκινήσω µε το νοµοσχέδιο. Θα ξεκινήσω µε την τροπολογία. Θα µου επιτρέψετε να πω µερικές σκέψεις που έκανα και
κατά την συζήτηση για τον προϋπολογισµό.
Έχει προβληθεί από πολλούς, είχα πει, η άποψη -και µάλιστα
συχνά και ως αξίωµα- ότι η ελληνική πολιτεία στέρησε από το
Νίκο Ρωµανό τις εκπαιδευτικές άδειες, ένα κεκτηµένο δικαίωµα
που του χάρισε η εισαγωγή του στο ανώτατο εκπαιδευτικό σύστηµα. Άρα καταλήγουν οι θιασώτες της θεωρίας αυτής, µη χορηγώντας τις άδειες αυτές η πολιτεία εκδικείται το Ρωµανό για
τις απόψεις του και τις πράξεις του.
Κατηγορηµατικά λέω, λοιπόν, ότι αυτό δεν είναι αληθές. Η δηµοκρατία δεν εκδικείται και δεν τιµωρεί µε βάση το φρόνηµα.
Αναρωτιέµαι πόσοι απ’ αυτούς που µε τόση ευκολία και απολυτότητα διακινούν το σενάριο που ανέφερα διάβασαν έστω τι λέει
ο Σωφρονιστικός Κώδικας πριν προβούν στις εκτιµήσεις αυτές.
Μια απλή ανάγνωση θα κλόνιζε αυτήν τη βαθιά σιγουριά µε την
οποία εκφράζονται.
Από την απλή ανάγνωση, λοιπόν, προκύπτει πως ο επιτυχών
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και στα τεχνολογικά ιδρύµατα της χώρας δεν δικαιούται αυτόµατα εκπαιδευτική άδεια. Δικαιούται όµως να τη ζητήσει. Υπάρχουν αρµόδιοι, το δικαστικό
συµβούλιο και ο ανακριτής που διέταξε την προσωρινή κράτηση,
αν πρόκειται για υπόδικο, που µε βάση τα ιδιαίτερα στοιχεία της
κάθε περίπτωσης, αλλά και µε βάση τα κριτήρια του νόµου, θα
κρίνουν αν θα τη λάβει. Επαναλαµβάνω λοιπόν, ότι αρµόδιοι είναι
το δικαστικό συµβούλιο του οποίου προΐσταται δικαστικός λειτουργός και ο ανακριτής.
Όσοι µπήκαν στον κόπο να διαβάσουν το νόµο, θα κατάλαβαν
ότι ο Νίκος Ρωµανός είχε ελάχιστες πιθανότητες να λάβει εκπαιδευτική άδεια, ιδίως από τη στιγµή που είναι υπόδικος για άλλα
αδικήµατα, σύµφωνα µε το υφιστάµενο νοµοθετικό καθεστώς.
Δεν θα έπαιρνε άδεια, όχι γιατί το θέλει η Κυβέρνηση, όχι γιατί
το θέλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά επειδή έτσι ορίζει ο
νόµος, τον οποίο ερµηνεύουν και εφαρµόζουν τα αρµόδια όργανα που προανέφερα.
Λένε πολλοί: «Μα δεν γίνεται ο Υπουργός να κάνει παρέµβαση
στα αρµόδια όργανα, ώστε να γνωµοδοτήσουν διαφορετικά,
ακόµα κι αντίθετα στο νόµο και τη συνείδησή τους;».
Σε αυτούς απαντώ: Αυτό θέλετε; Έναν Υπουργό Δικαιοσύνης
που να τηλεφωνεί στους κατά το Σύνταγµα αδέσµευτους δικαστικούς λειτουργούς και να επιβάλλει αποφάσεις που επιθυµεί ο
ίδιος ή ζητεί η κοινή γνώµη; Αυτή τη δηµοκρατία θέλουµε;
Άλλοι πάλι λένε: «Αφού ο Ρωµανός δεν δικαιούται εκπαιδευτικές άδειες, γιατί του επέτρεψαν να δώσει εξετάσεις;». Ακούγεται
αληθοφανές, αλλά δεν αντανακλά την αλήθεια. Ο Νίκος Ρωµανός
και ο κάθε Νίκος Ρωµανός µπορεί σήµερα να µην δικαιούται εκπαιδευτική άδεια. Σήµερα. Όµως, έπειτα από κάποιο χρονικό διάστηµα, µπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο
νοµοθέτης και τις οποίες εξετάζουν τα αρµόδια όργανα που χορηγούν τις άδειες. Έχει συµβεί στο παρελθόν πολλές φορές και
θα συµβεί ξανά.
Αν ίσχυε το επιχείρηµα που σας ανέφερα, τι θα έπρεπε να
κάνει το κράτος; Θα προτιµούσαµε, δηλαδή, οι κρατούµενοι να
εξετάζονται a priori πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις κι αν κρίνεται ότι δεν δικαιούνται τη δεδοµένη στιγµή εκπαιδευτική άδεια
να αποθαρρύνονται από το να συµµετάσχουν στις εξετάσεις
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αυτές; Αυτή είναι η λειτουργία µίας υπεύθυνης πολιτείας; Δεν
πρέπει ο κρατούµενος να έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι
θέλει και µπορεί να αλλάξει, να προοδεύσει, να ενταχθεί και πάλι
στην κοινωνία;
Εποµένως, η πολιτεία δεν στέρησε από το Νίκο Ρωµανό τις εκπαιδευτικές άδειες που δικαιούται. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί
και να το κατανοήσουν τουλάχιστον οι καλοπροαίρετοι.
Από κει και πέρα είναι διαφορετικό ζήτηµα τι δικαιούται και τι
θα έπρεπε να δικαιούται ένας έγκλειστος που πετυχαίνει την εισαγωγή του σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Μιλώ για το δικαίωµα στη µόρφωση και στον τοµέα αυτό πρέπει να γίνουν κι
άλλα βήµατα, εφόσον αποδεχόµαστε ότι στο µέτρο του δυνατού
πρέπει να διευκολύνουµε τους κρατούµενους να σπουδάσουν,
εφόσον το επιθυµούν. Επαναλαµβάνω, το προστατευόµενο
αγαθό είναι το δικαίωµα στη µόρφωση και αυτό το δικαίωµα αν
οι ιδιαίτερες περιστάσεις κάποιου κρατούµενου δεν επιτρέπουν
τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, πρέπει να βρεθεί τρόπος να
στηριχθεί.
Ευτυχώς, η τεχνολογία σήµερα µας δίνει λύσεις που παλαιότερα θα ήταν δυσκολότερα εφικτές. Την τροπολογία που εισηγούµαστε, µαζί µε τον Υπουργό Παιδείας, θα έπρεπε να την
εισηγηθούµε ακόµα κι αν δεν είχε προκύψει η υπόθεση του Νίκου
Ρωµανού. Με βάση αυτήν τη διάταξη θα έχουν οι κρατούµενοι
τη δυνατότητα διά αποστάσεως και µε κάθε πρόσφορο µέσο να
παρακολουθούν τις σπουδές τους, εφόσον δεν τους χορηγείται
εκπαιδευτική άδεια.
Το λέω αυτό και απαντώ και στην κ. Κατριβάνου ότι καθυστερήσαµε. Μα, µήπως ο νοµοθέτης δεν ήταν που δεν προέβλεψε
τέτοιες περιπτώσεις; Νοµίζω ότι κι εσείς ήσασταν στην Επιτροπή
Σωφρονιστικού Συστήµατος και µε οµόφωνη απόφαση της επιτροπής καταθέσατε στη Βουλή το σχέδιο για το νέο Σωφρονιστικό Κώδικα. Τροποποιήσατε το άρθρο 58; Γιατί δεν το
τροποποιήσατε και το έχετε αφήσει ίδιο;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Χρειάζεται διαβούλευση για να γίνει
αυτό. Δεν γίνεται έτσι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι και ο κ. Κουτσούµπας εδώ, πρόεδρος της επιτροπής. Το αφήσατε ίδιο, διότι
απλούστατα δεν προέκυψε µία τέτοια υπόθεση, δεν τη σκεφθήκατε και θεωρούσατε επαρκές το νοµοθετικό πλαίσιο. Φέρατε
έναν κώδικα προοδευτικό, πολύ καλό. Είπαµε και στη Βουλή ότι
πρέπει να έρθει στις Επιτροπές, αλλά το άρθρο 58 δεν το τροποποιήσατε.
Θα ήθελα να κλείσω την παρένθεση αυτή µε µία ευχή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εγώ τα λέω αυτά, για να δείτε ότι τα πράγµατα δεν είναι τόσο
απλά και ούτε κανείς καθυστερεί κάτι επίτηδες ή όχι. Απλώς, κινούµεθα προς µία σωστή κατεύθυνση, φαντάζοµαι καλόπιστα
όλοι εδώ µέσα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Η παράταξή σας δεν ήθελε…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ήθελα, λοιπόν, να
κλείσω την παρένθεση αυτή µε µία ευχή. Την κλείνω, λοιπόν, µε
την ευχή που είπα και προχθές. Κανείς δεν ζήτησε από το Νίκο
Ρωµανό δήλωση φρονηµάτων. Άλλο θέµα είναι αν τη µετάνοιά
του για την πράξη για την οποία κρατείται και όχι για τις απόψεις
του θα την ευχόµασταν όσοι πιστεύουµε στη δηµοκρατία, στη δικαιοσύνη και στις δεύτερες ευκαιρίες. Εύχοµαι έστω και τώρα ο
Νίκος Ρωµανός, όποια κι αν είναι η στόχευσή του για το µέλλον,
όποια κι αν είναι τα όνειρά του, ό,τι κι αν επιθυµεί να κάνει, ακόµα
κι αν αυτό είναι να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του µισώντας
το κράτος, µισώντας το σύστηµα, ακόµα κι εµένα προσωπικά, να
συνειδητοποιήσει ότι αυτά µπορεί να τα πράξει µόνο ζωντανός
και υγιής.
Πιστεύω πως το ίδιο επιθυµούν όλοι οι υγιώς σκεπτόµενοι άνθρωποι και γι’ αυτό εύχοµαι από καρδιάς -το τονίζω αυτό: από
καρδιάς- να αναθεωρήσει την απόφασή του και να σταµατήσει
την απεργία.
Ταυτόχρονα, εύχοµαι να πάψουν οι επιτήδειοι να κυνηγούν µικροσκοπιµότητες και πρόσκαιρα κέρδη στην πλάτη ενός νέου
ανθρώπου, σεβόµενοι το ύψιστο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Την τροπολογία Πανούση τη σκεφτήκατε, κύριε Υπουργέ;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κατριβάνου,
εγώ δεν σας διέκοψα. Έχετε µία µανία να διακόπτετε και ενώ
παλιά είχατε ουσία, τώρα διακόπτετε χωρίς ουσία.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Θα µας πείτε για την τροπολογία;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν τελείωσα. Αυτά
πάω να πω τώρα. Γιατί διακόπτετε;
Θα περάσω τώρα στο θέµα των τροπολογιών -των προτάσεωνστην τροπολογία. Το σύστηµα της ηλεκτρονικής επιτήρησης,
όπως ξέρετε κι όπως έχω πει κατ’ επανάληψη, καθυστέρησε
πράγµατι -εννοώ τα «βραχιολάκια»- όχι µε υπαιτιότητα του
Υπουργείου, αλλά διότι οι εταιρείες οι οποίες αποκλείστηκαν από
τον διαγωνισµό προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Πριν επτά ηµέρες
βγήκε η απόφαση και ήδη έχω υπογράψει τη σύµβαση να προχωρήσουµε. Προβλέπω ένα µακρύ χρονικό διάστηµα.
Παρακάλεσα τους αρµόδιους της εταιρείας να επισπεύσουν
τη διαδικασία, για να µπορέσουν να καλυφθούν πολλές περιπτώσεις και αν συντρέχουν και οι περιπτώσεις -εγώ δεν θέλω να αναφέροµαι ειδικά- σε οποιονδήποτε κρατούµενο, είτε είναι
κατάδικος είτε υπόδικος, να τύχει αυτού του ευεργετήµατος, το
οποίο είναι ένα ενδιάµεσο στάδιο µεταξύ της προσωρινής κράτησης, της προφυλάκισης, και των περιοριστικών όρων. Δηλαδή,
δίδεται µόνο όταν απορρίπτεται η αίτηση για προσωρινή κράτηση και είναι µέσα, για να µπορεί να παρακολουθεί τα µαθήµατά
του ή οποιοσδήποτε άλλος να βγαίνει έξω µε το «βραχιολάκι».
Είναι ένα θέµα το οποίο θα το τρέξουµε. Παρακάλεσα να το τρέξουµε όσο µπορούµε περισσότερο.
Θα ήθελα τώρα να σας µιλήσω για την τροπολογία της
ΔΗΜΑΡ. Βέβαια, οι δύο τροπολογίες δεν είναι ακριβώς οι ίδιες.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Σας δίνουµε ποικιλία!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχουν σαφέστατη διαφοροποίηση. Θέλω, όµως, να σας πω το εξής. Δεν µπορεί ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, όπως αναφέρεται στη µία εξ αυτών, να
υποκαθιστά τα δικαστικά όργανα. Δεν µπορεί να γίνει αυτό. Πώς
θα ακυρώσω µια απόφαση δικαστική, ένα βούλευµα; Για σκεφτείτε το λίγο. Σε ποια χώρα συµβαίνει αυτό;
Θέλετε να σας πω σε περίληψη τι συµβαίνει στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν το ίδιο σύστηµα; Ακούστε τι ισχύει
σήµερα σε όλη την Ευρώπη.
Στη Μάλτα, στη Ρουµανία και στη Λιθουανία έχουν το δικαίωµα
να πάρουν εκπαιδευτική άδεια, για να µορφωθούν -µιλάµε για
κρατούµενους υπόδικους ή κατάδικους, όπως είπαµε,- αλλά
µόνο εφόσον έχουν εκτίσει το µεγαλύτερο µέρος της ποινής
τους και έχει γίνει εκτίµηση κινδύνου. Εµείς δεν το βάζουµε αυτό.
Είναι ακόµα πιο καλό το σύστηµά µας.
Σε ορισµένες χώρες παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης
κρατουµένων στις φυλακές µέσω υπολογιστή, ακόµα και µε ελεγχόµενη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εµείς δεν θέλουµε να έχουµε
ούτε ελεγχόµενη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι χώρες αυτές είναι
η Γερµανία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Νορβηγία και η Καταλονία
στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν αυτό το έχει ολόκληρη η Ισπανία, αλλά
αυτό που βρήκαµε σε όλες τις χώρες είναι αυτό.
Οι κρατούµενοι στη Σουηδία έχουν δυνατότητα πρόσβασης
από τη φυλακή σε πολλούς τοµείς εκπαίδευσης.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής πρόγραµµα εκπαίδευσης στις φυλακές υλοποιεί το Πανεπιστήµιο Cornell. Οι κρατούµενοι δεν παίρνουν άδειες ποτέ για να παρακολουθήσουν
µαθήµατα, αλλά υπάρχουν επισκέπτες-καθηγητές, οι οποίοι τους
βοηθούν στην εκπαίδευσή τους.
Δεν θα µιλήσω για τα εργαστήρια, που είναι πρακτικά, και κάλλιστα, σύµφωνα µε τον κανονισµό της σχολής -γιατί το έχουµε
ψάξει και µελετήσει το θέµα- µπορούν αντί για εργαστήρια να γίνονται εργασίες. Το 65% των µαθητών της σχολής αυτής πέρυσι
αντί για εργαστήρια έκανε εργασίες πάνω στα θέµατα που υπάρχουν.
Όσον αφορά την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω ότι µε
άλλες συνθήκες δεν θα µπορούσε σε µερικά σηµεία, όχι σε όλα,
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να ήταν σωστή, αλλά τα καλύπτουµε εµείς µε τα «βραχιολάκια».
Θέλω να σας προβληµατίσει το εξής. Για έναν υπόδικο για τα
αδικήµατα των άρθρων 187 και 187 Α’, δηλαδή για «εγκληµατική
οργάνωση» και για «τροµοκρατική οργάνωση» -µιλάµε θεωρητικά, δεν αναφέροµαι σε κανέναν συγκεκριµένο, γιατί αν µπει µια
διάταξη θα ισχύει για όλους- δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής ο
κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση.
Άρα µε το να δοθεί άδεια καταργείται εµµέσως το ένταλµα
προσωρινής κράτησης. Δηλαδή, µε παρέµβαση της εκτελεστικής
εξουσίας στα όργανα της δικαστικής. Κατάλυση του κράτους δικαίου. Αυτό µου λέτε.
Η εκπαιδευτική άδεια δεν µπορεί να είναι υποχρεωτική. Λέτε:
«Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αδικήµατος». Δεν µπορεί να
είναι. Η χορήγηση πρέπει να εξαρτάται από την κρίση του αρµοδίου οργάνου. Σας ανέφερα τις αποφάσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών και τι ισχύει.
Αίτηση θεραπείας δεν προβλέπεται στο Ποινικό Δίκαιο. Αντίθετα, απαγορεύεται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Πεθαίνει, κύριε Υπουργέ!
Είναι ζήτηµα ώρας. Για αυτό µιλάµε. Για ανθρώπινη ζωή µιλάµε,
κύριε Υπουργέ!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Αναγνωστάκη,
εγώ λέω ότι µπορεί να λυθεί το θέµα.
Εφόσον θα γίνει το µάθηµα από τη σχολή και σύντοµα θα γίνει
η ηλεκτρονική επιτήρηση, τα «βραχιολάκια», πρέπει να πεισθεί
και ο συγκεκριµένος κρατούµενος, από τους γονείς του, από µία
ψυχολογική υποστήριξη και να το αντιληφθεί αυτό και να το καταλάβει ότι είναι θέµα χρόνου να υλοποιηθεί µε το «βραχιολάκι».
Τα άλλα δεν γίνονται. Είναι πέρα από το δικονοµικό µας σύστηµα. Είναι κατάλυση όλου του δικονοµικού συστήµατος και
του κράτους δικαίου. Δεν γίνονται αυτά.
Για αυτό το οποίο διαβάσατε για τους δύο πρώην γενικούς
γραµµατείς, το καταλαβαίνω κι εγώ. Ασπάζοµαι ό,τι λέτε. Πρόταση δεν έχουν, όµως. Γιατί ξέρουν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για ποιο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν θέλω να σας πω
τι συζήτηση έγινε. Δεν έχουν πρόταση. Ποιος εδώ αρνείται ότι η
ζωή είναι το ύψιστο αγαθό και πρέπει να προστατεύεται, όπως
και το δικαίωµα στη µόρφωση; Πρόταση είδατε;
Εµείς, παρά ταύτα, στο πρόγραµµα µηχανοργάνωσης των καταστηµάτων κράτησης, που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ,
έχουµε βάλει ένα σύστηµα εκπαίδευσης για τους φυλακισµένους,
στο οποίο µπορούµε να διαµορφώσουµε το εκάστοτε πρόγραµµα
σπουδών, ώστε να υπάρχουν οι σηµειώσεις των καθηγητών και
των φοιτητών, τα βιβλία που χρειάζονται, να υπάρχει βίντεο το
οποίο θα δείχνει τα µαθήµατα και τα πειράµατα, σύστηµα ηλεκτρονικών εξετάσεων και βεβαίως, εξειδικευµένοι σύνδεσµοι σε
διαδικτυακούς τόπους.
Να πω λίγα λόγια και για το νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο το έχω
αναπτύξει. Δεν νοµίζω να θέλετε να πω για τη θεωρητική του θεµελίωση.
Κυρία Πρόεδρε, έχω µόνο τέσσερα λεπτά. Μπορώ να χρησιµοποιήσω και λίγο από το χρόνο της δευτερολογίας µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε
Υπουργέ. Έχετε τη δυνατότητα. Θα έχετε ανοχή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα αναφερθώ στις παρατηρήσεις, καθώς έχω αναφερθεί για το νοµοσχέδιο στις
επιτροπές. Έχω πει για τη σκοπιµότητα του νοµοσχεδίου και δεν
νοµίζω ότι αµφισβητείται, όπως και γιατί πρέπει να υπερψηφιστεί.
Από τις παρατηρήσεις που σηµείωσα σήµερα, όσον αφορά για
την εισπρακτέα απαίτηση, πρέπει να σας πω ότι το ερώτηµα που
διατυπώθηκε είναι ότι δεν αναφέρεται η εισπρακτέα απαίτηση σε
µερικούς νόµους. Κατά την έννοια της βεβαίωσης ή του καταλογισµού, δηλαδή όπου και όταν το ελληνικό δηµόσιο υφίσταται
ζηµία, δεν ασκεί αγωγή για να πάρει τα χρήµατά του, όπως συµβαίνει µεταξύ ιδιωτών. Έχει αξίωση, η οποία µονοµερώς καταλογίζει µέσω διοικητικών ή δικαστικών οργάνων, όπως για
παράδειγµα Επιθεωρητής Οικονοµικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο,
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η οποία καθίσταται εισπρακτέα είτε γιατί δεν ασκήθηκε ένδικο
µέσο είτε γιατί δεν έγινε δεκτή ασκηθείσα προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.
Τώρα, σχετικά µε τη διαφοροποίηση -το είπα στην επιτροπή,
να το πω κι εδώ- οριστικής και τελεσίδικης απόφασης. Εάν δεν
ενδιαφέρουν αυτά και εξαντλούµαστε στο πρώτο θέµα να µην τα
πω. Επειδή, όµως, έγιναν παρατηρήσεις, πρέπει να ακουστούν.
Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1, λοιπόν, όταν τα συγκεκριµένα εγκλήµατα έχουν τελεστεί σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου, αρκεί η οριστική απόφαση. Αυτά προβλέπει η φορολογική
νοµοθεσία, ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και ο Φορολογικός
Κώδικας.
Αντίθετα, απαιτείται τελεσίδικη απόφαση για όσα διαλαµβάνονται στην παράγραφο 3, γιατί εκεί οι υποθέσεις εκδικάζονται
σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Ως προς τον καθορισµό της ζηµίας, που ειπώθηκε, η ζηµία
είναι αυτή η οποία αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Έτσι γίνεται
χρόνια ολόκληρα στο δίκαιό µας. Εάν παρά ταύτα αποδειχθεί ότι
η ζηµία είναι µικρότερη, τότε αποδίδεται το επιπλέον, το οποίο
θα χρειαστεί να αποδώσει. Εάν, όµως, αποδειχθεί ότι είναι µεγαλύτερη, θα γίνει συµπληρωµατική κατηγορία.
Για τις αποφάσεις που θα εγγράφονται στο ποινικό µητρώο:
Εγγράφονται οι καταδικαστικές αποφάσεις και παραµένει ο κακουργηµατικός χαρακτήρας. Για τη µετατροπή και την αναστολή
της ποινής, εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις –εάν προσέξατε- θα είδατε ότι ρυθµίζεται και η περίπτωση συρροής εγκληµάτων. Ο δε συµµέτοχος
που δεν συµφωνεί, δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις αυτές, κύριε
Κοντονή.
Για το θέµα το οποίο είπε ο κ. Γκιόκας, ότι µπορεί κάποιος έµπορος ναρκωτικών να πληρώσει, πρέπει να σας πω ότι επί παραβάσεως του νόµου για ναρκωτικά -ένας έµπορος- δεν έχουµε
ζηµία του δηµοσίου και συνεπώς δεν υπάρχει αποκαταστατέα
ζηµία ώστε να τύχει εφαρµογής η διάταξη του νοµοσχεδίου για
την ελαφρότερη ποινική µεταχείριση
Για τις ποινές, για το εάν είναι ελαφρές ή όχι, είχατε πει, κύριε
Κοντονή ότι θα κάνετε µια πρόταση για τις ποινές. Δεν την βλέπω
σήµερα.
Τέλος, για τις µεταβατικές διατάξεις, είχαµε πει ότι για λόγους
ισότητας πρέπει να υπάρξουν και οι µεταβατικές διατάξεις. Διότι,
ένας που έχει καταδικαστεί στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο και
πάει στο δευτεροβάθµιο δεν είχε υπ’ όψιν του το νοµοθέτηµα το
οποίο γίνεται, για να τύχει των ευνοϊκών µεταχειρίσεων. Γι’ αυτό
βλέπετε ότι υπάρχει και µία διαφοροποίηση στις ποινές.
Τώρα για αυτό το οποίο ειπώθηκε –το οποίο δεν είναι ακριβέςότι δήθεν εξανεµίζονται οι ποινές και ότι η πολιτεία φέρεται να
«χαρίζεται» κάπου, σας υπενθυµίζω σωρεία διατάξεων, οι οποίες
ρυθµίζουν πολύ πιο επιεικώς τα θέµατα αυτά και µάλιστα αυτό
αφορά και ιδιώτες. Δεν παραλλάσσει η ποινική µεταχείριση. Η
αξίωση της πολιτείας για πάταξη του εγκλήµατος δεν αφορά το
ποιος είναι ο βλαπτόµενος. Αυτό να το εξηγήσουµε. Είναι πάγιες
αρχές του Ποινικού Δικαίου από την εποχή του Μπεκαρία και των
µεγάλων νοµοµαθών. Δεν υπάρχει διαφορά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το λέει ρητά ο
νόµος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κοντονή,
θα σας δώσω µετά τον λόγο να πείτε την παρατήρησή σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα δευτερολογήσουν,
αν θέλουν.
Ακούστε. Τι µας λέει; Μάλιστα προχωράει ακόµα περισσότερο
και είναι κάτι που το είπε και ο κ. Πανούσης. Μήπως θα έπρεπε
δηλαδή πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη να µείνει ατιµώρητος. Είναι
µια άποψη, φιλοσοφική. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι.
Προσέξτε τι λέει το 384. Το αξιόποινο των εγκληµάτων, που
είναι και κακουργήµατα κύριε Γκιόκα, όχι µόνο πληµµελήµατα,
δεν το λέω για εσάς τώρα, το λέω για τον κ. Κοντονή…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, γιατί το λέτε για
εµένα; Είπα εγώ ότι είναι µόνο πληµµελήµατα;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το αξιόποινο των εγκληµάτων εξαλείφεται, εάν ο υπαίτιος µε δική του θέληση και
πριν εξεταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο από την πράξη επί της
αρχής αποδώσει χωρίς παράνοµη βλάβη αυτό που…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Πριν εξεταστεί!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, πριν εξεταστεί.
Άρα, λοιπόν, ακόµα καλύτερα. Υπάρχουν, δηλαδή, ευνοϊκές ρυθµίσεις και στο 406 που υπάρχουν και πληµµελήµατα, τα οποία
έχουν ιδιαίτερη ηθική απαξία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Στο 406 Α’ αναφέρεστε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως. Υπάρχουν
πληµµελήµατα µε ιδιαίτερη ηθική απαξία. Έχει χρεοκοπίες, πλαστογραφίες, τοκογλυφίες.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Για την απιστία λέει ότι απαγορεύεται
οποιαδήποτε συνδιαλλαγή µε το δηµόσιο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας λέω, λοιπόν, ότι
υπάρχει το σύστηµα αυτό. Απλούστατα εδώ είναι ένα κίνητρο για
να έρθουν τα χρήµατα στο δηµόσιο. Δεν µπορώ να καταλάβω
πώς θα έρθουν αλλιώς.
Και βέβαια θα ήταν και υποκριτικό να λέµε εδώ ότι µερικοί οι
οποίοι θα κατηγορηθούν ή κατηγορούνται για τα αδικήµατα αυτά
δεν θα ωφεληθούν. Φυσικά θα ωφεληθούν. Δεν κρυβόµαστε
πίσω από το δάχτυλό µας.
Όµως προσπαθούµε να συγκεράσουµε δύο αγαθά –ας το πω
έτσι- δηλαδή αφ’ ενός µεν το δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου να πάρουν τα χρήµατά τους πίσω ως βλαπτόµενοι και αφ’ ετέρου να υπάρχει µία τιµωρία. Τιµωρία υπάρχει,
απλώς είναι λίγο πιο επιεικής από την τιµωρία στην περίπτωση
που δεν θα επέστρεφε τα χρήµατα.
Δεν αφορά ελαφρυντικές περιπτώσεις το άρθρο 84 ούτε µπορούµε να πούµε ότι συντρέχει, όπως αναφέρεται στην έκθεση
της Επιστηµονικής Επιτροπής -προφανώς από παραδροµήλόγος συρροής περισσοτέρων λόγων ελαφρυντικών, του άρθρου 85 του Ποινικού Κώδικα. Γιατί εδώ δεν πρόκειται για δεύτερη ελαφρυντική περίπτωση. Είναι καθαρή τοποθέτηση του
νοµοθέτη ότι τιµωρεί αυτοτελώς τα αδικήµατα αυτά, όταν συµβούν µε αυτές τις προϋποθέσεις, µε συγκεκριµένες ποινές.
Αυτές, αν συντρέχουν και λόγοι του άρθρου 84 παράγραφος 2,
θα τις έχουµε.
Η άλλη τροπολογία που καταθέσαµε, τώρα, για το ζήτηµα των
αναβολών, είναι µία πρόταση που έχει απασχολήσει πολλά δικαστήρια και εφαρµόστηκε ατύπως και στο Εφετείο Πειραιά µε µεγάλη επιτυχία. Την έχουν φέρει δικαστικοί λειτουργοί και
συγκεκριµένα ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου. Τι λέει δηλαδή; Όταν αναβάλλεται µια υπόθεση, καλά είναι να προσδιορίζεται σε δικάσιµο του δικαστή ο
οποίος την ανέβαλε. Γιατί; Γιατί απλούστατα έχει γνώση της δικογραφίας, ξέρει τα αντικείµενα και δεν θα χρειάζεται µετά από
έναν χρόνο να ασχοληθεί κάποιος άλλος δικαστής και ενδεχοµένως να αναβληθεί πάλι. Αυτός είναι ο λόγος. Και βεβαίως, να µην
µπορεί να λέει κάποιος διάδικος: «Α, ξέρετε, ο τάδε δικαστής
είναι αυστηρός, ο δείνα δεν είναι αυστηρός». Είναι ο φυσικός δικαστής ο οποίος έχει κληρωθεί. Δεν βλέπω το πρόβληµα γι’ αυτό.
Όσον αφορά τώρα την άλλη τροποποίηση, η οποία είναι µια
ποινική µεταχείριση των δικαστικών γραµµατέων, για το οποίο
υπήρχε ένα λάθος από παραδροµή σε παλιό δίκαιο, µας το υπέδειξε η οµοσπονδία των δικαστικών υπαλλήλων και το διορθώνουµε.
Η αύξηση των αντιεισαγγελέων πρωτοδικών κατά τρεις είναι
αναγκαία, διότι βγαίνουν πιο γρήγορα από τη σχολή και πρέπει
να υπάρχει µια πρόβλεψη για την ικανοποίηση των οικονοµικών
τους. Δεν ξέρω αν έχει δηµιουργήσει άλλο πρόβληµα καµµία
άλλη από αυτές.
Επίσης, οι δύο διατάξεις που αφορούν τον οργανισµό των δικαστηρίων είναι αιτήµατα των δικαστικών ενώσεων. Τα υποστήριξα κι εγώ παλιά ως πρόεδρος της ένωσης, δεν έγιναν δεκτά
τότε από το Υπουργείο. Αυστηροποιήθηκαν κατά κάποιον τρόπο
τρεις διατάξεις βασικές, οι οποίες ασκούσαν έναν υπέρµετρο και,
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θα έλεγα, αυστηρό έλεγχο στους δικαστικούς λειτουργούς. Οι
δύο απ’ αυτές αποκαθίστανται. Η τρίτη που αφορά τους οργανισµούς είναι ένα ζήτηµα το οποίο θέλει λίγη περισσότερη εξέταση
και επιφυλάσσοµαι να το συζητήσουµε για να το φέρω σε άλλη
συνεδρίαση.
Αυτά ήθελα να πω, και για την τροπολογία και για όλα.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Για τις άλλες δύο τροπολογίες,
κύριε Υπουργέ;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όσον αφορά τις βουλευτικές τροπολογίες, τώρα, θα ήθελα να πω, µιας και
αναπτύχθηκαν και µερικές, ότι η τροπολογία µε γενικό αριθµό
2062 και ειδικό 143 είναι αυτή που αφορά τη µη αναστολή της
δικηγορικής ιδιότητας για δηµάρχους ορεινών δήµων, για τους
οποίους έχει τεθεί ζήτηµα ότι οι αποδοχές είναι πάρα πολύ µικρές. Έχει ζητηθεί όταν είναι ορεινοί οι δήµοι να µπορούν οι δήµαρχοι αυτοί, ανεξαρτήτως της επαγγελµατικής ιδιότητος, να
ασκούν και το επάγγελµά τους. Άρα, λοιπόν, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2062 γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2072, µε την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να καθορίσει τους
όρους και τις προϋποθέσεις αλιείας για ερευνητικούς σκοπούς,
νοµίζω ότι προάγει την έρευνα και δεν βλέπω τον λόγο γιατί να
µη γίνει δεκτή.
Για τις δύο υπουργικές τροπολογίες µίλησα.
Η άλλη βουλευτική τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 2083
και ειδικό 156, η οποία αφορά τη συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο του Ινστιτούτου Αιγαίου και εκπροσώπων της πανεπιστηµιακής κοινότητος του Πανεπιστηµίου Πειραιά, και γίνεται δεκτή.
Με την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2082 και ειδικό 155 µετονοµάζεται, καλύτερα και πιο εύηχα, το «Κέντρο Αποθεραπείας
Παιδιών µε Αναπηρία Ξάνθης» σε «Κέντρο Αποθεραπείας Ατόµων
µε Αναπηρία Ξάνθης» και ρυθµίζονται διάφορα θέµατα.
Τέλος, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2081 και ειδικό 154
αφορά ρύθµιση θεµάτων για την υλοποίηση του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι». Είναι µια τροπολογία που ρυθµίζει υπηρεσιακά θέµατα των ανθρώπων που ασχολούνται µε τη «Βοήθεια
στο Σπίτι» και την ταχύτερη αποπληρωµή των αποδοχών τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κι εγώ το ίδιο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
γιατί έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Πανούσης.
Κύριε Πανούση, ορίστε, έχετε τον λόγο για την παρατήρησή
σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας.
Εντάξει, στα νοµικά υπάρχει διχογνωµία, αλλά έχει γίνει λάθος
εφαρµογή του νόµου. Άκουσα και τον κ. Πλεύρη, είναι λάθος
αυτά που λέτε.
Το άρθρο 58 για τις εκπαιδευτικές άδειες παραπέµπει στο
άρθρο 55.1 περίπτωση γ’. Όχι παράγραφο γ’. Όχι το 2 και το 3
εντός παρενθέσεως. Τι λέει η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1;
Να εκτιµάται η ωφέλεια που θα προκύψει για να επανέλθει στην
ελεύθερη ζωή µετά την εκπαιδευτική άδεια. Πουθενά δεν λέει
αυτά τα 2/5, 3/5, επικινδυνότητα. Πουθενά δεν τα λέει! Ένα το
κρατούµενο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είπα 2/5 εγώ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Όχι εσείς. Λέω ότι η εφαρµογή που
έχει γίνει, όχι από σας, αλλά από το συµβούλιο, είναι λάθος.
Το δεύτερο. Το άρθρο 58 που απαιτεί σύµφωνη γνώµη του δικαστικού οργάνου δεν αφορά καταδίκους που είναι και υπόδικοι
-κάναµε λάθος εµείς ως συντάκτες του νόµου, εγώ το παραδέχοµαι, δεν το είχαµε δει το ’99- αλλά µόνο υποδίκους, διότι διαφορετικά η θέση του υπόδικου καθίσταται δυσχερέστερη από
αυτήν του κατάδικου. Η υποδικία απορροφάται. Πουθενά δεν
υπάρχει η ερµηνεία που δίνεται. Έχει κάνει λάθος το συµβούλιο
και κατά τη γνώµη µου έχει κάνει λάθος και ο ανακριτής. Το
άρθρο λέει: «υπόδικος ή χρεοφειλέτης». Πουθενά δεν λέει: «ο
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κατάδικος είναι υπόδικος». Ο κατάδικος έχει άλλη διαδικασία.
Απορροφάται η υποδικία.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, δεν ακυρώνετε καµµία
απόφαση δικαστηρίου ως Υπουργός Δικαιοσύνης, αν κάνετε δεκτές τις τροπολογίες. Παρεµβαίνετε in dubio pro libertate όταν
το συµβούλιο φυλακής αρνείται. Όχι το δικαστήριο, το συµβούλιο φυλακής. Έχουµε ανωτέρα βία και έχουµε έκτακτες συνθήκες. Ανωτέρα βία και έκτακτες ανάγκες. Κάθε τόσο νοµοθετούµε
για ανωτέρα βία και έκτακτες ανάγκες πληµµυροπαθών, τοκογλύφων, δεν ξέρω τι άλλο.
Αυτήν τη στιγµή ο Υπουργός Δικαιοσύνης γι’ αυτήν έστω την
περίπτωση, ανωτέρα βία και έκτακτες ανάγκες, να λύσει το πρόβληµα σήµερα. Για όλα τα άλλα που µου λέτε, δεν παρεµβαίνετε
σε καµµία δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, το
συµβούλιο έκανε λάθος, κατά τη γνώµη µου, και µπέρδεψε τα
πράγµατα. Όσον αφορά το άλλο, το κατ’ αναβολή, δεν είναι φυσικός δικαστής ο ίδιος δικαστής, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι φυσικός δικαστής ο ίδιος δικαστής!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Κοντονής
έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για να
διευκρινίσει ο κύριος Υπουργός αυτό το οποίο θα τον ρωτήσω.
Μας λέτε σήµερα στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, ότι άµα τύχει
εφαρµογής το σύστηµα του γεωεντοπισµού, αυτό το δικαιούται
ο Νίκος Ρωµανός ή µας λέτε κάτι άλλο; Δηλαδή λέτε στη Βουλή
σήµερα ότι το θέµα της εφαρµογής είναι θέµα χρόνου ή µας λέτε
κάτι άλλο; Διότι έµεινε εκκρεµές από την τοποθέτησή σας, εάν
εννοείτε το ένα ή αν θα εφαρµοστεί το δεύτερο. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο.
Το δεύτερο που ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι δεν
ξέρω σε ποιους αναφέρεστε, αλλά σε κάθε περίπτωση, µακριά
από εµάς οι οποιεσδήποτε «συµβουλές» προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρέµβει στη δικαιοσύνη. Από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
ούτε το ακούσατε ούτε θα το ακούσετε ποτέ, διότι σεβόµαστε
πάνω απ’ όλα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το αυτοδιοίκητο. Το σηµαντικό, όµως, είναι να µας δώσετε µια απάντηση στο
πρώτο ερώτηµα που σας έκανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Χρυσοβελώνη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Υπουργέ, δεν άκουσα ποια
είναι η τοποθέτησή σας για τις δύο τροπολογίες, τις οποίες κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Παρά το γεγονός ότι αναφερθήκατε σε τροπολογίες και βουλευτικές τροπολογίες µάλιστα,
ουδεµία κάνατε αναφορά. Και βεβαίως να υπενθυµίσω για να µην
ξεχνιόµαστε ότι αφορούν την άµεση αναστολή κρατικών ενισχύσεων πολιτικών κοµµάτων που εµπλέκονται σε ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος και κατ’ επέκταση βεβαίως και τη συνέχιση της
λειτουργίας καναλιών που χρησιµοποιούν δηµόσιες συχνότητες.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι τα δύο αυτά θέµατα που πραγµατεύονται
οι δύο τροπολογίες είναι απολύτως συναφή µε το συζητούµενο
νοµοσχέδιο και εποµένως θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή
σας επ’ αυτών των τροπολογιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πανούση, το
άρθρο 58 έχει ειδική ρύθµιση για τους υποδίκους. Λέει βέβαια τι
γίνεται για τους σπουδαστές οι οποίοι κρατούνται και είναι κατάδικοι και θα σας το διαβάσω. Αφού λέει τι γίνεται για να βγει
κάποιος κατάδικος, λέει: «για µεν τους υποδίκους απαιτείται και
η σύµφωνη γνώµη του δικαστικού οργάνου που διέταξε την προσωρινή κράτηση». Λέει και για τους χρεοφειλέτες κ.λπ.. Άρα, το
έχει ως προϋπόθεση.
Είναι πρόκριµα δηλαδή -προσέξτε- για να µπει στις ουσιαστικές προϋποθέσεις για να βγει κάποιος µε τις γενικές διατάξεις
και την περίπτωση γ’ του άρθρου 55. Γιατί η περίπτωση γ’ του
άρθρου 55 αφορά την ουσία, δηλαδή αν δεν έχω κώλυµα προδικασίας, τότε θα εξετάσω τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.
Τι µας λέει; «Εξετάζει την ωφέλεια την οποία µπορεί να έχει
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για την προσωπικότητα του καταδίκου και τη µελλοντική του εξέλιξη ελλείψει µέτρων για τη σταδιακή επάνοδό του σε καθεστώς
πλήρους ελευθερίας».
Βεβαίως, αυτά δεν τα αρνείται κανείς. Αλλά άλλο το ένα, άλλο
το άλλο. Το ένα είναι προδικασία, υποχρεωτική, η οποία είναι
απόφαση δικαστικού συµβουλίου. Και λέω, λοιπόν, ότι εάν
υπάρχει ένα ένταλµα -εγώ δεν λέω αν υπάρχει καλώς ή κακώςτο οποίο λέει ότι ο α’ κατηγορούµενος πρέπει να είναι προφυλακισµένος για τον α’ ή β’ λόγο -δεν το εξετάζω- µόνο δικαστικό
όργανο µπορεί να το ανακαλέσει αυτό.
Μπορεί να το ανακαλέσει, πρώτον, το ίδιο όργανο που το εξέδωσε, όταν αλλάξουν οι συνθήκες και να πει: «µετατρέπω την
προσωρινή κράτηση µε περιοριστικούς όρους». Το λέω για τους
µη νοµικούς αυτό. Αυτό θέλει όµως αίτηση του ιδίου του κατηγορουµένου -πράγµα που εξ’ όσων γνωρίζω δεν έχει γίνει εδώ
και µήνες, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει. Αυτό είναι ένα άλλο θέµα.
Και πάλι όµως δεν προδικάζω τι θα γινόταν. Αυτό είναι θέµα του
συµβουλίου.
Δεύτερον, εάν η υπόθεση έχει φύγει από τον ανακριτή που το
διέταξε και έχει πάει στο συµβούλιο -στην συγκεκριµένη περίπτωση στο συµβούλιο εφετών- µπορούν να προσφύγουν στο
συµβούλιο εφετών. Ούτε αυτό έχει γίνει. Διερωτάται κανείς,
γιατί;
Τώρα, σχετικά µε τις τροπολογίες, κυρία Χρυσοβελώνη, αυτό
είναι ένα θέµα που ξέρετε ότι δεν µπορεί να λυθεί µε τροπολογία,
γιατί είναι πράγµατι ένα δύσκολο θέµα και νοµίζω είναι και κυρίως αρµοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών. Θέλει λίγο ψάξιµο
αυτό. Θέλει λίγη δουλειά. Δεν είναι εύκολο τώρα µία τροπολογία
για ένα τόσο σηµαντικό θέµα να πούµε ότι την περνάµε. Δεν το
έχω πρόχειρο για να το δω. Θέλει µελέτη.
Τώρα, για το άλλο θέµα που είπε ο κ. Κοντονής, για τα «βραχιολάκια», φυσικά και τα «βραχιολάκια» θα εφαρµοστούν. Όσον
αφορά την ταχύτητα, σας είπα ότι είναι ένα ζήτηµα το οποίο το
τρέχω πάρα πολύ, γιατί δεν είναι µόνο το θέµα του Ρωµανού.
Απλώς επ’ ευκαιρία του Ρωµανού, είπαµε να επισπευστούν οι διαδικασίες. Όµως, είναι ένα θέµα που θα µας βοηθήσει πάρα πολύ
και στην αποσυµφόρηση των φυλακών.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Στην περίπτωση του Ρωµανού; Αυτό
ρωτάω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τώρα, προσέξτε τι
λέω. Εγώ δεν ήρθα εδώ αυτή τη στιγµή για να αλλάξω τον νόµο.
Δεν µπορώ να τον αλλάξω. Είναι ζητήµατα τα οποία µπορούµε
να τα δούµε κατά τη διαδικασία και την εφαρµογή του µέτρου.
Λέω ότι θα εφαρµοστεί το µέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, δηλαδή το «βραχιολάκι» και στον Ρωµανό, εφόσον
υπάρχουν οι προϋποθέσεις του 282, δηλαδή πάλι θέλει κρίση
συµβουλίου. Δεν µπορούµε να το καταργήσουµε αυτό. Έτσι λέει
ο νόµος. Δεν µπορούµε να το αλλάξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ. Τελειώσατε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι απλά πράγµατα.
Ας απλοποιήσουµε τα πράγµατα και ας βοηθήσουν όλοι από την
πλευρά τους, είτε είναι γονείς είτε είναι νοµικοί παραστάτες,
προς µία κατεύθυνση: Να δώσουν να καταλάβουν όλοι ποιο είναι
το νοµοθετικό πλαίσιο και ότι βεβαίως κανείς δεν θέλει να κινδυνεύσει η ζωή ενός νέου ανθρώπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά ήλπιζα να µην χρειαστεί να πω αυτά που θα πω. Σας µιλώ ειλικρινά,
περίµενα µε πολύ καλή πίστη να σας ακούσω.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, αυτό που κρίνεται σήµερα από αυτήν την
συνεδρίαση είναι η αξιοπιστία της πολιτείας απέναντι σε εκείνους
τους οποίους έχει στην ευθύνη της. Οι κρατούµενοι δεν είναι γενικώς κάποιοι πολίτες, είναι ανθρώπινες υπάρξεις, ανθρώπινες
ζωές, που βρίσκονται υπό την ευθύνη της πολιτείας και για ό,τι
τους συµβαίνει ενόσω βρίσκονται υπό την ευθύνη της πολιτείας,
η πολιτεία θα επωµισθεί και τις συνέπειες.
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Και περίµενα από εσάς ως εκπρόσωπο της εκτελεστικής εξουσίας, της Κυβέρνησης, να αρθείτε στο ύψος της ευθύνης της πολιτείας, αυτό για το οποίο σας µιλούµε από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ
εδώ και τόσες µέρες.
Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται στην τριακοστή ηµέρα απεργίας
πείνας. Ο άνθρωπος αυτός ζητάει εκείνο που του εγγυηθήκαµε.
Δεν θα πω ότι «του εγγυηθήκατε». Του το εγγυάται η πολιτεία
κατά το νοµοθετικό της πλαίσιο. Τον άφησε να δώσει εξετάσεις.
Διακηρύσσει η πολιτεία ότι το δικαίωµα στην εκπαίδευση είναι
αναφαίρετο δικαίωµα των κρατουµένων. Εισήχθη στις εξετάσεις.
Τον βραβεύσατε. Αυτήν τη στιγµή ξέρετε πώς συµπεριφέρεστε;
Συµπεριφέρεστε ως πολιτικοί απατεώνες. Να µου συγχωρήσετε
την οξύτητα, αλλά αυτό που κάνετε είναι εξαπάτηση του ανθρώπου αυτού, τον οποίο βάλατε στη διαδικασία να δώσει εξετάσεις,
να µελετήσει ενώ ήταν προσωρινά κρατούµενος -και µάλιστα
ενόσω διεξαγόταν και η δίκη του- να αναπτύξει νέες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους δασκάλους του µέσα στη φυλακή, να περάσει, να επιτύχει και να ζητάει τώρα να παρακολουθήσει τη
διαδικασία ενώπιον ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος της χώρας
µας και εσείς µε πονηριές και κουτοπονηριές να του το αρνείστε
και κυρίως, κύριε Υπουργέ –λυπάµαι πάρα πολύ- να έρχεστε σήµερα και να µας διαβάζετε επί λέξει αυτά τα οποία είπατε προχθές στην Ολοµέλεια κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού.
Λυπάµαι που δεν µπορώ να χαµογελώ όπως εσείς. Έχουµε όλοι
τεράστια ευθύνη. Αναλογιστείτε το. Εµείς δεν το βάζουµε σε επίπεδο ούτε κοµµατικό ούτε αντιπαραθετικό. Είναι τεράστια η ευθύνη της πολιτείας αυτή τη στιγµή.
Η δικαιοσύνη απέρριψε το αίτηµα αναίρεσης του βουλεύµατος. Η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που είχε χρεωθεί τη
σχετική αίτηση την απέρριψε. Δεν υπάρχει, λοιπόν, η δικαιολογία
της συναρµοδιότητας κάποιας άλλης εξουσίας. Εµείς πρέπει να
το λύσουµε: η νοµοθετική εξουσία και η εκτελεστική.
Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι –απευθύνοµαι σε όλους τους
Βουλευτές-, η νοµοθετική εξουσία δεν µπορεί να πάρει απόφαση, αν δεν συγκροτηθεί πλειοψηφία. Γνωρίζετε, κύριοι που
συγκροτείτε την Κυβέρνηση, ότι εσείς συγκροτείτε µε αυτήν τη
σύνθεση της Βουλής την πλειοψηφία της νοµοθετικής εξουσίας.
Εµείς από πλευράς δικής µας καταθέσαµε δύο διαφορετικές
τροπολογίες: µία την οποία συνέταξε ο κ. Πανούσης και µία την
οποία συντάξαµε από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει ευρεία
αποδοχή -κατατέθηκε αυτό και πιστοποιήθηκε- και δίνει διέξοδο
σε µία υπόθεση που είναι υπόθεση ζωής ή θανάτου.
Κύριε Υπουργέ, ευχόµασταν να µην επιβεβαιώσετε τους χειρότερους φόβους µας. Γιατί αυτήν τη διολίσθηση σε έναν αυταρχισµό, ο οποίος αγνοεί ακόµη και το υπέρτατο αγαθό της
ανθρώπινης ζωής, την είχαµε προβλέψει. Από την αρχή του
έτους, όταν αναγγείλατε µέτρα σκλήρυνσης στις φυλακές, επ’
αφορµή της παραβίασης της άδειας του Χριστόδουλου Ξηρού,
εµείς προβλέψαµε και προτρέξαµε και κάναµε ανακοινώσεις ότι
δεν πρέπει η πολιτεία να κλείσει τη στρόφιγγα των αδειών. Διότι
οι άδειες είναι ένα άκρως ευεργετικό µέτρο, το οποίο αξιοποιεί
η πολιτεία για να πετύχει και το σωφρονισµό και την κοινωνική
επανένταξη. Διότι η άδεια στη χώρα µας έχει αποδειχθεί ότι είναι
άκρως επιτυχηµένος θεσµός. Είναι 2,5% το ποσοστό των παραβιάσεων των όρων αδείας.
Και αυτό το 2,5% δεν αφορά καν µη επιστροφή στη φυλακή.
Κάποιες αφορούν απλώς καθυστερηµένη επιστροφή ή παραβίαση κάποιων όρων σχετικά µε τη δήλωση της παρουσίας του
αδειούχου κρατουµένου.
Σας τα είπαµε αυτά µε δραµατικό τρόπο και το καλοκαίρι, όταν
φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο για τις φυλακές τρίτου τύπου, τις
λεγόµενες «φυλακές υψίστης ασφαλείας», για τις οποίες δεν έχει
γίνει φυσικά καµµία προεργασία να είναι ασφαλείς, αλλά έχει
γίνει όλη η ιδεολογική προετοιµασία εξουθένωσης συγκεκριµένων κρατουµένων.
Και θα σας µιλήσω τώρα για τους νέους κρατουµένους, γιατί
θεωρώ ότι είναι πολλαπλή η ευθύνη σας και πολλαπλή η ευθύνη
µας απέναντι στους νέους κρατουµένους και γιατί αυτό δεν το
θεωρώ εγώ µόνο, ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
αυτό το θεωρεί και ο νοµοθέτης, το θεωρεί η φιλοσοφία του ποινικού µας δικαίου που κατατάσσει συγκεκριµένες ηλικίες στη µε-
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τεφηβική ηλικία.
Θα ξεθυµάνει η πολιτεία, θα ξεθυµάνει η Κυβέρνηση, θα εκτονωθεί η νοµοθετική εξουσία για πάσης φύσεως ιδεολογικά απωθηµένα πάνω στο κορµί ενός νέου ανθρώπου είκοσι ενός ετών,
του οποίου δεν του χαρίστηκε ούτε η πολιτεία ούτε το κράτος
ούτε η ζωή;
Επιτρέψτε µου, διότι δεν µπορώ να µην µιλήσω για την περίπτωση του ανθρώπου επάνω στον οποίο αυτήν τη στιγµή γίνεται
µία άσκηση εξουσίας και µία άσκηση πυγµής. Ο Νίκος Ρωµανός
είναι είκοσι ενός ετών, είναι κρατούµενος από τα δεκαεννιά του.
Στα δεκαπέντε του βίωσε το πιο τραυµατικό γεγονός, να πυροβοληθεί µπροστά στα µάτια του και να ξεψυχήσει στην αγκαλιά
του από αστυνοµικό δολοφονηµένος ο καλύτερός του φίλος, ο
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Αυτό το βίωµα επεφύλαξε το κράτος σε αυτό το παιδί σε εκείνη την ηλικία, την τόσο ευαίσθητη
και τόσο τρυφερή.
Και δεν του επεφύλαξε µόνο αυτό το βίωµα. Του επεφύλαξε
και το βίωµα µε αίτηση της υπεράσπισης του δολοφόνου, του
Κορκονέα, να τον αναζητεί η αστυνοµία καθηµερινά στο σχολείο
του και στο σπίτι του για να τον φέρει διά της βίας στο δικαστήριο. Και αυτό το βίωµα του επεφύλαξε η πολιτεία και το κράτος.
Και το τρίτο βίωµα που του επεφύλαξε η πολιτεία και το κράτος
ήταν όταν ο ίδιος παρανόµησε, όταν προέβη σε µία παράνοµη
πράξη που είναι η πράξη της ληστείας, να τον ξυλοκοπήσουν
µέχρι παραµορφώσεως τα όργανα, οι αστυνοµικοί που τον συνέλαβαν. Και είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν κηλιδώσει
τη χώρα µας διεθνώς. Η εικόνα των τεσσάρων αυτών δεκαεννιάχρονων παιδιών που ήταν παραµορφωµένα από το ξύλο όταν συνελήφθησαν και που χρειάστηκε να υποβληθούν οι φωτογραφίες
τους σε photoshop, σε τεχνική ηλεκτρονική επεξεργασία, για να
είναι αναγνωρίσιµα, είναι κηλίδα στη δηµοκρατία.
Κύριε Υπουργέ, όλη η επιχειρηµατολογία που ακούστηκε είναι
µία κινδυνολογία η οποία δεν ερείδεται καν στα στοιχεία της συγκεκριµένης περίστασης. Και επειδή εγώ, εν αντιθέσει µε εκείνους
που εύκολα εκτόξευσαν διάφορες εκφράσεις περιφρόνησης, την
ώρα που κινδυνεύει µία ανθρώπινη ζωή, ενδιαφέρθηκα να αναζητήσω τα στοιχεία, βλέπω λοιπόν ότι το δικαστήριο που τον
απάλλαξε και απήγγειλε δηµόσια απόφαση, τον κήρυξε αθώο
της αντίστασης από δράστη που οπλοφορούσε, καθόσον αν ήθελαν να αποφύγουν τη σύλληψη, θα είχαν κάνει χρήση των όπλων
που κατείχαν σε πρώτο και δεύτερο στάδιο καταδίωξης ή σύλληψης.
Η οποιαδήποτε βιαιοπραγία ή συµπλοκή µε αστυνοµικούς
έγινε ως αντίδραση στην αιφνιδιαστική επιχείρηση των τελευταίων για τη σύλληψή τους, αφού είχαν δεσµευθεί µε χειροπέδες, ότι δηλαδή αυτή η παραµόρφωση έχει γίνει µετά τη
σύλληψη. Το ξέρετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν τρέχει και τίποτε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έγινε! Αθώος!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Άλλο είναι το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αθώος! Νίπτω τας χείρας µου! Συνεχίστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
διακόπτετε τη συνάδελφό σας. Χάνει τον ειρµό της.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Να µην διακοπεί η ζωή του ανθρώπου
είναι το σηµαντικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το πιο σηµαντικό, κυρία Πρόεδρε, είναι να µη διακοπεί το νήµα της ζωής αυτού του ανθρώπου και να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων.
Εγώ ειλικρινά δεν µπορώ να σας κρύψω ότι είµαι σοκαρισµένη
από την απάθεια µε την οποία τοποθετήθηκε ο κύριος Υπουργός
και από το γεγονός ότι ενώ έχει την εξουσία, τη δυνατότητα, την
αρµοδιότητα και την ευκαιρία να παρέµβει καταλυτικά, όχι εξωδιαδικαστικά και αφήστε τους αυτούς τους υπαινιγµούς, κύριε
Υπουργέ, προς τον ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, αλλού να κοιτάτε...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Καλά, µην τον δείρετε
κιόλας!
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Μα, τι λέτε, κύριε Υψηλάντη;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υψηλάντη, σας παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε την ευκαιρία να παρέµβετε καταλυτικά και κυρίως έχετε αποδείξει ότι το κάνετε εκεί
που δεν χρειάζεται. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να έρχεστε
να λέτε σε αυτήν εδώ τη Βουλή ότι έτσι είναι ο νόµος, την ίδια
ώρα που αλλάζετε τον νόµο ειδικώς για συγκεκριµένες περιπτώσεις αδικηµατιών και κρατουµένων για πολύ µεγαλύτερα ποσά
σε σχέση µε οικονοµικά αδικήµατα. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο
ποσό ήταν η ληστεία στο Βελβεντό, ξέρω όµως, για παράδειγµα
ότι οι κρατούµενοι κατηγορούµενοι για την υπόθεση της «ENERGA», που τώρα τους δίνετε τη δυνατότητα να βγουν έξω, είναι
κρατούµενοι για υπεξαίρεση κάποιων εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Υπεξαίρεση 152 εκατοµµυρίων ευρώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορεί, λοιπόν, να εµφανίζεστε τόσο γαλαντόµοι εκεί που δεν διακυβεύεται τίποτα, αλλά
µπορεί να παίζονται άλλα παιχνίδια και την ίδια στιγµή να βάζετε
το προσωπείο της άτεγκτης στάσης απέναντι στη νοµιµότητα,
την οποία νοµιµότητα µεταλλάσσετε και διαµορφώνετε κατά το
δοκούν.
Εµείς σας καταθέσαµε πρόταση, όπως σας είχαµε πει, διότι
σας ενηµερώσαµε ότι εµείς θέλαµε και επιδιώξαµε µέχρι τελευταίας στιγµής και θα συνεχίσουµε να επιδιώκουµε να δοθεί µία
λύση, για την οποία όλοι θα αισθανόµαστε περήφανοι και για την
οποία όλοι θα αισθανόµαστε ότι ανταποκριθήκαµε στο καθήκον
µας.
Εάν πεθάνει αυτό το παιδί, τι θα λέτε, κύριε Υπουργέ; Θα λέτε,
«έτσι ήταν ο νόµος και δεν µπορούσα να κάνω τίποτα»; Αυτό θα
λέτε;
Εµείς σας καταθέτουµε µία συγκεκριµένη πρόταση -έχει πάρει
τη µορφή τροπολογίας και σας καλώ να τη δεχθείτε- µε την
οποία δίνεται ρητή οδηγία προς τα συµβούλια των φυλακών να
δέχονται τις αιτήσεις για εκπαιδευτικές άδειες, όταν πληρούνται
οι γενικές προϋποθέσεις που τίθενται. Αφαιρούµε την όποια αµφιβολία και διχογνωµία µπορεί να υπάρχει σε σχέση µε την ερµηνεία του νόµου. Και εδώ θέλω να πω ότι είναι προς τιµήν του
κ. Πανούση, που είναι ο συντάξας τη συγκεκριµένη διατύπωση,
που σας λέει: «Κάναµε λάθος, δεν το είδαµε».
Θα χαθεί µία ανθρώπινη ζωή στη χαραµάδα του λάθους ή θα
κρύβεστε πίσω από αυτή τη χαραµάδα, νοµίζοντας ότι δεν είστε
πλήρως εκτεθειµένος;
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι πίσω και υπέρ του αιτήµατος του
Ρωµανού συστρατεύονται κοινωνικές δυνάµεις, άνθρωποι των
γραµµάτων και των τεχνών, άνθρωποι του πολιτισµού και του
πνεύµατος, εκπρόσωποι και των κοµµάτων της συγκυβέρνησης,
Υπουργοί της Κυβέρνησής σας και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Πρέπει να δοθεί λύση προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ικανοποίησης του αιτήµατος.
Τι ζητάει; Αυτό που εγγυηθήκατε, αυτό για το οποίο τον βραβεύσατε. Αυτό, εάν θέλετε, που έχουµε κάθε λόγο να τον ενθαρρύνουµε να πάρει, µια εκπαιδευτική άδεια, προς το σκοπό της
επανένταξης.
Παιδιά δεκαοκτώ, δεκαεννέα, είκοσι ενός και είκοσι δύο ετών
θα τα πετάξετε στον Καιάδα; Θα πείτε ότι γι’ αυτά δεν υπάρχει
ελπίδα και δεν µπορούν να ενταχθούν υπό καµµία διαδικασία;
Αυτή είναι η στάση της Κυβέρνησης;
Θέλω να σας πω ότι η προσθήκη που καταθέσατε σήµερα είναι
χειρότερη από την προσθήκη που είχατε καταθέσει στις 5 Δεκεµβρίου. Διότι στην τροπολογία που καταθέσατε στις 5 Δεκεµβρίου
προβλέπατε εξ αποστάσεως φοίτηση σε περίπτωση απόρριψης
του αιτήµατος αδείας. Εδώ προβλέπετε εξ αποστάσεως φοίτηση
γενικά, χωρίς καν να έχει απορριφθεί το αίτηµα αδείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κυρία Πρόεδρε. Είναι πάρα
πολύ σοβαρό το ζήτηµα και δεν θα ήθελα κανείς να αισθάνεται
ότι κάτι παραλείφθηκε ή κάποια προσπάθεια δεν εξαντλήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να είστε λίγο
πιο περιεκτική. Συµφωνώ, προφανώς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η βεβαίωση του προέδρου του
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συγκεκριµένου τµήµατος, όπου έχει περάσει ο συγκεκριµένος
κρατούµενος και σπουδαστής, λέει τα εξής: «Στο πρώτο εξάµηνο
υπάρχουν τα εξής µαθήµατα, έξι θεωρητικά και δύο εργαστηριακά. Επισηµαίνεται ότι αποτελεί δικαίωµα του κάθε φοιτητού
η συµµετοχή και παρουσία στα µαθήµατα».
Αυτό το δικαίωµα της συµµετοχής και παρουσίας στα µαθήµατα
τού το αρνείστε. Η σχολή του βεβαιώνει ότι έχει αυτό το δικαίωµα.
Δεν µπορείτε να κρύβεστε πίσω από τεχνικές διατυπώσεις και
προφάσεις.
Κυρίως, κύριε Υπουργέ, σας καλώ και σας παρακαλώ να αναλογιστείτε το συνολικό µήνυµα που εκπέµπετε. Η επιλογή να εκπέµψει η Κυβέρνησή σας το µήνυµα της ανυποχώρητης απέναντι
σε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι τόσο αποφασισµένος, ώστε
διακινδυνεύει τη ζωή του, και αυτό πρέπει να το µετρήσετε υπέρ
του, κύριε Υπουργέ, όχι εναντίον του, ούτε µε τις εξυπνάδες που
λέτε «να δούµε πόσο αποφασισµένος είναι ή πείστε τον». Ποιος
να τον πείσει; Σε έναν άνθρωπο που θέτει στη διάθεσή σας τη
ζωή του και είναι διατεθειµένος να πεθάνει για το περιεχόµενο
της αξιοπρέπειας και το ουσιαστικό νόηµα της ζωής, του αξιοβίωτου της ζωής, εσείς του απαντάτε µε τέτοια προσχήµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Σας καλώ και περιµένω να επανεξετάσετε τη στάση σας. Σας
έχουµε δώσει δύο επιλογές διαφορετικής κατεύθυνσης και δεν
υπάρχει δικαιολογία για το να µην επιλέξετε καµµία από αυτές.
Όταν ο συγκεκριµένος απεργός πείνας δηλώνει ότι αυτές οι
επιλογές, τις οποίες εσείς φέρνετε, θα προκαλέσουν απεργία
δίψας εκ µέρους του, δηλαδή πια θα έχουµε ένα χρονόµετρο σαράντα οκτώ ωρών, δεν µπορείτε να πηγαίνετε γυρεύοντας. Πώς
ρισκάρετε κατ’ αυτόν τον τρόπο µια ανθρώπινη ζωή;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
-συνοδοί τους από το 4o Γυµνάσιο Τρίπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κατ’ αρχάς, θέλω να
πω η νοµοτεχνική βελτίωση είναι ακριβώς η ίδια. Λεκτικά έχει
γίνει αλλαγή, πιο πολύ δηλαδή είναι θέµα νοµοτεχνικό στη διατύπωση. Μην δηµιουργούµε εντυπώσεις!
Λέµε, λοιπόν, ότι «θα γίνεται η εκπαίδευση των µαθηµάτων µε
εξ αποστάσεως παρακολούθηση σε περίπτωση που δεν χορηγούνται σε αυτούς οι από τα αρµόδια όργανα εκπαιδευτικές
άδειες». Μην λέτε, λοιπόν, ότι δεν αναφέρεται αυτό. Είναι σαφέστατο.
Όσον αφορά την τοποθέτησή µου, προφανώς, αν και ήσασταν
εδώ, δεν προσέξατε αυτά που είπα για την υπόθεση Ρωµανού.
Τέλος, λέω το ότι: δεν βλέπω τον λόγο γιατί δεν µπορεί να παρακολουθήσει τα µαθήµατα εξ αποστάσεως, όταν υπάρχουν και
οι δυνατότητες εδώ. Όλη η ευρωπαϊκή νοµοθεσία και όλες οι
χώρες έχουν το ίδιο σύστηµα. Κανείς δεν έχει αυτό που προτείνετε. Αποµένει δε να ψηφιστεί και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, τα «βραχιολάκια». Δεν βλέπω, λοιπόν, τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Να εφαρµοστεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Να εφαρµοστεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Να εφαρµοστεί.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όσον αφορά την τρο-
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πολογία που καταθέσατε –δεν θέλω να κάνω ανάλυση επ’ αυτής
τώρα- θέλω να πω ότι δεν προσφέρει τίποτα απολύτως στην περίπτωση, εκτός των αοριστιών που έχει ειδικά όταν λέµε ότι συγκρούεται µε υπέρτερο αγαθό. Ποιος θα κρίνει το υπέρτερο
αγαθό και πότε θα κρίνεται κ.λπ.;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο
αγαθό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εν πάση περιπτώσει,
δεν θέλω να κάνω κριτική στην τροπολογία, αλλά, αν θέλετε, το
συζητάµε άλλη φορά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μόνο για λίγο,
για ένα-δύο λεπτά, κυρία Κωνσταντοπούλου. Παρακαλώ να είστε
σύντοµη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, εµείς δεν έχουµε
κανέναν πατριωτισµό για την τροπολογία. Αν πιστεύετε ότι είναι
αόριστη, να τη συγκεκριµενοποιήσουµε. Δεν την καταθέσαµε, για
να σας πούµε αυτή είναι και άλλη δεν είναι. Οπότε, αυτό το
ακούµε και αν πιστεύετε ότι πρέπει σε αυτήν την τροπολογία να
γίνει κάποια εξειδίκευση, µε χαρά να την ακούσουµε και να την
αποδεχθούµε.
Όµως, δεν µπορεί να αποκρύπτετε ότι µε τις διατάξεις που
έχετε φέρει και κυρίως µε τις εξαιρέσεις τις οποίες έχετε βάλει
και στο «βραχιολάκι», τον συγκεκριµένο άνθρωπο τον εξαιρείτε.
Μην κοροϊδευόµαστε εδώ µέσα!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα τα δούµε αυτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να µην κοροϊδευόµαστε! Μας
λέτε ότι θα εφαρµοστεί ένας νόµος, ο οποίος στην περίπτωσή
του δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, παρά µόνο αν κάνουµε αυτήν
την τροποποίηση που σας προτείνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, µου
έχετε δώσει δύο λεπτά και είµαι στα πενήντα ένα δευτερόλεπτα.
Δεν µπορεί να παίζουµε, σας το ξαναλέω. Μην κάνετε ασκήσεις πυγµής και διακινδύνευσης. Έχετε κάποιο ουσιαστικό επιχείρηµα, για το οποίο δεν θέλετε ο συγκεκριµένος άνθρωπος να
πάει στη σχολή του; Υπάρχει κάποιο τέτοιο επιχείρηµα; Να το
ακούσουµε µε ειλικρίνεια.
Όµως, µέχρι στιγµής αυτό που ακούµε είναι ότι είναι τυπικό
το θέµα, τυπική η έλλειψη της συγκεκριµένης προϋπόθεσης, τυπική η απόρριψη της αίτησής του, τυπική η απόρριψη της προσφυγής του, τυπική η απόρριψη της αίτησης αναίρεσής του.
Κανείς δεν αναφέρθηκε σε ουσιαστική προϋπόθεση.
Και ξαναλέω, ο σκοπός είναι να εξουθενωθεί, να υποταγεί, να
του περάσετε το µήνυµα ότι αυτό που για εκείνον είναι ζήτηµα
ζωής ή θανάτου θα πρέπει να αποτελέσει την αφορµή εξαΰλωσης του;
Ξανασκεφθείτε το, κύριε Υπουργέ, και απαντήστε ουσιαστικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Αναγκαστικά θα κάνω και εγώ αναφορά πρώτα στην περίπτωση Ρωµανού. Αρχικά, δεν θέλω να κάνω κρίση σε αυτή καθαυτή την περίπτωση. Το τι προβλέπει η νοµοθεσία και το τι
προβλέπει ο Σωφρονιστικός Κώδικας είναι γνωστό. Εγώ είπα ότι
είναι ένας από τους πιο σύγχρονους ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κώδικες.
Επειδή και εσείς οι ίδιοι αναφερθήκατε στην επιτυχία που έχει
ο Σωφρονιστικός Κώδικας, όσον αφορά τις άδειες στους κρατουµένους, όντως το 98% των κρατουµένων επιστρέφουν πίσω
στα σωφρονιστικά καταστήµατα, σε αντίθεση µε τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο που είναι 95%.
Έχουµε, λοιπόν, ένα Σωφρονιστικό Κώδικα, ο οποίος είναι,
πρώτα απ’ όλα, χρηστικός, αποτελεσµατικός και σύγχρονος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δίνει τη δυνατότητα –και εγώ ως αρµόδιος Υφυπουργός Δικαιοσύνης είχα τη δυνατότητα να τα βλέπω και να τα παρατηρώ- σε
εκατοντάδες κρατουµένους φοιτητές να φοιτούν και να δίνουν
τις εξετάσεις τους και µάλιστα να αποφοιτούν µε πολλούς καλούς βαθµούς, µε «άριστα». Δίδονται, λοιπόν, αµέτρητες άδειες
στους κρατουµένους και λειτουργεί µε πολύ µεγάλη επιτυχία ο
Σωφρονιστικός Κώδικας σε αυτό το ζήτηµα.
Υπάρχει, λοιπόν, πρόβληµα µε τον Σωφρονιστικό µας Κώδικα;
Περιορίζει τα δικαιώµατα των κρατουµένων φοιτητών; Πού υπάρχει ο περιορισµός;
Ο περιορισµός υπάρχει, διότι ο Σωφρονιστικός Κώδικας προβλέπει στο άρθρο 70 ότι το συµβούλιο της φυλακής ελέγχει και
κάποια συγκεκριµένα στοιχεία των κρατουµένων. Τι να κάνουµε;
Πρέπει να δούµε αν υπάρχει επικινδυνότητα. Η κοινωνική λειτουργός κοιτάζει αν υπάρχει µεταµέλεια και οι υπόλοιποι µέσα
στη φυλακή κοιτάζουν αν υπάρχει εσωτερική πληροφορία για το
τι µπορεί να κάνει ο καθένας.
Έτσι, τόσο απλό είναι το να λέµε εδώ, όπως άκουσα τον καλό
συνάδελφο, τον κ. Κοντονή να λέει, «υποχρεωτικά να παίρνουν
άδεια»; Πώς; Γνωρίζουµε εµείς από εδώ τι συµβαίνει µέσα στη
φυλακή; Γνωρίζουµε τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε κρατούµενος; Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, το να λέµε «υποχρεωτικά
όποιος φοιτεί». Μα, από τη στιγµή που µπαίνεις στη φυλακή
έχεις, καταρχήν, έναν περιορισµό των δικαιωµάτων. Τι να κάνουµε; Έχεις δολοφονήσει, έχεις ληστέψει, έχεις τροµοκρατήσει,
κάτι έχεις κάνει τελικά και είσαι µέσα στη φυλακή. Ε, δεν έχεις
τα ίδια δικαιώµατα µε τους υπόλοιπους φοιτητές!
Όµως, αυτός ο σύγχρονος Σωφρονιστικός Κώδικας δίνει
αυτήν τη δυνατότητα –και καλώς τη δίνει- να µπορεί να έχει αυτό
το δικαίωµα ο κρατούµενος, όπως παντού στον κόσµο. Όµως,
υπάρχει κι ένας περιορισµός: Πρέπει να δούµε ποιος είναι αυτός
που αιτείται της αδείας και δεν αναφέροµαι στον Ρωµανό. Ο συγκεκριµένος, µάλιστα. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες τού συγκεκριµένου; Μήπως είναι επικίνδυνος; Δεν θέλω να αναφέρω ονόµατα.
Να σας πω εγώ για ανθρώπους που ζητούσαν άδεια, για τους
οποίους είχαµε την πληροφόρηση ότι έχουν κατατεθεί χρήµατα
σε συγκεκριµένο λογαριασµό, για να ετοιµάσουν την απόδραση
αυτού, ενός µεγάλου βαρυποινίτη.
Τι θέλουµε, λοιπόν, να πούµε; Αν αρνηθεί εκείνη τη στιγµή το
συµβούλιο την άδεια, εµείς ξέρουµε πολύ περισσότερα και υποχρεωτικά πρέπει να του δώσουµε την άδεια; Όχι, υπάρχουν και
πληροφορίες για το τι γίνεται µέσα στη φυλακή και ποιος είναι
αυτός που ζητά την άδεια. Ολόκληρα σχέδια είχαν καταστρωθεί
για την απόδραση κι εµείς τα «πιάνουµε». Η Αστυνοµία παίζει
αυτόν τον ρόλο.
Θα καταργήσουµε, δηλαδή, όλο το σωφρονιστικό µας σύστηµα και τον κώδικα προς χάριν κάποιου; Και δεν αναφέροµαι
-και πάλι θα σας το πω- στον Ρωµανό και στον κάθε Ρωµανό.
Υπάρχουν και αρµόδια όργανα, εκτός και αν τα καταργήσουµε!
Να το καταργήσουµε το συµβούλιο και να λέει ο νόµος ότι υποχρεωτικά δίνεται άδεια, ό,τι κι αν συµβεί! Μα, είναι κρατούµενος,
για κάποιο λόγο µπήκε στη φυλακή!
Δεν αντιλαµβάνοµαι, δηλαδή, αυτή την ευκολία µε την οποία
λέµε πράγµατα µέσα στη Βουλή και λέµε να νοµοθετήσουµε µε
ακόµη µεγαλύτερη ευκολία. Πόσες και πόσες είναι οι περιπτώσεις: Περίπτωση Μακρυγιάννη, περίπτωση Ξηρού.
Γιατί δεν αναφέρετε την περίπτωση Ξηρού; Εκεί τι έγινε, λοιπόν; Όταν δόθηκε από το συµβούλιο η άδεια στον Ξηρό -που είχε
πάρει αρκετές άδειες, πάνω από είκοσι- βγήκαν όλοι εδώ στη
Βουλή και παντού, και οι κοινωνικοί φορείς και οι τηλεοράσεις
και οι δηµοσιογράφοι και τι είπαν; Είπαν: «Γιατί δώσατε άδεια
στον Ξηρό;»
Τότε ήταν κακό ή καλό το Συµβούλιο που έδωσε την άδεια;
Ήταν δηµοκρατικό; Ήταν φιλελεύθερο; Κοιτούσε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα ή δεν τα κοιτούσε; Είναι έξω και έχει διασυρθεί µία
ολόκληρη χώρα που είναι έξω ο κ. Ξηρός! Εφαρµόστηκε, όµως,
ο Σωφρονιστικός Κώδικας. Εφαρµόστηκε, λοιπόν, κατά γράµµα.
Τότε ήταν κακό ή καλό το συµβούλιο, για να καταλάβω δηλαδή;
Πάντα κοιτούν και τα εσωτερικά της φυλακής, την προσωπικότητα του καθενός.
Βεβαίως και θα συµφωνήσω µαζί σας ότι είναι ιερό το δικαίωµα
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να σπουδάσει ένας κρατούµενος φοιτητής, αλλά πάντα βέβαια
µε τις προϋποθέσεις του νόµου.
Γι’ αυτό φέραµε και τα «βραχιολάκια». Είχαµε µία άριστη συνεργασία τότε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, αλλά
και µε τον κ. Ρουπακιώτη και είπαµε ότι το σύστηµα γεωεντοπισµού -γι’ αυτό φέραµε τα «βραχιολάκια»- θα καλύψει πιθανότατα
αυτήν την ανασφάλεια που µπορεί να υπάρχει. Διότι, όταν φεύγει
κάποιος από τη φυλακή, σίγουρα πρέπει να ελέγχεται. Έτσι ξέφυγε ο Χριστόδουλος Ξηρός, που αν υπήρχε το βραχιολάκι, δεν
θα υπήρχε τέτοιο ζήτηµα.
Να, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτός ο θεσµός -που είχα τη χαρά και
την τιµή να είµαι από αυτούς που εισήγαγαν αυτό το νοµοθέτηµα- δίνει µια πραγµατική ασφάλεια σε αυτά που θέλουµε να
νοµοθετήσουµε και να κάνουµε τις οποιεσδήποτε αλλαγές.
Είναι κακή αυτή η τροπολογία που φέρνει ο Υπουργός; Με τα
σύγχρονα µέσα δίνει τη δυνατότητα κάποιος να µη χάσει τις
σπουδές του, να παρακολουθεί τα µαθήµατα, να δίνει τις εξετάσεις του µέχρι να έχουµε κάτι καινούργιο, µέχρι να έρθουν τα
«βραχιολάκια» και να δούµε εκεί τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις πρέπει να κάνουµε. Όµως, πρέπει το εξηγήσουµε, πάνω
απ’ όλα, στην κοινωνία, γιατί φαίνεται εδώ ότι υπάρχει µία κακή
Κυβέρνηση που έρχεται και νοµοθετεί ή δεν νοµοθετεί εις βάρος
του οποιουδήποτε κρατουµένου.
Πρέπει να υπάρχει, όµως και η δυνατότητα της ασφάλειας,
κάτι που ενδιαφέρει τον κόσµο. Μιλάµε για κρατουµένους, µιλάµε για ανθρώπους που έχουν διαπράξει βαρύτατα εγκλήµατα
και αδικήµατα, που έχουν βαρύτατες ποινές. Ο κόσµος θέλει και
την ασφάλεια.
Θα ήθελα να κάνω τώρα µία αναφορά στα ζητήµατα του νοµοσχεδίου. Επίσης, είχα τη χαρά και την ευτυχία σε πρώτη φάση
να επεξεργαστώ το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε τον τότε
Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Ρουπακιώτη.
Βεβαίως, φέρνει αυτές τις ρυθµίσεις ο κ. Αθανασίου, τις οποίες
εγώ θα τις χαρακτηρίσω και καινοτόµες και τολµηρές, διότι έχει
να κάνει πραγµατικά τόσο µε την αξιοποίηση άµεσα δεσµευµένων
χρηµάτων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες,
όπως το ορίζει βέβαια ο νόµος, όσο βεβαίως και µε την ευµενέστερη µεταχείριση του κατηγορουµένου ως κίνητρο για να επιστρέψει πίσω τη ζηµία που προκάλεσε στο ελληνικό δηµόσιο.
Είναι µία πολύ τολµηρή νοµοθετική πρωτοβουλία. Σίγουρα,
µπορώ να συµφωνήσω σε αυτό το σηµείο µε πολλές από τις ενστάσεις που έχει η Αντιπολίτευση. Άκουσα και τον κ. Κοντονή και
την κ. Κωνσταντοπούλου και άλλους συναδέλφους να θέτουν κάποιες συγκεκριµένες ενστάσεις. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά το
θέµα είναι να δούµε ποιος είναι ο στόχος.
Το είπε, λοιπόν, και ο Υπουργός. Θέλουµε πίσω τα συγκεκριµένα χρήµατα που προήλθαν από ζηµία του δηµοσίου ή δεν τα
θέλουµε; Σε αυτό είναι το ερώτηµα πρέπει να απαντήσουµε.
Είναι αυτό που -το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι- λέει ο κόσµος λαϊκά: «Θέλουµε πίσω τα κλεµµένα ή δεν τα θέλουµε;».
Διότι, εάν δηµιουργήσεις αυτό το ευµενές πλαίσιο, κατηγορούµενοι που ξέρουµε ότι κρύβουν τα χρήµατα που παράνοµα ιδιοποιήθηκαν, ζηµία του δηµοσίου, που έχουν τη δυνατότητα,
δυστυχώς, να τα κρύβουν καλά και τόσο οι ελληνικοί εσωτερικοί
ελεγκτικοί µηχανισµοί όσο βεβαίως και οι ευρωπαϊκοί έχουν πολύ
µεγάλη αδυναµία να τα εντοπίσουν, τότε µε αυτό το νοµοθετικό
πλαίσιο πραγµατικά δίνουµε τη δυνατότητα σε αυτόν που ζηµίωσε το δηµόσιο, µε τους συγκεκριµένους όρους που θέτει ο
νόµος, να φέρει πίσω αυτά τα χρήµατα.
Με αυτήν την έννοια, πρέπει να αποφασίσουµε αν θέλουµε τη
συγκεκριµένη ρύθµιση, διότι δυστυχώς δεν µπορείς να τα έχεις
όλα. Θα υπάρχουν και οι ενστάσεις. Αντιλαµβάνοµαι τις ενστάσεις που θέτετε, αλλά ο σκοπός επιτυγχάνεται;
Εγώ θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι επιτυγχάνεται απολύτως. Είναι
τολµηρή αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία και θα έλεγα ότι θα
µπορούσε να τύχει και µιας ευρύτερης διαβούλευσης και από
άλλους κοινωνικούς φορείς, να µας πει ο κόσµος τι θέλει.
Εγώ προσωπικά και µε φορείς µε τους οποίους είχα µιλήσει
τότε, αλλά και µε πάρα πολύ κόσµο ξέρω ήταν υπέρ αυτής της
διάταξης. Γι’ αυτό, καλώς τη φέρνετε, κύριε Υπουργέ, και τη νοµοθετούµε σήµερα.
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Και βεβαίως, έχει τα πολύ µεγάλα οφέλη, πολύ συγκεκριµένα
οφέλη, διότι µπορείς κατά το πρώτο µέρος της ρύθµισης να δεσµεύσεις και να αξιοποιήσεις τα χρήµατα αυτά, χωρίς να χρειάζεται τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου και τέλος, χωρίς να
περιµένουµε µετά από εννέα, δέκα ή έντεκα χρόνια της απόφασης που θα βγάλει το δικαστήριο, να δηµευθούν τα χρήµατα ως
παρεπόµενη πηγή σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ποινικού Κώδικα.
Και το κυριότερο βεβαίως, είναι ότι ο κατηγορούµενος µε την
ανέγκλητη αυτή έγγραφη δήλωσή του µπορεί µέχρι την έναρξη
της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο να
αποζηµιώσει τη ζηµιά η οποία έγινε στο δηµόσιο, σύµφωνα µε το
κλητήριο θέσπισµα, µε το κατηγορητήριο ή µε το παραπεµπτικό
βούλευµα.
Οπότε νοµίζω ότι έχουµε µία πολύ τολµηρή νοµοθετική πρωτοβουλία. Με αυτήν τη λογική –επειδή έγινε και µία κριτική στο
άρθρο 8 και για λόγους ισονοµίας, αλλά και κυρίως για λόγους
ουσίας, γιατί πολλά χρήµατα θα µπορέσουν να έρθουν στα κρατικά ταµεία, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων- ακριβώς
γιατί έχουµε τη ρύθµιση του άρθρου 8 για τις εκκρεµείς υποθέσεις, αρκετά χρήµατα θα µπουν στα δηµόσια ταµεία. Αλλά κυρίως
για λόγους ισονοµίας καλώς ετέθη η ρύθµιση του άρθρου 8.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, υπερψηφίζω το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι πραγµατικά είναι µία πολύ τολµηρή νοµοθετική πρωτοβουλία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς σας
ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι το θέµα του Ρωµανού είναι
ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί αφορά µία ανθρώπινη ζωή που διακυβεύεται και µε αυτό το πνεύµα και µε αυτήν τη σοβαρότητα πρέπει να το αντιµετωπίσουµε και να προσπαθήσουµε να βρούµε µία
λύση. Γιατί εάν το συνδέσουµε µε άλλες πολιτικές εκτιµήσεις και
ιδεολογικές φορτίσεις νοµίζω θα το δυσκολέψουµε.
Εµείς ως ΠΑΣΟΚ, από την αρχή τοποθετηθήκαµε µε αυτήν την
ευαισθησία σε αυτό το θέµα. Μάλιστα εγώ την προηγούµενη
εβδοµάδα στην επιτροπή που γινόταν η συζήτηση του νοµοσχεδίου, είπα ότι πέραν από τη διάσταση που έχει να κάνει µε την
υλοποίηση του θεσµού της άδειας, ο οποίος είναι πολύ σηµαντικός για τη χώρα µας και δεν πρέπει να τον ακυρώσουµε µε τίποτε, πρέπει να συνδέσουµε αυτήν τη διαδικασία µε τον
παιδευτικό ρόλο που πρέπει να έχει το σωφρονιστικό σύστηµα,
δηλαδή ότι η διαδικασία του σωφρονισµού πρέπει να οδηγεί στο
να κάνουµε καλύτερους τους ανθρώπους.
Βεβαίως, τα πανεπιστήµια είναι ένας χώρος ελεύθερης σκέψης, ο οποίος µπορεί να κάνει καλύτερους ανθρώπους. Δεν
αφορά µόνο τη µόρφωση, την απόκτηση δηλαδή δεξιοτήτων
αυτή η δυνατότητα. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι πρέπει να αναζητήσουµε µία λύση για να αποφύγουµε αυτό που όλοι απευχόµαστε.
Εγώ πιστεύω ότι η τροπολογία που έχει καταθέσει ο κύριος
Υπουργός, σε συνδυασµό µε όσα µας είπε για το σύστηµα του
γεωεντοπισµού, ενδεχόµενα να µπορεί να βελτιώσει ή να συµπληρώσει όλο αυτό το πλαίσιο µε τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει
σαφή την πρόθεση, βέβαιη δηλαδή την ευόδωση του στόχου και
της διεκδίκησης που έχει ο συγκεκριµένος απεργός πείνας, ότι
δηλαδή στο ορατό µέλλον θα του επιτραπεί να ασκήσει το δικαίωµα στη µόρφωση, για το οποίο µόχθησε για να περάσει σε
ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
Γι’ αυτό δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, εάν υπάρχουν περιθώρια
να το κάνουµε πιο συγκεκριµένο, να επιταχύνουµε τις διαδικασίες του γεωεντοπισµού, έτσι ώστε να είναι σαφές ότι θέλουµε
να βρούµε µία λύση και όχι ότι το παραπέµπουµε σε µία ατελέσφορη διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει πάλι στα ίδια αποτελέσµατα.
Με αυτό το πνεύµα τοποθετούµαι εγώ στην προσπάθεια να
βρούµε µια λύση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί αν το φορ-
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τίσουµε, σας είπα ότι φεύγουµε από το πνεύµα της αναζήτησης
µιας λύσης.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο το
οποίο, κατά την άποψη τη δικιά µας, του ΠΑΣΟΚ, είναι απότοκο
µιας προσπάθειας που ξεκίνησε µε σοβαρές µεταρρυθµίσεις το
2010, το 2011 και το 2012, που έδωσε τη δυνατότητα στις διωκτικές αρχές να εντοπίσουν κλεµµένη ύλη που αφορούσε καταχραστές του δηµοσίου χρήµατος µε κάθε τρόπο, είτε αυτό είχε
να κάνει µε υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίας, απάτης σε
βάρος του δηµοσίου, και το οποίο έγινε κατορθωτό χάριν σε νοµοθετικές παρεµβάσεις που κάναµε, όπως παραδείγµατος χάριν
το άνοιγµα των λογαριασµών, είτε η θεσµοθέτηση του οικονοµικού εισαγγελέα και η θωράκισή του µε εµπειρογνώµονες στη συνέχεια. Γιατί από µόνη της η δικαστική εξουσία αδυνατούσε να
έχει τις υποθέσεις αυτές στα χέρια της και λόγω του όγκου που
έχει συσσωρευτεί στα δικαστήρια αλλά και λόγω των τεχνικών
δυσκολιών, µέσα από τις οποίες πρέπει κανένας να τεκµηριώσει
την απαίτηση του δηµοσίου έναντι τέτοιων προσώπων.
Από την άποψη αυτή, είναι σωστό νοµίζω να έχουµε ρυθµίσεις
που αποδίδουν στο δηµόσιο τα κλεµµένα, την απώλεια, που σε
τελική ανάλυση, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά
ο κόπος και ο µόχθος του ελληνικού λαού, ο οποίος στην τελική
έρχεται να αποτυπωθεί στα ελλείµµατα, στα χρέη, για τα οποία
υποβάλλουµε σε θυσίες τον ελληνικό λαό.
Άρα είναι λογικό να απαιτεί το δηµόσιο την επιστροφή αυτών
των χρηµάτων και έναντι αυτού να κάνει συµψηφισµό ενός ορισµένου ύψους της ποινής, χωρίς να αναιρείται ο σωφρονιστικός
χαρακτήρας της ποινής και η τιµωρητική µατιά που πρέπει να
έχει έναντι των υπολοίπων µελών, των εντίµων µελών της κοινωνίας αυτή η διαδικασία.
Εγώ νοµίζω ότι βρίσκεται η χρυσή τοµή στις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Και το λέω αυτό χωρίς να είµαι ειδικός στα ποινικά,
µε την έννοια δηλαδή πόσο µειώνουµε τα ισόβια ή πόσο µειώνουµε την ποινή των δέκα και είκοσι ετών, ανάλογα µε το στάδιο που θα προσέλθει ο κατηγορούµενος να καταθέσει τα
χρήµατα.
Και βεβαίως, του δίνουµε τη δυνατότητα στον βαθµό που
αθωωθεί, να του επιστραφούν και ταυτόχρονα, επιταχύνουµε τη
διαδικασία αξιοποίησης αυτών των χρηµάτων από το ελληνικό
δηµόσιο. Διότι και µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα µπορούσε να πει κανένας ότι έχει τη δυνατότητα το δηµόσιο να διεκδικήσει τα χρήµατα που έχασε. Αλλά πότε; Μετά από δεκαετία ή
δεκαετίες, άρα δεν έχει και κανένα νόηµα.
Με αυτό και χωρίς να θέλω να εµπλακώ σε µια διαδικασία αντιπαράθεσης, ήθελα να σηµειώσω προς τους αγαπητούς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ ότι κατανοώ τη θέση τους που δεν
ψηφίζουν αυτές τις διατάξεις. Είναι συνέχεια της αρνητικής τους
ψήφου που έδωσαν στις υπόλοιπες παρεµβάσεις. Δεν θέλω να
πω για σκοπιµότητες ή ότι ήθελαν να καλύψουν κάποιον. Διότι
δεν ψήφισαν και τη διάταξη για το άνοιγµα των λογαριασµών,
ούτε ψήφισαν και τις διατάξεις -αν θυµάµαι καλά, αλλιώς να µε
διορθώσουν, θα δεχτώ τη διόρθωση- για τον οικονοµικό εισαγγελέα και τους άλλους µηχανισµούς που έχουν να κάνουν µε τη
θωράκιση της δικαστικής εξουσίας, έναντι αυτών που καταχρώνται χρήµατα του δηµοσίου, που διακινούν µαύρο χρήµα κ.ο.κ..
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες. Ορθά, κατά την άποψή µου,
ο κύριος Υπουργός απεδέχθη τις βουλευτικές τροπολογίες που
είχαν να κάνουν µε την αναδιατύπωση της ρύθµισης που είχαµε
κάνει για το ίδρυµα της Ξάνθης. Γιατί η πολιτική βούληση να λύσουµε αυτό το θέµα είχε εκφραστεί και εκφράστηκε µε λάθος
τρόπο εκ παραδροµής και έπρεπε να το διορθώσουµε.
Όπως είναι πάρα πολύ σηµαντική η τροπολογία που αφορά
την υλοποίηση του θεσµού «Βοήθεια στο Σπίτι», ο οποίος είναι
ένας θεσµός που ξεκίνησε την δεκαετία του ’90, αγκαλιάστηκε
από την ελληνική κοινωνία, θεωρήθηκε ένας πρωτοπόρος θεσµός -όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη- έδωσε τη
δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οι υπερήλικες άνθρωποι, καθώς
και άνθρωποι που έχουν ανάγκες στα πιο αποµακρυσµένα και
ορεινά χωριά της Ελλάδας -έχω και προσωπική άποψη από την
εκλογική µου περιφέρεια, για το πώς ένας ηλικιωµένος άνθρωπος περίµενε το αυτοκινητάκι µε τη «Βοήθεια στο Σπίτι»- και στην
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πορεία εγκλωβίζεται από διάφορες γραφειοκρατίες. Άρα σωστό
είναι να υπάρχει ένα όργανο που θα το συντονίζει.
Επίσης, σωστό είναι να επιταχύνουµε τις διαδικασίες, όπου
αυτές αντιµετωπίζουν γραφειοκρατίες είτε είναι στους δήµους
είτε είναι στις περιφέρειες.
Βεβαίως, µε δεδοµένο ότι µια ολοκλήρωση αυτού του συστήµατος, που αφορούσε τη δυνατότητα της κάλυψης των αναγκών
των ασφαλισµένων υπερήλικων, δεν έχει υλοποιηθεί, σωστό είναι
που δίνουµε παράταση στις συµβάσεις για να έχουν µια ασφάλεια οι εργαζόµενοι για ένα πολύ µεγάλο διάστηµα µέχρι το
2015, ώσπου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του νέου συστήµατος, µε τρόπο που να καλύψει το σύνολο του πληθυσµού που
έχει ανάγκη, αλλά και τους εργαζόµενους που έχουν δώσει τον
καλύτερό τους εαυτό στην υλοποίηση αυτού του συστήµατος.
Ήθελα να αναφερθώ, όµως, σε µία τροπολογία που έχουµε
καταθέσει Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας µε
γενικό αριθµό 273 και ειδικό 149 και αφορά στην προστασία των
ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους από
αναγκαστικά µέτρα εκτέλεσης των τραπεζών. Είναι µία σοβαρή
τροπολογία, η οποία έχει να κάνει µε το γεγονός ότι όταν η οργάνωση που έχουν υπηρετήσει -µια συνεταιριστική οργάνωσηείναι σε εκκαθάριση, ώσπου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση δεν
είναι δυνατόν να κατάσχεται το σπίτι του άλλου. Όταν η εκκαθάριση αποδώσει καθαρή περιουσία και άρα ικανοποιηθούν οι πιστωτές, πώς αυτός θα πάρει πίσω το σπίτι του; Είναι αναστολή
µέτρων και είναι αρµοδιότητά σας.
Εγώ σας είπα -και θέλω να το επαναλάβω από το Βήµα, για να
είµαστε συνεννοηµένοι- πως εδώ έχει ευθύνη ο καθένας τι υπογράφει. Αυτή η ρύθµιση έχει επεξεργαστεί από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει αυτόν τον στόχο που διευκολύνει
και τη διαδικασία της εκκαθάρισης, έτσι ώστε να πάµε στη νέα
µορφή των υγειών συνεταιριστικών οργανώσεων και θα σας παρακαλέσω πολύ να την αποδεχτείτε.
Με αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και χωρίς να καταχραστώ το χρόνο σας, ήθελα να τελειώσω την τοποθέτησή µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Μαρίνος Ουζουνίδης.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακούστηκαν οι απόψεις νοµικών ανθρώπων, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εµένα νοµικά θέµατα και αναφέρθηκαν
στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Επειδή είστε κι εσείς από τη βόρεια
Ελλάδα και δυστυχώς εδώ και έναν µήνα ο θεός προκαλεί, προξενεί µεγάλες καταστροφές στην περιοχή µας, τη βόρεια Ελλάδα, θέλω να κάνω µια έκκληση, γιατί, όπως και να έχει, η ζωή
συνεχίζεται. Επί πολλές µέρες, οι άνθρωποι περνάνε δύσκολες
στιγµές. Βέβαια, το επίσηµο κράτος προσπαθεί, όσο το δυνατόν,
να είναι κοντά στους ανθρώπους, αλλά θα κάνω µια έκκληση να
προσπαθήσουν ακόµα περισσότερο, γιατί πραγµατικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.
Τις προάλλες έγιναν τεράστιες καταστροφές στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στην Ξάνθη, στην Κοµοτηνή και εδώ και πολλές µέρες ταλαιπωρείται ο Έβρος. Ο Έβρος ταλαιπωρείται από
τον ποταµό Έβρο και θα ήθελα να τονίσω ότι ενώ το νερό είναι
πηγή ζωής, έχει εξελιχθεί σε µια καταστροφή για την περιοχή.
Ευτυχώς δεν θρηνήσαµε θύµατα.
Αναφέροµαι στους αγρότες οι οποίοι στην κυριολεξία έχουν
καταστραφεί. Αναφέροµαι στους κτηνοτρόφους οι οποίοι τελευταία είχαν τα προβλήµατα µε τις ασθένειες και µε το γνωστό
θέµα των χώρων που δεν δηλώθηκαν τα βοσκοτόπια τα γνωστά.
Θα πρέπει για µένα αύριο κιόλας τα επιτελεία του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κλιµατικής Αλλαγής και του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης να έρθουν σε επαφή µε τις γείτονες
χώρες, τη Βουλγαρία και την Τουρκία –και επαναλαµβάνω ότι δεν
είναι µόνο ο Έβρος αλλά όλη η βόρεια Ελλάδα- να βρεθεί κάποια
λύση για τα γνωστά προβλήµατα των πληµµυρών. Οι άνθρωποι
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν µικρά χωριά ή δεν ξέρουν
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εάν το πρωί που θα ξυπνήσουν θα βρουν τα υπάρχοντά τους.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση δεσµευµένων ή
κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και συγκεκριµένα µε το θέµα του Νικόλαου Ρωµανού θα πρέπει πραγµατικά να βρεθεί µια λύση, όχι µόνο για τον συγκεκριµένο νέο, αλλά
για όλους αυτούς τους νέους στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και από τη στιγµή που θα πετύχουν
στις εξετάσεις, να έχουν το δικαίωµα, να τους δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα µαθήµατά τους.
Από την άλλη, όµως, δεν θα πρέπει να δίνονται αυτές οι αφορµές ή οι αιτίες για να δικαιολογήσουµε κάποια πράγµατα, όπως
είδαµε προχθές ή τις προάλλες εδώ στην Αθήνα όπου έχουν καταστραφεί περιουσίες και όπου για µια ακόµη φορά εγώ θα
πάρω τη θέση της Ελληνικής Αστυνοµίας και των νεαρών παιδιών
που υπηρετούν την Αστυνοµία. Καταδικάζω όλους αυτούς οι
οποίοι εκµεταλλεύονται την εξουσία και χρησιµοποιούν απαράδεκτους τρόπους.
Από την άλλη έχουµε να κάνουµε µε νεαρά παιδιά, τα οποία
υπηρετούν, ασκούν ένα λειτούργηµα και εποµένως θα πρέπει να
προστατεύσουµε και να καλύψουµε αυτά τα παιδιά, τα οποία σε
τελική ανάλυση προστατεύουν εµάς.
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόµου, θα πω λίγα πράγµατα σε ό,τι
έχει να κάνει µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Συντασσόµαστε µε την απαίτηση του ελληνικού λαού για απόδοση δικαιοσύνης σε υποθέσεις καταχραστών του δηµοσίου
χρήµατος. Οι πολίτες, δυστυχώς, στην πλειονότητά τους έχουν
την αίσθηση της ατιµωρησίας, ιδιαίτερα των πολιτικών. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι η διαφθορά περιορίζεται µονάχα στους πολιτικούς ή αποκλειστικά και µόνο στους κυβερνώντες. Όπως
αποδεικνύεται από διάφορες υπό εξέταση υποθέσεις που διαρρέουν στη δηµοσιότητα, η διαφθορά είναι συστηµική και διαπλέκει, όχι µόνο Υπουργούς αλλά και πρόσωπα που µπορεί να µην
ανήκουν στην άµεση εκτελεστική εξουσία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ οι συζητήσεις έξω από την Αίθουσα.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Δεν πειράζει, κυρία Πρόεδρε, αφήστε τους.
Με το νοµοσχέδιο που φέρατε, ορίζετε διατάξεις, για να επιστρέψουν και να αξιοποιηθούν από το δηµόσιο τα χρήµατα που
εκλάπησαν. Με αυτό το µέρος του νοµοσχεδίου συµφωνούµε.
Από την άλλη όµως το κίνητρο επιστροφής πρέπει να έχει ένα
όριο και να µην απαλλάσσει από την πολιτική ευθύνη ως ένα παπικό συγχωροχάρτι.
Έχουµε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια -και ακούστηκε από
άλλους συναδέλφους- ότι το κράτος δεν ενεργεί όπως πρέπει
για τον έλεγχο και την εκδίκαση πολλών περιπτώσεων, που αφορούν µίζες, διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος, µεγάλη φοροδιαφυγή κ.λπ..
Για παράδειγµα, τι έχει γίνει µε την υπόθεση της «SIEMENS»,
µε τα εξοπλιστικά, µε τα υποβρύχια, µε τις λίστες αιφνίδιου πλουτισµού που κατά καιρούς διαρρέουν στον Τύπο.
Τι έχει γίνει µε τη λίστα Λαγκάρντ; Μέχρι και η τρόικα σας παρατηρεί για σχετική απραξία και καθυστερήσεις.
Μέσα σ’ αυτό το τοπίο οµίχλης φέρνετε κι αυτό το νοµοσχέδιο
µε ένα πνεύµα άµβλυνσης ποινών σε όσους επιστρέψουν ένα µεγάλο ή µικρό µέρος αυτών που πήραν. Μήπως µε τον τρόπο αυτό
ενθαρρύνετε κάποιους επίδοξους καταχραστές ή φοροδιαφεύγοντες να συνεχίσουν, αφού σε περίπτωση που συλληφθούν θα
µπορούν να πέσουν στα µαλακά επιστρέφοντας τα κλεµµένα ή
τα οφειλόµενα;
Στα άρθρα του νοµοσχεδίου έχει τοποθετηθεί η εισηγήτριά
µας κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η οποία είναι άριστος γνώστης των
νοµικών.
Υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα για τα οποία θα πρέπει για
µένα το κράτος να είναι πιο αυστηρό και οι διαδικασίες να είναι
πιο σύντοµες. Δεν µπορεί υποθέσεις, όπως αυτές που προανέφερα, που έχουν να κάνουν µε κατάχρηση δηµόσιου χρήµατος
επί χρόνια να µην εκδικάζονται και να παίρνουν αναβολές. Θα
πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνονται µε πιο συνοπτικές διαδικασίες.
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Σε ό,τι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασµούς που διατηρούν
κάποιοι και εκτός Ελλάδος, οι περισσότερες χώρες έχουν βρει
την άκρη µε συνοπτικές διαδικασίες και έχουν εντοπίσει αυτούς
οι οποίοι µετέφεραν έξω µαύρο χρήµα. Και µιλάµε για τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη και καλύτερη
είναι η Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, η οποία στη
χώρα της τα τηρεί. Αφού υποχρεώνει σε ένα σωρό άλλα θέµατα
τη χώρα µας και την Κυβέρνησή µας, ας υποχρεώσει και σ’ αυτό
το θέµα να κάνουν τις διαδικασίες πιο σύντοµες και να βρεθούν
γρηγορότερα τα χρήµατα που εκλάπησαν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Ουζουνίδη, σας ευχαριστούµε πολύ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον λόγο
για δύο λεπτά, κύριε Κοντονή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, προηγουµένως
έθεσα στον κύριο Υπουργό ένα ερώτηµα, το οποίο ήταν σαφέστατο.
Διαβάζοντας τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας στο άρθρο 282
διαπιστώνουµε ότι απ’ αυτό το ευεργέτηµα της χρήσης του γεωεντοπισµού δεν µπορεί να επωφεληθεί κάποιος ο οποίος κατηγορείται για ληστεία ή για συµµετοχή σε τροµοκρατική οργάνωση.
Αν, λοιπόν, ο κρατούµενος υποβάλει αίτηµα στο αρµόδιο συµβούλιο να περιληφθεί σ’ αυτή τη διάταξη τότε, ως νόµω αβάσιµο, θα
απορρίψει το συµβούλιο το αίτηµά του, διότι εξαιρείται. Το λέει
ρητά η διάταξη.
Λέµε, λοιπόν, ότι σήµερα εδώ η Βουλή πρέπει νοµοθετικά να
ξεπεράσει αυτό τον σκόπελο, κυρία Πρόεδρε. Είστε νοµικός και
εσείς και καταλαβαίνετε. Εποµένως, άλλος τρόπος, κύριε
Υπουργέ, δεν υπάρχει παρά µόνο να γίνει δεκτή η τροπολογία
που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή να πάρετε µια νοµοθετική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.
Σας είπε και η κ. Κωνσταντοπούλου ότι εµείς δεν θεωρούµε
θέσφατο την τροπολογία µας, αλλά πρέπει να είναι οπωσδήποτε
µια νοµοθετική ρύθµιση σ’ αυτή την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αναπτύξτε µας
λίγο τι προτείνετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Προτείνουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
για να αρθεί το νοµοθετικό πρόβληµα που θέτει το άρθρο 282
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, σήµερα εδώ η Βουλή να νοµοθετήσει ότι η συγκεκριµένη περίπτωση δεν εµπίπτει στις εξαιρέσεις. Εποµένως ο κρατούµενος ή ο υπόδικος µπορεί να
καταθέσει αίτηση, την ουσία της οποίας µπορεί να εξετάσει το
συµβούλιο ή διαφορετικά απορρίπτεται ως νόµω αβάσιµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη όµως;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όσο κι αν είναι
σοβαρό το θέµα και µακάρι το παιδί…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι. Διότι, όπως
το έχουµε διατυπώσει, αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών
αδειών. Αυτό λέµε εµείς στην τροπολογία. Αν ο Υπουργός θέλει
να τη διαµορφώσει διαφορετικά, εµείς είπαµε ότι θα την ψηφίσουµε, αλλά να λυθεί το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Για το αποτέλεσµα λέω. Τέλος πάντων.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Διότι µπορεί υπ’ αυτόν τον τρόπο να
υποβληθεί τώρα, αύριο, αίτηµα να υπαχθεί και άµα τη εφαρµογή
του µέτρου -δηλαδή όταν το έχουµε στη διάθεσή µας- να εφαρµοστεί και για οποιονδήποτε, όχι µόνο για τον συγκεκριµένο.
Προσέξτε, εµείς δεν µιλάµε συγκεκριµένα. Γενικώς και αφηρηµένως µιλάµε. Διότι έτσι πρέπει να είναι ο νόµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό είναι το
άσχηµο ότι θα αφορά και πολλούς άλλους. Ο Υπουργός θα σας
τα πει, όµως.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Γιατί είναι άσχηµο αυτό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Στη νοµοθετική µας πρόταση δεν εξειδικεύουµε. Μιλάµε γενικώς και αφηρηµένως, όπως πρέπει να
είναι ο νόµος κατά το Σύνταγµα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κοντονή,
εντάξει, έγινε κατανοητό.
Κύριε Υπουργέ, θα απαντήσετε ή θέλετε αργότερα να το δείτε
λίγο. Έχετε να πείτε κάτι εσείς επ’ αυτού; Τα είπατε δηλαδή,
αλλά µιας και αναφέρεται και επανέρχονται οι συνάδελφοι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, εντάξει. Απλώς,
έχει µία τροποποιητική πρόταση ο κ. Πανούσης, η οποία θέλει
σκέψη. Δεσµεύοµαι να τη µελετήσω να τη δούµε, για να δω τι αλληλεπίδραση έχει στις υφιστάµενες διατάξεις και πώς µπορεί να
γίνει. Θέλει λίγη σκέψη. Κύριε Πανούση, θα τη δούµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Καλώς, να το µελετήσει ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε Κοντονή. Ο Υπουργός δείχνει την καλή διάθεση και λέει ότι θα το
δει, απλώς δεν γίνεται βιαστικά να νοµοθετούµε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Και για την τροπολογία που σας
είπα, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Οι Υπουργοί
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μακεδονίας και Θράκης και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Οικονοµικών, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Πράξεις εισφοράς
σε γη και σε χρήµα–Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Η τελευταία παρέµβαση του κ. Κοντονή έχει αναδείξει, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξάγεται,
διενεργείται ο προβληµατισµός, η αντιπαράθεση για το τεράστιο
αυτό κοινωνικό ζήτηµα, το ζήτηµα αυτό της απεργίας πείνας του
κ. Ρωµανού.
Γιατί το έχει αναδείξει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Υπουργέ; Γιατί δυστυχώς και µε δική σας παρέµβαση και µε
δικές σας δηλώσεις και µε δηλώσεις συναδέλφων έγκριτων νοµοµαθών, είχε αναδειχθεί το «βραχιολάκι» ως το στοιχείο εκείνο
το οποίο θα µπορούσε να δώσει λύση στο πρόβληµα, ενώ γνωρίζαµε όλοι και όσοι συµµετείχαµε στην ψήφιση του συγκεκριµένου πλαισίου για το βραχιολάκι πως για τα αδικήµατα για τα
οποία κατηγορείται ο κ. Ρωµανός και είναι υπόδικος δεν µπορεί
να εφαρµοστεί. Αυτό το λέγατε κι εσείς, ότι µε το «βραχιολάκι»
θα είχε λυθεί το θέµα. Δεν θα είχε λυθεί.
Πρέπει, λοιπόν, να δούµε τις πραγµατικές διαστάσεις. Είναι
γεγονός ότι η ατµόσφαιρα πάνω από τα κεφάλια µας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι βαριά για όλους και βαραίνει το σύνολο
της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής δηµοκρατίας. Βαραίνει
πάνω από τα κεφάλια όλων των κοµµάτων, βαραίνει πάνω από
τα κεφάλια όλων των Βουλευτών, γιατί απλούστατα εκεί που είχαµε την αρµοδιότητα να παρέµβουµε και να δώσουµε τη λύση,
δεν έγινε.
Ο Γιάννης Πανούσης µε τη µέγιστη ειλικρίνεια παραδέχθηκε
πραγµατικά ότι αυτό το πράγµα δεν το είχαµε αντιµετωπίσει, δεν
το είχαµε δει. Πολύ σωστά ειπώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή εδώ η Βουλή έχει µία ειδική µόνιµη επιτροπή επί
του σωφρονιστικού συστήµατος, η οποία συνεδριάζει συστηµατικά, η οποία έχει «ξεσκονίσει» όλες τις διατάξεις και του παλιού
και του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα, έχει αντιµετωπίσει εξειδικευµένες περιπτώσεις και όµως αυτό το συγκεκριµένο δεν το εντόπισε.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί αυτή η φροντίδα που έχει δείξει η ελληνική Βουλή να έχει αυτή την επιτροπή, να λειτουργεί µε τη µέγιστη συναίνεση, µε όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης
αντίληψης για τον σωφρονισµό δείχνει µια εικόνα προς τα έξω
ότι υπάρχει µια γενικότερη αδιαφορία.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι το µόνο που δεν πρέπει να
επιδείξει η ελληνική πολιτεία στην υπόθεση Ρωµανού είναι αδια-
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φορία ή και εκδικητικότητα. Εγώ δεν θα προσχωρήσω σε λαϊκίστικες απόψεις για το πώς πρέπει να αντιµετωπίζουµε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Εγώ θα σταθώ θεσµικά και θα πούµε ως
Δηµοκρατική Αριστερά ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να διαθέτει
το θεσµικό πλαίσιο και όλες τις υποδοµές, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες σωφρονισµού, κυρίως των
νέων ανθρώπων. Αυτή είναι η ουσία και πάνω σε αυτό πρέπει να
σταθούµε.
Όπως γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ντοστογιέφσκι είχε πει ότι ο πολιτισµός κάθε χώρας προσδιορίζεται από τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές της.
Αυτή είναι η σύγχρονη αντίληψη για µια κοινωνία δικαίου. Και
ιδίως αυτή την περίοδο της κρίσης αυτή η µέριµνά µας, η πρόνοιά µας, πρέπει να είναι ιδιαίτερη.
Θα µου επιτρέψετε όµως να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το µεγάλο πρόβληµα που αναδείχθηκε από τον
αγώνα του Νίκου Ρωµανού δεν είναι τόσο πολύ το θεσµικό πλαίσιο όσο κυρίως οι υποδοµές, οι οποίες θα πρέπει να στηρίξουν
οποιοδήποτε θεσµικό πλαίσιο. Διότι µη µου πείτε ότι αν οι ελληνικές φυλακές είχαν τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις, για παράδειγµα, αν ήταν ευρωπαϊκές φυλακές, θα αναλωνόµασταν σε όλα
αυτά, δηλαδή στις αντιπαραθέσεις και τις αντικρούσεις που βιώνουµε το τελευταίο διάστηµα! Αν υπήρχαν οι υποδοµές, παραδείγµατος χάριν, για να ολοκληρωθεί σωστά η διδασκαλία µέσω
τηλεδιάσκεψης, θα µπορούσε να είχε λήξει το θέµα αµέσως.
Πόσο καιρό, όµως, θα κάνει να υλοποιηθεί αυτό, κύριε Υπουργέ;
Εγώ θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο αγώνας του
Νίκου Ρωµανού έχει δικαιωθεί και έχω απευθύνει έκκληση στον
ίδιο ότι πρέπει να διακόψει τώρα την απεργία πείνας. Γιατί; Γιατί
πρώτα απ’ όλα, ανέδειξε το πρόβληµα, κάτι που δεν µπορούσε
να δει κανένας από εµάς. Δεύτερον, κατάφερε να συσπειρώσει,
να διεγείρει γύρω του µια συµπαράσταση πρωτοφανή τα τελευταία χρόνια.
Το ζήτηµα είναι στο κατά πόσο εµείς θα πείσουµε τον Νίκο Ρωµανό και τον κάθε Νίκο Ρωµανό ότι έχουµε κατανοήσει το πρόβληµα και ότι είµαστε αποφασισµένοι να δώσουµε άµεση και
αποτελεσµατική λύση σε αυτά τα οποία ο ίδιος ζητά. Το έχουµε
αποδείξει, κύριε Υπουργέ;
Εγώ µπορώ να πω ότι έχετε όλη την καλή διάθεση πραγµατικά
να συνεργαστείτε µε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες και να
βρούµε τη λύση. Η λύση που θα δοθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα είναι νίκη της µιας Κοινοβουλευτικής Οµάδας ή
της άλλης Κοινοβουλευτικής Οµάδας, του τάδε Βουλευτή ή του
τάδε Υπουργού. Θα είναι νίκη όλου του Κοινοβουλίου, όλης της
ελληνικής πολιτείας και έτσι πρέπει να το αντιµετωπίσουµε.
Ας συζητήσουµε, λοιπόν, για τις συνθήκες που επικρατούν
στις ελληνικές φυλακές. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγµή να στηρίξουν τέτοιου είδους υποδοµές. Διότι όποιος γνωρίζει το πλαίσιο
για τη διδασκαλία, που ισχύει στο πλέον προχωρηµένο σύστηµα
της Ευρώπης, που είναι η Σουηδία, πόρρω απέχει το δικό µας
σύστηµα προκειµένου να υποστηρίξει τέτοια διαδικασία διδασκαλίας µακρόθεν. Δεν µπορεί!
Αυτό, λοιπόν, που ζητάµε, κύριε Υπουργέ, αυτό που προσπαθούµε να σας πείσουµε και για το οποίο πρέπει να βρεθεί λύση
είναι το να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε µια στοιχειώδη µεταβατική διάταξη, ένα µεταβατικό καθεστώς, µέχρις ότου αποκτήσουµε αυτές τις στοιχειώδεις υποδοµές για να µπορέσει να
λειτουργήσει το σύστηµα. Διότι όσο καθυστερεί αυτό, ο χαµένος
χρόνος, οι χαµένες ευκαιρίες που θα έχει ο κάθε Ρωµανός ίσως
να είναι µη αναστρέψιµες, όχι όσον αφορά την υγεία του, όσον
αφορά τις σπουδές του αυτές καθαυτές.
Γνωρίζουµε τα όρια της διάκρισης των εξουσιών. Γνωρίζουµε
πάρα πολύ καλά ότι και η διάταξη η οποία υπάρχει, το άρθρο 58,
είναι µέσα στο πλαίσιο αυτής της διάκρισης. Προσπαθούµε να
διαµορφώσουµε ένα προσωρινό, µεταβατικό πλαίσιο, προκειµένου να ολοκληρωθεί και το σύστηµα των υποδοµών, αλλά και να
συµπληρωθεί και το θεσµικό πλαίσιο.
Στην πρόσφατη συνάντηση που είχαµε µε τον κ. Πανούση, σας
θέσαµε την ιδιαιτερότητα της εκπαιδευτικής άδειας και του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε την έννοια ότι είναι διαφορετικές οι
συνθήκες φοίτησης σε µια θεωρητική σχολή και διαφορετικές σε
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µία που έχει πρακτικά µαθήµατα, που έχει εργαστήρια, που έχει
πειράµατα, που έχει όλα αυτά.
Πρέπει, λοιπόν, η συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας να
είναι ολοκληρωµένη, να παρουσιάζει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο,
που για κάθε τοµέα εκπαίδευσης να έχει και διαφορετικό πλαίσιο
παρακολούθησης. Αυτό απαιτεί χρόνια. Δεν µπορεί να γίνει
άµεσα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ζητάµε κατά παρέκκλιση –όπως θέλετε πείτε
το- να υπάρχει ένας τελικός κριτής σε ειδικές περιπτώσεις. Τους
κινδύνους οποιασδήποτε ρύθµισης τους γνωρίζουµε. Γνωρίζουµε ότι είναι πιθανόν να προκαλέσει αίσθηµα ανασφάλειας
στους δικαστές και να απορρίπτουν όλες τις αιτήσεις προκειµένου να αποφασίσει ο Υπουργός. Τα έχουµε δει.
Πρέπει να υπάρχει, όµως, µία ουσιαστική συνεργασία µεταξύ
όλων των φορέων και µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, της Βουλής, των κοµµάτων,
των φορέων που παρακολουθούν όλο αυτό το πλαίσιο. Χρειάζεται, λοιπόν, µια διαδικασία µακροχρόνια.
Κάντε δεκτή την ενδιάµεση πρόταση, τη µεταβατική πρόταση.
Και µην πείτε τώρα ότι δεν είναι δυνατόν, κάτω από οιεσδήποτε
περιπτώσεις, η εκτελεστική εξουσία να παρεµβαίνει επί της κρίσης της δικαστικής εξουσίας, γιατί θα µου επιτρέψετε να σας πω
ότι υπάρχει ο συνταγµατικά κατοχυρωµένος θεσµός της χάριτος,
όπου χαρίζονται ποινές οι οποίες έχουν επιβληθεί από τη δικαστική εξουσία. Υπάρχουν τέτοιου είδους παρεµβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. Θα έπρεπε να δούµε και αυτό το πλαίσιο.
Έτσι, λοιπόν, πρέπει να αντιµετωπιστεί το θέµα του κ. Ρωµανού.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Ένας ιδιώτης, για παράδειγµα
ένας λογιστής µιας ανώνυµης εταιρείας υπεξαιρεί 1 εκατοµµύριο
και ένας διευθυντής ενός δηµόσιου φορέα υπεξαιρεί 1 εκατοµµύριο. Σύµφωνα µε την πρόταση την οποία εισάγετε, έχουν την
ίδια ποινική µεταχείριση; Απλά το λέω. Ο ιδιώτης απαλλάσσεται,
εξαλείφεται το αξιόποινο όταν επιστρέψει το 1 εκατοµµύριο πριν
εξεταστεί από οποιαδήποτε αρχή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Λέτε γενικότερα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ναι.
Στη δική σας τη ρύθµιση ισχύει αυτό ή έχει ευνοϊκότερη µεταχείριση;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Του δηµοσίου;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυστηρότερη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Γιατί είναι αυστηρότερη; Αφού έχει
τη δυνατότητα να έχει µειωµένη ποινή και µετά την εξέταση από
την αρµόδια αρχή.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από τη διαφορετική µεταχείριση απέναντι σε έναν ιδιώτη, όσον αφορά το φυσικό πρόσωπο έναντι του δηµοσίου –ειπώθηκε και στην επιτροπή- είναι
ότι θα παράξουµε, µε την πιθανή ψήφιση αυτή, ένα ισχυρότατο
κίνητρο σε πολλούς επιτήδειους να λειτουργήσουν µε έναν πολύ
έξυπνο τρόπο εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου.
Σας έφερα ένα παράδειγµα στη συνάντησή µας. Ένας πάει και
υπεξαιρεί από το δηµόσιο ταµείο 1 εκατοµµύριο, το διαχειρίζεται
µε τον πλέον καλύτερο τρόπο, το παίζει στο Χρηµατιστήριο, µέσα
σε ένα εξάµηνο κερδίζει 6 εκατοµµύρια, βάζει το 1 εκατοµµύριο
στην άκρη και όταν αρχίσει να µυρίζεται ότι κάτι συµβαίνει θα
παίρνει το εκατοµµύριο, θα το επιστρέφει και ούτε γάτα ούτε
ζηµιά. Θα έχει κάνει ένα δανεισµό από το ελληνικό δηµόσιο και
θα έχει πλουτίσει.
Αλλού πρέπει να εντοπιστεί η ευνοϊκή µεταχείριση. Παραδείγµατος χάριν, όταν κάποιος συναινεί να ρευστοποιηθεί η ακίνητη
περιουσία του και πει «τα ακίνητα που έχω συναινώ να πουληθούν και από τα χρήµατα αυτά να πληρωθεί το δηµόσιο», εκεί να
υπάρξει. Ή όταν κάποιος λέει «από το µαύρο χρήµα που έχω
παρκαρισµένο στις Παρθένες Νήσους, θα φέρω ένα εκατοµµύριο και θα το επιστρέψω», εκεί το κατανοώ ως κίνητρο προκειµένου να εµφανίσουµε το αφανές χρήµα. Όµως, το να υπάρχει µια
οριζόντια ρύθµιση, δεν θα προσφέρει κάτι στην όλη ρύθµιση.
Κλείνοντας λέω το εξής. Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν µια επίµονη προσπάθεια της
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Δηµοκρατικής Αριστεράς από τον Οκτώβρη του 2012 προκειµένου να καθιερωθεί, να θεσπιστεί η αξιοποίηση όλων αυτών των
δισεκατοµµυρίων, εκατοντάδων εκατοµµυρίων έως και άνω του
δισεκατοµµυρίου που ήταν «παρκαρισµένο» στις τράπεζες.
Με την αδιαφανή αξιοποίηση και εκµετάλλευση εκ µέρους των
τραπεζών το δηµόσιο δεν κέρδιζε τίποτα. Ήταν µια προσπάθεια,
λοιπόν, τα χρήµατα αυτά να αποσυρθούν από τις τράπεζες, να
κατατεθούν σε έναν ειδικό λογαριασµό στην Τράπεζα της Ελλάδος και από εκεί το δηµόσιο να εξυπηρετεί ή να ασκεί κοινωνικές
πολιτικές. Γιατί αυτά τα ποσά δεν εγγράφονται στον προϋπολογισµό, δεν ελέγχονται από την τρόικα. Και όταν αναφερόµαστε
σε ποσά που ίσως να φτάνουν µέχρι το 1,5 δισεκατοµµύριο, καταλαβαίνετε τι µπορούσαµε να προσφέρουµε στους αναξιοπαθούντες συµπολίτες µας.
Μετά από δύο χρόνια εισήχθη το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πλήρες κι αυτό. Γιατί δεν απευθύνεται και δεν αφορά το σύνολο των ποσών, δηλαδή ακόµα και
τα ποσά που παγώνουν ή δεσµεύονται από απλές υποθέσεις φοροδιαφυγής, που δεν έχουν ποινικό περιεχόµενο ή ποινική διάσταση. Το σύνολο αυτό θα είναι πολύ µεγάλο.
Θα µπορούσε αυτό το κοµµάτι, το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου να ψηφιστεί οµόφωνα. Αυτό το οποίο αλλοίωσε το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου είναι το δεύτερο κοµµάτι, όπου εκεί
παρεισφρέουν όλες αυτές οι διχογνωµίες, τις οποίες βιώσαµε,
σε σχέση µε τον χαρακτήρα των ελαφρυντικών ποινών, το τι ακριβώς πρεσβεύουν, πού αποβλέπουν κ.λπ..
Ο Γιάννης Πανούσης ανέλυσε µε περισσή επάρκεια τις θέσεις
µας και για το νοµοσχέδιο και για την τροπολογία.
Κύριε Υπουργέ, τελευταία έκκληση, αν µπορούµε να ολοκληρώσουµε αυτή τη διαδικασία έχοντας οµονοήσει σε µια κοινή
βάση της υπόθεσης του Νίκου Ρωµανού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η συγκυβέρνηση καταθέτει το νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών ή αλλιώς το νοµοσχέδιο δεύτερης ευκαιρίας σε καταχραστές
ακόµα και του δηµοσίου.
Το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου ελαφρύνει τις ποινές όσων επιστρέψουν µέρος των κλεµµένων ή τουλάχιστον όσα αναφέρονται
στο κατηγορητήριο.
Και εγώ ερωτώ το εξής απλό. Εάν –λέµε- για παράδειγµα κάποιος τοποθετηθεί νοµικός σύµβουλος στο ΤΑΙΠΕΔ και µε δόλο
ζηµιώσει το ελληνικό δηµόσιο στήνοντας έναν φωτογραφικό διαγωνισµό για µια µεγάλη παραθαλάσσια έκταση στα νότια προάστια της Αθήνας, το Ελληνικό -ας πούµε, χάριν πάντα βέβαια
του παραδείγµατος- τότε θα γλιτώσει εάν αποδώσει ένα ποσό
της µίζας;
Και στην περίπτωση αυτή πώς ακριβώς θα εκτιµηθεί το ακριβές ποσό της ζηµιάς; Γιατί είναι καθαρά θέµα εκτίµησης. Ποιος
θα γνωρίζει το ακριβές ποσό της µίζας; Πέραν βέβαια από τους
παράνοµα συναλλασσόµενους, η απάντηση είναι «ουδείς».
Οπότε θα οριστεί ένα ποσό κατ’ εκτίµηση, πιθανόν πολύ µικρότερο από όσα έχει καρπωθεί ο υπαίτιος της απάτης.
Με την επιστροφή του ποσού αυτού, ο «εκλεκτός» του παραδείγµατος θα πέσει στα µαλακά. Αυτός δεν είναι ο ορισµός της
συνδιαλλαγής; Αυτό δεν σηµαίνει ότι οποιοσδήποτε θα µπορεί
να κλέβει άνετα, έχοντας στο πίσω µέρος του µυαλού του ότι αν
πιαστεί, θα δώσει πίσω τα χρήµατα και έτσι ούτε γάτα ούτε ζηµιά.
Θα ισχυριστείτε βέβαια ότι το παράδειγµα που ανέφερα δεν
ισχύει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι έχετε απαλλάξει προκαταβολικά το ΤΑΙΠΕΔ από τις ποινικές ευθύνες µε τροπολογία.
Γνωρίζετε βέβαια ότι τέτοιες τροπολογίες αντιβαίνουν στην ισονοµία και δεν θα αναγνωριστούν από µία επόµενη κυβέρνηση,
που οφείλει βέβαια να ρίξει άπλετο φως στις εστίες διαφθοράς
και αδιαφάνειας που δηµιουργεί η παρούσα Κυβέρνηση.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι µεριµνάτε για τη στρέβλωση του
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κράτους δικαίου. Υπόσχεστε ατιµωρησία στους εκλεκτούς και
τροποποιείτε το νοµικό πλαίσιο της χώρας για να εξυπηρετήσετε
από αφισοκολλητές µέχρι απατεώνες, µε βεβαιωµένα πρόστιµα,
που διαγράφετε, για να µη σας διαγράψουν απ’ τις καρέκλες
σας.
Γι’ αυτά βέβαια είστε πάντα έτοιµοι. Για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είστε πάντα ανέτοιµοι. Προφανώς δεν
σας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ίσως γιατί εκεί δεν
υπάρχει βέβαια κανένα περιθώριο κέρδους. Δεν θα αναζητήσουµε, σε αυτή τη φάση, τα αίτια της αδιαφορίας σας, αλλά δεν
µπορούµε να µη διαπιστώσουµε ότι η πολιτεία πιάστηκε κυριολεκτικά «µε τα παντελόνια κάτω», όταν ένας κρατούµενος ζήτησε
άδεια για να σπουδάσει.
Δεν θα εξετάσουµε το αδίκηµα στο οποίο περιέπεσε, γιατί
αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Εξετάζουµε όµως εάν η πολιτεία είχε δηµιουργήσει εκείνες τις δοµές που διασφαλίζουν το
δικαίωµα της παιδείας σε όσους έχουν στερηθεί το δικαίωµα της
ελευθερίας.
Η απάντηση είναι πολύ απλή: Όχι, η πολιτεία δεν είχε σκεφτεί
µία τέτοια περίπτωση. Το ερώτηµα είναι γιατί. Προφανώς, βέβαια, διότι οι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας
ήταν και είναι ανίκανοι να το πράξουν. Προφανώς είστε ανίκανοι
να σκεφτείτε ότι ένας κρατούµενος θέλει να σπουδάσει και όχι
να εκπαιδευτεί στις κλοπές, ληστείες και απαγωγές, που θα µπορούσε να του διδάξει το περιβάλλον της φυλακής, όπου στοιβάζονται χιλιάδες άνθρωποι σε αδιανόητες για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα συνθήκες εξαθλίωσης.
Μας λέει ο Πρωθυπουργός σας στην Ολοµέλεια όπως και κάποιοι βέβαια άφρονες στις συνεδριάσεις της σχετικής επιτροπής
για το παρόν νοµοθέτηµα ότι ο αυτός ο νέος έχει παραβιάσει τον
νόµο και υπονοούν µάλιστα ότι η πραγµατική του πρόθεση δεν
είναι οι σπουδές, αλλά να δηµιουργήσει προβλήµατα -λέτε- στη
συγκυβέρνησή σας. Είστε βέβαια πολύ απασχοληµένοι µε το να
πείσετε τους πρόθυµους να γίνουν «µαξιλαράκια» και «πατερίτσες» σε µία κυβέρνηση µειοδοσίας και δεν ασχολείστε µε έναν
νέο άνθρωπο που πεθαίνει από απεργία πείνας.
Ανεξάρτητα µε τις προθέσεις του, ανεξάρτητα µε το έγκληµά
του, ανεξάρτητα µε το όνοµά του, αυτός ο άνθρωπος καταδεικνύει την ανικανότητά σας. Γιατί αν υπήρχε η πρόβλεψη, εάν
υπήρχαν εκείνες οι κοινωνικές δοµές, εάν υπήρχε η µέριµνα, τότε
δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβληµα σήµερα. Εάν ο κρατούµενος
ήθελε να σπουδάσει θα σπούδαζε. Εάν ήθελε να κοροϊδέψει θα
αποκαλυπτόταν. Πάντως, σε καµµία περίπτωση δεν θα είχατε
διασύρει για ακόµα µία φορά τη χώρα. Γιατί δεν υπάρχει η πρόβλεψη του αυτονόητου; Γιατί η κυβερνητική βλακεία, που νοµοθετεί, παλινδροµεί από το ένα άκρο στο άλλο.
Για να κερδίσετε ψήφους, βέβαια, δίνετε άδεια ακόµη και µε
το πρόσχηµα της ανεπαρκούς χωρητικότητας των φυλακών. Κάποιος ή κάποιοι την εκµεταλλεύτηκαν αυτήν την πρακτική και από
την άλλη µέρα δεν λάµβανε κανένας άδεια. Ούτε παιδί του δηµοτικού δεν φθάνει τόσο εύκολα από το ένα άκρο στο άλλο.
Σήµερα καταθέτετε τροπολογία µε την οποία µπορούν οι κρατούµενοι να σπουδάσουν µε τηλεδιάσκεψη -και εµείς λέµε «πολύ
ωραία»- όπως είναι στη Σουηδία ή στη Νορβηγία. Και ρωτάω: σε
ποιες ακριβώς φυλακές θα εφαρµόσετε την τηλεδιάσκεψη; Σε
αυτές που χωράνε χίλιους και έχετε στριµώξει δέκα χιλιάδες ας
πούµε;
Να διαβάσουµε λίγο ένα ενηµερωτικό σηµείωµα του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα δικαιώµατα του ανθρώπου στις 9
Οκτωβρίου του 2014, που αναφέρονται οι διαπιστώσεις αντιπροσωπείας τους από επίσκεψη που πραγµατοποίησαν στην Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αµυγδαλέζας. Μεταξύ
άλλων τονίζει: «Η Ελλάδα έχει επανειληµµένα καταδικαστεί από
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για εξευτελιστική και απάνθρωπη µεταχείριση κρατουµένων, ειδικότερα
αλλοδαπών, λόγω των συνθηκών κράτησης. Σηµειώνεται ότι ο
υπερβολικός αριθµός των αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι δυσανάλογα µεγάλος µε τη δυνατότητα περίθαλψης από τη χώρα µας
και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η εκ µέρους των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων.»
Και επίσης, υπάρχει και µία έκθεση, η οποία αναµένεται να βγει
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στη δηµοσιότητα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη
των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης µεταχείρισης του Συµβουλίου της Ευρώπης. Τι µας λέει αυτή η έκθεση;
Στην έκθεση αυτή λέει πάλι για τις εγκαταστάσεις της Αµυγδαλέζας στην Αθήνα, για ασυνόδευτους ανήλικους µετανάστες, ότι
οι συνθήκες είναι ακατάλληλες. Επίσης, η CPT επισηµαίνει ότι οι
αρχές δεν έχουν λάβει κανένα µέτρο για την αποσυµφόρηση των
κρατουµένων, µε αποτέλεσµα να µοιράζονται µεταξύ τους ένα
κρεβάτι ή να κοιµούνται σε στρώµατα στο πάτωµα.
Στις φυλακές στην Ελλάδα που επισκέφθηκαν οι απεσταλµένοι
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –υπογραµµίζει η έκθεση- οι συνθήκες
υγιεινής ήταν κακές, ενώ διαπιστώθηκαν µεγάλες ελλείψεις στο
προσωπικό υγειονοµικής περίθαλψης. Στην έκθεση τονίζεται ιδιαίτερα η έλλειψη προσωπικού εποπτείας στις φυλακές και αναφέρεται, για παράδειγµα, ότι στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού
αντιστοιχούν µόνο δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι για την επίβλεψη
τετρακοσίων κρατουµένων.
Στις 24 Φεβρουαρίου του 2014 προέβησαν σε απεργία πείνας
οι κρατούµενοι στο νοσοκοµείο των φυλακών Κορυδαλλού για
τις συνθήκες διαβίωσής τους. Νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς και
οροθετικοί, οι οποίοι κατήγγειλαν τις συνθήκες διαβίωσής τους,
κάνοντας λόγο για κίνδυνο εξάπλωσης σοβαρών µεταδοτικών
νόσων.
Μετά από τη δηµοσίευση του γεγονότος αυτού, ο αρµόδιος
Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασµό στο twitter «ανησυχούµε για τις ταπεινωτικές συνθήκες που βιώνουν οι
φυλακισµένοι στο νοσοκοµείο των φυλακών Κορυδαλλού. Πρέπει να βρεθεί άµεσα λύση». Ακριβώς τα ίδια στις φυλακές των
Γρεβενών! Εποµένως, λοιπόν, σε ποιες φυλακές θα βάλετε τηλεδιάσκεψη;
Είναι γελοίο να αντιγράφεται µία πρόβλεψη µίας χώρας, χωρίς
να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες εφαρµογής. Στη Σουηδία εφαρµόζεται ένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράµµατα εκπαίδευσης κρατουµένων. Σε όλες τις φυλακές υπάρχει κέντρο
εκπαίδευσης µε έναν ή περισσότερους διδάσκοντες, εξοπλισµένο µε ένα χώρο υπολογιστών, ενώ οι κρατούµενοι έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερους από εκατόν τριάντα
τοµείς εκπαίδευσης.
Νοµίζετε, λοιπόν, ότι έρχεστε εδώ και θα τα λύσετε όλα έτσι
πρόχειρα στο πόδι; Για να πείτε τι; Ότι κάνατε κάτι; Για να µην
αποκαλυφθεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι λίγος;
Λυπάµαι, κύριε Αθανασίου, αλλά δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις.
Δεν θα έρθει ο από µηχανής θεός µε µορφή τροπολογίας και έτσι
δεν θα δοθεί τέλος στην τραγωδία της συγκυβέρνησής σας.
Φροντίστε να δείτε τα προβλήµατα του σωφρονιστικού
συστήµατος συνολικά. Αξιοποιήστε την αρµόδια επιτροπή της
Βουλής. Αναλύστε τα προβλήµατα και µετά αναζητήστε λύσεις.
Μην καταθέτετε νοµοσχέδια, όπου η αιτιολογική τους έκθεση είναι
ίσης έκτασης µε τις διατάξεις, µόνο και µόνο για να κρεµάσετε
τροπολογίες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας προλάβω από τον κατήφορο που
συνιστά η κατηγορία ότι η Αντιπολίτευση ασχολείται µε
εγκληµατίες. Να σας προλάβω, γιατί για άλλη µία φορά η
βλακεία θα σας εκθέσει. Εµείς ασχολούµαστε µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα όλων, γι’ αυτό συνειδητά δεν αναφέροµαι σε όνοµα.
Γιατί δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό το άτοµο αλλά η ιδιότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, αν µπορείτε, θα ήθελα λίγα λεπτά ακόµα.
Εσείς αλλάζετε τον Ποινικό Κώδικα για να αθωώσετε εγκληµατίες και να παρεµποδίσετε τη δικαιοσύνη από το να αποδώσει
ποινές. Ύστερα επαναφέρετε τον Ποινικό Κώδικα και λέτε: «Συγγνώµη, έγινε λάθος εκ παραδροµής». Όµως µία χαρά είχατε καταλάβει.
Γιατί µπορεί να διέπραξε ληστεία µε Καλάσνικοφ, αλλά άλλοι
διαπράττουν ληστείες χωρίς Καλάσνικοφ, µε ΜΚΟ. Άλλοι διαπράττουν ληστείες σε βάρος του δηµοσίου και των φορολογουµένων µέσω offshore εταιρειών. Άλλοι απαιτούν τη ληστεία των
πιστωτών στις τράπεζες που απορρόφησαν. Εκεί όµως δεν έχετε
την ίδια άνεση να τους καταδικάσετε. Αντίθετα, µε τροπολογίες
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διευκολύνετε τη φοροαπαλλαγή και διαγράφετε βεβαιωµένα
πρόστιµα. Ο Ποινικός Κώδικας γίνεται «µπαλάκι» για να πάψουν
οι ποινικές διώξεις. Ο Αστικός Κώδικας αλλάζει για να εξυπηρετήσετε τον κ. Σάλλα της Τράπεζας Πειραιώς.
Εµείς, κύριε Αθανασίου, ζητάµε δικαιοσύνη για όλους, όπως
ορίζει το Σύνταγµα της χώρας µας. Η συγκυβέρνησή σας παρέχει ατιµωρησία στους αρεστούς της Κυβέρνησής σας.
Αυτή η συγκυβέρνηση για να παραµείνει στην εξουσία δεν διστάζει να παίξει ακόµη και µε τον ανώτατο πολιτειακό θεσµό του
Προέδρου της Δηµοκρατίας. Αλλάζετε ηµεροµηνίες, δηµιουργείτε διλήµµατα, κατασκευάζετε δικαιολογίες, παρέχετε άλλοθι
και γεύµατα και δεν γνωρίζουµε πόσες υποσχέσεις πολιτικής ή
µη φύσεως, για να βρείτε τις «πατερίτσες» και να τοποθετήσετε
τα «µαξιλαράκια» παραµονής σας στην εξουσία. Αυτό είναι το
µόνο που φαίνεται να σας απασχολεί.
Κύριε Αθανασίου, µας είπατε ότι δίνετε δικαίωµα στους κατηγορούµενους να συµµετέχουν στις εξετάσεις εισαγωγής τους
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για να µην τους αποθαρρύνετε.
Όµως όταν πετύχουν και ζητήσουν την άδεια τους για να σπουδάσουν εκεί τα πράγµατα είπατε ότι δεν είναι εύκολα.
Όµως τα κόµµατά σας κυβερνούν από το 1975 και από τότε
έχουν περάσει σχεδόν σαράντα χρόνια. Είστε ανίκανοι, λοιπόν,
για σαράντα χρόνια να νοµοθετήσετε για τον ελληνικό λαό;
Ας µην πάω τόσο πίσω. Η οδηγία για τα δικαιώµατα των κρατουµένων στην εκπαίδευση υπάρχει από το 1989, ενώ από το
2006 υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες που προβλέπουν δικαιώµατα στην εκπαίδευση των κρατουµένων και στη
χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών. Γιατί δεν εναρµονίσατε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Εθνικό Δίκαιο;
Δεν µου κάνουν βέβαια καµµία εντύπωση αυτά που άκουσα από
Βουλευτές της συγκυβέρνησής σας επί του θέµατος. Και δεν µου
κάνουν βέβαια εντύπωση από µία Κυβέρνηση που διορίζει το παιδί
του κοµµατικού σωλήνα ως πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
που σε απόλυτη συµφωνία µε τον Γραµµατέα της Νέας Δηµοκρατίας, ζητά τη δηµιουργία Αστυνοµίας Πανεπιστηµίων, µε την
αιτιολογία βέβαια της προστασίας της περιουσίας του
πανεπιστηµίου, όταν τα εργαστήρια χηµείας του τµήµατος
Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και το εργαστήριο
ανατοµίας της Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι αδύνατον
πλέον να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και κινδυνεύουν να
κλείσουν.
Η κοινωνία χρειάζεται πρώτα λύσεις και µετά απόδοση
ευθυνών. Και για να αναζητήσουµε λύσεις, πρέπει να θέσουµε
το πλαίσιο. «Μόνο µορφώνοντας το κεφάλι των ανθρώπων δεν
θα χρειαστεί ποτέ η πολιτεία να το κόψει», έλεγε ο Βίκτωρ
Ουγκώ.
Βέβαια, έχουµε πολύ δρόµο ακόµα για να φτάσουµε εµείς
ένας πρύτανης ενός δικού µας πανεπιστηµίου να λέει αυτό το
οποίο είπε ο πρόεδρος του Πανεπιστηµίου του Όσλο, όταν ο καταδικασθείς για δολοφονία εβδοµήντα επτά ανθρώπων σε επιθέσεις στη Νορβηγία το 2011 γράφτηκε στο Πανεπιστήµιο του
Όσλο για να σπουδάσει πολιτικές επιστήµες το 2013.
Ο πρόεδρος, λοιπόν, του Πανεπιστηµίου του Όσλο συγκεκριµένα σχολίασε τον Σεπτέµβριο του 2013 ότι όλοι οι πολίτες έχουν
το δικαίωµα να συνεχίσουν σπουδές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι αναγνωρίζει τα ηθικά διλήµµατα
της υπόθεσης. Απλά, οι θεµελιώδεις αξίες του είναι διαφορετικές
από τις δικές µας. Αυτή είναι η διαφορά µας και δεν µας νοιάζει.
Τότε, µάλιστα, ο επικεφαλής του πανεπιστηµίου πρόσθεσε:
«Το µόνο που δεν µπορούµε να δεχθούµε είναι να φιλοξενηθεί
στο campus του πανεπιστηµίου».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Φιλώτα της Φλώρινας.

3263

Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Ακούσατε µόλις και τη Βουλευτή του νοµού σας, την κ. Μακρή!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ναι, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ήθελα να κάνω µία
ερώτηση στην κ. Μακρή: Εσάς, κυρία Μακρή, σας πλησίασε κανείς για να µην ψηφίσετε ή να ψηφίσετε Πρόεδρο της Δηµοκρατίας; Δεν ξέρω αν σας πλησίασαν ή όχι. Ελπίζω πως όχι. Γιατί
όµως θεωρείτε ως δεδοµένο ότι µπορεί να έγινε αυτό σε άλλους
συναδέλφους σας; Με ποια λογική;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Μακρή, έχετε τον λόγο. Το δικαιούστε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Σας απαντώ ότι εµένα προσωπικά ουδέποτε
µε έχουν πλησιάσει και ούτε θα µε πλησίαζαν, γιατί το έχω δηλώσει, και δεν θα τολµούσαν ποτέ να πλησιάσουν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γιατί όµως το λέτε για
άλλους;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ωστόσο, σας θυµίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Σαµαράς και η κ. Βούλτεψη που, αν δεν
κάνω λάθος, είναι η Κυβερνητική σας Εκπρόσωπος, έχει δηλώσει
ότι εσείς έχετε βρει τους εκατόν ογδόντα Βουλευτές και ότι έχει
αναλάβει τον ρόλο κάποιο βασικό στέλεχός σας, για να µπορέσει
να προσελκύσει, ούτως ώστε να βρεθεί ο επιθυµητός αριθµός
Βουλευτών. Ο κύριος Πρωθυπουργός σας το δήλωσε αυτό και
όχι εγώ. Το είπε µάλιστα και προχθές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Με συγχωρείτε. Αποτελεί µία εκτίµηση, το αν υπάρχουν οι εκατόν ογδόντα Βουλευτές
ή όχι. Δεν σηµαίνει ούτε εξαγορά ούτε πίεση. Γι’ αυτό πρέπει να
είµαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί έτσι µειώνεται το Κοινοβούλιο,
µε αυτές τις τοποθετήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα σας επισηµάνω ότι αντιφάσκετε µέσα σε πάρα πολύ σύντοµο χρόνο.
Πριν από λίγο µας ρωτούσατε εάν θέλουµε εµείς –άκουσον,
άκουσον!- Υπουργό που να παρεµβαίνει στη δικαιοσύνη και τώρα
κάνετε µία δήλωση η οποία προκαταλαµβάνει εκκρεµή στη δικαστική εξουσία και στην εισαγγελική έρευνα υπόθεση. Υπάρχει ή
δεν υπάρχει ανοιχτή προκαταρκτική εξέταση γι’ αυτό το ζήτηµα;
Γιατί κάνετε δηλώσεις που προκαταλαµβάνουν το αποτέλεσµά
της µε τον ίδιο τρόπο που κάνατε δηλώσεις προκαταλαµβάνοντας την έκδοση της αποφάσεως του συµβουλίου στην περίπτωση
την οποία εξετάζουµε για το Νίκο Ρωµανό;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν καταλάβατε τι
είπα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν η δράση και η στάση σας δεν
διέπεται από αρχές, αµέσως αποκαλύπτεται. Διότι διυλίζετε τον
κώνωπα για το ένα ζήτηµα, που είναι ζήτηµα ζωής, αλλά καταπίνετε την κάµηλο για το άλλο ζήτηµα, που είναι ζήτηµα πολιτειακής λειτουργίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω τρεις επισηµάνσεις. Η πρώτη επισήµανση
αφορά αυτό που ζούµε σήµερα, την κατάρρευση του Χρηµατιστηρίου της Αθήνας σε ιστορικά κατώτατα όρια των τελευταίων
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είκοσι επτά ετών και την άνοδο των επιτοκίων των δεκαετών οµολόγων.
Εµείς, κυρία Πρόεδρε, θεωρούµε αυτήν τη σηµερινή πραγµατικότητα, όπως διαµορφώθηκε, µία ωµή παρέµβαση του χρηµατιστικού, κερδοσκοπικού κεφαλαίου στη χώρα µας µε στόχο να
επηρεάσει τις ταχύτατες πολιτικές εξελίξεις που έχουν δροµολογηθεί, µε αφορµή και την εκκίνηση των διαδικασιών για εκλογή
Προέδρου Δηµοκρατίας, και να επηρεάσει µε τέτοιο τρόπο τις
εξελίξεις στη χώρα µας ώστε να µη γίνει η µεγάλη πολιτική ανατροπή και η δηµοκρατική αλλαγή.
Τη θεωρούµε τροµοκρατικού τύπου, εκφοβιστική παρέµβαση
σε βάρος του λαού µας, σε βάρος αντιµνηµονιακών πολιτικών
δυνάµεων, σε βάρος της Αριστεράς, σε βάρος κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και µία προειδοποίηση ακόµα και στην κυβέρνηση που θα
προκύψει µετά από εκλογές, αν δεν βρεθούν οι εκατόν ογδόντα
Βουλευτές που θα ψηφίσουν Πρόεδρο Δηµοκρατίας. Θεωρούµε
ότι σίγουρα δεν θα βρεθούν εκατόν ογδόντα Βουλευτές, οι
οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα να συνεχιστούν οι βάρβαρες
και φριχτές µνηµονιακές πολιτικές.
Αυτή η εκφοβιστική παρέµβαση των λεγόµενων αγορών είναι
και σε βάρος της ίδιας της χώρας µας, σε βάρος της ίδιας της
εθνικής και της λαϊκής κυριαρχίας. Θέλουµε από τώρα να διευκρινίσουµε προς όλους αυτούς και όλα αυτά τα οικονοµικά συµφέροντα, ότι δεν µας τροµάζει ως ΣΥΡΙΖΑ αυτή η επίθεση των
λεγόµενων «αγορών», που στη συγκεκριµένη περίπτωση παίζουν
τον ρόλο των µαντρόσκυλων-φυλάκων, δηλαδή των µαντρόσκυλων που προστατεύουν το µνηµονιακό σύστηµα στη χώρα µας
µήπως και το ανατρέψει ο ελληνικός λαός µε τους αγώνες και
την ψήφο του.
Επίσης, θα θέλαµε να τους διευκρινίσουµε ότι όχι µόνο δεν
µας τροµάζει η σηµερινή επίθεση των λεγόµενων «αγορών»,
αλλά ενισχύει την αποφασιστικότητά του ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου
µε τους αγώνες και την ψήφο του λαού να προωθήσουµε και να
εφαρµόσουµε το αντιµνηµονιακό και προοδευτικό πρόγραµµά
µας µέχρι τέλους, χωρίς να υποκύψουµε σε καµµία απειλή, σε
κανέναν εκβιασµό, σε καµµία πίεση του εγχώριου και διεθνούς
οικονοµικού και πολιτικού κατεστηµένου.
Το λέµε καθαρά, όσο καθαρότερα γίνεται, ότι το παρόν και το
µέλλον αυτής της χώρας, το παρόν και το µέλλον αυτού του
λαού θα το αποφασίσει ο ίδιος ο λαός µας και όχι τα κερδοσκοπικά κεφάλαια ούτε οι υπαλληλίσκοι των τοκογλύφων δανειστών
της χώρας µας.
Από τώρα, επίσης, όλους αυτούς θέλουµε να τους προειδοποιήσουµε ότι αν µε την ψήφο και τους αγώνες του λαού αναλάβουµε τις τύχες της διακυβέρνησης της χώρας, το κριτήριο στις
αποφάσεις µας, ως αριστερή αντιµνηµονιακή προοδευτική κυβέρνηση, δεν θα είναι οι θρασύτατες απαιτήσεις των δανειστών
της χώρας και των κερδοσκόπων, αλλά θα είναι, πρώτον, η επιβίωση του λαού µας, δεύτερον, η αξιοπρέπεια της πατρίδας µας
και, τρίτον, το µέλλον της νέας γενιάς.
Επισήµανση δεύτερη. Έχουν κατατεθεί κάποιες τροπολογίες
από Βουλευτές που, εάν κατάλαβα καλά, ο Υπουργός τις δύο τις
έχει κάνει αποδεκτές. Για τη µία, αυτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, δεν έχει πει τίποτα.
Όσον αφορά αυτές τις βουλευτικές τροπολογίες, εµείς είµαστε σύµφωνοι µε την τροπολογία 2082/155, για το Ψυχολογικό
Κέντρο Βόρειας Ελλάδας- Παράρτηµα Ξάνθης. Λύνει αναγκαία
τεχνικά ζητήµατα και τη στηρίζουµε.
Δεύτερον, όσον αφορά τη µε αριθµό 2081/154 βουλευτική τροπολογία για το «Βοήθεια στο Σπίτι», παρ’ ότι διαφωνούµε µε τη
διατύπωση που κάνει στην ακροτελεύτια γραµµατοσειρά, ότι δηλαδή δεν θα µετατραπούν ποτέ σε αορίστου χρόνου οι συµβάσεις των εργαζοµένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και παρ’ ότι η
άποψή µας είναι ότι όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι µετά από δωδεκάµισι χρόνια δουλειάς πρέπει να γίνουν αορίστου χρόνου και
να ενταχθούν σε διευθύνσεις ή υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής
των δήµων, επειδή αυτή η τροπολογία παρατείνει τις συµβάσεις
εργασίας τους µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2015 και επειδή τους
δίνει µία ανάσα, γι’ αυτόν τον λόγο και µόνον την ψηφίζουµε.
Τρίτον, για την τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για την προνοµιακή ικανοποίηση των απαιτήσεων ναυτερ-
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γατών αλλά και εργαζοµένων σε ναυτιλιακές εταιρείες, σε περίπτωση πλειστηριασµού πλοίων που θεωρούνται ναυάγια και εκποίησης αυτών των πλοίων, είµαστε σύµφωνοι, πρώτον, γι’ αυτό
και, δεύτερον, για να οριστεί, επιτέλους, µία ελάχιστη τιµή εκποίησης της αξίας αυτών των πλοίων, τουλάχιστον η τιµή της αξίας
τους ως σιδηροµετάλλευµα, ως σκραπ δηλαδή, γιατί µέχρι τώρα
αυτά τα πλοία εκπλειστηριάζονται και πωλούνται σε εξευτελιστικά χαµηλές τιµές και ουσιαστικά πρέπει να υπάρχουν και µεθοδεύσεις. Είµαστε, λοιπόν, απόλυτα σύµφωνοι µε αυτήν την
τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Λύνει και ένα πρόβληµα, µαζί µε όλα τα άλλα, των µόλις
τριάντα πέντε εργαζοµένων του «Αγούδηµου», της ναυτιλιακής
αυτής εταιρείας, που είναι απλήρωτοι από τις 3-6-2008. Είναι
απλήρωτοι εξίµισι χρόνια. Έχει αναδειχτεί το ζήτηµα στο
«MEGA» και έβλεπα πρόσφατα στην τηλεόραση τον Παναγιώτη
Φυλακτό, έναν από τους τριάντα πέντε εργαζόµενους µε είκοσι
χρόνια στη δουλειά, µε δύο παιδιά. Κέρδισαν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, κέρδισαν γνωµοδοτήσεις των Επιθεωρήσεων
Εργασίας, είδαν Υπουργούς, έστειλαν υπόµνηµα στον ίδιο τον
Πρωθυπουργό. Τα πάντα έκαναν αυτοί οι τριάντα πέντε άνθρωποι. Όµως, βρέθηκαν µπροστά σ’ έναν γραφειοκρατικό και νοµικό σκόπελο, γιατί δεν θεωρούνται εργαζόµενοι σε ναυτιλιακές
εταιρείες επειδή ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ και όχι στο ΝΑΤ.
Επτά από τα οκτώ πλοία της ναυτιλιακής εταιρείας του «Αγούδηµου» που θεωρήθηκαν ναυάγια -γιατί για πολλά χρόνια ήταν
δεµένα- εκπλειστηριάστηκαν. Ο ΟΛΠ πήρε απ’ αυτόν τον εκπλειστηριασµό 7.300.000 ευρώ και δεν δόθηκε ούτε 1 ευρώ στους
τριάντα πέντε εργαζόµενους. Δεν πήραν τίποτα.
Εποµένως εµείς, πραγµατικά, στηρίζουµε µε όποιον τρόπο
µπορούµε αυτήν την τροπολογία που κατέθεσε το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Αυτή η τροπολογία λύνει το πρόβληµα γιατί
τους δίνει το προνόµιο να ικανοποιούνται ως πιστωτές και θεωρεί
εργαζόµενους σε ναυτιλιακές εταιρείες και αυτούς τους τριάντα
πέντε εργαζόµενους του Αγούδηµου. Λύνει επίσης και σε άλλους
το πρόβληµα.
Πρέπει να τη δεχθείτε, κύριε Υπουργέ. Είστε ο αρµόδιος
Υπουργός να τη δεχθείτε. Το γνωρίζετε το πρόβληµα. Πρέπει,
επιτέλους, να δοθεί µία λύση. Είναι απάνθρωπο για τριάντα πέντε
οικογένειες να είναι αυτοί εξίµισι χρόνια απλήρωτοι. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς έχουν αρρωστήσει. Έχουν προβλήµατα ψυχολογικά, σωµατικά. Είναι απίστευτο να ταλαιπωρούνται άνθρωποι
για εξίµισι χρόνια σ’ αυτήν τη χώρα.
Χρειάζοµαι µισό λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Η τελευταία επισήµανση που θέλω να κάνω είναι η εξής.
Άκουσα πολύ προσεκτικά τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην παρουσίαση της τροπολογίας που καταθέτει για το αίτηµα του Νίκου
Ρωµανού να πάρει εκπαιδευτικές άδειες.
Η τροπολογία δεν λύνει το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ. Απλά
παρατείνει, όπως είπε πολύ εύστοχα η Ζωή Κωνσταντοπούλου,
κατά σαράντα οκτώ ώρες περίπου, αφού αρχίζει, αν περάσει
αυτή η τροπολογία, την απεργία δίψας, τη ζωή του ίδιου του νεαρού κρατούµενου. Δεν λύνει το πρόβληµα. Έχετε λύση µπροστά σας: ή την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ ή την τροπολογία της
ΔΗΜΑΡ. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον Γιάννη Πανούση, ο οποίος
ήταν και στην επιτροπή, που έκανε αυτήν τη σχετική σωφρονιστική ρύθµιση και είπε ότι «δεν πήραµε υπ’ όψιν κάποιες καταστάσεις, σας καταθέτω λοιπόν µία τροπολογία για να
αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα».
Εποµένως λύση έχετε. Δεν µπορεί να µη χρησιµοποιείτε είτε
τη µία είτε την άλλη απ’ αυτές τις δύο εναλλακτικές λύσεις για
να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα.
Κύριε Υπουργέ, δεν κατάλαβα. Ποιοι δεν θέλουν να λυθεί το
πρόβληµα; Ποιοι θέλουν, ενδεχοµένως, να οδηγηθεί σε θάνατο
ο νεαρός Νίκος Ρωµανός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Σίγουρα κάποια κέντρα ανωµαλίας, που θέλουν µε αφορµή αυτό να δηµιουργήσουν ή ακόµα
και να ανακόψουν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα µας επικαλούµενοι, ενδεχοµένως αύριο, αν έχουµε αυτόν τον ανοµολόγητο θάνατο, τον νόµο και την τάξη για να αντιµετωπίσουν την
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ανερχόµενη δύναµη της Αριστεράς, του λαϊκού κινήµατος, κ.λπ..
Μόνο αυτοί θα ήθελαν κάτι τέτοιο, δυνάµεις τέτοιες µέσα στην
Κυβέρνηση, που µετέτρεψαν µε άκρατο αυταρχισµό σε κόλαση
την Αθήνα την ηµέρα του Αγίου Νικολάου, µε άκρατο αυταρχισµό από την Κυβέρνηση και από τα όργανα της τάξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Στρατούλη, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει να πάρει, επιτέλους, µία πολιτική πρωτοβουλία η Κυβέρνηση, ο αρµόδιος Υπουργός. Δεν µπορείτε να παίζετε κι
εσείς, όπως κι ο Πρωθυπουργός, που είδε τους γονείς του Ρωµανού χθες, τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Έχετε να επιλέξετε:
Από τη µία είναι η ζωή και η δηµοκρατία και από την άλλη είναι ο
θάνατος και η πολιτική ανωµαλία. Επιλέξτε, επιτέλους, τη ζωή
και τη δηµοκρατία!
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Θεανώ
Φωτίου έχει τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θέλω να
κάνω τρεις διαπιστώσεις ή, τέλος πάντων, επισηµάνσεις –πάρτε
το όπως θέλετε- και να διατυπώσω δύο ερωτήµατα και να µου
απαντήσετε, για να καταλάβω.
Ξέρετε ότι δεν είµαι νοµικός, αλλά εκπαιδευτικός, δασκάλα.
Μια ζωή δίδασκα, πολλά χρόνια. Αυτό που µου έκανε µεγάλη εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ήταν ότι σας άκουσα το Σάββατο να
λέτε ότι «υπάρχει το αναφαίρετο δικαίωµα της µόρφωσης για τον
κρατούµενο». Αυτό µε συγκλόνισε γιατί κατάλαβα ότι όταν το
λέει αυτό ο νοµοθέτης –ξαναλέω ότι δεν είµαι νοµικός- δίνει ένα
πολύ µεγάλο βάρος στο ότι ο κρατούµενος έχει αυτή τη δυνατότητα της ανάσας, της ελπίδας.
Κύριε Υπουργέ, σκέφτοµαι ότι όταν ένας νεαρός άνθρωπος
που είναι σηµαδεµένος από µια δολοφονία, όπως ξέρουµε όλοι
-και δεν θα το κάνω τραγικό, κύριε Υπουργέ, µιλάω καθαρά ως
εκπαιδευτικός και ως σκεπτόµενος άνθρωπος και ζητώ να µου
απαντήσετε και εσείς ισότιµα- θέλει να µπει στο πανεπιστήµιο
της χώρας και το κάνει, τι επενδύει σε αυτή την προσπάθειά του;
Δεν επενδύει αυτή την ανάσα της γνώσης, µέσα από αυτό το
αναφαίρετο δικαίωµα να βρεθεί σε ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα
µαζί µε άλλους ανθρώπους, µαζί µε δασκάλους, καθηγητές, σαν
ανάσες σε ένα τροµακτικό και ζοφερό παρόν, αυτό του εγκλεισµού; Αυτό δεν είχε στο µυαλό του; Είχε στο µυαλό του να δραπετεύσει µόλις του έδιναν την άδεια;
Εάν είναι έτσι, εάν δηλαδή έχω δίκιο σε αυτόν τον συλλογισµό
και γι’ αυτό σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ, µήπως η τροπολογία
σας είναι εντελώς λάθος, γιατί ακριβώς του στερεί την ανάσα;
Δεν είναι η ίδια η γνώση ο µόνος σκοπός αυτής της µορφωτικής
και απελευθερωτικής διαδικασίας, είναι όλο αυτό το πλαίσιο που
περιέγραψα. Σκεφτείτε το λίγο, γιατί ξαναγυρνάµε στην ιστορία
που είχαν οι παλιοί Αριστεροί, οι οποίοι µορφώνονταν µέσα στις
φυλακές. Δεν είναι αυτό που µπορεί να εννοεί ο νοµοθέτης.
Εσείς το ξέρετε καλύτερα.
Δεύτερον, εµείς εδώ σαν Βουλή νοµίζω ότι αφού είµαστε το
νοµοθετικό Σώµα είµαστε πάντα πολύ ευαίσθητοι σε αυτό που
λέει η κοινωνία και στην κοινή βούλησή της. Εγώ δεν σας ρωτώ
εάν είναι κοινή βούληση της κοινωνίας σήµερα να µπορεί να πάει
ο Ρωµανός στα ΤΕΙ και να αρχίσει τα µαθήµατά του, διότι θα µου
πείτε «δεν το ξέρω, να κάνουµε κανένα δηµοψήφισµα». Αλλά θα
σας ρωτήσω το ανάποδο. Ποια θα είναι κοινή βούληση της κοινωνίας, εάν πεθάνει; Δεν θα είναι η πλήρης απαξίωση αυτού του
πολιτικού συστήµατος, που δεν τα κατάφερε ανάµεσα στους νοµικούς δαιδάλους; Και εγώ δεν εξαιρώ τον εαυτό µου.
Βλέπετε ότι εδώ γίνεται µια αγωνιώδης προσπάθεια από όλες
τις πτέρυγες, κύριε Υπουργέ, να βρούµε λύση. Πείτε µας εσείς
µια λύση, µια διέξοδο. Δεν θα είναι, λοιπόν, αυτή µια τροµακτική
απαξίωση για το πολιτικό σύστηµα, εάν τελικά δεν καταφέρουµε
να βρούµε τη λύση, απόψε ή αύριο το πρωί; Πότε θα τη βρούµε;
Η τρίτη επισήµανση, κύριε Υπουργέ, είναι ότι προκηρύξατε ήδη
µια διαδικασία µεγάλης πολιτικής εµβέλειας. Πώς θα πάµε σε αυτή
τη διαδικασία των εκατόν ογδόντα -που θα έχει πολιτικές ή µη εξελίξεις- µε τον Ρωµανό να ψυχοµαχάει; Δεν µπορούµε να πάµε εκεί!
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Είµαστε µπλοκαρισµένοι πλέον να µείνουµε εδώ µέχρι το χάραµα να τη βρούµε τη λύση. Δεν έχουµε άλλη επιλογή! Δεν το
καταλαβαίνουµε όλοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα;
Όσον αφορά τις δύο ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ, θα πω τα
εξής: Πρώτον, την τροπολογία Πανούση, αν κατάλαβα καλά, τη
σκέφτεστε. Χαίροµαι που τη σκέφτεστε, γιατί µέσα από αυτήν –
πάλι αν κατάλαβα καλά- αίρονται τα προβλήµατα που δηµιουργεί
ο νόµος σε σχέση µε την κατοχή, αίρεται δηλαδή το θέµα του αν
θα µπορεί ο συγκεκριµένος κρατούµενος Ρωµανός να διεκδικήσει το «βραχιολάκι». Αυτό είναι το ένα. Ελπίζω –αν κατάλαβα
καλά και από όλη τη συζήτηση που γίνεται αγωνιωδώς από όλες
τις πτέρυγες- να είστε έτοιµος να προχωρήσετε σε αυτήν την κατάσταση. Θα περιµένω µέχρι τελευταίας στιγµής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Όµως, σας ρωτάω κάτι, που ίσως εν τη αφελεία µου –µε την
έννοια ότι δεν είµαι νοµικός- το ρωτώ: Αύριο το πρωί ο Ρωµανός
µπορεί να αιτηθεί το «βραχιολάκι» στις φυλακές; Μπορεί, κύριε
Υπουργέ, να αιτηθεί το «βραχιολάκι», άσχετα αν µπορεί να το
πάρει αύριο; Και αν το αιτηθεί στο συµβούλιο των φυλακών και
έχει την απάντηση ότι ναι, το δικαιούται, είναι αυτή διέξοδος; Δεν
τα λέω αυτά για ρητορείες, τα εννοώ αυτά τα ερωτήµατα. Μπορεί –και πάλι σας το λέω- να είναι αφελή. Τα ακούσατε καθόλου;
Έχει το δικαίωµα ο Ρωµανός αύριο το πρωί να αιτηθεί το «βραχιολάκι» µετά από τη ρύθµιση που θα κάνετε µε την τροπολογία
του συναδέλφου Πανούση; Έχει το δικαίωµα να έχει την απάντηση «ναι, δικαιούσαι να το πάρεις»; Δεν µε ενδιαφέρει από εκεί
και ύστερα το αν θα το πάρει, µόλις τελειώσει ο διαγωνισµός.
Δεν µε νοιάζει καθόλου αυτό. Με νοιάζει αυτή η δέσµευση.
Αν µπορείτε να µου απαντήσετε, θα σας ήµουν υποχρεωµένη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κουτσούµπας.
Παρακαλώ να είστε συνεπής στον χρόνο σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Εγώ πάντα είµαι συνεπής, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το ξέρω ότι είστε, αλλά
πρέπει να το υπενθυµίζω κάθε φορά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από µια προηγούµενη τοποθέτηση του συναδέλφου που ήρθε εδώ και ανακοίνωσε
ότι δεν µας φοβίζει τίποτα, έπεσε το Χρηµατιστήριο, ανέβηκαν
τα επιτόκια και έµµεσα –πλην σαφώς- κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι δήθεν ελέγχει αυτές τις αγορές και έπρεπε να συµβεί
αυτό για να προκαλέσει τον φόβο. Θα ήθελα να σας απαντήσω
ευθέως -όχι µόνο από την πλευρά µου, αλλά πιστεύω ότι εκφράζω και την άποψη της Κυβέρνησης- ότι οι συµπεριφορές σας
και η πολιτική αστάθεια στην οποία οδηγείτε τον τόπο θα φέρουν
εκεί πέρα τη χώρα µας. Η δική σας πολιτική ανωριµότητα που
οδηγεί στην πολιτική αστάθεια µπορεί να φέρει αυτά τα δεινά
που εσείς θέλετε να ρίξετε σε εµάς και τίποτε άλλο.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα το οποίο µας απασχολεί. Το επίκαιρο
θέµα του Ρωµανού το εξαντλήσατε. Θα µπορούσα να πω ότι δεν
υπάρχει λόγος να διαφωνήσει κανείς µε πολλά από αυτά που είπατε.
Το δικαίωµα προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι
σεβαστό και πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Το δικαίωµα
στη ζωή είναι αναφαίρετο δικαίωµα. Το δικαίωµα στη µάθηση
είναι και αυτό αναφαίρετο δικαίωµα. Τα µεταφέρω αυτά από ένα
άρθρο του έγκριτου καθηγητού της Νοµικής κ. Μυλωνόπουλου.
Όµως, αναρωτιέµαι το εξής: Όταν καταλαµβάνονται οι σχολές
από καταληψίες και δεν αφήνουν να γίνονται τα µαθήµατα, δεν
υπάρχει εκεί το δικαίωµα των άλλων Ελλήνων νέων φοιτητών που
θέλουν να σπουδάσουν; Αυτό δεν το υποστηρίξατε ποτέ.
Τι συµβαίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση; Παρουσιάστηκε
εδώ ότι η µία πλευρά είναι η κοινωνικά ευαίσθητη και η άλλη
πλευρά από εδώ είµαστε εµείς οι απάνθρωποι που θέλουµε να
χαθούν ζωές.
Το ερώτηµα, όµως, είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Ζούµε
σε µια συντεταγµένη πολιτεία; Ζούµε σε µια κοινοβουλευτική δη-
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µοκρατία, όπου υπάρχουν θεσµοί και θεσµικά πλαίσια µέσα στα
οποία πρέπει να κινούµαστε;
Οφείλω να σας πω –το ξέρετε και το γνωρίζετε από τη στάση
µου µέσα στην Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος, στην
οποία έχω την τιµή να προεδρεύω- όχι µόνο πόσο διαλλακτικός
είµαι, αλλά και τι πρωτοβουλίες έχουµε πάρει προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τόσο ο ισχύων Σωφρονιστικός Κώδικας όσο και ο καινούργιος
που έχουµε ψηφίσει στην αρµόδια επιτροπή προστατεύει τον πολίτη-κατηγορούµενο. Οι διατάξεις µας είναι τιµωρητικές, έχουν
και σωφρονιστικό χαρακτήρα, είναι και ανθρωπιστικές. Γιατί;
Γιατί εδώ µέσα σε αυτήν τη Βουλή έχουµε ψηφίσει πάµπολλες
ευεργετικές διατάξεις για τους κατηγορούµενους.
Συνεπώς δεν πρέπει να παραπονούµαστε για όλη αυτή την
προσπάθεια που γίνεται. Η πολιτεία, και σε αυτή την περίπτωση,
γι’ αυτούς τους φοιτητές κρατούµενους έχει λάβει µέριµνα. Το
γεγονός τώρα ότι µπορεί να υπάρχει ένα νοµοθετικό κενό, πρέπει
εκεί να συµπληρωθεί κατά τέτοιον τρόπο που να µη φαίνεται ότι
η Βουλή «άγεται και φέρεται», αλλά ότι ενεργεί στα πλαίσια που
υπάρχουν µέσα στην έννοµη τάξη χωρίς να παρασύρεται από
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
Ειπώθηκε από συνάδελφο, από την κ. Κωνσταντοπούλου -και
θα συµφωνήσω µαζί της- ότι έχουµε τεράστια ευθύνη να σώσουµε µία ανθρώπινη ζωή. Θα συµφωνήσω. Έχουµε, όµως, και
τεράστια ευθύνη εµείς εδώ, ως κοινοβουλευτική δηµοκρατία, ως
Βουλευτές, να δώσουµε εµπιστοσύνη και ασφάλεια στους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες που κινδυνεύουν µε όλους αυτούς που
γυρίζουν µε Καλάσνικοφ.
Πρέπει να το πείτε κι αυτό. Πρέπει να προστατεύσουµε κι αυτούς. Και ο συγκεκριµένος ήταν ένας τέτοιος. Άλλο αν πρέπει να
το δει διαφορετικά το θέµα αυτό η πολιτεία. Τι έχετε να πείτε γι’
αυτό, γι’ αυτούς που γυρίζουν και σπέρνουν τον θάνατο µε τα
Καλάσνικοφ; Κάθε φορά θα έρχεται η Βουλή και θα νοµοθετεί
κατά διαφορετικό τρόπο; Τέτοια ασφάλεια θα παρέχουµε; Αλλά
αυτή την υποχρέωση έχουµε απέναντι στους πολίτες. Έχουµε
ευθύνη για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και ευθύνη για την ασφάλεια.
Θα πω και δυο λόγια για το νοµοσχέδιο, γιατί µονοπώλησε τη
συζήτηση αυτό το ζήτηµα. Είναι ένα νοµοσχέδιο που είναι το κατ’
εξοχήν θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο κάνει µία ορθολογιστική διαχείριση και αξιοποίηση των κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων. Υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγµή µαζεµένα 500
εκατοµµύρια τουλάχιστον στα ταµεία του κράτους ή στο Ταµείο
Παρακαταθηκών, τα οποία δεν µπορούν να αξιοποιηθούν.
Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει κάποιος να αµφισβητεί
και να µη θέλει να γίνει αυτή η ρύθµιση –που γίνεται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα- η οποία είναι προς το συµφέρον του ελληνικού δηµοσίου και µε την οποία, αν θέλετε, αποζηµιώνεται και δικαιώνεται το ελληνικό δηµόσιο.
Δεν φτάνει που µας ρωτάει η ελληνική κοινωνία «Τους βάλατε
φυλακή. Τα πήρατε τα χρήµατα πίσω;». Ε, αυτό κάνουµε µε αυτό
το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξαναπαίρνουµε
αυτά τα χρήµατα και τα αξιοποιούµε προς το συµφέρον του ελληνικού δηµοσίου.
Κύριε Υπουργέ, θα κλείσω ως εξής: Έκανε µία παρέµβαση
στην οµιλία του, την οποία παρακολούθησα -και θα µε βρείτε
σύµφωνο- και νοµίζω ότι υπάρχει και µία συγκεκριµένη τροποποίηση ή προσθήκη από τη Δηµοκρατική Αριστερά, στο θέµα που
σας έδωσε ο κ. Παυλόπουλος.
Όταν νοµοθετούµε αυτό το νοµοθέτηµα, που έχει αυτή τη φιλοσοφία, δεν µπορούµε να µην παίρνουµε µέτρα για να προστατεύσουµε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν µπορούν να
πληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και το ΦΠΑ από
πραγµατική αδυναµία πληρωµής. Πρέπει να το φέρουµε επιτέλους. Και σας το έχω πει και το λέω πάλι ότι όχι µόνο δεν είναι
υποχρέωση που µας την επιβάλλει η τρόικα -να το πείτε, σας το
είπα και πάλι κατ’ ιδίαν- αλλά είχε συµφωνήσει και ο Πρωθυπουργός εδώ και ενάµιση χρόνο ότι δεν µπορεί σε ένα ευρωπαϊκό κράτος να παραµένει η ποινικοποίηση της ακάλυπτης επιταγής και
η ποινικοποίηση της µη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών,
αν θέλουµε να λεγόµαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε. Ήσασταν συνεπής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου δίνετε τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, βέβαια.
Τον λόγο έχει ο κ. Δρίτσας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ζητώ ως Κοινοβουλευτική
Εκπρόσωπος τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε. Επειδή
γνωρίζετε καλύτερα από όλους µας τον Κανονισµό, ξέρετε ότι ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλετε να µου αρνηθείτε τον
λόγο; Ειπώθηκε κάτι σε σχέση µε αυτά που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Λοιπόν, θέλετε να µε
ακούσετε ένα λεπτό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, να µε µαλώσετε δεν θα
ήθελα. Θα ήθελα να µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καθόλου δεν σας µαλώνω. Σας υπενθυµίζω τον Κανονισµό που λέει ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι επιτρέπεται να κάνουν µέχρι τρεις
παρεµβάσεις και έχετε κάνει ήδη τρεις. Είναι γραµµένες εδώ τέσσερις µάλλον και είναι γραµµένα τα λεπτά ως εξής: 2’-2’-2’-1’. Να
µιλήσει ο κ. Δρίτσας και να τελειώσουµε µε τους άλλους τρεις
οµιλητές και µετά παίρνετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε,
όποτε θέλετε.
Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήταν ολιγόλεπτες οι παρεµβάσεις και όχι κανονικές οµιλίες
της κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι έχετε καταγράψει, αλλά
ήταν ολιγόλεπτες παρεµβάσεις. Δεν ήταν χρήση των όσων προβλέπει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Δρίτσα, µη µε
διορθώνετε σε αυτά που τα ξέρω καλά. Οι παρεµβάσεις είναι δίλεπτες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ήταν κατά παραχώρηση του Προεδρείου γιατί προέκυπτε από τη συζήτηση και πήραν και άλλοι
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας ξαναβάλω τον
χρόνο σας. Συνεχίστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει σηµασία.
Προχωράµε. Απλώς χρειαζόταν να το επισηµάνουµε.
Υπάρχει πολύ σοβαρότερη εξέλιξη στη σηµερινή συζήτηση και
δεν κατανοώ, κύριε Υπουργέ, εάν σκοπεύετε σήµερα µε αυτά τα
οποία ήδη είπατε…
Πάλι έχετε συνοµιλίες. Κύριε Υπουργέ, αν εννοείτε ότι πράγµατι συναινείτε στο ότι αντιµετωπίζει το Κοινοβούλιο σήµερα ένα
πρόβληµα τεράστιας σηµασίας και ευαισθησίας -τη σωτηρία µιας
ανθρώπινης ζωής- παρακαλώ ακούστε όχι εµένα, αλλά όλους
όσοι µιλούν, γιατί σήµερα είναι µια ειδική συνεδρίαση. Δεν είναι
µια συνεδρίαση ρουτίνας, που κάτι και να σας ξεφύγει δεν πειράζει, θα σας το πουν οι συνεργάτες σας.
Ήδη µε τον κ. Σαλτούρο έχετε συναντηθεί σε αυτό το τελευταίο δίωρο τέσσερις φορές. Τι είναι αυτό που διαπραγµατεύεστε
επιτέλους, που είναι σηµαντικότερο από αυτό που η Αίθουσα
αυτή τη στιγµή, αγωνιώντας, προσπαθεί να αναδείξει;
Ερωτώ, λοιπόν, εννοείτε πράγµατι ότι η διαδικασία θα λήξει
µετά από λίγο και δεν θα έχει ληφθεί απόφαση για την τύχη του
Νίκου Ρωµανού;
Εµείς σας καλούµε να σκεφθείτε να παραταθεί και αύριο η συνεδρίαση -και το εννοώ, κύριε Πρόεδρε, και το απευθύνω και σε
εσάς- και να δουν ο εισηγητής µας και η Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, εν συνεχεία, το θέµα που έχει προκύψει στην Αίθουσα και από τη ΔΗΜΑΡ και από το ΠΑΣΟΚ και από πολλές
πλευρές και από εµάς και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και
από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές, ότι όσα
έχουν τεθεί προς συζήτηση πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και
να βρεθεί µία λύση, διότι η λύση που έχετε προτείνει είναι προφανέστατα ατελέσφορη. Άρα δεν έχει νόηµα να αυτοεπιβεβαιωθεί η Κυβέρνηση και εσείς προσωπικά ή η κυβερνητική
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πλειοψηφία για να µη γίνει τίποτε.
Εποµένως πρέπει να το σκεφθείτε να µην τελειώσει σήµερα
έτσι αυτή η συνεδρίαση. Απορώ. Στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό, όταν µίλησα, έκανα ένα σχόλιο -γιατί και στη συζήτηση
για τον προϋπολογισµό η υπόθεση «Νίκος Ρωµανός» µας απασχόλησε έντονα- και µίλησα τότε για το «σύνδροµο Ιαβέρη» που
διακατέχει τους κυβερνώντες. Σήµερα, διαπιστώνω µετά λύπης
ότι δεν είναι µόνο το «σύνδροµο Ιαβέρη», αλλά είναι και το «σύνδροµο Πόντιου Πιλάτου»: «Μακριά από εµένα το αίµα του αθώου,
νίπτω τας χείρας µου».
Διότι τι άλλο ήταν η σειρά των τοποθετήσεών σας, κύριε
Υπουργέ; Αφήνω ασχολίαστες τις άλλες, του κ. Πλεύρη, του κ. Καραγκούνη, άλλων Βουλευτών, οι οποίοι, κατά τη γραµµή του κ. Σαµαρά, θυµήθηκαν τα Καλάσνικοφ. Βεβαίως, κρατούµενος είναι και
κατάδικος για βαρύ ποινικό αδίκηµα. Δεν θα µπω σε ζητήµατα που
ήδη έχουν τεθεί, πώς, τι και γιατί. Οι άδειες δίδονται σε κατάδικους, σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήµατα. Η µέθοδος του σωφρονισµού που περιλαµβάνει την άδεια,
ακριβώς γι’ αυτές τις περιπτώσεις είναι. Τι σόι επίκληση είναι ότι
αυτός για τον οποίο συζητούµε τώρα έχει καταδικαστεί για ποινικό
αδίκηµα; Μα, για τι άλλο; Αν ήταν για πληµµέληµα, δεν θα ετίθετο
θέµα. Δεν θα ήταν καν κρατούµενος.
Από αυτή την άποψη, πώς είναι δυνατόν να λέτε, κύριε
Υπουργέ, ότι η Βουλή δεν µπορεί να νοµοθετήσει, παρεµβαίνοντας στις αποφάσεις της δικαιοσύνης; Αυτό είναι αδιανόητο. Η
Βουλή έχει αυτοτελή λειτουργία νοµοθέτησης επί τη βάσει και
των ευθυνών της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και της αυτοτελούς δικής της λειτουργίας και υπόστασης, πέραν του ότι είναι
υποκριτικό, διότι ήδη το νοµοσχέδιο που συζητούµε είναι ευθεία
παρέµβαση, κατά τη λογική σας, στη δικαιοσύνη. Διότι, καταδικασµένοι ή υπόδικοι ή κατηγορούµενοι, παρεµβαίνει η Βουλή και
ενώ οι δικαστές είναι, µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο, υποχρεωµένοι µέχρι τώρα να µην τους επιδικάσουν άλλες ποινές ή οτιδήποτε, έρχεται η Βουλή και τους δίνει µια άλλη δυνατότητα.
Δεν ήταν σαφέστατη η παρέµβαση της Βουλής, µε παρέµβαση
Βουλευτών και Κυβέρνησης στην υπόθεση της απάλειψης της
οριστικής και αµετάκλητης -κατ’ εµέ δεν ήταν αµετάκλητη, αλλά
έτσι ισχυρίζονται οι Υπουργοί- απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην περίφηµη υπόθεση του καταλογισµού στα µέλη της
Διοίκησης της Επιτροπής «ΑΘΗΝΑ 1997»; Εµείς είχαµε ζητήσει
τότε να δώσετε ένδικα µέσα, πράγµατι, γιατί ήταν άδικο να γίνει
αυτός ο καταλογισµός.
Αλλά µην κλείνετε µια υπόθεση που η δικαιοσύνη κατέληξε –
µε όποιον τρόπο κατέληξε- εκεί και επικυρώνετε µε δικαστική
απόφαση. Κι όµως, το κάνατε.
Και µάλιστα, µας είπε ο κ. Λοβέρδος τότε, που υπογράφει την
ίδια, τη δική σας τροπολογία ότι «Χρειάζεται σθένος και θάρρος
στο Κοινοβούλιο και όχι µιζέρια». Και τώρα η νοµοθέτηση θα
είναι παρέµβαση στη δικαιοσύνη; Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε
Και από αυτήν την άποψη η Βουλή των Ελλήνων έχει πράγµατι
σήµερα την υποχρέωση να σταθµίσει και να οργανώσει µια νοµοθετική παρέµβαση αναφορικά µε δύο αγαθά: την υπεράσπιση
της ανθρώπινης ζωής -το δεχθήκατε όλοι, δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσω σε αυτό- και συµπληρωµατικά τη διακινδύνευση µιας πιθανότατης προκλητής ανωµαλίας και διασάλευσης
και της δηµόσιας τάξης και της οµαλότητας στον πολιτικό βίο.
Και δεν είναι εφευρήµατα του ΣΥΡΙΖΑ αυτά ούτε κινδυνολογίες
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα δύο αγαθά δεν θα τα ρυθµίσει νοµοθετικά
η Βουλή, δεν θα παρέµβει µε τη νοµοθετική της εξουσία και αρµοδιότητα;
Κι όταν έρχονται δύο τροπολογίες, οι οποίες προσεγγίζουν µε ατέλειες; Με ατέλειες, αλλά προσεγγίσουν- την επιθυµητή
λύση, τις απορρίπτετε και εµµένετε στα δικά σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θέλω να ξέρω, κύριε Πρόεδρε: Υπάρχει άλλη δύναµη, έξω από αυτήν την Αίθουσα και έξω από τη Κυ-
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βέρνηση και έξω από τη Βουλή που µήπως επιβάλλει εντολές και
θελήσεις; Γιατί έχουµε δει στο παρελθόν τέτοιου είδους παρεµβάσεις και η ελληνική ιστορία έχει πάρα πολλές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Και µε αυτό κλείσατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θέλω να το σκέφτοµαι. Αλλά δεν µπορώ να κατανοήσω
αυτή την απάθεια της Κυβέρνησης και εσάς προσωπικά, κύριε
Υπουργέ, που δέχεστε ότι δεν µπορεί να γίνει τίποτα, αυτό µόνο
που προτείνατε εσείς, το οποίο δεν µπορεί και να υλοποιηθεί
άµεσα, διότι εκ των πραγµάτων…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Δώστε µου
τη δυνατότητα! Ολοκληρώνω. Αλλά είναι µείζονος σηµασίας ζήτηµα. Τελείωσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δύο λεπτά πήρατε από
τον χρόνο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, τελείωσα. Σας παρακαλώ!. Γιατί
τώρα αυτή η πίεση; Ολοκληρώνω µια σκέψη.
Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, ενώ και η δική σας ακόµα πρόταση
δεν µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα -είναι αυταπόδεικτο αυτό- πώς
διακινδυνεύετε όλα τα πολύ σοβαρά και µείζονος σηµασίας ζητήµατα, που κανονικά και εσείς δέχεστε ότι έρχεστε µε την τροπολογία σας να ρυθµίσετε; Είναι ατελέσφορη η τροπολογία σας
από κάθε άποψη, αντικειµενικά και υποκειµενικά. Άρα; Είστε ικανοποιηµένος; Τελειώσετε; «Νίψατε τας χείρας σας»; Δεν θέλω να
το πιστεύω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είδατε ότι δεν είπα ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί-εκπαιδευτικοί τους, από το Μειονοτικό Γενικό
Λύκειο Κοµοτηνής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Πασχαλίδης.
Ορίστε, κύριε Πασχαλίδη, έχετε τον λόγο και παρακαλώ να
είστε συνεπής στον χρόνο σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν
σχέδιο νόµου επιδιώκεται να ικανοποιηθεί η παλλαϊκή απαίτηση
για επιστροφή των κλεµµένων µε την ταυτόχρονη απόδοση δικαιοσύνης σε υποθέσεις καταχραστών του δηµοσίου χρήµατος.
Δυστυχώς, το σύνθηµα «φέρτε πίσω τα κλεµµένα» αντανακλά
την πεποίθηση του ελληνικού λαού περί ατιµωρησίας των πολιτικών της Μεταπολίτευσης. Έφτασε, όµως, επιτέλους η ώρα της δικαίωσης. Το ζήτηµα της επιστροφής των κλεµµένων, δηλαδή της
αξιοποίησης των χρηµάτων, τα οποία έχουν δεσµευτεί σε τραπεζικούς λογαριασµούς ή αυτά που έχουν δεσµευτεί σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία προφανώς εµπλέκονται σε σκάνδαλα διαφθοράς
ή σε σκάνδαλα τα οποία έχουν να κάνουν µε υπεξαίρεση ή κακοδιαχείριση ή άλλου τύπου εγκληµατική δραστηριότητα σε βάρος
του ελληνικού δηµοσίου, αυτά τα χρήµατα πρέπει άµεσα να αξιοποιηθούν. Δεν είναι απολύτως εύλογο χρήµατα, τα οποία είναι σε
αδρανείς τραπεζικούς λογαριασµούς και που προφανώς τα έχει
µεγάλη ανάγκη το ελληνικό δηµόσιο σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς που ζούµε, να τύχουν της χρήσης από τραπεζικά ιδρύµατα ή άλλους φορείς, αλλά και από το ίδιο το ελληνικό δηµόσιο;
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Η επιστροφή του συνόλου των κλεµµένων, όπως υπολογίζεται
από κατηγορητήρια και βουλεύµατα, από κατηγορούµενους για
διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος, θα παρέχει άµεση διευκόλυνση
στο δηµόσιο ταµείο, εφόσον θα προσφέρει ρευστότητα το ταχύτερο δυνατό, µε ποσό που µπορεί άµεσα να συγκεντρωθεί και να
ξεπεράσει ακόµα και το 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Υπουργός, ήδη
είναι δεσµευµένα και άρα άµεσα αξιοποιήσιµα περίπου τα 500
εκατοµµύρια ευρώ και υπολογίζεται πως µπορούν να έρθουν µε
συντηρητικές προβλέψεις περί το 1 δισεκατοµµύριο ακόµα.
Άλλωστε, µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος θα
επιτευχθεί και η καλύτερη οργάνωση της παρακολούθησης των
χρηµατικών αυτών ποσών και της αξιολόγησης του κόστους των
ενεργειών δέσµευσης και κατάσχεσης, καθώς αυτή η ανάγκη δεν
εξυπηρετούνταν από τη διάσπαρτη τήρηση των δεσµεύσεων και
κατασχέσεων ανά κατηγορούµενο ή ύποπτο ή τραπεζικό λογαριασµό ή πιστωτικό ίδρυµα.
Ταυτόχρονα, µε το παρόν νοµοσχέδιο θεσπίζεται για πρώτη
φορά η διαδικασία της ποινικής συνδιαλλαγής µε τον ύποπτο ή
τον κατηγορούµενο, µια πρακτική ιδιαιτέρως συνηθισµένη σε αλλοδαπές έννοµες τάξεις, δυνάµει της οποίας µε ανέκκλητη δήλωσή του ο ύποπτος ή κατηγορούµενος µπορεί να αποδώσει στο
δηµόσιο και στους λοιπούς κρατικούς φορείς τα ποσά που υφαρπάχτηκαν, προς πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση των αξιώσεών
τους, τυγχάνοντας έτσι ευνοϊκότερης ποινικής αντιµετώπισης και
σε καµµιά περίπτωση πλήρους απαλλαγής.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι δεν υπάρχει
απαλλαγή, όπως θέλησαν κάποιοι να παρουσιάσουν, αλλά προβλέπονται κάποιες ευνοϊκότερες ποινές στο άρθρο 2 παράγραφος
4, οι οποίες µάλιστα είναι όχι απλώς σκληρές, αλλά αυστηρότερες
ακόµα και σήµερα πανευρωπαϊκώς, όπως έχει αναφερθεί και από
τους εκπροσώπους των ποινικολόγων.
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 ορίζεται ο κύκλος των αδικηµάτων για τα οποία θα εφαρµοστούν οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις, καθώς και τα θιγόµενα από αυτά πρόσωπα.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για φορολογικά αδικήµατα του Τελωνειακού Κώδικα, για νοµιµοποίηση εσόδων, για το «πόθεν έσχες»,
για διαφθορά αξιωµατούχων, καθώς και για αδικήµατα του Ποινικού Κώδικα που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων, τα οποία πραγµατοποιούνται χωρίς βία
ή απειλή -δηλαδή αποκλείεται η ληστεία- και τελέστηκαν σε
βάρος του ελληνικού δηµοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
ΟΤΑ και των κρατικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
καθώς και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή οποιουδήποτε
άλλου φορέα της γενικής κυβέρνησης ή οποιασδήποτε ανεξάρτητης διοικητικής ή άλλης κρατικής αρχής.
Επιπλέον, οι ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για τις διατάξεις των
άρθρων 256 και 258 του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν την απιστία και υπεξαίρεση στην υπηρεσία.
Εν συνεχεία, στο πρώτο άρθρο αναλύονται λεπτοµερώς οι διαδικασίες, προβλέποντας δύο διαβαθµίσεις, αφ’ ενός για εκείνα
τα αδικήµατα τα οποία έχουν τελεστεί σε βάρος του ελληνικού
δηµοσίου, τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 2 και αφ’
ετέρου κατά των λοιπών προσώπων του ελληνικού δηµοσίου, τα
οποία προβλέπει η παράγραφος 3.
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει και για το άρθρο 4, σύµφωνα
µε το οποίο από τις διαδικασίες αυτές εξαιρούνται οι περιπτώσεις του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, των Αναπληρωτών
Υπουργών, Υφυπουργών, Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Γενικών
και Ειδικών Γραµµατέων, Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών,
Δηµάρχων, Αντιδηµάρχων ή άλλων προσώπων που συµµετείχαν
στη διάπραξη των εγκληµάτων.
Όπως προαναφέρθηκε, µε το παρόν νοµοσχέδιο εισάγεται για
πρώτη φορά ο θεσµός της ποινικής συνδιαλλαγής. Ο στόχος
αυτής της ρύθµισης είναι να παρασχεθεί κίνητρο στον ύποπτο ή
τον κατηγορούµενο για την ποινική του µεταχείριση στην περίπτωση που κηρυχθεί ένοχος, επιστρέφοντας στο ελληνικό δηµόσιο τη ζηµία του είτε µε συναίνεσή του για δεσµευµένα χρήµατα
είτε µε την καταβολή χρηµατικών ποσών από τα µη δεσµευµένα,
εφόσον δεν επαρκούν τα δεσµευµένα και δεν υπάρχουν.
Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στον κατηγορούµενο ή σε οποι-
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ονδήποτε τρίτο που ενεργεί µε εντολή και για λογαριασµό του
να καταβάλουν το συνολικό ποσό της ζηµίας ή της αξίωσης,
όπως αυτή καθορίζεται στο κατηγορητήριο, στο κλητήριο θέσπισµα ή στο βούλευµα έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθµό της δικαιοδοσίας ή να συναινέσουν µε
ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους στην απόδοση στο ελληνικό
δηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα ή τους φορείς των δεσµευµένων
ή κατασχεµένων ή µετρητών, που αφορούν σε απαγόρευση κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή θυρίδων.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το όλο εγχείρηµα του
παρόντος νοµοσχεδίου διέπεται από το πνεύµα σεβασµού στις
συνταγµατικές αρχές και την αρχή τεκµηρίου της αθωότητας,
της προστασίας της οικονοµικής ελευθερίας, της περιουσίας και
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εν γένει και γι’ αυτό ευελπιστούµε
σε καθολική υπερψήφισή του και άµεση εφαρµογή του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση, αλλά και οι τροπολογίες και
συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου είναι αποκαλυπτικά της
πολιτικής την οποία πρεσβεύει και υλοποιεί αυτή η Κυβέρνηση.
Από τη µια µεριά, έχουµε ένα µείζον θέµα, το οποίο έχει αναδειχθεί µέχρι τώρα από τις οµιλίες όλων των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του εισηγητή και της Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και
είναι το να σωθεί µια ανθρώπινη ζωή και από την άλλη, έχουµε
την Κυβέρνηση που φέρνει µια τροπολογία, λες και δεν έχει συµβεί τίποτα, λες και βρισκόµαστε πριν από τριάντα πέντε µέρες,
πριν ο Ρωµανός κάνει απεργία πείνας. Φέρνει µια τροπολογία, η
οποία λέει ότι η φοίτηση µπορεί να γίνει και µε παρακολούθηση
µαθηµάτων εξ αποστάσεως. Άκουσον!
Ο ΣΥΡΙΖΑ σας καταθέτει µια πολύ συγκεκριµένη τροπολογία,
η οποία έχει και µεταβατική διάταξη. Ισχυρίζεστε ότι σας αδικούµε, ότι σας λέµε πώς να επέµβετε στη δικαιοσύνη και ότι όταν
σας λέµε αυτά τα πράγµατα, παραβιάζουµε το κράτος δικαίου.
Ερώτηση: Γιατί, λοιπόν, δεν κάνετε δεκτή την τροπολογία που
έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να τη βελτιώσετε -πάνω σ’ αυτή τη λογική όµως- ή να εξαλείψετε κάποιες ασάφειες, όπως είπατε; Να
πείτε: «Δεκτή, ελάτε να την φτιάξουµε. Κύριε εισηγητά, την αποδέχοµαι». Γιατί δεν την δέχεστε και µαζί µε τους υπηρεσιακούς
παράγοντες να την δείτε, ώστε να σωθεί µια ανθρώπινη ζωή; Δεν
το κάνετε, όµως.
Ξέρετε γιατί δεν το κάνετε, κύριε Υπουργέ; Να σας πω εγώ.
Δεν το κάνετε, γιατί νοµίζετε ότι επειδή η Θάτσερ γλίτωσε, αφού
πέθανε ο Μπόµπι Σαντς, θα γλιτώσετε και εσείς. Γι’ αυτό δεν το
κάνετε, από τυφλή ιδεολογική τοποθέτηση. Σας έχουν πει, προφανώς, οι διάφοροι που συµβουλεύουν την Κυβέρνηση να δείξετε πυγµή και σκληρότητα και θα την βγάλετε «καθαρή».
Δεν θα τη βγάλετε «καθαρή». Ο λαός έχει ήδη αποφασίσει και
όσο περνάνε τα λεπτά και οι ώρες, αποφασίζει µε συντριπτικό
ποσοστό υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σώζεστε, ακολουθώντας τη λογική της Θάτσερ για τον Μπόµπι Σαντς για τον Ρωµανό.
Την ίδια στιγµή, όµως, που δεν συναλλάσσεστε µε έναν αντιεξουσιαστή, ο οποίος δεν γουστάρει τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δηµοκρατία, το αστικό καθεστώς, συναλλάσσεστε στο άρθρο 2 µε
διάφορους τύπους, οι οποίοι έχουν καταχραστεί το δηµόσιο
χρήµα. Βγαίνουν οι Βουλευτές σας και λένε: Υλοποιούµε το καθολικό αίτηµα «φέρτε πίσω τα κλεµµένα». Αλήθεια; Γι’ αυτό το
κάνετε;
Το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής τι λέει στο άρθρο 2;
Λέει: «Η νοµική φύση της διάταξης είναι ιδιότυπη. Το εν λόγω ζήτηµα έχει, ωστόσο, γενικότερη σηµασία από πλευράς αρχών του
κράτους δικαίου. Με το νοµοσχέδιο, αντικειµενικώς ενθαρρύνεται ο δράστης που τελεί διακεκριµένη απάτη πολλών εκατοµµυρίων ευρώ σε βάρος του δηµοσίου µε τη λογική τού «αν µε
πιάσουν τα αποδίδω και γλιτώνω», να τελέσει την πράξη του και
αν ατυχήσει και γίνει αντιληπτός, να υποστεί ποινή, η οποία µπορεί, όπως ειπώθηκε, να είναι κατά κανόνα µετατρέψιµη, όπως
στην περίπτωση, παραδείγµατος χάριν, κοινής κακουργηµατικής
απιστίας κατά του δηµοσίου» κ.λπ..
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Αυτά σας λέει. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιµότητες υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ή σας λέει ότι,
κύριοι, πάτε κάποιους να γλιτώσετε;
Εγώ είµαι πάρα πολύ καχύποπτος, γιατί υπάρχει µία πολύ
βαριά, σκοτεινή υπόθεση, στην οποία έχουν εµπλακεί ως υπερασπιστές, ως δικηγόροι στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, ο πρώην
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και νυν Υπουργός Υγείας, ο
πρώην Γενικός Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου, ο κ.
Μπαλτάκος, µετά την υπουργοποίηση του κ. Βορίδη και εννοώ
την απάτη της «ENERGA» και της «HELLAS POWER», η οποία
έχει στοιχίσει 250 εκατοµµύρια ευρώ στο ελληνικό δηµόσιο. Έχει
στοιχίσει 250 εκατοµµύρια ευρώ!
Υπάρχει και καταγγελία του δικηγόρου του δηµοσίου, ο οποίος
πυροβολήθηκε. Το καταγγείλαµε και στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας, αλλά η Πλειοψηφία δεν απεδέχθη να έρθουν να καταθέσουν οι άµεσα ενδιαφερόµενοι στην υπόθεση. Ο ίδιος κατονοµάζει ποιος είναι ηθικός αυτουργός, γιατί λέει ότι απειλήθηκε
µπροστά στον κ. Μπαλτάκο.
Αν, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, δεν θέλετε να είµαι καχύποπτος,
που είµαι πάρα πολύ, θέλω να µας πείτε –το καταθέτω και το ζητάµε επισήµως- να µας δικαιολογήσετε ποια είναι η ανάγκη να
έρθει αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία.
Πρώτο ερώτηµα: Ποιες είναι οι εκκρεµείς υποθέσεις; Πόσοι
και ποιοι είναι αυτοί που έχουν καταχραστεί µέχρι 250.000 ευρώ,
οι µικροί; Δεύτερον, ποιοι είναι αυτοί που έχουν καταχραστεί από
250.000 ευρώ και πάνω; Ποιοι και πόσοι είναι; Πείτε µας, ποιοι
και πόσοι είναι αυτοί που έχουν καταχραστεί και τι υποθέσεις εκκρεµούν; Διότι, πρέπει να µας πείσετε ότι αυτό το κάνετε για το
καλό του ελληνικού λαού και όχι για το καλό κάποιων, οι οποίοι
µπορεί να είναι πολιτικοί σας φίλοι.
Αυτό δεν το λέω µόνο εγώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Ο Γενικός Γραµµατέας καταπολέµησης διαφθοράς κ. Ρακιτζής
σας είπε στην επιτροπή ότι συχνά γίνονται νοµοθετικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφθορά. Για παράδειγµα, απαλλαγή
µελών Διοικητικού Συµβουλίου ΤΑΙΠΕΔ ή του κ. Προβόπουλου,
πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, η µεγάλη ιστορία
που το Τ+3 έγινε Τ+10, του κ. Παπανδρέου και του κ. Παπακωνσταντίνου. Η Αγία Τριάδα! Πόσα δισεκατοµµύρια ευρώ έχασε ο
ελληνικός λαός και µπήκε στα µνηµόνια; Αυτά σας έχει πει.
Άρα, αντί να κάνετε µια νοµοθετική πρωτοβουλία που θα σώσει
µια ανθρώπινη ζωή, φέρνετε νοµοθετικές πρωτοβουλίες, οι
οποίες, όπως λέει ο κ. Ρακιτζής -όχι εγώ- αλλά και οι υπόλοιποι
εισαγγελείς που έχουν µιλήσει για την καταπολέµηση της διαφθοράς, που ενισχύει τη διαφθορά.
Πείτε µας ποιες είναι αυτές οι εκκρεµείς υποθέσεις, ποιους
αφορούν, πόσα χρήµατα αφορούν, τι προσδοκάτε και γιατί φέρνετε τα άρθρα 2, 6, 8 και 9 του νοµοσχεδίου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βούτσης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν γίνεται, κύριε Πρόεδρε, αυτόν
τον κώδωνα να τον σταµατάµε, γιατί προσπαθούµε εν ηρεµία και
πολλές ώρες να είµαστε εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όταν έρθει η ώρα, ο κώδωνας χτυπάει µόνος του.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από την ώρα που ήρθατε τον
αφήνετε να χτυπάει µε πολύ ενοχλητικό τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για να τελειώνουν οι
οµιλητές.
Ορίστε, κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η θανατική
ποινή στην Ελλάδα ουσιαστικά καταργήθηκε το 1972 και τυπικά,
αν δεν κάνω λάθος, το 1987.
Δεν είναι δυνατόν το 2014 να επανέλθει εµµέσως, µέσω µιας
άκρως ιδεοληπτικής αντιµετώπισης, ενός θέµατος για το οποίο
υπάρχει το τεκµήριο του υπέρτατου αγαθού, της ανωτέρας βίας,
των έκτακτων αναγκών, όπως σας είπαν όλοι οι εισηγητές και έγκριτοι νοµικοί. Είστε και εσείς έγκριτος νοµικός. Είναι σαφές ότι
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δεν είναι µόνο, ούτε κυρίως νοµικό πλέον το ζήτηµα, αλλά είναι
βαθιά πολιτικό. Αφορά µια ανθρώπινη ζωή και δεν µπορούµε να
βγούµε σήµερα απ’ αυτή την Αίθουσα ή, εν πάση περιπτώσει,
όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, χωρίς να έχει δοθεί λύση σ’
αυτό το ζήτηµα.
Θα µου πείτε: Τι θα σηµαίνει «λύση»; Ξέρετε καλύτερα εµού τι
θα πει λύση. Σηµαίνει µήνυµα, σηµαίνει κλίµα, σηµαίνει πολιτική
δέσµευση. Αυτό είναι λύση.
«Μα, θα πάρω τηλέφωνο;», είπατε. Ουδείς σας το εισηγήθηκε.
Δεν είναι έτσι.
Μας προξένησε αρνητικά συναισθήµατα –παρ’ ότι καταχειροκροτήθηκε από την παράταξής σας και ήταν το σηµείο που χειροκροτήθηκε περισσότερο απ’ όλα όσα είπε ο κ. Σαµαράς
προχθές, όπως γράφουν οι εφηµερίδες- το ότι αναφέρθηκε µε
έναν τέτοιον τρόπο σ’ αυτόν τον νεαρό, που, εν πάση περιπτώσει,
δεν έχει ούτε ανθρωποκτονία ούτε τροµοκρατία ούτε οτιδήποτε,
όταν µίλησε για το Καλάσνικοφ κ.λπ..
Τι κάνουµε, διογκώνοντας και παροξύνοντας τα ζητήµατα;
Υπάρχουν και άλλα Καλάσνικοφ, ξέρετε. Δηλαδή, το ηµερολόγιο
Χριστοφοράκου ήταν Καλάσνικοφ που έβλεπε προς το πολιτικό
σύστηµα. Το ξέρετε το περιεχόµενό του και δεν φέρατε εδώ τον
κ. Χριστοφοράκο για να δώσει εξηγήσεις. Ποιο συµβούλιο φυλακών τον άφησε τον κ. Χριστοφοράκο; Δεν έφτασε καν εκεί. Έτσι
δεν είναι;
Η λίστα Λαγκάρντ είναι, επίσης, ένα πολιτικό Καλάσνικοφ που
βλέπει προς το πολιτικό σύστηµα. Άρα, λοιπόν, είναι δυνατόν και
σ’ αυτό το επίπεδο όταν συζητάµε, να διεγείρουµε τα πάθη, τις
ιδεοληψίες ανάµεσα στις παρατάξεις; Είναι δυνατόν να λέµε «να,
ο εικοσιενάχρονος ληστής, που είχε το Καλάσνικοφ» κ.λπ.;
Κύριε Αθανασίου, προκαλώ τον κ. Καραγκούνη, ο οποίος ήταν
και Υφυπουργός, να µας φέρει εδώ τη λίστα µε τις χιλιάδες φοιτητικές άδειες που έχουν δοθεί. Σας διαψεύδω. Να είµαστε πολύ
προσεκτικοί, όταν µιλάµε γι’ αυτά τα πράγµατα, για τις χιλιάδες
φοιτητικές άδειες που έχουν δοθεί.
Έχω υπ’ όψιν µου µια περίπτωση. Διεκόπη η φοίτηση σε έναν
νεαρό εικοσιενός ετών –µε ποινή για οκτώ χρόνια, όχι µε δεκαπέντε- από το συµβούλιο των φυλακών, αυτό το οποίο δεν επιδέχεται καµµίας πιέσεως, ενώ δεν υπήρχε ούτε Καλάσνικοφ στη
µέση ούτε τροµοκρατική ενέργεια. Δεν εδόθη άδεια, διεκόπη η
φοίτηση. Υπάρχει µια τέτοια περίπτωση, ξέρετε, κάπου την έχω
µάθει.
Σας προκαλώ. Δεν ισχύουν αυτά που λέτε εδώ και καθησυχάζετε την Εθνική Αντιπροσωπεία. Δεν ισχύουν. Υπάρχουν εντολές
σαφέστατες, κλίµα σαφέστατο, που λέει το εξής: «Μετά απ’ αυτό
που έγινε µε τον Ξηρό, κόψτε τους τις άδειες». Υπάρχει ως κλίµα.
Απόφαση δεν υπήρξε, για να ελεγχθούν οι εισαγγελείς; Πώς µπορούν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, οι εισαγγελείς, πράγµατι µε τη συνείδησή τους, όπως λέτε –είµαστε µαζί σας σ’ αυτό, να το ξέρετε
και το γνωρίζετε- ελεύθερα και ανεπηρέαστα να πάρουν την απόφασή τους, όταν έχουν ελεγχθεί επειδή έδωσαν άδειες σε άλλους κρατουµένους; Αλήθεια δεν είναι; Αυτό δεν ήταν πολιτική
άποψη; Εγώ δεν το λέω παρέµβαση. Εκτίµηση δηµόσια είναι.
Έγινε ένας δηµόσιος διάλογος γύρω απ’ αυτό το ζήτηµα που
διαµόρφωσε, συµπύκνωσε έναν συσχετισµό δυνάµεων που οδήγησε προς τα εκεί. Έτσι κρίνονται τα πράγµατα.
Γι’ αυτό σας λέω να µιλήσουµε πολιτικά. Δεν είναι δυνατόν να
δίνετε ένα σήµα αυταρχισµού και σιδηράς πυγµής του κράτους
απέναντι σε µια κοινωνία που έχει ευαισθησίες και ισχυρό αίσθηµα κοινωνικής αδικίας απ’ όσα συµβαίνουν. Λέτε να µην καταλαβαίνουµε; Καταλαβαίνετε και εσείς πως όλη αυτή η
συµπεριφορά είναι µια πλευρά αυτού που λέµε πολιτική και
στρατηγική του «σοκ και δέος, εδώ δεν θα σηκώσει κεφάλι κανείς, αφήστε την πλάκα, κανένας να µην κάνει τίποτα».
Σας είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου -και εσείς το έχετε πει και
είναι υπέρ του Υπουργείου- πως έχουµε ελάχιστο ποσοστό στο
ζήτηµα των αδειών, που έχουµε πρόβληµα. Το ζήτηµα των
αδειών, το οποίο υπήρξε µία σοβαρή διαρθρωτική αλλαγή που
βοήθησε το σωφρονιστικό σύστηµα, που κατά τα άλλα έχει τα
κακά του µύρια χάλια. Τα γνωρίζετε πολύ καλά. Στο ζήτηµα των
αδειών, έχουµε ένα ελάχιστο ποσοστό που έχουµε πρόβληµα.
Πείτε το στην ελληνική κοινωνία, πείτε το στην παράταξή σας, αν
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και λείπουν τώρα οι κύριοι και οι κυρίες, που όταν σηκώνονται
και µιλάνε γι’ αυτά τα θέµατα είναι, όχι στον προηγούµενο αιώνα,
αλλά δεν ξέρω και εγώ πού, µε τον τρόπο που µιλάνε.
Άρα, λοιπόν, η λύση θα πρέπει να δοθεί και να δοθεί σήµερα.
Το σύνδροµο και η στάση του Ποντίου Πιλάτου δεν ταιριάζει
στην Κυβέρνηση και δεν ταιριάζει και σε εσάς προσωπικά, στον
οποίο έχει αφεθεί αυτή η ευθύνη. Είναι αδύνατον να τελειώσει
αυτή η διαδικασία και να επιγράφεται –φανταστείτε το, χτύπα
ξύλο!- «το µοιραίο φυγείν αδύνατο».
Τα εξαντλήσαµε. Το συµβούλιο είπε αυτά και εκείνα, στηριζόταν εκεί και είναι δεκαπέντε τα χρόνια κ.λπ.. Θα γελάει και θα
κλαίει η κοινωνία. Πρέπει να δοθεί λύση, να δοθεί κλίµα, να δοθεί
κατεύθυνση σ’ αυτό το πράγµα και θα πρέπει να πάρετε την ευθύνη σε σχέση µε αυτό. Θα σας παρακολουθεί και θα µας παρακολουθεί όλους µας, οτιδήποτε συµβεί, ο µη γένοιτο!
Έτσι και αλλιώς, σε αυτό που ζητάει αυτό το παιδί πρέπει να
το διευκολύνουµε. Γιατί περί παιδιού πρόκειται και «παιδί» λέω
µε την έννοια όλου αυτού του βιογραφικού του που ανελύθη από
αυτό το Βήµα, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου- το οποίο παιδί
έχει περάσει µία επώδυνη διαδροµή και έχει µία αυτοσυνείδηση
κάποιων πράξεων και απόψεων, τις οποίες πρέπει να σεβαστούµε.
Δώσατε σηµασία στο ότι ο δάσκαλος –είναι ένας εξαιρετικός
κύριος, απ’ ό,τι ξέρω- είπε: «Να τον παρακολουθώ, ας πηγαίνουµε µαζί σε κάποια µαθήµατα»; Γιατί όχι; Γιατί να µη διευκολυνθεί; Γιατί το αναγάγαµε σε τόσο µεγάλη υπόθεση; Ξέρετε
γιατί; Για να µην πουν ότι το κράτος υποχωρεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Είστε εναντίον του
κράτους;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Το κράτος είµαστε και εµείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εναντίον του κράτους
είστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Όπως δεν εκφράζετε τον πατριωτισµό
και τους Έλληνες εδώ, δεν εκφράζετε και…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Δεν θα έχετε κράτος
εσείς, µπάχαλο θα έχετε. Μας ακούν και µας βλέπουν οι Έλληνες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Όπως χειροκροτήσατε τον συνάδελφό σας που είπε περί των καταλήψεων και του Προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω ότι αυτή η δηµοκρατία στηρίχθηκε και σε καταλήψεις, και µας ακούν και µας βλέπουν αυτοί οι οποίοι ήταν
και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου και στα κινήµατα µέσα στη
Μεταπολίτευση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ας µην ήταν άνθρωποι
απ’ αυτήν την παράταξη και θα βλέπετε τι δηµοκρατία θα είχαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι διακοπές, παρακαλώ.
Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αυτή η παρένθεση δεν θα µπορέσει να
υπάρξει. Αυτοί που σας µιλάνε έχουν στεριώσει τη δηµοκρατία
εδώ µέσα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Δεν θα απειλείτε την
Αντιπροσωπεία…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Το καταλάβατε; Και δεν σας το λέω
απειλητικά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ας µην ήταν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Γιατί επιµένετε, κύριε
Υψηλάντη; Είναι η σειρά του να µιλήσει, γιατί επιµένετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν σας το λέω απειλητικά. Να βάλετε
χέρι στους απατεώνες µε τους οποίους συναγελάζεστε, µε τη
διαπλοκή…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Απατεώνες δεν είναι
σε αυτήν την παράταξη που…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν λέω για εσάς. Καταλάβατε; Με αυτούς που συναγελάζεστε, µε τη διαπλοκή µε την οποία είστε αγκαζέ ως Κυβέρνηση, εκεί να απευθυνθείτε, εκεί κρίνεται το
κράτος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εσείς να κάνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να µη γράφεται τίποτα
στα Πρακτικά απ’ αυτά που λέει ο κ. Υψηλάντης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν γράφετε τίποτα απ’
αυτά που λέτε στα Πρακτικά, κύριε Υψηλάντη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εκεί κρίνεται το κράτος, στο πώς θα
δει µεθαύριο ο κ. Βενιζέλος τον Σόιµπλε, αν θα τον δει µε όρθιο
το κεφάλι. Εκεί να σηκώσει το κεφάλι του. Καταλάβατε; Όχι στον
Ρωµανό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …
(Θόρυβος στην Αίθουσα–κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, όχι διακοπές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μαρία Διακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και για το περιεχόµενο των διακοπών να πείτε κάτι, γιατί αυτά που ακούστηκαν, κύριε Πρόεδρε,
είναι αδιανόητα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Αδιανόητα είναι αυτά
που λέτε εσείς, κυρία Κωνσταντοπούλου και ύβρεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Γιατί επιµένετε, κύριε
Υψηλάντη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ύβρεις είναι; Η δηµοκρατία έγινε
από την κατάληψη της Νοµικής και του Πολυτεχνείου…
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Καλώς! Έτσι θα κυβερνήσετε την Ελλάδα; Ο Βαρουφάκης τα είπε από το πρωί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υψηλάντη, γιατί
επιµένετε για κάτι που δεν πρέπει να γίνεται; Γιατί επιµένετε σε
διακοπές; Παρακαλώ πολύ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο
από την άλλη πλευρά θα διακόπτουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν διακόπτουν. Δύο
διακοπές έκαναν και τους σταµάτησα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Έτσι νοµίζετε. Εσείς
είστε µόνο για να προεδρεύετε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κυρία Διακάκη.
Γιατί δεν αρχίζετε; Ο χρόνος σας έχει αρχίσει.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, στην περίπτωση που θα θέλατε ακόµα λίγο για να πειστείτε για το δίκαιο των λόγων µας
στο επίµαχο θέµα, ελπίζω να συµβάλω σε αυτό µε την τοποθέτησή µου σε ένα ζήτηµα που στον αξιακό κώδικα κάθε πολιτισµένου ανθρώπου ξεπερνά κατά πολύ τις ιδεολογικές και πολιτικές
αγκυλώσεις και τις κοµµατικές εξαρτήσεις.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να µιλήσω για τον
ανθρωπισµό στη χώρα που για πρώτη φορά ακούστηκε «µέτρον
πάντων άνθρωπος».
Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης και κύριοι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, σήµερα δεν αναµετράστε µε τους πολιτικούς σας
αντιπάλους, αναµετράστε µε τον ίδιο σας τον εαυτό. Η αποδοχή
ή µη της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, άλλων κοµµάτων και φορέων,
για να αποκτήσει πρόσβαση στο αναφαίρετο δικαίωµα της παιδείας ο απεργός πείνας Νίκος Ρωµανός, δεν είναι ζήτηµα πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ζήτηµα ανθρωπισµού και ορθής
χρήσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όσους έχουν στερηθεί,
µε απόφαση βεβαίως της δικαιοσύνης, την ελευθερία τους.
Φέρνετε µια τροπολογία στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, η
οποία δεν επιλύει ουσιαστικά το πρόβληµα. Αντίθετα, το µεταθέτει στο µέλλον, στην προσπάθειά σας και το σκληρό πρόσωπο
του κράτους να υπερασπίσετε, αλλά και την υποκρισία σας να
κρύψετε.
Σήµερα, ένα νέο παλικάρι είκοσι ενός χρονών βρίσκεται στην
τριακοστή ηµέρα απεργίας πείνας, διακυβεύοντας τη ζωή του,
διεκδικώντας το δικαίωµά του στην εκπαίδευση, απαιτώντας, αν
θέλετε, µε τη στάση του από την πολιτεία και τη δηµοκρατία να
αποδείξει ότι δεν εκδικείται και δεν τιµωρεί.
Μίλησα για υποκρισία και λογικά κάποιος µπορεί να αναρωτηθεί πού είναι η υποκρισία σας. Απαντώ αµέσως. Πριν από λίγους
µόνο µήνες η πολιτεία η ίδια προχώρησε σε τιµητική εκδήλωση
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για τους κρατούµενους που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Μένει, λοιπόν, να µας εξηγήσει ο κύριος Υπουργός, αλλά
και ο κύριος Πρωθυπουργός, που µόλις την Κυριακή στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό από αυτό εδώ το Βήµα µάς υπενθύµισε ότι ο Νίκος Ρωµανός καταδικάστηκε για ένοπλη ληστεία:
Έχουν δικαίωµα οι παραβάτες του νόµου στην εκπαίδευση ή
µήπως σύµφωνα µε την πρωθυπουργική αντίληψη του αυταρχισµού πυγµής και πλήρους αδιαφορίας για το ύψιστο αγαθό, που
είναι η ανθρώπινη ζωή, ό,τι δίνει µε το ένα χέρι, φροντίζει να το
αφαιρεί µε το άλλο;
Κύριοι Βουλευτές, δεν είναι τα πάντα στη ζωή ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Η ανθρώπινη ζωή δεν σταθµίζεται µε πολιτικά
οφέλη και ζηµίες. Θέλω να υπενθυµίσω για άλλη µια φορά ότι το
αναφαίρετο δικαίωµα στη µόρφωση και η ακώλυτη συµµετοχή
όλων των πολιτών σε αυτό αποτελεί συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία και δεν µπορούµε να προβαίνουµε σε διακρίσεις
ανάλογα µε το ποινικό ιστορικό του καθενός για το αν µπορεί να
µορφωθεί ή όχι.
Αποτελεί αυτή η στάση έναν άλλου είδους κοινωνικό αποκλεισµό, µια µορφή ρατσισµού, που για ορισµένους είναι ψιλά γράµµατα. Για εµάς, όµως, δεν είναι. Υποτίθεται ότι σκοπός του
συστήµατος είναι να σωφρονίσει τους κατάδικους και να τους
επανεντάξει στο κοινωνικό σύνολο. Αν βασικό εργαλείο για την
επανένταξη δεν είναι η µόρφωση, τότε ποιο είναι; Μήπως οι
άθλιες συνθήκες διαβίωσης µέσα στις φυλακές; Η έλλειψη στοιχειωδών υποδοµών για µια αξιοπρεπή διαβίωση των φυλακισµένων;
Κύριε Υπουργέ, µε την υπό συζήτηση τροπολογία δίνετε τη δυνατότητα σε κρατούµενους και υπόδικους να παρακολουθούν εξ
αποστάσεως µαθήµατα και εργαστήρια, καθώς και να εξετάζονται µε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή µε τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας.
Ξεχνάτε ότι τα εργαστήρια απαιτούν τη φυσική παρουσία του
φοιτητή. Αδιαφορείτε πλήρως για το ότι η υλικοτεχνική υποδοµή
για µια τέτοιου είδους διαδικασία σήµερα δεν υπάρχει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, όπως εξάλλου και ίδιος
ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ δήλωσε.
Ανασκολοπίζετε την κοινή λογική και την παιδαγωγική, καθώς
σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα απαιτείται η φυσική συµµετοχή του εκπαιδευόµενου. Αλλιώτικα, όλα τα συστήµατα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα έδιναν πτυχία δι’ αλληλογραφίας.
Νοµίζετε ότι η υπέρτατη διαδικασία της απόκτησης παιδείας
γίνεται µόνο διά τηλεδιασκέψεων, όπως κάνετε εσείς µε την
τρόικα και τους δανειστές. Θα πρέπει σε αυτήν την Αίθουσα να
συµφωνήσουµε τουλάχιστον στο αυτονόητο. Μπορεί εσείς να
εκτελείτε εντολές µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά παρακολούθηση µαθηµάτων και εξετάσεις αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο δεν εφαρµόζονται πουθενά. Επικουρικά
χρησιµοποιείται η εξ αποστάσεως παρακολούθηση και όχι ως
κύρια εκπαιδευτική διαδικασία.
Προτείνετε αυτή την κολοβή ρύθµιση που δεν αποδέχεται ο
απεργός πείνας, γιατί θεωρήθηκε ύποπτος φυγής και τέλεσης
νέων αδικηµάτων. Είναι, λοιπόν, ένα προληπτικό µέτρο.
Εµείς σας προτείνουµε κάτι καλύτερο. Αντί να εφαρµόζετε
προληπτικά κατασταλτικά µέτρα, οµολογώντας µια ανικανότητα,
φροντίστε να πάρετε όλα εκείνα τα µέτρα που και στον Νίκο Ρωµανό θα δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις σπουδές,
όπως προβλέπει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για ανθρώπους που
έχουν καταδικαστεί για τέτοια ποινικά αδικήµατα, αλλά και ο
νόµος να µη διασαλευτεί.
Κλείνοντας την τοποθέτησή µου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
κάνω µια έκκληση, τούτες τις κρίσιµες ώρες, για τη ζωή ενός
νέου ανθρώπου. Σχίστε το υποκριτικό προσωπείο, αναδείξτε το
µεγαλείο της δηµοκρατίας, επαναφέρετε τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη θέση τους, δώστε ένα τέλος στην άθλια πολιτική της
πυγµής και της εκδικητικότητας.
Είναι ζήτηµα δηµοκρατίας. Και αφήστε τα «κατανοώ» και «τον
ακούω σαν γονιός». Αν αγωνιάτε, όπως λέτε, γι’ αυτόν τον άνθρωπο, δώστε µια οριστική λύση στο πρόβληµα απόψε. Αυτό για
εσάς θα είναι µια λεβεντιά.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μπόλαρη.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καµµιά φορά η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια.
Θα ξεκινήσω από κάτι που είπε ένας κλασικός του µαρξισµού,
ο Έγκελς, σε ένα από τα µεγάλα έργα του: «Το τυχαίο είναι η έκφραση της αναγκαιότητας».
Γιατί ξεκινάω από αυτό, κύριε Υπουργέ; Κοιτάξτε τη σύµπτωση. Έρχεται ένα νοµοσχέδιο αυτή τη στιγµή, που στο όνοµα
γρήγορης αξιοποίησης δεσµευµένων χρηµάτων υπέρ του δηµοσίου, προχωράει σε ένα άρθρο 2, το οποίο επιτρέπει την ποινική
συναλλαγή της δικαιοσύνης µε ανθρώπους που έχουν καταχραστεί εκατοµµύρια χρηµάτων.
Θα νοµοθετήσουµε, λοιπόν, µια ευνοϊκή ρύθµιση για κάποιους
που έχουν τη δυνατότητα και κάποια λεφτά για να συνδιαλλαγούν µε το δηµόσιο, το οποίο έχουν κλέψει και θα εξαντλήσουµε
όλη την αυστηρότητά µας είτε στους µικρούς οφειλέτες του φορολογικού συστήµατος και πολύ περισσότερο στον Νίκο Ρωµανό
και στους άλλους απεργούς πείνας, οι οποίοι κάνουν το αυτονόητο, διεκδικούν το δικαίωµα στην εκπαιδευτική άδεια. Και γι’
αυτό λέω ότι η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια και δείχνει υπέρ
ποιων νοµοθετεί αυτή η Κυβέρνηση.
Το καλοκαίρι κάποιος κύριος που λέγεται Βασίλης Μηλιώνης,
της «ENERGA» και «HELLAS POWER», αποφυλακίστηκε προσωρινά, καταθέτοντας ένα µικρό ποσό για τις δικές του τις δυνατότητες. Και το ποσό που κατέθεσε ήταν ίσο µε το πάρτι γενεθλίων
που οργάνωσε στη Μύκονο.
Ο Νίκος Ρωµανός θα έχει άλλα γενέθλια; Διάφορα παιδιά, τα
οποία ζουν σε τραγικές συνθήκες –και δεν µιλάω µόνο για τον
Νίκο Ρωµανό- θα έχουν αυτά που αξίζουν και που οι κύριοι Μηλιώνηδες τα χαλάνε σε σαµπάνιες στη Μύκονο;
Σηµείο δεύτερο για τον Ρωµανό. Τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός -το ανέφερε ο σύντροφος Νίκος Βούτσης- απευθυνόµενος
στον ΣΥΡΙΖΑ; Ότι υπερασπιζόµαστε έναν ληστή µε Καλάσνικοφ.
Γιατί το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός; Για να ταυτίσει τον ΣΥΡΙΖΑ µε ενέργειες που ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη του τη διαδροµή έχει
αποδειχθεί ότι είναι µακριά. Ξέρετε τι µου θύµισε; Μου θύµισε
αυτό που έλεγε παλιά η συντηρητική παράταξη, «αναρχοκοµµουνιστές». Ο αναρχισµός και ο κοµµουνισµός ουδεµία σχέση έχουν
τακτικά, πολιτικά, αλλά έτσι για να τροµάζουµε την κοινωνία ταυτίζαµε αυτά τα δύο ρεύµατα.
Ο δε κύριος Πρωθυπουργός προχωράει παρακάτω. Ταυτίζει
τον ΣΥΡΙΖΑ, ταυτίζει το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και τη ριζοσπαστική Αριστερά µε ληστές και Καλάσνικοφ.
Να σας πω τη γνώµη µου, κύριε Υπουργέ, για το τι συνέβη µε
την ιστορία Ρωµανού. Δεν υπολογίσατε την αλληλεγγύη. Δεν την
υπολογίσατε και το έχετε ξαναπάθει. Ο Υπουργός Παιδείας της
κυβέρνησης Καραµανλή, όταν δολοφονούνταν στα Εξάρχεια ο
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, συνέχισε το γλέντι του στα µπουζούκια και την άλλη µέρα πήγε και στο γήπεδο, γιατί δεν κατάλαβε τι σήµαινε η δολοφονία ενός δεκαπεντάχρονου παιδιού,
γιατί δεν καταλαβαίνετε τι σηµαίνουν για τη ελληνική κοινωνία τα
νέα παιδιά.
Και φάνηκε από την τοποθέτηση του κ. Υψηλάντη. Είναι ιερά
πρόσωπα για αυτή την κοινωνία. Γιατί οι νέοι ήταν πρωτοπόροι
στην ΕΑΜική αντίσταση, γιατί οι νέοι στη δεκαετία του ’60 άνοιξαν δηµοκρατικούς δρόµους, γιατί ήταν οι νέοι που µπήκαν
µπροστά στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, γιατί υπήρχαν νέοι
στη Μεταπολίτευση που έδωσαν µάχη για µια άλλη δηµοκρατία
και µια άλλη Μεταπολίτευση -όχι έτσι όπως την κατάντησε το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία- γιατί είχαµε νεκρούς και εκείνη
την περίοδο, τον Κουµή, την Κανελλοπούλου, τη Σωτηρία Βασιλακοπούλου που µοίραζε προκήρυξη έξω από ένα εργοστάσιο
της ΕΤΒΑ και ο δολοφόνος της, πρώην χουντικός, αθωώθηκε
µετά. Ακολούθησε ο Καλτεζάς, ακολούθησε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος και δεν καταλαβαίνετε;
Δεν µπορείτε να καταλάβετε, γιατί υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη; Γιατί, ακόµα και αν δεν συµφωνούµε –και δεν συµφωνούµεµε τις πράξεις του Νίκου Ρωµανού ή του Γιάννη Μιχαηλίδη ή
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άλλων, γιατί έχουµε άλλα πολιτικά προτάγµατα, έχουµε άλλο
δρόµο επιλέξει να οργανώνουµε τους κοινωνικούς αγώνες,
υπάρχει µεγάλη ευαισθησία στην ελληνική κοινωνία για τους
νέους ανθρώπους. Η ένταση δεν είναι προσωπική, κύριε
Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, εµείς δεν θεωρούµε ότι η στάση απέναντι στον
Νίκο Ρωµανό είναι κάτι ξεχωριστό από αυτό που έχετε επιφυλάξει στις απολυµένες καθαρίστριες, στους χιλιάδες απολυµένους
του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, στους νεολαίους ή στους µεγαλύτερους που διαδήλωσαν και συνεχίζουν να διαδηλώνουν
στις γενικές απεργίες ή στην 6η του Δεκέµβρη. Είναι, όµως, ένα
σηµείο οριακό. Είναι ζήτηµα ζωής ή θανάτου στην κυριολεξία
εδώ και τώρα.
Και νοµίζουµε, κύριε Υπουργέ, ότι εµείς ξεπεράσαµε κάθε δυνατότητα νοµοθετικής πρότασης που έχουµε να σας κάνουµε.
Εξαντλήσαµε κάθε δυνατότητα. Όλη η Αντιπολίτευση, όλη η Αριστερά σάς πρότεινε λύσεις. Έχετε διέξοδο νοµική. Θα την αξιοποιήσετε; Ή θα µείνουµε στο κλίµα που διαµόρφωσε η κ.
Βούλτεψη, ο κ. Πλεύρης, ο κ. Γεωργιάδης; Θα παίξουµε πολιτικά
µε την ιστορία Ρωµανού; Γιατί, εάν είναι έτσι, τότε έπρεπε να
έχετε φύγει χθες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Γαϊτάνη.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, σε ποιο
σκηνικό βρισκόµαστε σήµερα; Μαθητές, φοιτητές, νεολαίοι πτυχιούχοι µε ένα σωρό πτυχία µερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ το
καθένα, νεολαίοι µη πτυχιούχοι, οι οποίοι έχουν εκδιωχθεί από
ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που τα τελευταία χρόνια αυτόν τον
σκοπό εξυπηρετεί, να τους διώχνει για να µειώνονται οι δαπάνες
για το δηµόσιο σχολείο, όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες µας βρίσκονται αυτή τη στιγµή στον δρόµο, διεκδικώντας να µην τους
στηρίζουν οι γονείς τους, να µορφώνονται, να βγάζουν ένα αξιοπρεπές µεροκάµατο, να µπορούν να εφαρµόζουν καινοτόµες
ιδέες στην παραγωγή, να ταξιδεύουν, να ψυχαγωγούνται, να κάνουν οικογένεια, ό,τι χρειάζεται δηλαδή η νεολαία.
Αυτοί οι άνθρωποι που διεκδικούν αυτά τα πράγµατα σήµερα
και είναι στον δρόµο, κατά τη γνώµη σας, ταυτίζονται µε τα Καλάσνικοφ; Θεωρούν ότι το πρότυπό τους είναι ο Ρωµανός και ότι
πρέπει να πάρουν ένα Καλάσνικοφ; Αν πιστεύουµε αυτά τα πράγµατα να το πούµε καθαρά εδώ πέρα. Πώς τους αντιµετωπίζετε;
Τους επιβραβεύετε, τους λέτε «Ναι, βεβαίως, έχετε το δηµοκρατικό δικαίωµα να το κάνετε αυτό, µπράβο σας.». Και την ίδια ώρα
τι κάνετε και εσείς και ο Υπουργός Παιδείας και όλη η Κυβέρνηση; Ηλεκτρονικό φακέλωµα, παρεµβάσεις εισαγγελέων στα
σχολεία και στα πανεπιστήµια, συλλήψεις, δίκες, καταστολή,
ξύλο, δακρυγόνα, επιθέσεις από άτοµα του υπόκοσµου µε ανοχή
της Αστυνοµίας, επιθέσεις από την ίδια την Αστυνοµία µε πολιτικά. Έτσι αντιµετωπίζουµε τη νεολαία µας σήµερα. Και µετά
τους κατηγορείτε κι ότι είναι και άβουλα όντα κι ότι παρακινούνται σε παραβατικές πράξεις από την Αριστερά. Αν είναι δυνατόν!
Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι αντί να είµαστε περήφανοι, γιατί
ενεργοποιείται η νεολαία και διεκδικεί τα αυτονόητα -άσχετα αν
µπορούµε να της τα δώσουµε, αλλά είναι καλό ότι ενεργοποιείται- εµείς την οδηγούµε να δίνει αγώνα ζωής και θανάτου και
αυτό της λέµε, ότι θα αγωνιστείς µέχρι να πεθάνεις και αν θα
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κερδίσεις. Αυτή δεν είναι εικόνα µιας δηµοκρατικής κοινωνίας,
είναι µιας κοινωνίας εκδικητικής σε αυτόν που «δεν συνεµορφώθη». Σηµαίνει επιστροφή σε άλλες εποχές, κύριε Υπουργέ.
Μας έχετε κατηγορήσει ότι αµαυρώνουµε την εικόνα της
χώρας. Ποιος την αµαυρώνει; Προχθές ήρθε ο Πρωθυπουργός
και αντί να δώσει τα εύσηµα σε έναν άνθρωπο που καταδικάστηκε, αλλά παλεύει να αλλάξει τη ζωή του και να µορφωθεί,
µέσα από τη φυλακή, µιλάει για το αδίκηµά του! Τι να συζητάµε;
Και να υπενθυµίζει την καταδίκη του και να καταχειροκροτείται!
Και σας ρωτάµε: Τον θέλετε νεκρό; Πείτε το µας καθαρά. Για να
εξυπηρετήσετε διάφορες σκοπιµότητες; Και θα του φορτώσετε
µετά την πιθανή κατάληξή του -που το απευχόµαστε- όπως η Θάτσερ στον Μπόµπι Σαντς; Το είπε και ο Θανάσης Πετράκος προηγουµένως. Τι είχε πει η Θάτσερ; Κυρία! «Ήταν καταδικασµένος
εγκληµατίας, ο ίδιος διάλεξε τον θάνατό του».
Θυµηθείτε, κύριε Αθανασίου, πανηγύριζε ο κόσµος τον θάνατο
της Θάτσερ! Πανηγύριζε! Αυτοί δεν είναι ηγέτες, αυτοί είναι τύραννοι. Δεν ξέρω αν θέλετε να χρεωθείτε τον θάνατο ενός παιδιού, αν αυτή είναι η επιδίωξή σας, αν αυτό θέλετε να πείτε στον
κόσµο, στο Κοινοβούλιο µέσα, που προσπαθούµε τόσες ώρες
εδώ να βρούµε λύση, µια λύση την οποία έπρεπε να τη βρείτε
εσείς.
Τελειώνοντας -δεν θα σας απασχολήσω άλλο, τα έχουν πει οι
συνάδελφοι πάρα πολύ καλά, έχουµε δώσει τα πάντα από επιχειρήµατα- σας καλώ κι εγώ µε τη σειρά µου, κύριε Υπουργέ, να
βρείτε λύση και να µη φύγουµε από εδώ, µε δική σας υπευθυνότητα βεβαίως, χωρίς να µπορούµε να καλέσουµε όλοι µαζί τον
Νίκο Ρωµανό να σταµατήσει την απεργία πείνας. Θα πρέπει όµως
να δώσουµε κάτι για να τη σταµατήσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να κάνω µία νοµοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 2076 και ειδικό 152.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άλλη τροπολογία έτσι;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αποσύρεται η παράγραφος 7. Να θυµίσω ότι είναι αυτή που αφορά τους δικαστικούς
λειτουργούς και λέει ότι δεν έχουν δικαίωµα να κάνουν χρήση
άδειας εάν δεν έχουν βγάλει την εκκρεµότητα. Και γίνεται δεκτή
η βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 2073 και ειδικό
αριθµό 149, µετά την τοποθέτηση του κ. Κουτσούκου, ο οποίος
την ανέπτυξε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι αφορά;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι αυτή όπου αναστέλλονται οι πράξεις εκτελέσεως προσωρινά για την ατοµική
περιουσία των νοµικών προσώπων. Ήταν µια διάταξη στους συνεταιρισµούς, νοµίζω -τα είπε ο κ. Κουτσούκος- µέχρι πέρατος
της εκκαθάρισης. Είναι προσωρινό το µέτρο, δεν νοµίζω ότι είναι
κάτι κακό.
(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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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αλλά θα ήθελα να πω
το εξής: Επειδή έγινε πολύς λόγος για το θέµα του Ρωµανού και
την ανθρωπιστική πλευρά, τα είπαµε, δεν χρειάζεται να πούµε
κάτι άλλο. Είπα ποιες είναι οι λύσεις. Να αναφερθώ, όµως, σε
αυτό που είπατε ότι είπε ο Πρωθυπουργός στον πατέρα του Ρωµανού, ότι «σαν πατέρας συµµερίζοµαι τα προβλήµατα» κ.λπ.,
«αλλά δεν µπορώ να παρέµβω στη δικαιοσύνη, να δώσω εντολές» και είπε ο κ. Τσίπρας ότι συµπεριφέρθηκε σαν Πόντιος Πιλάτος.
Να σας πω κάτι; Όταν τον Χριστό τον πήγαν το βράδυ στον
Άννα, ο Άννας µπέρδεψε τα διοικητικά του καθήκοντα ως εκτελεστική εξουσία µε τα δικαστικά και τον έστειλε στον γαµπρό του
τον Καϊάφα. Μήπως ο κ. Τσίπρας συµπεριφέρθηκε σαν τον Άννα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την τριτολογία µου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καθίστε κάτω, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ την…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ζητάτε την…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω δικαίωµα τριών παρεµβάσεων, ζητώ τη µικρότερη των τριών λεπτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εγώ ξεκινώ από τους εισηγητές, µπορείτε να περιµένετε; Πρέπει οι εισηγητές να µιλήσουν πρώτα. Θα τα πείτε όταν θα έρθει η ώρα σας ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τι διαδικασία
είναι αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Διαµαρτύρονται οι εισηγητές, γιατί θέλουν να δευτερολογήσουν.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εσείς είστε ο εισηγητής. Επιτρέπετε να µιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε έχει ξαναγίνει αυτή η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε; Λυπάµαι πάρα πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η διαδικασία προβλέπεται από τον Κανονισµό για τις παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Τέρµα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε αυτή τη διαδικασία και επί της
προκατόχου σας στην Έδρα, ειπώθηκε ότι ακριβώς θα δοθεί ο
χρόνος και η δυνατότητα διαλόγου για να µην οξυνθεί η κατάσταση και να βρεθεί λύση. Παρατηρώ ότι δεν είστε στο ίδιο κλίµα
και ίσως δεν είναι τυχαίο που δεν είστε στο ίδιο κλίµα.
Επί του διλέπτου, λοιπόν, που µου δώσατε, θέλω να ρωτήσω
το εξής: Κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η απάντησή σας µετά από
τόσες τοποθετήσεις τόσων συναδέλφων που σας καλούν να παρέµβετε ουσιαστικά, να κάνετε ειρωνεία στον κ. Τσίπρα; Αυτή
είναι η τοποθέτησή σας η υπεύθυνη; Παίζεται µια ανθρώπινη ζωή
κι αυτήν τη στιγµή παίζετε εσείς µε µια ανθρώπινη ζωή µε εξυπνακισµούς και µε πολύ φθηνή επίδειξη πνεύµατος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έκανα σύγκριση του
Ποντίου Πιλάτου µε τον Άννα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και προφανώς δεν µπορώ να πω
ότι δεν αντιλαµβάνεστε, είναι ξεκάθαρο ότι αντιλαµβάνεστε και
επιδιώκετε αυτή τη στιγµή, τι ακριβώς; Να ξεκινήσει αυτός ο άνθρωπος απεργία δίψας, όπως έχει πει ότι θα κάνει εάν ψηφισθεί
αυτό που εσείς φέρνετε;
Σας δίνουµε τρεις διεξόδους, τρεις διαφορετικές τροπολογίες
έχουν κατατεθεί. Εσείς επιµένετε σε εκείνο που ξέρετε ότι θα
προκαλέσει µια αµετάκλητη κατάσταση και η µοναδική ερµηνεία
είναι ότι την επιδιώκετε αυτήν την αµετάκλητη κατάσταση. Κι
όσο, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό που είπατε, περί του κ. Σαµαρά,
εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως για να τελειώνουµε. Στους δηµοσιογράφους έξω λέτε ότι µε το Μαξίµου µιλάτε γι’ αυτήν τη
στάση; Ναι ή όχι; Ότι ο εντολέας σας γι’ αυτήν την άτεγκτη
στάση είναι το Μαξίµου; Απαντήστε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Κοντονής για να δευτερολογήσει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε, κύριε
Κοντονή.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ο Πρωθυπουργός
ήταν σαφέστατος. Είπε για την ανθρώπινη πλευρά του θέµατος,
είπε και για τη νοµική πλευρά. Δεν έδωσε εντολές επί του
θέµατος…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο µετά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …και έδειξε την
ευαισθησία εκεί που έπρεπε. Είπε σαφέστατα ότι δεν µπορώ να
δίνω εντολές στη δικαιοσύνη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς εδώ µπορούµε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν σας διέκοψα.
Την κατάσταση του Ρωµανού την περιέγραψα. Δεν επιδιώκουµε
εµείς να έρθει το µοιραίο. Μήπως το επιδιώκετε εσείς;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ξεκάθαρα το επιδιώκετε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ δεν ήθελα να το
πω, αλλά θα παίρνετε απαντήσεις. Μήπως το επιδιώκετε εσείς;
Όχι όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Μερικοί από εσάς µήπως το επιδιώκετε;
Είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιοι δηλαδή;
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Επιτέλους!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι δηλαδή; Το αφήνει
η Κυβέρνηση; Δεν κατάλαβα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τόσες λύσεις καταθέτουµε!
Τόσες τροπολογίες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σταµατήστε, επιτέλους!
Μιλάει ο Υπουργός! Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Παρακαλώ!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Λέτε ότι το θέλει η
Κυβέρνηση και δεν θα πάρετε απάντηση, που η Κυβέρνηση
παίρνει τα µέτρα τα οποία µπορεί να πάρει µέσα στο νοµοθετικό
πλαίσιο; Φέρνουµε τη διάταξη αυτή, που όλη η Ευρώπη έχει το
σύστηµα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ;
Ψεύδεστε ανερυθρίαστα!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας τα ανέφερα όλα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ψεύδεστε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ψεύδεστε εσείς και το
έχετε κάνει κατ’ επανάληψη. Το έχετε ξανακάνει να
παραπληροφορείτε.
Όσον αφορά τον Πόντιο Πιλάτο, απήντησα κι εγώ µε το ίδιο
σκεπτικό, ότι πριν τον Πόντιο Πιλάτο υπήρχε και ο Άννας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν σας τιµά αυτή η απάντηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κάνετε πνεύµα τώρα;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γιατί το βλέπετε ότι
ήταν ειρωνεία αυτό και δεν ήταν ειρωνεία του Προέδρου που
είπε για τον Πρωθυπουργό; Δεν κατάλαβα!
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Έχουµε ένα θέµα, κύριε Υπουργέ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πεθαίνει ένα νέο παιδί! Το
καταλαβαίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην διακόπτετε,
παρακαλώ!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό είναι άλλο θέµα.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Α, είναι άλλο θέµα!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, αλλά στην
απάντησή σας θα παίρνετε απαντήσεις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό το θέµα συζητάµε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό είναι άλλο θέµα.
Το αν το παιδί πάθει τίποτα το συµµεριζόµαστε όλοι και το ξέρετε
πολύ καλά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και λοιπόν; Και τι κάνετε, κύριε
Υπουργέ;
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επιτέλους!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δίνουµε τη λύση αυτή
που τώρα το νοµοθετικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επιτέλους!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ηρεµήσετε, κύριε Τραγάκη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εσείς να ηρεµήσετε,
επιτέλους!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, να απευθύνετε τα ίδια και
από την άλλη πλευρά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όλα τα όρια έχουν ένα
τέλος!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όλοι δίνουµε τη
λύση…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το όριο είναι η ανθρώπινη ζωή!
Κι αν δεν σας συγκινεί η ανθρώπινη ζωή, δεν µπορείτε να
φωνασκείτε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όλους µας συγκινεί η
ανθρώπινη ζωή.
Επιτέλους, κυρία Κωνσταντοπούλου! Μην µονοπωλείτε τα
πάντα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας συγκινεί! Είναι προφανές
ότι δεν σας συγκινεί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Λέω το εξής, ότι η
πολιτεία κάνει αυτό που µπορεί να κάνει αυτήν τη στιγµή µέσα
στο κείµενο νοµοθετικό πλαίσιο και εν όψει των δικαστικών
αποφάσεων που υπάρχουν.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Όχι, κύριε Υπουργέ! Δεν είναι η
δυνατότητά σας αυτή. Αυτή είναι η βούλησή σας!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αφήστε µε να τελειώσω.
Γιατί µε διακόπτετε; Σας διέκοψα; Γιατί δεν σας αρέσει να ακούτε
αλήθειες; Εσείς πονάτε πιο πολύ αν πάθει ένας άνθρωπος κάτι;
Δεν σας αφήνουµε να µονοπωλείτε τις ευαισθησίες αυτές!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν θέλουµε να τις µονοπωλούµε.
Πάρτε τις εσείς.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν πρόκειται να σας
αφήσουµε. Άλλο είναι το ζήτηµα.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Σίγουρα, κύριε Υπουργέ! Αυτό αποδεικνύετε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν βλέπω τον λόγο
γιατί δεν µπορεί να παρακολουθήσει µε το σύστηµα αυτό που θα
κάνουµε, που έχω συνεννοηθεί µε τον Υπουργό Παιδείας να το
ξεκινήσουµε γρήγορα, και αύριο, εφόσον υπάρχουν οι
προϋποθέσεις, να ενταχθεί στο σύστηµα της ηλεκτρονικής
επιτήρησης; Γιατί σας ενοχλεί αυτό;
Για εξηγήστε µας, κύριε Δρίτσα; Είπατε: «Βουλή είµαστε, το
είπε µία απόφαση, γιατί να την αλλάξουµε;». Μα προχθές µε τις
αποφάσεις που έβγαλε το µισθοδικείο για τους δικαστικούς
λειτουργούς, λέγατε την αλήθεια, γιατί η εκτελεστική εξουσία µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νόµο που ήρθε δεν τις εφαρµόζει. Δύο µέτρα και δύο σταθµά θα
έχουµε; Α λα καρτ θα κάνουµε εδώ ερµηνείες των νόµων και του
Συντάγµατος; Το ίδιο πράγµα είναι. Αφού εφαρµόζεται µία
απόφαση, εφαρµόζεται και η άλλη.
Εγώ δεν δικαιολογώ κάποια περίπτωση. Και ξέρετε τις απόψεις
µου επ’ αυτού αλλά µην µου λέτε «Βουλή είµαστε, κάνουµε ό,τι
θέλουµε». Βουλή είµαστε, συνεπώς να νοµοθετήσουµε κόντρα
στις αποφάσεις;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι στρεψοδικία
τώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ρώτησα αν εντολέας σας
είναι το Μαξίµου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
Υπουργέ;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Σαµαράς σας λέει να κρατάτε
αυτήν τη στάση;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι γνωστή η µέθοδός σας. Όταν βρίσκεστε σε
αδιέξοδο, πηγαίνετε σε άλλα θέµατα για να παραπληροφορείτε
.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συγχαρητήρια!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτά αλλού! Όχι, όταν
µιλάω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τέρµα αυτά. Σας
έχουν κοπεί.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Καταλάβαµε! Καταλάβαµε πλήρως!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Άρα ή εφαρµόζουµε
τις αποφάσεις ή όχι. Πρέπει µέσα στο πλαίσιο αυτά να συνδράµουµε όλοι και να κάνουµε το καλύτερο ώστε να µην επέλθει το
µοιραίο για ένα νέο άνθρωπο. Αυτό είπα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς κάνετε αυτό που τον
οδηγεί σε βέβαιο θάνατο!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τουλάχιστον µην µας προκαλείτε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μην προκαλείτε την Ελλάδα! Τον
ελληνικό λαό προκαλείτε! Έλεος!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν θα µιλήσω εγώ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δικαιούται τον λόγο ο
κ. Κακλαµάνης, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κι εγώ τον δικαιούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, προηγείται ο
κύριος Πρόεδρος της Βουλής.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έλεος! Μην προκαλείτε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ προκαλώ;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατανοείστε πού µιλάτε και για ποιο
πράγµα µιλάτε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ειρήνη υµίν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην συγχίζεστε, κύριε
Δρίτσα.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, ξεκίνησε ο χρόνος σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ειρήνη υµίν, κυρίες και κύριοι.
Παρακαλώ.
Ελπίζω να µου επιτραπεί, έπειτα από σαράντα χρόνια που θητεύω σε αυτήν την Αίθουσα να πω την άποψη µου. Διότι πραγµατικά σε αυτήν την περίοδο της Βουλής είναι προβληµατική η
δυνατότητα οποιουδήποτε εκπροσωπεί εδώ, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, τον ελληνικό λαό να πει την άποψη του. Πρέπει κανείς να
έχει δυνατότερη φωνή από τους άλλους. Πρέπει, επίσης, να είναι
έτοιµος για εικόνες που δεν ταιριάζουν στο Κοινοβούλιο.
Δεν έχω καµµία πρόθεση να πάρω το µέρος καµµιάς από τις
δύο πλευρές. Κύριε Υπουργέ, ούτε τη δική σας πλευρά µπορώ
να πάρω. Ψήφο ανοχής, όπως έχω πει, δίνω στην Κυβέρνηση
αυτή ως το µη χείρον. Ούτε φυσικά υποστηρίζω τη θέση της
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Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτοί οι πολίτες για τους οποίους κοπτόµαστε εδώ και θρηνωδούµε ότι υποφέρουν, ότι πεινούν, ότι είναι άνεργοι προσβλέπουν
στο Κοινοβούλιο, αυτήν την έδρα, τη βάση της δηµοκρατίας, τουλάχιστον κάποιο µήνυµα ελπίδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν το αντιλαµβάνοµαι πραγµατικά. Έρχοµαι στο πρώτο θέµα που θα έπρεπε νοµίζω και η
Κυβέρνηση και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να σταθούν: Ο ίδιος
ο κ. Ρωµανός έχει καταγγείλει ότι γίνεται προσπάθεια ωφέλειας
µικροπολιτικής από τον αγώνα που πιστεύει ότι δίνει.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι πράγµατι η περίπτωση ενός καταδίκου µε διαδροµή εγκληµατική χωρίς συνείδηση του τι κάνει. Αυτό
που κάνει πράγµατι το αντιµετώπισε η δικαιοσύνη. Και για ό,τι
εκκρεµεί, επίσης η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Δεν έχει δηλώσει
ο άνθρωπος αυτός ότι δεν θα προσέλθει όπως ο Χριστόδουλος
Ξηρός και διάφοροι άλλοι εγκληµατίες, κατ’ επάγγελµα και κατ’
εξακολούθηση.
Ελπίζω η έρευνα που έχετε διατάξει –και συµφωνώ µαζί σαςνα µας δείξει ποιοι δικηγόροι, ποιοι υπάλληλοι των φυλακών,
ποιοι εισαγγελικοί λειτουργοί δεν χρησιµοποιούν, όπως συµβαίνει σε όλες τις χώρες τις πολιτισµένες, το θεσµό των αδειών, έτσι
ώστε να µην υπάρχουν κρούσµατα, παραδείγµατος χάριν, µεγαλεµπόρων ναρκωτικών ή αµετανόητων εγκληµατιών.
Εκτός αν θέλουµε να πάµε κάποια χρόνια πίσω και για βήµατα
που έγιναν σε µια περίοδο που αγαπητοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αριστεράς, σε βήµατα που έγιναν ή λέγατε «δεν µας
φτάνει αυτό, θέλουµε κι άλλο» ή ευθέως τα υπονοµεύατε.
Σας λέγω λοιπόν το άνοιγµα των λογαριασµών, αυτό, κύριε
Δρίτσα που εσείς το ζητάτε προσωπικά στην επιτροπή για τον
αναδροµικό έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των πρώην
Πρωθυπουργών, Υπουργών, Αρχηγών κοµµάτων, ότι εγώ επιµένω σε αυτό, αρχίζοντας από το Μιχαλολιάκο και τελειώνοντας
στην Παπαρήγα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η οποία επιτροπή απέρριψε το αίτηµά
σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να γίνει έλεγχος στο δικό µου
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον κ. Βενιζέλο, στο δικό σας Πρόεδρο τον
κ. Τσίπρα, στον κ. Καµµένο, τον κ. Κουβέλη, τους πάντες. Δεν
λέω ότι είναι ένοχοι. Λέω ότι στη δηµοκρατία, όπως έλεγε ο Λατίνος σοφός, «οι πολιτικοί ζουν σε σπίτια που γύρω-γύρω είναι
ανοιχτά στην κοινή θέα».
Την Κυριακή το βράδυ κατήγγειλα το µεγάλο αίσχος, όπου επί
δυόµισι χρόνια δεν εφαρµόζεται νόµος που εψήφισε οµοφώνως
η Βουλή. Είδα τώρα σε µία εκδήλωση για τον Νίκο Κούνδουρο και
τη Μαρία Φαραντούρη έναν από τους δύο πρώην Υφυπουργούς
που έχουν µια διαφορά από τη δήλωση και τα παραστατικά µερικών χιλιάδων ευρώ, που προς γελοιοποίηση του Κοινοβουλίου,
προς απαξίωση της δηµοκρατίας θα το εµφανίσει αυτή η επιτροπή
-στην οποία συµµετέχουν δύο ελεγχόµενοι ως πρώην Υπουργοίως πόρισµα ενός ελέγχου, τον οποίο και ο ίδιος ο κ. Σαµαράς ο
Πρωθυπουργός ως Αρχηγός της Αντιπολιτεύσεως ζητούσε.
Ως Αρχηγοί της Αντιπολιτεύσεως όχι µόνο ο κ. Σαµαράς, λυπούµαι, αλλά και ο κ. Τσίπρας λέει πράγµατα για τα οποία αν µη
τι άλλο υποθέτω ότι θα υπολόγιζε και κάποιο χρόνο διασκέψεως.
Λέω ότι µπορεί να κληθεί στα µέσα Φλεβάρη να κουβεντιάσει µε
αυτούς τους κυρίους, που είναι οι δανειστές µας. Γιατί όπως η
νοικοκυρά δανειζόταν από το µπακάλη, από το µανάβη, από τον
χασάπη κι έλεγε «Γράψ’ τα και θα σας τα δώσω, περιµένω εµβάσµατα», έτσι λέγαµε κι εµείς, η Κυβέρνηση, πεντέµισι χρόνια.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέτε λέξη γι’ αυτά τα πεντέµισι χρόνια. Με τη Νέα Δηµοκρατία στήσατε αυτόν τον καυγά σε
βάρος του κ. Ρωµανού. Για µένα κάθε άνθρωπος έχει ατοµικότητα στην προσωπικότητά του και είναι σεβαστός. Αυτές είναι οι
πραγµατικές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι αυτήν τη στιγµή, αυτό που είναι
το κύριο –κι εδώ είναι, κύριε Υπουργέ, το θέµα που πρέπει να
µας πείτε- σε ό,τι αφορά την υπόθεση Ρωµανού, εγώ σας λέω
πολύ καθαρά το εξής: Τόσες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
έχουν γίνει, τι περιµένουµε; Αφού είναι φανερό ότι οι ιδέες του,
ιδέες που δεν συµµερίζοµαι εγώ, αυτές είναι που κινούν έναν
νεαρό δεκαοχτώ-δεκαεννιά χρονών, όσο ήταν τότε, να κάνει
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αυτές τις εγκληµατικές πράξεις.
Έχουµε, δηλαδή, έναν άνθρωπο -όχι σαν αυτούς που ξέρουµε
τις περιπτώσεις, που και τρώνε και πίνουνε- που είναι φανερό ότι
κάνει πραγµατική απεργία πείνας. Δεν υπερασπίζοµαι εγώ ούτε
τις ιδέες του ούτε τις πράξεις του. Υπερασπίζοµαι τη γαλήνη του
τόπου. Πάµε ενδεχοµένως σε εκλογές. Θα πρέπει να πάµε σε
εκλογές κουβαλώντας κάσες νεκρών; Δεν νοµίζω ότι κανείς εδώ
µέσα πρέπει να θέλει κάτι τέτοιο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτά λέµε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι απαράδεκτο ο οποιοσδήποτε, είτε από τη µια είτε από την άλλη πλευρά, να επιρρίπτει µια
τέτοια µοµφή.
Εγώ θα πω κάτι άλλο. Επειδή εδώ δεν είναι ένα καφενείο, είναι
η Βουλή των Ελλήνων, θα πω ότι θα έπρεπε µε περισσότερη
υπευθυνότητα να αντιµετωπίζουµε όλα τα θέµατα.
Λοιπόν, η άποψή µου είναι απλή, κύριε Υπουργέ. Και για την
τροπολογία αυτή που φέρνετε, όπως ξέρετε, το λέει το ακροτελεύτιο άρθρο του νοµοσχεδίου σας, ότι δηλαδή πρέπει να δηµοσιευτεί ο νόµος. Ο νόµος για να δηµοσιευτεί θέλει κάµποσες
µέρες. Θα έχουµε όλη αυτή την αναστάτωση στη χώρα; Ναι!
Αυτό µε γυρίζει εµένα πολλά χρόνια πίσω, τότε που ενώ έβγαινε
η χώρα από την τριπλή κατοχή, την γερµανο-ιταλικο-βουλγαρική
κατοχή, η µεν «λευκή τροµοκρατία» της Δεξιάς κυνηγούσε τάχα
τους κοµµουνιστές, κάθε δηµοκράτη που δεν έλεγε στην πλατεία
του χωριού «ζήτω ο Βασιλιάς» και η ηγεσία της τότε κοµµουνιστικής Αριστεράς έλεγε «Βγείτε στο βουνό»! Και οδηγήθηκε ο
τόπος αυτός σ’ ένα µακελειό. Όλη η Ευρώπη ανασυγκροτείτο,
εκτός από την Ελλάδα που έσφαζε τα παιδιά της.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ουσιαστικά εσείς κυβερνάτε,
εµείς απλώς ανεχόµαστε, γιατί ξέρουµε τι θα ακολουθήσει. Αυτό
που πήγαµε και αποτρέψαµε την άνοιξη του 2010 είναι η αλήθεια
που θα τη µάθει ο λαός, η αλήθεια που αποκρύπτει η Αντιπολίτευση από τον λαό, διότι περιµένει και κάποια «κουκιά». Δεν θέλω
ν’ αναφερθώ σε δηµοσιεύµατα, γιατί δεν το επιτρέπω εγώ στον
εαυτό µου, εάν δηλαδή ερχόµαστε να καταλάβουµε την εξουσία
και ταυτόχρονα απλωνόµαστε για ψηφοφόρους στην ακροτάτη,
ενδεχοµένως, Δεξιά.
Αλλιώτικα γιατί δεν λέτε πεντέµισι χρόνια; Ποιος ήταν Πρωθυπουργός της χώρας; Εγώ; Εγώ ήµουν, κύριε Δρίτσα; Ποιος κυβερνούσε πεντέµισι χρόνια από το 2004 µέχρι το 2009, ενώ η
χώρα ήταν υπό έλεγχο; Δεν ήταν;
Δεν έπρεπε, λοιπόν, να κάνει αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ; Σε
δύο χρόνια έπρεπε να «βάλει πλάτη» και η Νέα Δηµοκρατία κι
εσείς, αντί να καίγεται η Αθήνα, αντί να λέµε όλοι να πέσει το
ΠΑΣΟΚ, για να βγαίνουµε µετά να λέµε «έπεσε ο Παπανδρέου,
θα πέσει τώρα και το ΠΑΣΟΚ» και να µας κυνηγούν στους δρόµους. Ποτέ από την εποχή του Εµφυλίου δεν έγινε αυτό. Έγινε
µια φορά το 1958, όταν πήγανε µετά µε τη βία και τη νοθεία σε
βάρος του Αργυρόπουλου στο Αιγάλεω, του Γιώργου Κατηφόρη,
πάλι η ακροτάτη, η σκληροπυρηνική Δεξιά.
«Το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο». Κάνετε µεγάλο λάθος και δεν µε
απασχολεί αν θα το πληρώσετε ως σχηµατισµός εσείς, αλλά ότι
θα το πληρώσει ο τόπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η πρότασή µου
–επαναλαµβάνω- είναι αυτή.
Κύριε Υπουργέ, κακώς γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Μία
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αρκούσε, εφόσον ο συνήγορός του, όπως άκουσα, λέει ότι δέχεται τον δακτύλιο, αλλά δεν
θέλει να το έχει εκεί σαν το άστρο του Ισραήλ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από εκεί και πέρα, αφού εµπιστευθήκαµε τόσους και τόσους,
ας εµπιστευτούµε εν ονόµατι της ανθρωπιάς και τον κ. Ρωµανό.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε αυτό µόνο, διότι αφορά και το περίφηµο νοµοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά δεν συζητείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε υπερβεί τον
χρόνο κατά τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πόσο χρόνο σας πήρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είστε στο δέκατο τρίτο
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και µου έχετε πει να αφήνω το κουδούνι να κτυπάει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τώρα λέει και ο κ. Τραγάκης
τον δικό του πόνο, γιατί όταν προεδρεύεις, εδώ που τα λέµε, υφίστασαι τους πάντες.
Πείραν έχετε, κύριε Τραγάκη. Θα υποστείτε και µένα για ένα
λεπτό ακόµη. Ξέρω ότι έχω και τη ανοχή των συναδέλφων που
µε ακούν.
Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 2 για µένα αφορά τη δυνατότητα
του οποιουδήποτε απατεώνα, του οποιουδήποτε λωποδύτη, του
οποιουδήποτε µιζαδόρου να δώσει αυτά που πήρε. Σχεδόν µέχρι
τώρα ξέραµε ότι η έµπρακτη µετάνοια είναι πριν καν κινηθεί καµµία διαδικασία. Κάποιος κύριος, που διαπαιδαγωγεί την κοινή
γνώµη, γιατί είναι και εκδότης, πήγε και τα έδωσε -πεντακόσιες
χιλιάδες, πόσα ήταν;- πριν του απαγγελθεί η κατηγορία.
Αυτή η διάταξη, κύριε Υπουργέ, δεν θα χρειαζόταν καν, εάν γινόταν αυτό που ξελαρυγγιάζοµαι εγώ τώρα επί µήνες. Έχουµε
δισεκατοµµύρια διαφορά µεταξύ δηλώσεων εισοδήµατος και καταθέσεων σε ελληνικές τράπεζες η εµβασµάτων στο εξωτερικό.
Γι’ αυτά αρκούσε µία πράξη του συναδέλφου σας, του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Νικολούδη, στην Αρχή για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος. Αν του δώσουµε τη δυνατότητα,
αυτά θα τα δεσµεύσει και θα τρέχουν αυτοί οι κύριοι να αποδείξουν ότι είναι εισοδήµατα που δεν φορολογούνται ή δεν ξέρω τι
άλλο. Τότε, θα έχετε στο πρώτο άρθρο, που αφορά δηµευθέντα
ή που βρίσκονται σε θυρίδες, εκεί που είναι κάποια εκατοµµύρια,
θα έχετε δισεκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και εάν η Ελλάδα βγει από το
µνηµόνιο, θα έχει ένα µαξιλάρι και δεν θα χρειάζεται γραµµές
πολιτικής πίστωσης!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοντονής για επτά λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γιατί, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν
ζητάτε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µου έκανε αρνητική εντύπωση
ο τρόπος µε τον οποίο απάντησε στη δευτερολογία του ο κύριος
Υπουργός της Δικαιοσύνης. Διότι στην Αίθουσα αυτή σήµερα
άπαντες οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης κατέθεσαν την αγωνία
τους, για να γλιτώσει το θάνατο ένα παιδί, ένας νέος άνθρωπος!
Αντί λοιπόν να δει αυτήν την αγωνία, αντί να συµµεριστεί την
έγνοια την οποία εκφράσαµε σήµερα οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, επιδόθηκε σε ειρωνείες και σε µικροπολιτικά σχόλια
εις βάρος του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα, µε συγχωρείτε!
Μόνο θα υβρίζετε και δεν θα παίρνετε απαντήσεις; Εγώ δεν σας
ύβρισα, δεν έχετε το µονοπώλιο εδώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, ο
ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε σήµερα και σας είπε ότι κατατίθενται προτάσεις, ακόµα και δική µας τροπολογία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Οι συνάδελφοί σας
είπαν για Πόντιο Πιλάτο!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θέλετε να µε διακόψετε; Να σταµατήσω να µιλήσετε! Δεν έχω κανένα πρόβληµα.
Ακούσατε ύβρεις από την Αντιπολίτευση; Εµείς σας είπαµε,
πάρτε τις προτάσεις και διαµορφώστε όποια θέση θέλετε, για να
γλιτώσει τη ζωή του αυτό το παιδί! Κι εσείς επιδίδεστε σε τέτοιου
τύπου µικροπολιτικά σχόλια;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν ξέρετε τι λέτε!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ακούω τι λέει ο
κύριος Υπουργός και πρέπει να διακόπτω και να χάνω το χρόνο
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Μα, δεν είναι έτσι!
Πριν µερικές µέρες ο κ. Σαµαράς από βήµα κοµµατικής εκδήλωσης αποκάλεσε φοιτητές του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
«θρασίµια»! Αυτό το είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός! Ιδού το επί-
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πεδο στο οποίο έχει φτάσει η πολιτική ζωή του τόπου! Και σήµερα ένας νέος άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του!
Σε ποιο κατήφορο έχετε µπει, κύριοι της Κυβέρνησης, ενάντια
στη νεολαία αυτού του τόπου, η οποία διεκδικεί δικαιώµατα, διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων και διεύρυνση των συνταγµατικών δικαιωµάτων; Σε ποιο κατήφορο έχετε
µπει, µε πρώτο τον κύριο Πρωθυπουργό, που αποκαλεί φοιτητές
«θρασίµια»; Δεν ντρεπόµαστε λίγο όλοι µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κοντονή, θα σας
διακόψω για ένα λεπτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχω το δικαίωµα και
δεν επιτρέπω σε κανέναν…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όχι, δεν έχετε το δικαίωµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κλείστε το
µικρόφωνο στον κ. Κοντονή!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί; Είστε στρατάρχης; Δεν
µπορείτε να διακόπτετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ακούστε, κύριε Κοντονή. Κατηγορήσατε τον κύριο Υπουργό ότι έκανε «πνεύµα».
Έχετε καταλάβει τι λέτε εσείς για τον Έλληνα Πρωθυπουργό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, συνεχίστε.
Έκανε ένα ευφυολόγηµα, έστω ατυχές.
Ορίστε µας!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρατηρούµε ότι η Κυβέρνηση έχει µπει «κακού τη σκάλα» και δεν αντιλαµβάνεται τα αυτονόητα.
Κύριε Υπουργέ, προσήλθαµε στη συζήτηση σήµερα γιατί ακριβώς υπάρχουν όλα εκείνα τα δεδοµένα που µπορούν να σας δώσουν τη δυνατότητα να νοµοθετήσετε και να ρυθµίσετε το θέµα.
Έχουµε τη δήλωση του Προέδρου των ΤΕΙ, ο οποίος λέει ότι
δεν γίνεται αυτό που εσείς µε νοµοθετική πρωτοβουλία θέλετε
να περάσετε σήµερα από τη Βουλή. Σας λέει επίσης ο Πρόεδρος
των ΤΕΙ ότι εξ αποστάσεως φοίτηση σε αυτήν την περίπτωση δεν
µπορεί να γίνει!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πού το λέει αυτό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ο Πρόεδρος των ΤΕΙ το έχει πει δηµοσίως, κύριε Υπουργέ. Εάν δεν το έχετε αντιληφθεί, λυπάµαι!
Δεύτερον, σας φέραµε µια τροπολογία και σας έκανα και µια
ερώτηση: Γιατί όλα αυτά τα πράγµατα; Γιατί από την αρχή είχαµε
διαπιστώσει ότι η τροπολογία, την οποία φέρνετε και η ένταξη
στο καθεστώς της επιτήρησης -µε το γνωστό «βραχιολάκι»- δεν
µπορεί σε καµµία περίπτωση να εφαρµοστεί, διότι βρίσκει εµπόδιο από το νόµο.
Το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας εξαιρεί από
αυτό το ευεργέτηµα τους υποδίκους για τα αδικήµατα του άρθρου 380 και του άρθρου 187Α. Και πού είναι το τραγικό της υπόθεσης, κύριε Υπουργέ; Ότι τουλάχιστον για το 187Α αυτό το
παιδί έχει αθωωθεί. Δηλαδή ενώ έχει αθωωθεί από δικαστήριο
και είναι βέβαιο ότι θα αθωωθεί και από το επόµενο –διότι δεν
µπορεί να καταδικαστεί για κάτι για το οποίο έχει αθωωθεί- µε
την επίκληση του 187Α εµποδίζεται η ρύθµιση, για την οποία και
εσείς είπατε και εγώ είπα –για να δείτε και το συναινετικό
πνεύµα- ότι κινείται σε µια θετική κατεύθυνση.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, σας λέµε και πάλι ότι για να αρθεί
το αδιέξοδο και αυτό το παιδί να συνεχίσει να σπουδάζει, δεν
υπάρχει άλλος δρόµος εκτός από τη νοµοθετική διεκπεραίωση
του θέµατος.
Θεωρούµε ότι η πλέον καταλληλότερη τροπολογία είναι η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όµως και πάλι, αν εσείς θέλετε
να τη διαµορφώσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο κρίνετε εσείς σκόπιµο και σωστό, κάντε το! Κάντε το, κύριε Υπουργέ! Το θέµα είναι
να γλιτώσουµε τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν είµαστε εδώ για να
κρίνουµε τις πράξεις του. Για τις πράξεις του κρίθηκε από τη δικαιοσύνη.
Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η Αριστερά δεν επιδοκιµάζει αυτές
τις πρακτικές. Εµείς τα βλέπουµε αλλιώς τα πράγµατα, αλλιώς
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οργανώνουµε την πολιτική και κοινωνική πάλη.
Όµως, το ζήτηµα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που σήµερα κινδυνεύει να χαθεί δίνει έναν αγώνα για τα δικαιώµατα των φυλακισµένων και ιδίως των νέων ανθρώπων που θέλουν να
σπουδάσουν. Είναι µία διαδικασία που µόνο καλό θα του κάνει.
Εποµένως, άλλος δρόµος, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει εκτός
από τη νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος. Δεν σας είπαµε εµείς
ούτε να επέµβετε στη δικαιοσύνη ούτε να πάρετε τηλέφωνο δικαστές ή υπηρεσιακούς παράγοντες. Σας λέµε να ρυθµίσουµε
εδώ το ζήτηµα νοµοθετικά. Τι άλλο πιο ειλικρινές από αυτό να
πούµε;
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω κάτι. Ακούστε: Εάν συµβεί το
οποιοδήποτε µοιραίο, να ξέρετε ότι από όλους αυτούς που σήµερα ενδεχοµένως σας σπρώχνουν σε αυτήν την κατεύθυνση ή
υπερασπίζονται αυτήν τη στάση την οποία επιδεικνύει δι’ υµών η
Κυβέρνηση, κανένας δεν θα βρεθεί να σας υπερασπιστεί. Μόνος
σας θα σηκώσετε το σταυρό του µαρτυρίου. Και να ξέρετε ότι
αυτή η κατάσταση, εάν φθάσει στο απευκταίον, τότε είναι όνειδος για αυτήν την κοινωνία. Επιτέλους, τι θέλει η Κυβέρνηση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ολοκληρώνω.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω ότι άλλος δρόµος δεν υπάρχει.
Ας το αντιληφθείτε και ας πάρουµε σήµερα µια νοµοθετική πρωτοβουλία για να λυθεί το θέµα.
Τελειώνω, λέγοντας το εξής, όσον αφορά το νοµοσχέδιο:
Έχετε στα χέρια σας –δεν θα το αναγνώσω γιατί δεν έχω τον
χρόνο- την έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής.
Κύριε Υπουργέ, όσα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ από του Βήµατος της Ολοµέλειας, µε έναν τρόπο επιστηµονικά τεκµηριωµένο και –θα
έλεγα- απολύτως ορθό, τα λέει το Επιστηµονικό Συµβούλιο της
Βουλής. Σας απασχολεί αυτό το ζήτηµα, ότι η Νοµική Υπηρεσία
της Βουλής ταυτίζεται απολύτως µε όσα σας είπαµε εµείς από
του Βήµατος της Βουλής και κατ’ επανάληψη σας είπαµε και εις
την Επιτροπή;
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω λέγοντας ότι αυτή η κατάσταση που
έχει διαµορφωθεί δεν πάει άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει απόψε
ότι θα υποβάλει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για το θέµα
του Ρωµανού, για την τροπολογία που έχει κατατεθεί και ας
πάρει κάθε Βουλευτής την ευθύνη στους ώµους του. Άλλη λύση
και άλλος δρόµος εκτός από την υπεύθυνη στάση ενός εκάστου
δεν υπάρχει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Υψηλάντης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ κατ’ αρχάς στο νοµοσχέδιο.
Θα περίµενε κάποιος από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και
από την Αντιπολίτευση γενικότερα να τοποθετηθεί σήµερα επί
των θεµάτων αυτών στην πραγµατική τους βάση, όπως αυτά αναλύθηκαν -και ακούστηκαν γνώµες από τους διάφορους φορείςκατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου στην αρµόδια
επιτροπή.
Αντ’ αυτού, η σηµερινή συζήτηση µετατέθηκε στο θέµα της
απεργίας πείνας του νεαρού Ρωµανού και στην τροπολογία
εκείνη την οποία κατέθεσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα πριν από µία µε δύο ώρες.
Ήρθαν εδώ προετοιµασµένοι όλοι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ
για να υποστηρίξουν αυτά τα οποία ακούστηκαν σήµερα και τα
οποία θα σχολιάσω στη συνέχεια. Θα µπορούσαν βεβαίως να
είχαν φέρει µία συγκεκριµένη, ρεαλιστική πρόταση βελτίωσης,
αν θέλετε, αυτού που κάνετε εσείς, κύριε Υπουργέ, σήµερα, δηλαδή να φέρετε µία συγκεκριµένη τροπολογία η οποία –κι αυτό
θέλω να ακουστεί- παρέχει σε κάθε υπόδικο ή κατάδικο ο οποίος
έχει εισαχθεί σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα το δικαίωµα να παρακολουθήσει τις σπουδές του µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Φέρατε σήµερα πρόταση, η οποία δεν υπήρχε.
Όπως περιµέναµε τις θέσεις σας επί του νοµοσχεδίου, κυρίες
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και κύριοι συνάδελφοι, για παράδειγµα στα θέµατα του πλαισίου
των ποινών και δεν ήρθαν ποτέ, κάτι αντίστοιχο συνέβη µε τα θέµατα τα οποία αφορούν το ζήτηµα του Ρωµανού.
Είναι αλήθεια ότι η πρώτη τροπολογία η οποία κατατέθηκε και στην αρχή την υποστήριζαν- του συναδέλφου καθηγητή κ.
Πανούση, είχε πολλά προβλήµατα. Προσπαθήσαµε να το δούµε
από µια διαφορετική οπτική γωνία. Δεν µπορούσαν όµως να τοποθετηθούν κάποια πράγµατα µε τη λογική και τη νοµική συνέχεια. Και στη συνέχεια, κατατέθηκε αυτή η τροπολογία - εµµονή
του ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι. Διότι γι’ αυτό ήρθαν εδώ. Από την πρώτη
στιγµή ήρθαν εδώ για να παρουσιάσουν την «κακή Κυβέρνηση
της Δεξιάς», η οποία είναι ανάλγητη και δεν θέλει να προσφέρει
καλές υπηρεσίες στον τόπο και στη νεολαία µας.
Και από την άλλη, είδαµε το φαινόµενο αυτό της εµµονής στο
ότι «εάν δεν γίνει αυτό το οποίο θέλουµε και προτείνουµε εµείς,
δεν πρόκειται να φύγουµε από αυτήν την Αίθουσα».
Μία τέτοια ευθεία πρόκληση κατά του κοινοβουλευτισµού και
της δηµοκρατίας, σε στιγµές πράγµατι κρίσιµες για τη χώρα µας,
δυναµιτίζει περαιτέρω το πολιτικό κλίµα και δίνει µαθήµατα για
το πώς πρέπει να λειτουργεί σήµερα η δηµοκρατία και η Ευρώπη, µε θέσεις οι οποίες όµως αφίστανται πάρα πολύ της πραγµατικότητας.
Σήµερα το πρωί σε µία κρίση του ο οικονοµολόγος κ. Βαρουφάκης είπε ότι σε ενδεχόµενη εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουµε
πρόβληµα ρευστότητας στη χώρα. Θα έχουµε και ελλείµµατα.
Οι θέσεις τις οποίες ακούµε σήµερα παραπέµπουν, κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά σε θλιβερές σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας
τις οποίες οι νέοι, οι πραγµατικοί νέοι, αυτοί που αγωνίζονται και
θέλουν την πρόοδο και την προκοπή του τόπου, απεύχονται και
δίνουν τους αγώνες τους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι ευτύχηµα το γεγονός ότι σήµερα σας άκουσε ολόκληρος ο ελληνικός λαός και είναι ευτύχηµα, διότι στην περίπτωσή µας, µε αυτά τα οποία ειπώθηκαν
σήµερα από µέρους σας, µε την εµµονή σας και το στείρο αντίλογό σας στην κυβερνητική πρόταση για τη ρεαλιστική και µε
βάση τη νοµιµότητα αντιµετώπιση της περίπτωσης Ρωµανού, δεν
θα επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο ο λαός µας λέει: «Μια του κλέφτη,
δυο του κλέφτη».
Ευτυχώς σε σας δεν θα σας επιτρέψει να συµβεί ούτε µια ούτε
δυο του κλέφτη. Θα σας δώσουµε σύντοµα, εάν χρειαστεί, την
απάντηση εκείνη προκειµένου η χώρα µας να µη γευθεί αυτά τα
οποία εσείς επαγγέλλεσθε και τα οποία οδηγούν τον τόπο στην
καταστροφή και µε µαθηµατική ακρίβεια στην υπανάπτυξη και
εκτός του χώρου της Ευρώπης και των ιδανικών τα οποία εµείς
οι Έλληνες πρώτοι σε αυτόν τον τόπο έχουµε καταθέσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαλτούρος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά την κατατεθείσα από τον Υπουργό τροπολογία,
αν και τοποθετήθηκα και στην πρωτολογία µου, θα ήθελα να πω
δυο λόγια και εγώ.
Τους περισσότερους από τους συναδέλφους, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ, τους γνωρίζω, είναι ευγενείς άνθρωποι. Για αρκετούς από
αυτούς νιώθω και ιδιαίτερα φιλικά αισθήµατα. Πολλές φορές αισθάνοµαι ειλικρινά ότι αδυνατώ να αντιληφθώ την όξυνση στην
οποία εύκολα κάποιες φορές -φαινοµενικά, τουλάχιστον-παρεκτρέπεσθε και λέτε πράγµατα για τα οποία ίσως θα έπρεπε να
σκεφτόµαστε ότι µας ακούει ο λαός, ότι κάποιοι παρακολουθούν
το κανάλι της Βουλής.
Πριν, δηλαδή, ήταν µια ευθεία απειλή και προς εµένα, προς
όλους µας ότι, αν ψηφίσουµε αυτή την τροπολογία, τι ακριβώς
είµαστε; Για ποιο ακριβώς πράγµα κινδυνεύουµε να κατηγορηθούµε; Μήπως ότι δεν διακατεχόµαστε από ανθρώπινα συναισθήµατα; Μήπως ότι δεν γνωρίζουµε τι θα πει ανθρωπισµός;
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που έχουµε προτείνει και
αυτός ήταν και ο λόγος που ενόχλησα επανειληµµένως τον
Υπουργό και τον ευχαριστώ για την κατανόηση και την υποµονή
του. Έχουµε προσπαθήσει -ίσως αργήσαµε λίγο παραπάνω και
ίσως γι’ αυτό δεν κατέστη εφικτό να καταλήξουµε σήµερα σε µια

3280

ουσιαστική λύση- και έχουµε ζητήσει από τον κύριο Υπουργό να
προχωρήσει, αφού µελετήσει την πρότασή µας. Δυστυχώς, δεν
έχουµε πολύ χρόνο.
Με ενηµέρωσε ο κύριος Υπουργός ότι και οι ίδιοι -εννοώ αυτός
και οι συνεργάτες του- επεξεργάζονταν στο Υπουργείο ένα παρόµοιο σχέδιο και αυτό αφορά, όπως υπαινίχθηκε και πριν, τη
δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής επιτήρησης µε µια σχετική
τροποποίηση, εφόσον αυτό καταστεί νοµικώς εφικτό. Είµαστε σίγουροι ότι θα καταστεί εφικτό και φαντάζοµαι ότι ο κύριος
Υπουργός θα το δηλώσει σε πολύ λίγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Περιµένουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Εξάλλου, νοµοθετικό έργο θα
έχουµε σε µερικές µέρες ξανά από το συγκεκριµένο Υπουργείο,
µε το συγκεκριµένο Υπουργό εδώ. Αυτό φυσικά, όπως έλεγα, θα
αφορά τροποποιήσεις, νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 282
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, ώστε να αρθούν οι εξαιρέσεις
που υπάρχουν για συγκεκριµένους υποδίκους, κατηγορούµενους για συγκεκριµένα αδικήµατα, ώστε να µην εξαιρούνται εφόσον, ξαναλέω, αυτό καταστεί εφικτό νοµικά, κάτι που είναι η
ελπίδα µας, η ευχή µας και πίστη µας- και να µπορεί να γίνει
χρήση της ηλεκτρονικής επιτήρησης και από τον συγκεκριµένο
κατηγορούµενο και υπόδικο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Πότε, κύριε συνάδελφε;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Θεωρείτε ότι έχει τόσες ηµέρες
µπροστά του;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική και ότι καλόπιστα θα αντιµετωπισθεί η ειλικρινής πρόθεσή µας να υπάρξει λύση σε αυτό το θέµα. Ελπίζω να
αντιλαµβάνεσθε ότι δεν είναι εύκολο αυτό κάτω από συνθήκες
όξυνσης και µε θέµατα τόσο σοβαρά να τίθενται εδώ µέσα. Δηλαδή, αντιλαµβάνεσθε ότι το να ζητείται να υποκατασταθεί η δικαστική κρίση από την πολιτική βούληση της ηγεσίας του
Υπουργείου είναι κάτι που δεν θα µπορούσε τουλάχιστον εµάς
τους νοµικούς να µας βρει σύµφωνους.
Εµείς, λοιπόν, αυτό που αναµένουµε είναι πάρα πολύ σύντοµα
να βρεθεί αυτή η χρυσή τοµή, να υπάρξουν αυτές οι βελτιώσεις
τις έχουµε προτείνει.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Σήµερα να γίνει όµως, όχι αύριο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Με τον σωστό τρόπο.
Επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Γιατί τον διακόπτετε,
επιτέλους; Παρακαλώ! Δεν έχει διακόψει κανέναν ο κ. Σαλτούρος
και µιλάει ήρεµα και ωραία.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κι εµείς ήρεµα µιλάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, δεν κατάλαβα,
επειδή διαφωνείτε πρέπει να διακόπτετε;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν διαφωνούµε. Συµφωνούµε και
λέµε «σήµερα». Συµφωνούµε και επαυξάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το είπατε τέσσερις
φορές το «σήµερα».
Συνεχίστε, κύριε Σαλτούρο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Αυτό που τουλάχιστον εγώ είµαι
σε θέση να παραχωρήσω στον Υπουργό, ο οποίος είναι ο καθ’
ύλην αρµόδιος, είναι τον χρόνο που χρειάζεται, ώστε να καταθέσει αυτό που πρέπει, που έχουµε ανάγκη και που πρέπει να είναι,
ως νοµοτεχνική βελτίωση, κι έτσι να πετύχουµε τη χρυσή τοµή
και να αποφορτιστεί όλη αυτή η κατάσταση η οποία αδίκως, για
όλους µας, έχει φτάσει στο σηµείο που έχει φτάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι µία λύση, κύριε Πρόεδρε,
που µπορεί όλη η Βουλή να τη δεχθεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ντόρο θέλουν να κάνουν σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
Νοµίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούµε λίγο την πρόταση του
Προέδρου του κ. Κακλαµάνη.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ξεκινήσω µε τις δύο τροπολογίες των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τις οποίες απ’ ό,τι φάνηκε δεν δέχεται ο κύριος
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Υπουργός.
Θέλω να σας κάνω δύο επισηµάνσεις, κύριε Υπουργέ:
Πρώτον, ασφαλώς και είστε αρµόδιος προς τούτο και για τις
δύο τροπολογίες, γιατί εσείς έχετε εισηγηθεί τον αντίστοιχο
νόµο, το βασικό νόµο του οποίου µε τις τροπολογίες αυτές επιδιώκεται η συµπλήρωση.
Δεύτερον, όσον αφορά το ότι δεν είχατε το χρόνο για να µπορέσετε να µελετήσετε τις αντίστοιχες τροπολογίες, σας απαντώ
ότι είχατε το χρόνο, διότι αυτές κατατέθηκαν και στην επιτροπή
εµπροθέσµως και ενεχειρίσθηκαν σε εσάς ιδιοχείρως. Και να σας
πω κιόλας ότι οι ίδιες αυτές τροπολογίες είχαν κατατεθεί και στο
νοµοσχέδιο του κ. Λοβέρδου, το οποίο πέρασε πρόσφατα από
την Ολοµέλεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πολλά λόγια, εν προκειµένω,
είναι φτώχεια. Όποιοι θέλουν, λοιπόν, να σταµατήσουν την κατασπατάληση δηµοσίων πόρων που προορίζονται για τη στήριξη
κοµµάτων και όχι κακοποιών, στηρίζουν τις τροπολογίες. Όποιοι
τηρούν αιδήµονα σιωπή, θέλοντας να προστατεύσουν ενδεχοµένως κάποιους, δεν στηρίζουν τις τροπολογίες για το ξέπλυµα
βρώµικου χρήµατος από πολιτικά κόµµατα. Τα πράγµατα είναι
έτσι, είναι πάρα πολύ απλά.
Τώρα, γιατί οφείλουµε να δούµε τη συνολική εικόνα, κύριε
Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δεν είναι µόνο η ατελής ποινική συνδιαλλαγή και δεν υπάρχουν µόνο θυρίδες ή τραπεζικοί λογαριασµοί στην Ελλάδα µε κλοπιµαία. Υπάρχουν και
εξωχώριες εταιρείες, υπάρχουν και τηλεοπτικά κανάλια που εκπέµπουν σε δηµόσιες συχνότητες, υπάρχουν και ιδρύµατα που
λεηλάτησαν το δηµόσιο χρήµα. Υπάρχουν, λοιπόν και αυτά, κύριε
Υπουργέ. Και µιλούµε για πολλές δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Εάν θέλουµε, λοιπόν, να είµαστε αξιόπιστοι, θα πρέπει να αποδείξουµε όλοι µας ότι εννοούµε επιτέλους εδώ µέσα αυτά τα
οποία υποστηρίζουµε, πως όντως θέλουµε να καθαρίσει το τοπίο
στη χώρα µας. Να δείξουµε, λοιπόν, στους πολίτες πως όσα λέµε
εδώ τα εννοούµε για όλους, και για τα πολιτικά κόµµατα, χωρίς
εξαιρέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί του νοµοσχεδίου δεν θα πω
περισσότερα πράγµατα. Νοµίζω ότι τοποθετήθηκα επαρκώς
στην πρωτολογία µου και βεβαίως, στο στάδιο της επεξεργασίας
στην επιτροπή.
Ένα µόνο θέλω να σας πω και να σας παραπέµψω σε αυτά τα
οποία διαλαµβάνει η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής και να σας παραπέµψω επίσης στις απόψεις του καθηγητή κ. Μυλωνόπουλου, από τις οποίες προκύπτει ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιό σας είναι διάτρητο. Άλλωστε, νοµίζω ότι και
προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν και οι φορείς που παρέστησαν στην επιτροπή.
Τώρα, σε σχέση µε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την περίπτωση του νεαρού Ρωµανού, για την οποία έγινε
και εκτενής συζήτηση –και ορθά βεβαίως- στην πρωτολογία µου
διατύπωσα ξεκάθαρα τη θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, εµµένοντας βεβαίως και στην εξής θέση: Διατηρούµε πραγµατικά,
πάρα πολλές αµφιβολίες για το εάν η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως έχει θα µπορέσει να δώσει λύση στο πρόβληµα, λόγω ακριβώς έλλειψης υποδοµών στο σωφρονιστικό
µας σύστηµα.
Οφείλουµε, όµως, να επισηµάνουµε ότι πραγµατικά δεν θα είχαµε καµµία αντίρρηση -µπορώ να σας πω µάλιστα ότι συµφωνούµε- µε την προταθείσα από το συνάδελφο της ΔΗΜΑΡ τον κ.
Πανούση, συµπλήρωση της τροπολογίας αυτής.
Υπ’ αυτήν λοιπόν την έννοια, θεωρούµε ότι θα ήταν πραγµατικά χρήσιµο να παραταθεί η σηµερινή συζήτηση -νοµίζω ότι κι ο
συνάδελφος κ. Δρίτσας το είπε-, έτσι ώστε να επιδιώξουµε και
να καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπάρχει σύγκλιση θέσεων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις απόψεις που διατυπώνονται στις τροπολογίες, για να µπορέσει πραγµατικά να
δοθεί λύση σε αυτό το οξύτατο πρόβληµα. Διότι εδώ κινδυνεύει
να χαθεί µια ανθρώπινη ζωή ενός νέου ανθρώπου και εποµένως,
πρέπει να εξαντλήσουµε κάθε περιθώριο και να βρούµε λύση
προς την κατεύθυνση αυτή.
Συναφώς, όµως, οφείλω να πω ότι όχι απλώς συµφωνώ, αλλά
επαυξάνω -και θα έπρεπε πραγµατικά µε τον ίδιο ζήλο µέσα σε
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αυτήν την Αίθουσα να το επιδιώξουµε- για τη θέση η οποία εκφράστηκε, ότι µε δεδοµένη και την οικονοµική κρίση που πλήττει
τη χώρα µας κι έχει εξαθλιώσει τους Έλληνες πολίτες και η οποία
έχει ως βασικούς αποδέκτες τους εµπόρους, τους επαγγελµατίες και τους βιοτέχνες, επιβάλλεται να διεκδικήσουµε την αποποινικοποίηση και της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών και της µη
καταβολής εισφορών και οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία,
διότι και για αυτούς τους λόγους υπάρχουν πάρα πολλοί συµπολίτες µας οι οποίοι είναι έγκλειστοι στις φυλακές, αφού λόγω της
οικονοµικής ανέχειας αδυνατούν να αποπληρώσουν αυτές τις
υποχρεώσεις τους.
Σε σχέση µε τις υπόλοιπες τροπολογίες, τελείως επιγραµµατικά θέλω να πω το εξής:
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχουµε κανένα λόγο να διατυπώσουµε κάποια αντίρρηση επ’ αυτής.
Σχετικά µε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για
τα δικαστήρια και τους δικαστικούς υπαλλήλους, θέλουµε να
πούµε ότι θα την υπερψηφίσουµε για έναν και µοναδικό λόγο:
Επειδή, κύριε Υπουργέ, µε τη συγκεκριµένη τροπολογία επιδιώκετε να δώσετε έστω και µια προσωρινή λύση στην αξιοποίηση
των επιτυχόντων σε διαγωνισµούς δικαστικών υπαλλήλων, των
οποίων οι πίνακες λήγουν άµεσα.
Για τη µε αριθµό 2062 τροπολογία, την οποία δεχτήκατε, αναφορικά µε τους δηµάρχους που υπηρετούν σε ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές και εµείς συµφωνούµε, όπως και µε την
τροπολογία του κ. Κεγκέρογλου.
Κατά τα λοιπά, για να µην τρώω το χρόνο, στη φάση της ψηφοφορίας θα διατυπώσουµε τη θέση µας και για τις υπόλοιπες
τροπολογίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Πανούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε το νοµοσχέδιο παραβιάζεται τη δογµατική του Ποινικού Δικαίου. Με την τροπολογία παραβιάζεται η σωφρονιστική λογική.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Κρατούµενος για έκτιση ποινής ισοβίων µπορεί µε απόφαση του συµβουλίου της φυλακής
να πάρει άδεια -έχουµε τέτοιες περιπτώσεις- και να γυρίσει το
βράδυ στη φυλακή.
Ο κατάδικος, όµως, που είναι και προσωρινά κρατούµενος,
χρειάζεται τη συµφωνία του νόµου, του ανακριτή. Ένα διοικητικό
όργανο, δηλαδή, το συµβούλιο της φυλακής, εξαρτά την απόφασή του για έναν κρατούµενο που θα γυρίσει -επαναλαµβάνωστη φυλακή το βράδυ από τη σύµφωνη γνώµη ενός δικαστικού
λειτουργού. Ο δικαστικός λειτουργός, όµως, τι ακριβώς αξιολογεί και ποιες διαδικασίες προτείνει, πλην της αποδοχής της µετατροπής σε περιοριστικούς όρους, που σηµαίνει ότι δεν θα
γυρίσει ο κρατούµενος το βράδυ; Τι µπορεί να κάνει και να επιβάλει σε σχέση µε το άρθρο 58 του Σωφρονιστικού Κώδικα; Είναι
άλλη η δουλειά του, δεν είναι δουλειά σωφρονιστικής µεταχείρισης. Δεν είναι ύποπτος φυγής ο καταδικασθείς σε δεκαπέντε
χρόνια κάθειρξης και είναι ο προσωρινά κρατούµενος; Επαναλαµβάνω πως έχει γίνει λάθος της ερµηνείας του άρθρου 58 και
εκεί πάνω γίνονται όλα τα κακά.
Πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ή νόµο ή ΚΥΑ, συµφωνώ.
Ποιο είναι το περιεχόµενό τους, όµως; Επ’ αυτού πρέπει να συµφωνήσουµε. Θα σας πω µια εύκολη λύση, για να διαλευκάνουµε
αυτήν τη σύγχυση που υπάρχει, κατά τη γνώµη µου, στο ζήτηµα
της διπλής ιδιότητας. Κύριε Υπουργέ, θέλω να µε προσέξετε λιγάκι, γιατί είναι νοµικά αυτά: Μια διάταξη, λοιπόν, «Στις περιπτώσεις σύµπτωσης στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας του
κρατούµενου και του υπόδικου, κατά τη διαδικασία χορήγησης
εκπαιδευτικής αδείας υπερισχύει την ιδιότητα του κρατούµενου
και ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 1 α’ και β’ εδάφιο». Με αυτό και µόνο καθαρίζουµε
την ατµόσφαιρα και το συµβούλιο της φυλακής παίρνει την απόφαση.
Θέλετε και δεύτερη σκέψη; «Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας,
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις αµέσου κινδύνου ζωής ή
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σοβαρής µόνιµης βλάβης υγείας των κρατουµένων, την απόφαση για τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων τους λαµβάνει το
Υπουργείο Δικαιοσύνης µε ειδική αιτιολογηµένη απόφαση µετά
από γνώµη του ΚΕΣΦ». Παντού έχουµε το πρόβληµα άµεσου κινδύνου ζωής. Στο 31, στο 30 του Σωφρονιστικού Κώδικα.
Κάποιο όργανο, λοιπόν, όταν έχουµε άµεσο κίνδυνο ζωής ή
εξαιρετικές συνθήκες ή σοβαρή και µόνιµη βλάβη της υγείας των
ανθρώπων, πρέπει να πάρει µια απόφαση εκείνη την ώρα. Τι θα
γίνει εκείνη την ώρα; Θα ζητήσουµε από το συµβούλιο φυλακής
να το βρούµε, αν διαφωνεί µε τον ανακριτή και τι ακριβώς γίνεται;
Γι’ αυτό υπάρχει, κύριε Υπουργέ, η εκτελεστική εξουσία. Για να
λύνει τις δύσκολες περιπτώσεις.
«Βραχιολάκι»: Δεν το έχουµε, αλλά και αν το είχαµε, µε το 282
της Ποινικής Δικονοµίας απαγορεύεται το «βραχιολάκι» καταρχήν για το 380 παράγραφος 2. Άρα, πρέπει να προβλέψουµε
εξαιρέσεις. Είναι η τροπολογία που σας έδωσα. Χαίροµαι που είπατε κατ’ αρχάς ότι θα τη µελετήσετε. Αλλά σας δίνουµε τρεις,
τέσσερις, πέντε νοµοθετικές διεξόδους. Τώρα, όχι στο µέλλον,
για να λύσουµε και τις διχογνωµίες, να υπερβούµε τις ερµηνείες,
ό,τι θελετε.
Τελειώνω, κύριε Υπουργέ, µε ένα συγκεκριµένο θέµα. Γίνεται
λάθος στάθµιση. Αυτό που είπε ο Μαγκάκης στη σύγκρουση καθηκόντων για οριακή κατάσταση του δικαίου, έχουµε από µια
µεριά τη ζωή ενός ανθρώπου και από την άλλη τον υποτιθέµενο
κίνδυνο διασάλευσης της τάξης από τη χορήγηση µιας εκπαιδευτικής άδειας σε ένα εικοσάχρονο παιδί. Όπως και να το δείτε,
εγώ δεν θα σας πω ότι έχετε δίκιο στην εκτίµηση που κάνετε.
Είναι αυτή σοβαρή στάθµιση για µια πολιτεία; Δηλαδή να λέει ότι
«έχεις δικαίωµα, αλλά κάπου έχει µπερδευτεί η διαδικασία και
στη µια ζυγαριά βάζουµε αυτό και στην άλλη βάζουµε ότι µπορεί
να είσαι και επικίνδυνος». Σας λέω έδιναν άδεια σε ισόβια, όχι σε
αυτά που συνέβησαν.
Ως προς το νοµοσχέδιο, εµείς θέλαµε να το ψηφίσουµε, αν το
πρώτο µέρος ήταν και η ιδέα του κ. Ρουπακιώτη. Ποιά όµως είναι
η νοµική φύση; Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το οποίο κάνετε. Νοµικά δεν καταλαβαίνω. Τεχνικά και πολιτικά καταλαβαίνω. Η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής είπε ότι είναι ένας
ιδιόρρυθµος λόγος µερικής εξάλειψης του αξιοποίνου. Εγώ σας
έχω πει άλλες πέντε περιπτώσεις του τι µπορεί να είναι. Υπαναχώρηση, έµπρακτη µετάνοια. Sui generis όλα αυτά, έτσι; Sui
generis χάρη, sui generis αµνηστία, δικαστική άφεση, ό,τι θέλετε
µπορείτε να βάλετε, κατά παράβαση όµως της δογµατικής όλων
αυτών των θεσµών. Δεν λένε αυτά οι θεσµοί, άλλα λένε και εµείς
κάνουµε κάτι άλλο. Σε σχέση µε τη διαδικασία σας είπα, κάνει
κάποιος µια ανέκκλητη δήλωση και τέλειωσε. Όχι. Πρακτικό και
άλλα τινά, όπως συµβαίνουν σε όλον τον κόσµο.
Εµείς ως ΔΗΜΑΡ επιµένουµε ότι θα µπορούσαµε να συζητήσουµε τη συνολική τροπολογία του άρθρου 2 που κατέθεσα στην
επιτροπή. Δεν έγινε συζήτηση επ’ αυτής, είπατε κάποια πράγµατα, συζήτηση δεν έγινε, εµµείνατε σε ένα πολύ θολό κείµενο.
Έτσι µας υποχρεώνετε κι εµάς και στο νοµοσχέδιο να είµαστε
στο «παρών».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι µια ώρα που κατά τη γνώµη µας πρέπει
να µπουν στην άκρη και τα νοµικά προσχήµατα και τα νοµικά κωλύµατα και να πείτε ευθαρσώς αν υπάρχει η πολιτική βούληση γιατί εκεί είναι το πρόβληµα- να δοθεί λύση και να δοθεί λύση
σήµερα στο συγκεκριµένο πρόβληµα.
Αν υπάρχει η πολιτική βούληση, τα νοµικά κωλύµατα µπορούν
πάρα πολύ εύκολα να ξεπεραστούν.
Ήδη έχουν κατατεθεί µια σειρά προτάσεις που κατά τη γνώµη
µας µπορούν να δώσουν διέξοδο στο όλο πρόβληµα. Αν δεν σας
αρέσουν ή δεν σας ικανοποιούν, µπορείτε να βρείτε µια άλλη
λύση. Επιστηµονικά επιτελεία έχετε, επιστηµονικούς συµβούλους έχετε, πολύ καλύτερα από ό,τι έχουµε εµείς. Μπορείτε να
βρείτε λύση στο πρόβληµα. Το θέµα είναι η πολιτική βούληση.
Υπάρχει το θέµα µε την ηλεκτρονική επιτήρηση και το «βρα-
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χιολάκι». Το έχουµε ξαναπεί, θα το ξαναπούµε άλλη µια φορά.
Βεβαίως, υπάρχει απαγόρευση εφαρµογής αυτού του περιοριστικού µέτρου της παραγράφου 3 του άρθρου 282 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας σε περιπτώσεις υποδίκων που κατηγορούνται για τα εγκλήµατα των άρθρων 187, 187α, όπως είναι η συγκεκριµένη περίπτωση. Μπορεί, όµως, να υπάρξει εξαίρεση
προκειµένου να υπαχθεί και ο Ρωµανός σε µια συγκεκριµένη
εξαίρεση.
Άλλωστε, δεν ζητείται εδώ πέρα αλλαγή της προσωρινής κράτησης σε ένα άλλο περιοριστικό µέτρο. Θα παραµείνει προσωρινά κρατούµενος. Δεν θα αλλάξει αυτό. Δεν θα αλλάξει από την
προσωρινή κράτηση σε κάτι άλλο, στην κατ’ οίκον ηλεκτρονική
επιτήρηση, που εδώ αναφέρεται η απαγόρευση. Θα παραµείνει
προσωρινά κρατούµενος και απλά αυτό θα διακόπτεται µε την
ηλεκτρονική επιτήρηση και µε την εκπαιδευτική άδεια για να µπορεί να σπουδάζει και να µορφώνεται για ορισµένες ώρες.
Θα µου πείτε ότι αυτό είναι κάτι καινοφανές. Ε και λοιπόν; Που
είναι το πρόβληµα; Και η ηλεκτρονική επιτήρηση, το «βραχιολάκι», µέχρι να εισαχθεί στο δίκαιό µας δεν υπήρχε. Και τώρα
είναι κάτι καινούργιο.
Αρκετά µε όλες αυτές τις αναφορές για τη νοµική συνέχεια,
για τις βάσεις του δικαιϊκού συστήµατος που πρέπει να διαφυλαχθούν κ.ο.κ. Κατά τη γνώµη µας όλα αυτά είναι µια τεράστια
υποκρισία και µια επιλεκτική ευαισθησία.
Γιατί αν θέλατε να τηρήσετε τις βάσεις του δικαιϊκού συστήµατος και τη νοµική συνέχεια κ.λπ., δεν θα φέρνατε το νοµοσχέδιο που εισάγει θεσµούς ποινικής συνδιαλλαγής πρωτόγνωρους
για το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο. Εκεί δεν υπάρχει νοµική συνέχεια; Εκεί δεν υπάρχει ευαισθησία, κύριε Υψηλάντη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Συµφωνώ µε ό,τι έχεις
πει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Εδώ το νοµοσχέδιο θεσπίζει θεσµούς ποινικής συνδιαλλαγής που ανατρέπουν όλη την ουσία του Ποινικού
Δικαίου. Εκεί δεν υπάρχει νοµική συνέχεια; Και το πρόβληµα είναι
να δοθεί µερικές ώρες άδεια, διακοπή της προσωρινής κράτησης;
Ούτε καν αντικατάσταση από άλλο προσωρινό µέτρο.
Άρα υπάρχει τρόπος διεξόδου, υπάρχουν δυνατότητες, αρκεί
να υπάρχει και η πολιτική βούληση. Και η Κυβέρνηση πρέπει
άµεσα, αύριο, αν γίνει η συζήτηση για την ονοµαστική ψηφοφορία, να καταθέσει πρόταση και νοµοθετική παρέµβαση.
Διαφορετικά παίρνει ακέραια την ευθύνη για ό,τι συµβεί και
όσον αφορά την υγεία του συγκεκριµένου ανθρώπου και όσον
αφορά τις πολιτικές συνέπειες που µπορεί να έχει όλο αυτό το
ζήτηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Καραγκούνη, να προηγηθεί η κ. Κωνσταντοπούλου;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Καλύτερα για να απαντήσω συνολικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ζήτησα να προηγηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν θέλετε να µιλήσετε;
Πότε θέλετε να µιλήσετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θέλω να προηγηθώ. Μπορεί
να µιλήσει ο κ. Καραγκούνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Καραγκούνη,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Έχω την εντύπωση, κύριε
Πρόεδρε, ότι εδώ ζούµε πραγµατικά το θέατρο του παραλόγου
µε ό,τι ακούµε.
Κύριε Κοντονή, αναφερθήκατε στον Πρωθυπουργό που µίλησε
για «θρασίµια που µπαίνουν µέσα στα πανεπιστήµια».
Πρόκειται περί θρασιµίων, κύριε Κοντονή, να το επαναλάβω
και εγώ. Όσοι µπαίνουν στα πανεπιστήµια, πετάνε σκουπίδια, χτίζουν πρυτάνεις, γκρεµίζουν τα πανεπιστήµια, διαλύουν το Πολυτεχνείο, θρασίµια είναι.
Να το επαναλάβουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και όσοι υποστηρίζουν αυτά τα θρασίµια θεωρώ ότι ταυτίζονται απόλυτα µε αυτές τις λογικές. Ξεκάθαρα.
Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η κρίση σας. Έχω την εντύπωση
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ότι ο παραλογισµός ειδικά µε το ζήτηµα πραγµατικά του Ρωµανού δεν έχει όριο. Να πάµε λίγο στην ουσία της ρύθµισης; Ποια
είναι η λογική; Γιατί εδώ παραθέσαµε διάφορα ζητήµατα. Ούτως
ή άλλως, το ζήτηµα της εκπαιδευτικής αδείας, αν είναι σύννοµη
σύµφωνα µε το άρθρο 70 του Σωφρονιστικού Κώδικα και το
άρθρο 58, κρίθηκε και από το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών και
από τον Άρειο Πάγο. Κρίθηκε. Και τι ερχόµαστε και λέµε; Προσπαθούµε να βρούµε λύσεις.
Να πάµε όµως στη βασική ουσία; Τι λέµε τώρα εδώ µέσα και
στην κοινωνία που µας ακούει έξω; Πρώτα απ’ όλα, να το πω
άλλη µια φορά, από τη στιγµή που κάποιος µπαίνει στη φυλακή,
υπάρχει το ζήτηµα της ασφαλείας, το δικαίωµα της ασφαλείας,
το ζήτηµα της δηµόσιας τάξης. Δεν µπορώ να καταλάβω.
Κάθε φορά που κάποιος θα κάνει απεργία πείνας θα αλλάζουµε τον νόµο; Και δεν αναφέροµαι στο Ρωµανό. Δεν το καταλαβαίνω. Αν αύριο, κύριε Παφίλη, ο κ. Κασιδιάρης ή ο κ. Ξηρός
ή οι «Πυρήνες της Φωτιάς» ή αυτός ο οποίος έχει κόψει το κεφάλι
της συζύγου ή αυτός που είναι έµπορος ναρκωτικών κάνει απεργία πείνας θα έρθουµε να αλλάξουµε τον νόµο, είτε για τους περιοριστικούς όρους είτε για τις άδειες; Αυτό µας λέτε τώρα; Τι
είναι αυτά που λέτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ξέρετε πολλούς που το κάνουν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Και σας λέω και τη βασική
αντιµετώπιση. Αυτό δεν µπορώ να καταλάβω. Βεβαίως εδώ να
συµφωνήσουµε πώς θα γίνει ανθρωπινότερο. Μιλήσαµε για τα
«βραχιολάκια», µιλήσαµε για τη νοµοθετική πρωτοβουλία που
έφερε ο Υπουργός, για την εξ αποστάσεως µάθηση.
Πού δεν συµφωνούµε; Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή το ζήτηµα
της ασφαλείας –το θέτω γενικά και όχι για το Ρωµανό- το πώς
προστατεύουµε έξω τον πολίτη το θέτουµε καθόλου; Ρωτάµε τον
πολίτη για την ασφάλεια, αν φοβάται ότι κάποιος ο οποίος θα
πάρει άδεια, αύριο θα κυκλοφορεί ελεύθερος και θα διαπράξει
καινούργια κακουργήµατα; Αυτό το ρωτήσατε στην ελληνική κοινωνία προτού πάρετε αυτές τις θέσεις; Κάθε φορά, δηλαδή, που
κάποιος θα κάνει απεργία πείνας να έρθουµε να αλλάζουµε τον
νόµο! Επιτέλους, δηλαδή, θα χάσουµε κάθε λογική εδώ µέσα.
Δεν την καταλαβαίνω καν. Να µας εξηγήσετε.
Αύριο έµπορος ναρκωτικών θα κάνει απεργία πείνας. Θα έρθετε να προστρέξετε να αλλάξουµε τον νόµο γι’ αυτόν; Εξηγήστε
µου να καταλάβω, κύριε Κοντονή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αλλού είστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι τυχαίο που αυτοί δεν κάνουν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Αυτή είναι η ουσία. Και
αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσµος
Είµαστε εδώ, κύριε Βούτση. Και σας το λέει ένας άνθρωπος
που το θεσµό των «βραχιολιών» τον έκανε γι’ αυτόν τον λόγο. Για
να γίνουν πιο ανθρώπινες οι συνθήκες κράτησης. Να αποσυµφορήσουµε τις φυλακές. Να υφίστανται και για τις άδειες. Σας το
λέει αυτός ο άνθρωπος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Οι έµποροι ναρκωτικών βγαίνουν είτε
έτσι είτε αλλιώς και µε το κλειδί. Το ξέρετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Σας παρακαλώ. Να αντιληφθείτε την ουσία. Δεν µπορείτε να εκβιάζετε στο κάτω-κάτω
το κράτος. Να πω και πάλι ότι δεν αναφέροµαι στο Ρωµανό, αλλά
στον οποιονδήποτε θα κάνει απεργία πείνας.
Είπα να το δούµε ανθρώπινα το ζήτηµα. Και το βλέπει ο
Υπουργός ανθρώπινα το ζήτηµα. Είπαµε να συµφωνήσουµε. Δεν
αντιλαµβάνοµαι όµως αυτήν τη βία. Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει
και η δηµόσια ασφάλεια. Μας ακούει ο κόσµος. Δεν πρέπει να
την προστατεύσουµε; Έγινε χαµός πριν από δυο µήνες όταν δόθηκε η άδεια στο Χριστόδουλο Ξηρό. Κυκλοφορεί ελεύθερος.
Έπεσαν όλοι να φάνε το συµβούλιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς πέσατε να φάτε το συµβούλιο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Είπαµε εµείς για το συµβούλιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Είναι από την αντίθετη
πλευρά, κύριε Κοντονή. Τι δεν καταλαβαίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κοντονή, παρακαλώ. Δεν σας διέκοψε κανένας. Γιατί διακόπτετε συνεχώς; Μη
διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εγώ αυτό που λέω είναι να
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βρούµε λύση προς το ανθρωπινότερο. Αλλά αυτήν τη λογική δεν
την καταλαβαίνω, επιτρέψτε µου να πω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απ’ ό,τι ενηµερώνοµαι, ο Νίκος
Ρωµανός ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει απεργία δίψας. Θα σας
πρότεινα να είµαστε όλοι λίγο πιο ήρεµοι και πιο ειλικρινείς.
Οφείλω να πω ότι είναι αποκρουστικό το θέαµα προσώπων τα
οποία εντός Αιθούσης µε αυτόν τον τρόπο τοποθετούνται λάβρα
και έξω από την Αίθουσα τραβάνε τα µαλλιά τους και λένε «τι είναι
αυτά που ψηφίζουµε».
Τώρα, στη συγκεκριµένη υπόθεση και για να ενηµερωθεί η Αντιπροσωπεία, όλα αυτά τα οποία ειπώθηκαν είναι εκτός πραγµατικότητας. Ακούστε γιατί έχει απορριφθεί η εκπαιδευτική άδεια του
Ρωµανού.
Το συµβούλιο στις 29 Οκτωβρίου του 2014 απευθύνθηκε στον
ειδικό ανακριτή Πρόεδρο Εφετών Αθήνας και στον επίκουρο ειδικό
ανακριτή Εφετών Αθήνας, ζητώντας τη γνώµη τους σε σχέση µε
τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Ο Πρόεδρος Εφετών, ο ανακριτής δεν απάντησε ποτέ. Δεν υπάρχει αρνητική απάντησή του.
Ο επίκουρος ειδικός ανακριτής απάντησε στις 4 Νοεµβρίου του
2014, επτά ηµέρες πριν ξεκινήσει απεργία πείνας ο Νίκος Ρωµανός, και ξέρετε τι είπε; «Μετά δε την κατά νόµο στάθµιση, κρίνουµε
ότι προέχει η εξασφάλιση της παρουσίας του στο δικαστήριο και
η υποβολή του στην εκτέλεση των αποφάσεων που θα εκδοθούν».
Αυτό έκρινε. Ούτε άλλα αδικήµατα ούτε επικινδυνότητα ούτε τίποτα απ’ όλα αυτά τα εµπρηστικά που ακούστηκαν και τα οποία
µόνο να πυροδοτήσουν άλλες καταστάσεις µπορεί να αποσκοπούν. Αυτά έκρινε ο επίκουρος ειδικός ανακριτής και τίποτε άλλο
και βεβαίως δεν ήταν προ των υπαρξιακών διληµµάτων ζωής ή θανάτου που είναι η ελληνική Αντιπροσωπεία σήµερα.
Σταµατήστε, λοιπόν, να κρύβεστε πίσω από ένα παλιόχαρτο, το
οποίο είναι εκπρόθεσµο, εκτός πάσης πραγµατικής κατάστασης
σήµερα και που είµαι βέβαιη ότι και αυτός που το έχει υπογράψει
δεν θα το ξανασυνέτασσε υπό αυτές τις συνθήκες, διότι δεν θα
στάθµιζε ποτέ ότι από τη στάθµιση των αγαθών προέχει ο θάνατός
του. Η στάθµιση που καλείτε την Εθνική Αντιπροσωπεία να κάνει
σήµερα είναι να βαρύνει η κρίση της υπέρ του θανάτου. Εµείς
λέµε να βαρύνει η κρίση και η θέση και η πρωτοβουλία µας υπέρ
της ζωής.
Για να σταµατήσουν και όλα τα άλλα φληναφήµατα και προσβλητικά ιδεολογήµατα που ακούσαµε, έθεσε υπ’ όψιν µας ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ τη νοµοθετική βελτίωση που πρότεινε το
ΠΑΣΟΚ, η συγκυβερνώσα δύναµη. Εµείς σας λέµε ότι και αυτήν
τη θεωρούµε θετική. Σας έχουµε δώσει µία δική µας πρόταση, σας
έχουµε πει ότι συµφωνούµε µε την πρόταση που έχει κατατεθεί
από πλευράς της ΔΗΜΑΡ. Σας λέµε ότι θεωρούµε θετική και
αυτήν την πρόταση που καταθέτει το συγκυβερνών µε εσάς
κόµµα. Το κάνουµε γιατί θέλουµε να εκτραχύνουµε και να οξύνουµε;
Πρέπει να απαντήσετε ποια είναι η θέση σας. Εδώ κάνει µια
πρόταση το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι για τη λειτουργία του θεσµού της
ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων
σε άδεια και την πιλοτική εφαρµογή του θα προκριθούν υπόδικοι
και καταδικασθέντες που έχουν περάσει σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και ότι αίρεται η εξαίρεση γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Σας λέµε ότι και αυτό
είναι µία λύση, κύριε Υπουργέ, και σας την κάνει ως πρόταση το
συγκυβερνών κόµµα.
Τι άλλο δηλαδή περιµένετε για να στείλετε ένα µήνυµα προς
αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εν αντιθέσει µε όλους όσοι µίλησαν
µε την οξύτητα, µε την οποία µίλησαν διεκδικώντας το θάνατό του,
είναι διατεθειµένος να πεθάνει για τις ιδέες του; Ποιος από εσάς
είναι; Πόσες φορές έχετε αλλάξει την ψήφο και τη γνώµη σας
κάτω από εκβιασµούς; Πόσες φορές έχει έρθει εδώ σε αυτήν την
Αίθουσα εκβιασµός της τρόικας και κλαυθµηρίζετε ότι δεν πιστεύετε, δεν θέλετε, αλλά ψηφίζετε; Είστε απέναντι σε ένα νέο άνθρωπο είκοσι ενός ετών που τόσο πολύ τα πιστεύει αυτά που λέει,
ώστε δίνει τη ζωή του. Αυτό και µόνο δεν σας συγκινεί;
Κύριε Υπουργέ, τι άλλο θέλετε να πούµε; Κάντε αυτό το βήµα.
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Εµείς σας λέµε να δεχθείτε έστω αυτό που σας προτείνει η δική
σας συγκυβερνώσα δύναµη και αποδείξτε ότι δεν επιδιώκετε ούτε
την εκτράχυνση ούτε την αποσταθεροποίηση.
Όπως ξέρετε, υπήρξα και είµαι συνήγορος πολιτικής αγωγής
της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Στη δίκη που
έγινε, στον δολοφόνο του Αλέξανδρου, όταν εξέπνευσε το δεκαοκτάµηνο, δόθηκε άδεια εξόδου και ήταν τέσσερις µήνες ελεύθερος και είχε δολοφονήσει παιδί. Και κανείς δεν µπορούσε να πει
όχι, γιατί είχε εκπνεύσει το δεκαοκτάµηνο. Αυτό ήταν το συνταγµατικά επιβεβληµένο.
Δεν µπορεί να προσποιούµαστε ότι είναι µη ανεκτό σε µια δηµοκρατία ένα παιδί είκοσι ενός ετών, ένας νέος άνθρωπος, µε ακέραια διεκδίκηση και συνέπεια λόγων και έργων, να µην µπορεί να
πάρει µια εκπαιδευτική άδεια, γιατί δεν το ανέχεται δήθεν η νοµιµότητα.
Αν η νοµιµότητα δεν µπορεί να περιλάβει αυτόν το νέο άνθρωπο, τότε η νοµιµότητα έχει προ πολλού αποστεί από τον πυρήνα του κράτους δικαίου, από τις θεµελιώδεις αξίες της
δηµοκρατίας και από τον πυρήνα του ανθρωπισµού. Αν δεν υπάρχουµε για όλα αυτά και υπάρχουµε χάριν κούφιων διακηρύξεων,
τότε, κύριε Υπουργέ, ούτε εσείς ούτε εµείς ούτε κανείς δεν δικαιούται να υποκρίνεται ότι ζούµε σε µια δηµοκρατία που εγγυάται
δήθεν µε ίσο τρόπο τα δικαιώµατα για όλους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Ευχαριστούµε.
Κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι γνωστή η δική µας θέση σε ό,τι
αφορά τις απόψεις που έχει ο Νίκος Ρωµανός και οι όµοιοί του.
Δεν το συζητώ, ούτε υπάρχει λόγος να κάνουµε τέτοιου είδους
συζήτηση. Επίσης, δεν υπάρχει λόγος να γενικεύεται η συζήτηση
για όλα αυτά.
Θέλετε να µιλήσουµε για την ασφάλεια των πολιτών; Δηλαδή,
η ασφάλεια των πολιτών ποια είναι; Μόνο ο Ρωµανός ή οι κλέφτες
ή ο υπόκοσµος ή όλα αυτά, όταν είναι ενάµισι εκατοµµύριο οι
άνεργοι; Ποια ασφάλεια έχουν δηλαδή; Αυτή είναι η ασφάλεια;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μην µε προκαλείτε. «Λαγός τη φτέρη
έσειε, κακό του κεφαλιού του» λένε.
Αν θέλουµε, λοιπόν, να γενικεύσουµε τη συζήτηση περί ασφάλειας και όλα τα υπόλοιπα, θα µπορούσαµε να πούµε πάρα πολλά
πράγµατα. Ποια ασφάλεια; Σοβαρολογείτε; Με το σύστηµά σας;
Δέκα και δεκαπέντε χρονών παιδιά πεθαίνουν από την πείνα. Εκατοµµύρια είναι οι άνεργοι. Αυτοί, δηλαδή, τι είναι; Από τι κινδυνεύουν; Αν θέλετε να γενικεύσουµε.
Δεν είναι, όµως, αυτό το θέµα. Εγώ πήρα τον λόγο, αλλά δεν
µίλησα αναλυτικά. Αναφέρθηκε ο Γιάννης Γκιόκας και τα κάλυψε
όλα και έκανε στο τέλος συγκεκριµένη και ολοκληρωµένη πρόταση.
Εδώ συζητάµε για µία περίπτωση. Αν θέλετε να συζητήσουµε
γενικά, να συζητήσουµε άλλη φορά. Υπάρχει αυτήν τη στιγµή ένα
γεγονός. Ένας νέος άνθρωπος -άσχετα αν συµφωνεί ή διαφωνείπεθαίνει και πρέπει να δώσουµε µια λύση.
Βγαίνει ο κ. Κακλαµάνης εδώ, µε τον οποίο έχουµε συγκρουστεί
άπειρες φορές, και λέει ότι κάνατε οκτακόσιες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου για να λύσετε θέµατα µεγάλα. Και αυτό είναι
µεγάλο και τεράστιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Τα θέµατα τα µεγάλα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άρα, τι έλεγε, αν σας ερµηνεύω σωστά,
κύριε Πρόεδρε; Ότι υπάρχει λύση, αν θέλετε.
Το θέµα είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να τελειώνουµε.
Έχετε πολιτική βούληση να το λύσετε, ναι ή όχι; Και να µην κρυβόµαστε. Αν έχετε, καθήστε κάτω, κάντε µια διακοπή για να συσκεφθούν όλοι, για να υπάρξει µια πρόταση που να την
συµφωνήσουµε όλοι, η οποία θα δίνει λύση, αν υπάρχει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό είναι το κρίσιµο θέµα. Αλλιώς,
παίρνετε την ευθύνη και φαντάζοµαι ότι και εσείς, που έχετε κάνει
δικαστής και µάλιστα κορυφαίος, αλλά και όλοι οι δικαστές δεν
δικάζουν µόνο µε το γράµµα, την τελεία και το κόµµα, αλλά παίρ-
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νουν υπ’ όψιν και την κοινωνία, το κοινωνικό περιβάλλον, το πολιτικό περιβάλλον και πάρα πολλά άλλα πράγµατα και ο νοών νοείτο.
Για να µην αναφερθώ σε αποφάσεις που παίρνουν σε άλλες
περιπτώσεις, όπου καταδικάζονται επειδή κατηγορούν την εργοδοσία ότι εκµεταλλεύεται τους εργάτες.
Αυτή είναι απόφαση δικαστηρίου του Πειραιά, κύριε Κακλαµάνη, για να ξέρετε.
Λέω, λοιπόν, ότι σε αυτήν τη φάση αυτή είναι η δική µας η
θέση. Ας αφήσουµε τώρα το ότι θα κάνουν οι έµποροι ναρκωτικών απεργίες πείνας και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, ας µην φτάνουµε σε τέτοια επίπεδα. Δηλαδή, είναι και γελοιοποίηση. Ξέρετε
όλη η οικουµένη είναι γεµάτη από εµπόρους ναρκωτικών που κάνουν απεργία πείνας για να βγουν από τη φυλακή. Μην τρελαθούµε τώρα! Δεν λέγονται τέτοια πράγµατα.
Και απορώ πώς, ενώ προσπαθούµε όλοι να κρατήσουµε µία
ψυχραιµία, έχουµε τα εµπρηστικά του κ. Καραγκούνη και άλλων.
Δηλαδή, τι θέλετε; Θέλετε να βρούµε λύση. Να τη βρούµε
απόψε, όλη νύχτα. Να καθίσουν ο κ. Γκιόκας και όσοι είναι υπεύθυνοι από κάθε κόµµα και να βρουν µια νοµοθετική ρύθµιση.
Δεν µπορείτε να την κάνετε; Αλλάζει το δικαιικό σύστηµα;
Τώρα µε αυτά τα ποινικά, ξέρετε πού πάµε; Κλέβει ένας 5 εκατοµµύρια, κάνει µίζες κ.λπ. και µόλις αντιλαµβάνεται ότι θα τον
πιάσουν πάει και τα δίνει πίσω και είναι ωραίος και καλός. Τρώει
πέντε χρόνια, κάθεται δύο, για να µην πω και έξι µήνες και βγαίνει
και έξω. Αυτό δεν ανατρέπει το δικαιικό σύστηµα; Τι κάνει, δηλαδή; Γιατί δε µιλάτε γι’ αυτό;
Εµείς κάνουµε έκκληση –δεν θέλουµε να οξύνουµε τίποτα- την
τελευταία στιγµή, να βρεθεί λύση απόψε και αύριο να επανέλθει
και να ψηφιστεί. Να έρθει ο Υπουργός µε µια πρόταση υλοποιήσιµη, άµεση, που θα λύσει αυτό το θέµα. Σε διαφορετική περίπτωση αναλαµβάνει πολιτικές ευθύνες, που κανένας δεν µπορεί
να ξέρει και τι διαστάσεις µπορεί να πάρουν. Ελπίζω, κύριε
Υπουργέ, αυτό να το σκεφτείτε σοβαρά, σαν Κυβέρνηση συνολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, µισό
λεπτό. Να δώσουµε τον λόγο στην κ. Μακρή για έξι λεπτά, που
είναι η τελευταία Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος και µετά, αν θέλετε, να πάρετε τον λόγο, αν και δεν τον δικαιούστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι ακριβώς µήπως τώρα
κλείσουµε το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όλοι στο ακριβώς είµαστε. Έκανα και εγώ τις διαβουλεύσεις µου, απ’ ό,τι είδατε. Περιµένουµε να δούµε.
Κυρία Μακρή, έχετε τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αθανασίου, αντιπαρέρχοµαι την ανασφάλειά σας, η
οποία σας οδηγεί, αντί να απαντάτε στα ερωτήµατα που σας
έθεσα, να µου επιτίθεστε.
Ακούσαµε τον ειδικό αγορητή της Νέας Δηµοκρατίας προηγουµένως να λέει ότι µελέτησε την τροπολογία την οποία καταθέσαµε µαζί µε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και µε τον κ. Πανούση
από τη Δηµοκρατική Αριστερά και ότι αφού τη µελετήσατε, προέκυψε ότι στερείται λογικής και νοµικής τεκµηρίωσης.
Θέλετε, δηλαδή, να µας πείτε ότι η τροπολογία που φέρατε
εδώ και καταθέσατε και προβλέπει τη δυνατότητα κρατουµένων
που έχουν πετύχει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για να κάνουν
χρήση της τηλεµατικής διακατέχεται και από λογική και από νοµική τεκµηρίωση, όταν, βέβαια, ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΤΕΙ σας
λέει πως είναι αδύνατον να εφαρµοστεί λόγω της έλλειψης των
µέσων και λόγω τεχνικών δυσκολιών. Άρα, στην ουσία, γνωρίζατε
πάρα πολύ καλά ότι η τροπολογία που φέρνετε είναι ανεφάρµοστη στην πράξη.
Καταθέσαµε µία τροπολογία, λοιπόν, η οποία ξεκάθαρα λέει
για το θέµα του Νίκου Ρωµανού, αλλά και όλων των υπολοίπων
κατηγορουµένων και θέτει όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε
να µην βλάπτει ή να θέτει σε κίνδυνο υπέρτερο έννοµο αγαθό.
Προβλέπει δε ότι σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος χορήγησης αδείας ο κρατούµενος δικαιούται να υποβάλει σε κάθε
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στάδιο της διαδικασίας αίτηση θεραπείας, ζητώντας τη χορήγηση της αδείας υπό συγκεκριµένους όρους, εκ των οποίων τη
δυνατότητα συνοδείας κατά την εκπαιδευτική άδεια από εκπαιδευτικό των φυλακών ή χρήση συσκευής γεωεντοπισµού σε περιπτώσεις όπου το µέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη
διασφάλιση της µη παραβίασης των όρων της αδείας.
Για τη χρήση συσκευής γεωεντοπισµού απαιτείται να γίνει έγγραφη γνωστοποίηση της δυνατότητας προς τον κρατούµενο. Για
τη διαδικασία γνωστοποίησης της δυνατότητας συντάσσεται έκθεση που υπογράφουν ο διευθυντής του σωφρονιστικού καταστήµατος και ο κρατούµενος. Για την απόρριψη της σχετικής αίτησης
θεραπείας που υποβάλλεται είτε στο συµβούλιο φυλακών είτε στο
δικαστικό συµβούλιο απαιτείται ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία µε µνεία πραγµατικών περιστατικών, από τα οποία να προκύπτει ότι κανένας εκ των ανωτέρω όρων δεν αρκεί για να
διασφαλιστεί η συµµόρφωση στους λοιπούς όρους της αδείας.
Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε; Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν αλλάζετε νόµο, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει νόµος; Γιατί, εάν
υπήρχε νόµος, δεν θα χρειαζόταν να είµαστε εδώ και να το συζητάµε σήµερα, ούτε ο νεαρός να κάνει απεργία πείνας για να
διεκδικήσει το δικαίωµά του να σπουδάσει. Εάν υπήρχε πρόβλεψη, εάν υπήρχαν οι δοµές, εάν υπήρχε η µέριµνα, τότε
απλούστατα δεν θα υπήρχε πρόβληµα.
Αναφέρατε ότι δεν µπορείτε εσείς να παρεµβαίνετε και να αλλάζετε τον Ποινικό Κώδικα. Κάνατε, όµως, αποδεκτή µία τροπολογία τριών Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, τη µε αριθµό 2073/149.
Διαβάζουµε, λοιπόν, από την εισηγητική έκθεση: «Παράλληλα
κρίθηκε να ανασταλούν οι ποινικές διώξεις για οφειλές σύµφωνα
µε τους φορολογικούς νόµους».
Με παρακολουθείτε, κύριε Υπουργέ;
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, απασχολεί τον κύριο Υπουργό
και δεν ακούει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας ακούω.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Γιατί, κάνατε αποδεκτή, κύριε Υπουργέ,
αυτήν την τροπολογία; Δύο µέτρα και δύο σταθµά;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ποια τροπολογία;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Υπάρχει τροπολογία µε αριθµό 2073/149 που
κάνατε πριν από λίγη ώρα αποδεκτή και συνυπογράφεται από
Βουλευτές της συγκυβέρνησής σας. Αυτές τις τροπολογίες τις
κάνετε αποδεκτές, οι οποίες αναστέλλουν ποινικές διώξεις για
φορολογικούς νόµους. Και µετά έρχεστε και λέτε ότι προστατεύετε τους πολίτες σε αυτή τη χώρα; Έλεος πια! Είναι σαν να
δίνετε το µήνυµα σε όλους τους πολίτες ότι µπορούν να κλέβουν
και µετά να κάνουν και πάρτι στη Μύκονο, γιατί τυχαίνει να έχουν
και συνηγόρους που είναι και Βουλευτές και Υπουργοί του κυβερνώντος κόµµατος. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.
Λυπάµαι πάρα πολύ που ονοµάζεστε και Υπουργός Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κύριε Υπουργέ! Αποτελεί ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Μακρή, αποτελεί ντροπή που αναφέρεστε στην τροπολογία που είπατε και
µιλάτε για ποινικές κυρώσεις, ενώ αφορά αστικά και αναστολή
της εκτελέσεως προσωρινά. Ντροπή, λοιπόν, για εσάς που παραποιείτε τα πράγµατα, µόνο και µόνο για να σας ακούν οι τηλεθεατές και για τίποτα άλλο!
Εγώ ήθελα να πω, όπως είπα και άλλη φορά, το εξής. Το πρόβληµα εδώ ποιο είναι τώρα; Να σπουδάσει ο νεαρός που πέρασε
ή να βγει από τη φυλακή; Το θέµα µας είναι να σπουδάσει.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Να ζήσει είναι το θέµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα µε
προστατεύσετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έ, όχι, δα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν επιτρέπω καµµία
διακοπή από κανέναν!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν κινδυνεύει, πάντως.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το πρόβληµα, λοιπόν,
είναι να σπουδάσει. Και ερωτώ, λοιπόν: Εάν είχαµε το αρτιότερο
σύστηµα στον κόσµο της εξ αποστάσεως µόρφωσης, θα το δεχόσασταν; Ναι ή όχι; Γιατί εκεί εστιάζεται το θέµα. Είναι ρητορική
η ερώτηση. Απαντήστε µετά.
Εάν το δεχόσασταν αυτό –γιατί εκεί είναι το ζητούµενο- τότε
η πολιτεία αυτήν τη στιγµή θέλει να κάνει ένα τέτοιο σύστηµα.
Εάν δεν το κάνει και δεν το πετύχει…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ξέρετε µετά από πόσα χρόνια θα
γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γιατί δεν απαντήσατε
στο πρώτο ερώτηµα;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ, σε αυτήν τη χώρα
ζούµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κουράκη, εσείς;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε συνάδελφε,
απαντήστε µου στο πρώτο ερώτηµα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε πάρει όλους
τους χρόνους, κύριε Κουράκη. Ποια δευτερολογία µου λέτε; Εδώ
έχω όλους τους χρόνους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Συµφωνείτε ότι εάν είχαµε ένα τέτοιο άρτιο σύστηµα, ότι δεν θα υπήρχε θέµα; Πείτε
το, για να το ακούσουν και οι γονείς και ο κόσµος και ο ίδιος ο
κρατούµενος, ο απεργός. Συµφωνείτε ή όχι;
Έρχοµαι τώρα µαζί µε τον κ. Λοβέρδο και λέµε να εξασφαλίσουµε ένα τέτοιο σύστηµα. Προσέξτε, µπορεί να µην τα καταφέρουµε. Εάν δεν τα καταφέρουµε, βελτιώνοντας το σύστηµα
αυτό, τότε τι λέµε; Παράλληλα, πιέζω πάρα πολύ την εταιρεία, η
οποία έχει αναλάβει την ηλεκτρονική επιτήρηση, για να µπορέσουµε να έχουµε και το «βραχιολάκι».
Τώρα, για τα θέµατα του 282 και τις προτάσεις, δεσµεύτηκα το είπαν και ο κ. Πανούσης και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- να τις
δούµε αυτές τις προτάσεις και να δούµε πώς µπορεί να βελτιωθεί
το σύστηµα της ηλεκτρονικής επιτήρησης για τους φοιτητές. Δεν
είµαι αντίθετος. Δεν είπα τίποτα, να το δούµε, αλλά µην παίζουµε
κρυφτούλι εδώ. Το καίριο ερώτηµα ποιο είναι; Οι σπουδές ή το
να βγει απ’ τη φυλακή; Αυτό είναι το ζήτηµα, µην γελιέστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, βγαίνει από τη φυλακή; Λέει κανείς από εδώ να τον αφήσουµε ελεύθερο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, το να παίρνει τις
άδειες, αυτό είναι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αυτό είναι βγαίνει απ’ τη φυλακή;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι οι σπουδές το
ζήτηµα;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Να ζήσει, αυτό είναι το ζήτηµα!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ό,τι λέει ο κανονισµός των ΤΕΙ για τα
εργαστήρια, κύριε Υπουργέ!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό κάνουµε! Αυτό
προσπαθούµε να κάνουµε! Εάν δεν τα καταφέρουµε, θα δούµε
εναλλακτικές προτάσεις. Αφήστε να το δοκιµάσουµε λίγο. Δεν
θέλει κανείς να πάθει το παιδί τίποτα, ούτε έχετε περισσότερες
ευαισθησίες εσείς από την Κυβέρνηση, από τη Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουµε αποδείξει ότι είµαστε ανάλγητοι σε
αυτά τα θέµατα. Κρίµα.
Τώρα, σε σχέση µε όσα είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, ήθελα
να πω ότι κρίθηκε από πρωτοβάθµιο, κρίθηκε από δευτεροβάθµιο όργανο, πήγε στον Άρειο Πάγο και τα είπατε «παλιόχαρτα»;
Αν δεν κατάλαβα καλά, να το διορθώσω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας απαντήσω µετά! Να
απαντήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είπατε «παλιόχαρτα»
τα βουλεύµατα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτή είναι η πίστη σας
στο κράτος δικαίου και στη δικαιοσύνη;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ντρέπεστε! Θα του απαντήσω µετά, κύριε Πρόεδρε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτά λέγατε προχθές;
Αν είπατε αυτό, αν το κατάλαβα καλά, αλλιώς είµαι έτοιµος να
το διορθώσω. Το «παλιόχαρτο» έτσι το κατάλαβα. Πείτε µου, για
να το αποσύρω. Αν όµως είπατε αυτό, άλλα λέγατε προχθές
στους δικαστές, στην αίθουσα.
Τώρα, για τα πρακτικά προβλήµατα που είπα, τα είπα στην επιτροπή και θα το ξαναπώ. Ας υποθέσουµε ότι κάποιος φοιτητής
πέρασε σε µία σχολή νησιωτική, στην πατρίδα µου, παραδείγµατος χάριν, στη Μυτιλήνη, που έχει µία Σχολή Περιβάλλοντος, η
οποία νοµίζω ότι δεν υπάρχει αλλού και δεν έχει φυλακές. Πείτε
µου πώς θα γίνεται αυτό το πήγαινε-έλα.
Όλα αυτά τα σκεφτήκαµε και λέµε ότι θα τα ρυθµίσουµε µε τις
υπουργικές αποφάσεις. Έχουµε µία εµπειρία και ο Υπουργός
Παιδείας έχει µια εµπειρία πάνω σε αυτά και θα τα δούµε, για να
κάνουµε το καλύτερο. Πείτε µου πώς θα γίνεται όταν ένας είναι,
ας πούµε, στις φυλακές Κέρκυρας, πέρασε στη σχολή ενός νησιού του Αιγαίου και δεν υπάρχει σχολή στην Κέρκυρα, τι θα κάνουµε;
Αυτά είναι µερικά ζητήµατα, τα οποία λέµε να τα δούµε. Μην
πάµε, δηλαδή, από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν είναι κανείς απόλυτος, ούτε θέλει κανείς να πάθει κάτι ο νεαρός κρατούµενος.
Μακριά από εµάς αυτές οι σκέψεις. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω.
Να πω κάτι για το θέµα που ανέφερε ο κύριος καθηγητής ο κ.
Πανούσης, ότι σε περίπτωση που υπάρχει κρατούµενος φοιτητής, και κατάδικος και υπόδικος, ότι προηγείται το «κατάδικος».
Το είπε κάπως και ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής. Ίσως, ο κ.
Κακλαµάνης να µην άκουσε πριν τι είπα.
Αυτό θα ήταν σωστό, κύριε καθηγητά, µε µια προϋπόθεση, ότι
στην υποδικία δεν θα είχαµε ένταλµα προσωρινής κράτησης.
Εκεί είναι το πρόβληµα, εκεί κολλάει το όλο ζήτηµα. Εδώ έχουµε
ένα ένταλµα προσωρινής κράτησης. Αν είχαµε υπόδικο, ο οποίος
είχε περιοριστικούς όρους και ήταν ελεύθερος, θα µπορούσα να
συµφωνήσω µαζί σας. Εδώ, όµως, έχουµε και εντάλµατα και µάλιστα τρία. Τι θα πούµε γι’ αυτά; Θα έρθει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και θα πει ότι τα καταργεί; Για σκεφτείτε το.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Για να κλείσω τη συζήτηση, θα δώσω δύο λεπτά στον κ. Κακλαµάνη, που δεν τα δικαιούται - και το ξέρει ο Πρόεδρος ότι δεν
τα δικαιούται- θα δώσω δύο λεπτά στον κ. Κουράκη, που το δικαιούται. Θα δώσω δύο λεπτά στην κ. Κατριβάνου, που το ζήτησε
και το δικαιούται και θα δώσω και δύο λεπτά στην κ. Κωνσταντοπούλου για να απαντήσει, επειδή της ετέθη ερώτηµα.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα ήθελα να κάνω µία έκκληση
στην υπογλυκαιµία, η οποία τις βραδινές ώρες, όπως γνωρίζουµε, παίζει κάποιο ρόλο. Όσοι είναι γιατροί το γνωρίζουν.
Έτσι, λοιπόν, κάνω έκκληση να κατεβάσουµε τους τόνους και
προτείνω το εξής, κύριε Υπουργέ. Πραγµατικά, ούτε εσείς πιστεύω ότι θέλετε να πεθάνει ένας άνθρωπος ούτε οι συνάδελφοι
απ’ την άλλη πλευρά επιθυµούν κάτι τέτοιο. Θα ήταν εντελώς
απάνθρωπο. Άλλο οι φωνές καµµιά φορά και οι συγκρούσεις και
άλλο το τι κανείς σε βάθος επιδιώκει.
Είναι πολιτική απλώς η αντιπαράθεση. Είναι περίοδοι τώρα,
µετά την προεδρική εκλογή, όπου εάν δεν έχουµε εκλογή, θα
πάµε σε εκλογές και θα έχουµε τέτοιες αψιµαχίες. Όχι σαν εκείνες που µας χωρίζουν και τους δυο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σε εµάς απευθύνεστε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εννιά νεκρούς έχεις εσύ, δύο
έχω εγώ. Έχω και εγώ νεκρούς, λοιπόν. Τότε στο παρελθόν, τότε
που µας βγάλανε τα µάτια άλλοι.
Η πρότασή µου, κύριε Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρη και εάν γίνεται
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κατανοητή, µπορούµε και εδώ να σταµατήσουµε τη συζήτηση.
Δηλαδή, ο κύριος Υπουργός, αν κατάλαβα καλά, δεν είναι κατ’
αρχάς αντίθετος στην πρόταση τη δική µας διά του κ. Σαλτούρου. Δεν είναι. Είπε ότι θέλει να τη µελετήσει. Εγώ το αντιλαµβάνοµαι αυτό.
Θα έλεγα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µέχρι αύριο, πριν από την
ψηφοφορία, να είστε σε θέση –αυτό που είπε ο κ. Πανούσης, που
αντιλαµβάνοµαι το νοµικό λόγο για τον οποίο δεν συµφωνείτενα κάνετε µία εξαίρεση. Να πείτε στις περιπτώσεις αυτές που δίδεται άδεια λόγω σπουδών, η απόφαση, η καταδίκη απορροφά
την περίπτωση της υποδικίας, γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Εν πάση
περιπτώσει, όµως, εάν µας πείτε ότι ναι, αυτήν την πρόταση που
ακούω και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το Κοµµουνιστικό Κόµµα …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλοι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν την δείτε και τη φέρετε έτσι
που να λύνει το πρόβληµα, ώστε να πάει αύριο το µήνυµα σε
αυτό το παιδί «άρον τον κρέβατόν σου», από εκεί και πέρα, τα
τεχνικά, οι διαδικασίες δεν είναι τίποτα. Ο δικηγόρος του, τουλάχιστον, λέει ότι αυτό που θέλει είναι να εκφραστεί αυτό από
τη Βουλή και φυσικά η Κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτή τη διάθεση όλων µας, και ηµών και υµών, ώστε να σταµατήσει ο επερχόµενος κίνδυνος. Αν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ, να
συµφωνήσουµε και να σταµατήσει τώρα η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Κουράκης έχει τον
λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
µετά και από την πρόταση της συµπολίτευσης, καταλαβαίνετε
ότι η πρότασή σας δεν στέκεται πλέον. Γιατί αντιλαµβάνεται και
η συµπολίτευση ότι η πρότασή σας δεν έχει έρεισµα.
Να σας πληροφορήσω, όπως µας πληροφορήσατε και εσείς
µε τα στοιχεία της Ευρώπης, ότι στη Γερµανία που εφαρµόζεται
επί χρόνια, µόνο το 50% των αιτήσεων για παρακολούθηση εξ
αποστάσεως µπορεί να ικανοποιηθεί. Η µόνη χώρα που το ικανοποιεί είναι η Σουηδία.
Πείτε µου, µε ποιον προϋπολογισµό και σε πόσα χρόνια θα
φθάσουµε στο 50%; Είναι υποκριτικό αυτό που λέτε και το γνωρίζετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Απόψε έχουµε τη µία περίπτωση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Σήµερα έχουµε και την απόφαση
της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, που εκλιπαρεί
να εγκαταλείψετε αυτήν τη θέση. Δεν µπορεί να εφαρµοστεί.
Έχουµε τον κ. Φορτσάκη, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι δεν
µπορεί να εφαρµοστεί. Ξέρουµε πολύ καλά ότι η πρόταση είναι
ανεφάρµοστη και για τεχνικούς λόγους και για έναν επιπλέον
λόγο, για τον οποίο δεν πήρα την απάντησή σας, ότι µία τέτοια
εξ αποστάσεως διδασκαλία προϋποθέτει ελεύθερο ίντερνετ είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Θα προχωρήσετε και σε
πόσο διάστηµα -έστω ότι θα το κάνετε- σε αυτήν τη νοµοθετική
ρύθµιση, που θεωρώ ότι είναι λάθος; Δεν µπορούν οι κρατούµενοι να έχουν ελεύθεροι πρόσβαση στο ίντερνετ.
Στην επιτροπή για την Αναµόρφωση του Σωφρονιστικού Συστήµατος το κείµενο που καταθέσαµε για το νέο Σωφρονιστικό
Κώδικα δεν περιλαµβάνει ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ.
Εσείς θα προχωρήσετε σε ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ;
Γι’ αυτόν τον λόγο σας λέω ότι η πρότασή σας για εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι υποκριτική. Παρακάµπτει το ζήτηµα και
απευθύνοµαι στους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι ενώ
η πρότασή τους δίνει λύση, αύριο να συνταχθούν µε την ονοµαστική ψηφοφορία και να καταψηφίσουν. Και αυτό ενδεχοµένως
αποτελεί και µία έκκληση, µία παράκληση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν ο Υπουργός έρθει αύριο και
µας πει ότι το δέχεται;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Βεβαίως, αν ο Υπουργός έρθει
αύριο και καταθέσει αυτό που είπατε και συναινούµε, ναι, βεβαίως είναι λύση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ολοκληρώσατε.
Ευχαριστούµε, κύριε Κουράκη.
Τον λόγο έχει η κ. Κατριβάνου για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Υπουργέ, το µικρό διάστηµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που είµαι Βουλευτής δεν έχω δει ποτέ τόση σύµπνοια, ευρηµατικότητα και κινητικότητα από τη µεριά των περισσοτέρων µας,
για να µπορέσουµε να δώσουµε µία λύση. Έχουµε µέσα σε όλη
αυτήν τη διαδικασία πέντε διαφορετικές προτάσεις. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ τον έναν ή τον άλλον Βουλευτή, από τη µία ή την
άλλη παράταξη, να λέει ότι «εγώ κάνω πίσω, αν είναι να γίνει αποδεκτή η µία τροπολογία ή η άλλη».
Ποτέ άλλοτε δεν έχει γίνει, κύριε Υπουργέ. Γιατί γίνεται; Γιατί
είναι η ζωή ενός ανθρώπου και το ξέρουµε όλοι. Και εσείς φέρνετε µία τροπολογία, η οποία δεν θα λύσει το πρόβληµα και το
ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Ο άνθρωπος αυτός, ο Ρωµανός, µπήκε σε απεργία δίψας. Δεν
θα πάρει νερό. Δύο µέρες έχουµε χρόνο και το πράγµα έχει γίνει
κρίσιµο. Δεχτείτε οποιαδήποτε πρόταση! Είναι λογικό αυτό που
κάνετε;
Αυτήν τη στιγµή υπάρχει έξω µία µεγάλη συγκέντρωση χιλίων
ανθρώπων, ως επί το πλείστον νέων, γιατί τους παρακινεί αυτό
που συζητάµε εδώ. Όλη η κοινωνία µας παρακολουθεί.
Και να σας πω και κάτι; Κάντε το απόψε. Δώστε ένα πολιτικό
µήνυµα απόψε. Κάντε ό,τι συνεννοήσεις θέλετε, µε όποιον θέλετε, για να πάρετε το «ok» και δώστε ένα πολιτικό µήνυµα σήµερα ότι αύριο θα φέρετε την τροπολογία. Πέντε σας έχουµε
προτείνει. Ποτέ δεν έχει υπάρξει τέτοια ευρηµατικότητα και σύµπνοια εδώ µέσα, πέρα από πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Πείτε ότι θα φέρετε αύριο µία τροπολογία και εγώ σας προτείνω, αν θέλετε, το εξ αποστάσεως σύστηµα -το οποίο αυτήν τη
στιγµή δεν είναι αυτό που θα δώσει λύση, γιατί απλά δεν θα το
δεχτεί ο Ρωµανός άµεσα- να το φέρετε µε έναν κανονικό τρόπο
αργότερα, που θα ενέχει και τη διαβούλευση που του αρµόζει.
Γιατί το εξ αποστάσεως θέλει διαβούλευση και θέλει προσοχή,
για να γίνει αυτό το άρτιο σύστηµα που λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Έκκληση από όλους και όλες µας:
Πάρτε µία απόφαση σήµερα και φέρτε την αύριο. Διαλέξτε όποια
από τις πέντε προτάσεις σας έχουµε φέρει και εµείς είµαστε διατεθειµένοι να κάτσουµε εδώ να σας φέρουµε κι άλλες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου και ολοκληρώνεται ο κατάλογος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεχθήκατε πριν από λίγο τροπολογία άσχετη,
µε την οποία αναστέλλονται οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης
για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, για τα µέλη των οποίων
έχετε κατ’ επανάληψη φέρει τροπολογίες εκπρόθεσµες άρσης
του αξιοποίνου των πράξεών τους.
Το ερώτηµα είναι αµείλικτο: Για εσάς αυτά είναι πιο σηµαντικά
από την ανθρώπινη ζωή; Για εσάς ήταν πιο σηµαντικό να δεχθείτε
µία τέτοια τροπολογία, όπως και άλλες τροπολογίες που δεχθήκατε, ή την τροπολογία που φέρνετε για να ρυθµίζετε πάσης φύσεως ζητήµατα διαδικαστικά της απονοµής της δικαιοσύνης;
Όλα αυτά είναι πιο σηµαντικά από την ανθρώπινη ζωή που διακυβεύεται;
Η τοποθέτηση που κάνατε, µετά την τοποθέτηση του εκπροσώπου της συγκυβερνώσας µε εσάς κοινοβουλευτικής δύναµης
και µετά τη δική µας τοποθέτηση, ότι δηλαδή δεχόµαστε µία τέτοια προσέγγιση, γιατί δίνει το µήνυµα «Νίκο Ρωµανέ, θέλουµε
να ζήσεις», από πλευράς Κυβέρνησης…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και της Βουλής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και της Βουλής.
Εσείς να εκπέµπετε αυτήν την άτεγκτη, άχρωµη στάση ότι η
Κυβέρνηση δεν µπορεί; Εδώ έχετε µπορέσει να φέρετε λαγούς
µε πετραχήλια σε επίπεδο τροπολογιών, νύχτα, βράδυ, αεροπλανικά και δεν σας απασχόλησε τίποτα από αυτά που προσποιείστε
ότι σας απασχολεί.
Προσπαθήσατε, κύριε Υπουργέ, να µετατοπίσετε τη συζήτηση
και µε ρωτήσατε αν είπα «παλιόχαρτα» τις δικαστικές αποφάσεις.
Να το επαναλάβω, λοιπόν, γιατί δεν καταλάβατε. Θα το επαναλάβω, λοιπόν, για άλλη µία φορά.
Κρύβεστε πίσω από ένα χαρτί µε ηµεροµηνία 4-11-2014, που
υπογράφει ο επίκουρος ειδικός ανακριτής κ. Νικόπουλος.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, µια µικρή ανοχή. Δεν θα µακρηγορήσω.
Αυτό λέει ότι δεν συναινεί, δεν παρέχει σύµφωνη γνώµη, γιατί
θεωρεί ότι είναι προέχουσα η εξασφάλιση της παρουσίας του
στο δικαστήριο και η υποβολή του στην τυχόν απόφαση. Νεκρός
θα παραστεί στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην τυχόν απόφαση; Ή µας λέτε ότι προ πάσης δικαστικής αποφάσεως βγάλατε εσείς απόφαση θανατικής ποινής σε πείσµα αυτών τα οποία
προβλέπονται και στη χώρα µας και σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες και στις χώρες- µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης; Δεν
έβγαλε καµµία δικαστική αρχή απόφαση επί της ουσίας.
Το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών ξέρετε τι είπε; «Η εξουσία του
παρόντος Συµβουλίου εξαντλείται της νοµικής βασιµότητας, που
όµως στην κρινόµενη περίπτωση δεν συντρέχει, αφού η προσβαλλόµενη απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου που απέρριψε την αίτηση του κρατουµένου ελήφθη σύννοµα, λόγω της
έλλειψης της ανωτέρω προϋπόθεσης που ορίζει το άρθρο 58,
δηλαδή της σύµφωνης γνώµης του ειδικού ανακριτή.
Δεν καταλάβατε τι σας είπα; Να σας το ξαναπώ: Κρύβεστε
πίσω από ένα χαρτί που έχει ηµεροµηνία 4 Νοεµβρίου 2014, προ
πάσης απεργίας πείνας, όταν ο κύριος ανακριτής δεν ήταν προ
αυτού του διλήµµατος, προ του οποίου απορώ πώς στέκεστε µε
τέτοια νηφαλιότητα και απάθεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω µε µια φράση,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με µια φράση λέτε,
αλλά βγήκαν πολλές φράσεις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας καλώ να ακούσετε, όχι το
ΣΥΡΙΖΑ, όχι τη Δηµοκρατική Αριστερά, όχι το Κοµµουνιστικό
Κόµµα, όχι τους Ανεξάρτητους Έλληνες, όχι τους Ανεξάρτητους
Βουλευτές, αλλά το συγκυβερνών µε εσάς κόµµα χωρίς τη συναίνεση του οποίου δεν µπορείτε να προχωράτε, ούτως ή άλλως.
Έτσι δεν είναι; Δεν έχετε πλειοψηφία απόλυτη. Ακούστε, λοιπόν,
αυτό και αύριο φέρτε µια νοµοθετική τροποποίηση τέτοια η
οποία θα δίνει σαφές µήνυµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ολοκληρώσατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, όλο ολοκληρώνετε
και δεν ολοκληρώνετε.
Μία κουβέντα πείτε ακόµη, σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζω ότι είναι σοβαρό το θέµα.
Σε µισό λεπτό θα έχω ολοκληρώσει.
Εάν επιµείνετε σε αυτήν τη στάση, δηλαδή αν επιµείνετε να εκπέµπετε το µήνυµα ότι προτιµάτε το Νίκο Ρωµανό νεκρό παρά ας πούµε- φυγά…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έτσι είπα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ να ολοκληρώσουµε.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώνετε µε µια κουβέντα
µόνο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό λέτε: «Προκειµένου να διακινδυνεύσετε την τυχόν παραβίαση». Αν υπάρξει γεωεντοπισµός,
δηλαδή «βραχιολάκι», δεν τίθεται θέµα παραβίασης. Έτσι δεν
είναι; Εσείς φαίνεται να προτιµάτε ο άνθρωπος αυτός να χάσει
τη ζωή του. Αυτό το µήνυµα που εκπέµπετε στην κοινωνία δεν
ξέρετε τι θα προκαλέσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, τελειώσατε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μία τελευταία φράση επιτρέψτε
µου να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, όλο τελευταία
φράση λέτε. Για όνοµα της Παναγίας! Ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό θέλετε εν όψει και των ψηφοφοριών για την προεδρική εκλογή; Θέλετε µέσα σε αυτό το
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κλίµα µε αυτές τις συνθήκες και µε τέτοια γεγονότα να πάµε σε
τέτοιες διαδικασίες συνταγµατικές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώσατε.
Θα θέλατε να συµπληρώσετε κάτι, κύριε Υπουργέ;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν νιώθω κανένα πείσµα για τίποτα κι ούτε θέλω να
πάθει κανένας άνθρωπος κάτι, πολύ περισσότερο ένας, ο οποίος
βρίσκεται αυτήν τη στιγµή σε αυτήν την κατάσταση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στα χέρια σας είναι η ζωή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, µην διακόπτετε µε τέτοιες εκφράσεις κιόλας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν µου απαντήσατε
όµως. Δεν µου απαντήσατε στο ερώτηµα: Εάν είχαµε ένα άρτιο
σύστηµα παρακολούθησης εξ αποστάσεως στην Ελλάδα θα το
δεχόσασταν; Μιλήσατε τρεις και δεν απαντάτε. Αυτό λέει πολλά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να σας απαντήσουµε και σε
αυτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εν πάση περιπτώσει,
κύριε Πρόεδρε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε µιλήσει σαράντα λεπτά και δικαιούστε δεκαοχτώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είπα το εξής: Εφόσον
υπάρχουν αυτές οι προτάσεις -αν και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν
έχει κατατεθεί, αλλά δεν έχει σηµασία, εγώ το θεωρώ καλής προαιρέσεως και θα τη δούµε- είπα ότι χρειάζεται µια µελέτη το ζήτηµα αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε που θα σας διακόψω εγώ.
Όπως ξέρετε, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της συγκεκριµένης τροπολογίας που έχετε καταθέσει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μπορεί να την αποσύρω, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να πω και εγώ κάτι. Δηλαδή επιτρέπετε σε όλους τους άλλους και δεν επιτρέπετε σε
εµένα; Έχω το δικαίωµα να τον πάρω τον λόγο και να πω το εξής:
Επειδή υπάρχει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που έχει υποβληθεί για τη συγκεκριµένη τροπολογία, έχετε το δικαίωµα, παρά
το γεγονός ότι δεν έχει εφαρµοστεί πολλές φορές, αλλά έχει
εφαρµοστεί δύο φορές, αύριο σε αυτή την τροπολογία να κάνετε
κάποια βελτίωση. Έχει γίνει και µάλιστα σε µία περίπτωση δεν
είχε γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία. Λάβετέ το υπ’ όψιν σας αυτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το είπα τρεις φορές
και το είπε και ο κ. Παφίλης: Να τις µελετήσουµε. Εγώ δεν έχω
καµµία αντίρρηση. Το είπα να τις δούµε. Είναι διαφορετικές προτάσεις, να τις δούµε. Αλλά δεν έχουµε χρόνο να τις δούµε τώρα,
γι’ αυτό παρακαλώ ας διακόψουµε γι’ αύριο, να έχουµε περιθώριο να µιλήσουµε µε τη συγκυβέρνηση, µε τους Υπουργούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε. Δεν θα διακόψουµε. Θα ψηφίσουµε. Επειδή, όµως,
υπάρχει ονοµαστική…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Σύµφωνα µε την απόφαση του Προεδρείου µπορεί να παραταθεί η συζήτηση για την επόµενη µέρα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Έχετε υποβάλει την πρότασή σας, κύριε Δρίτσα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αν προβλέπεται
αυτό…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν προβλέπεται. Ακούστε τι προβλέπεται. Θα γίνει η ψήφιση και επί της συγκεκριµένης
τροπολογίας, αφού θέλετε το χρόνο για να τη µελετήσετε, µπορούµε αύριο…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ωραία. Να ψηφίσουµε,
δηλαδή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα ψηφίζουµε όλα τα
άλλα και αύριο στην ονοµαστική, επειδή έχει ξαναγίνει πράγµατι
πριν ένα χρόνο ακριβώς…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Δρίτσα, ξέρω την
πρότασή σας. Σας παρακαλώ. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση.
Έληξε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δώστε µου τον λόγο ή επί της διαδικασίας ή επί της δευτερολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε, νοµίζετε ότι µπορείτε να παίρνετε τον λόγο επί της διαδικασίας όποτε
θέλετε; Δεν µπορείτε, αλλά επειδή έχετε κάνει µία πρόταση,
ακούστε και την πρότασή του. Λέει ότι αύριο πριν από την ονοµαστική ψηφοφορία θα µας φέρει µία βελτιωµένη ή όποια πρόταση έχει, για να ψηφίσουµε. Αφήστε το. Το είπε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δώστε µου τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ξέρετε ότι δεν προβλέπεται.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ένα ερώτηµα θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σε ποιον; Σε µένα θα το
απευθύνετε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και σε εσάς και στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μισό λεπτό. Αν είναι το
ερώτηµα που υποβάλατε στην αρχή, να συνεχιστεί η συζήτηση
αύριο, αυτό δεν προβλέπεται. Έχετε άλλο ερώτηµα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Προσερχόµαστε εντελώς καλοπροαίρετα. Επιτρέψτε µου. Είδα µία διχογνωµία. Ο κύριος Υπουργός
αναφέρθηκε σε συνέχιση της συζήτησης κι εσείς ανταπαντήσατε
να τελειώσει αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε, αλλά ο
κύριος Υπουργός δεν ήξερε ότι είναι εκτός Κανονισµού.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Να διευκρινιστεί αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είναι εκτός Κανονισµού.
Όπως ξέρετε, αυτό πραγµατικά δεν προβλέπεται, αλλά πράγµατι
έγινε δύο φορές και µάλιστα σε µία από αυτές δεν έγινε ονοµαστική ψηφοφορία, διότι συµφώνησαν οι υποβάλλοντες την αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία µε τη γνώµη του Υπουργού.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά
είναι ουσιώδες. Αν ο κύριος Υπουργός εννοεί ότι θέλει δύο µέρες
να το σκεφτεί και εσείς µε τη θέση που παίρνετε αυτό το εµποδίζεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι δύο µέρες. Εσείς
λέγατε ότι είναι θέµα ώρας. Τώρα λέτε δύο µέρες; Αύριο το πρωί,
λοιπόν, που θα ψηφιστεί…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εµείς θέλουµε αύριο ο Υπουργός να
είναι έτοιµος να µας πει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφήστε να πω και την
ώρα που θα γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία να είµαστε έτοιµοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών
απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση των άρθρων και θα γίνει η ψήφισή
τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 9
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2072 και ειδικό 148 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 2072 και ειδικό 148 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, θα υποβληθεί αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας, που θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη στις
12.00’.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2076 και ειδικό 152, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 2076 και ειδικό 152 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2062 και ειδικό 143 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 2062 και ειδικό 143 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2081 και ειδικό 154 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 2081 και ειδικό 154 έγινε δεκτή ως έχει οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2082 και ειδικό 155 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 2082 και ειδικό 155 έγινε δεκτή ως έχει οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2083 και ειδικό 156 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 2083 και ειδικό 156 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2073 και ειδικό 149 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 2073 και ειδικό 149 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.50’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 10 Δεκεµβρίου 2014 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) νοµοθετική εργασία: 1) συνέχιση της συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ρύθµιση δεσµεύσεων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων
και µετρητών και άλλες διατάξεις» 2) «µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων» και
β) συζήτηση και λήψη απόφασης, για αιτήσεις άρσης ασυλίας
Βουλευτών, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

