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Αθήνα, σήµερα στις 16 Απριλίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
18.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’
τύπου και άλλες διατάξεις».
Πρώτος έχει τον λόγο ο κ. Φορτσάκης Θεόδωρος.
Κύριε Πρύτανη, ελάτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με εκπλήξατε, διότι για πρώτη φορά από την εποχή που ήρθα
στη Βουλή, εδώ και τρεις µήνες, αρχίζουµε ακριβώς στην ώρα
µας. Είναι µια πολύ ευχάριστη έκπληξη.
Μετά από όσα ακούστηκαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
το πρωί, εγώ θα είµαι πιο σύντοµος, γιατί δεν θέλω να επαναλάβω πράγµατα που ήδη ειπώθηκαν. Ειπώθηκαν πάρα πολλά. Με
πάρα πολλά συµφωνώ µε τους προλαλήσαντες, όχι µόνο της
Νέας Δηµοκρατίας αλλά και άλλους και από το Ποτάµι και από
το ΠΑΣΟΚ. Ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγµατα, πάρα πολύ
σωστά.
Θα µου επιτρέψετε να εστιάσω σε τέσσερα σηµεία. Το πρώτο
είναι να προσπαθήσω να σας θυµίσω τι σηµαίνει «ποινή» στο ελληνικό ποινικό δίκαιο και πως την αντιλαµβανόµαστε. Ακούω να
επαναλαµβάνεται συνέχεια η ιδέα ότι η ποινή αποσκοπεί στην
επανακοινωνικοποίηση του καταδικασθέντος. Βεβαίως, η επανένταξη εκείνου που καταδικάστηκε στην κοινωνία είναι εξαιρετικά σηµαντική. Όµως, θυµίζω σε όλους ότι αυτός δεν είναι ο
πρώτος χαρακτήρας της ποινής.
Μαθαίναµε από το πρώτο έτος του πανεπιστηµίου ότι η ποινή
είναι ένα malum, όπως έλεγε ο Γκρότιους, ένα κακό, το οποίο
επιβάλλεται -ως malum, ως κακό- σε αυτόν ο οποίος µε ευθύνη
του εγκληµάτησε, για τον αποµονώσει από την κοινωνία, να τον
βάλει απέναντι στην ευθύνη του, να δώσει ένα παράδειγµα στην
κοινωνία και στη συνέχεια, όταν εκείνος µε τη συµπεριφορά του
αποδείξει ότι σωφρονίστηκε, να τον επανεντάξει σταδιακά στην
κοινωνία από την οποία τον έκοψε.
Αυτή η λειτουργία της ποινής είναι εξαιρετικά σηµαντική. Δεν
είναι η λειτουργία της ποινής που ταυτίζεται µε εκδίκηση. Είναι

η λειτουργία της ποινής που έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και µια
θετική έκφραση, η οποία από τη µία πλευρά απευθύνεται στην
κοινωνία γενικά –είναι η γενική πρόληψη- και από την άλλη στο
συγκεκριµένο άτοµο -είναι η ειδική πρόληψη. Πρέπει εκείνος ο
οποίος εγκληµάτησε, όταν προχωρεί στη στάθµιση κόστους-οφέλους από αυτό το οποίο θα έχει διαπράξει, να βγάζει ένα συµπέρασµα αρνητικό για τη δράση του και να απέχει από το να
εγκληµατεί.
Φοβάµαι ότι αυτά τα οποία µας παρουσιάζει το νοµοσχέδιο ως
λύσεις δεν απηχούν την κλασική αντίληψη της ποινής όπως την
έχουµε µάθει αλλά και ούτε αποσκοπούν στην επανακοινωνικοποίηση του ατόµου. Δεν έχουµε, δηλαδή, ούτε από τη µία πλευρά
τον τιµωρητικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα της ποινής ούτε από
την άλλη πλευρά έχουµε την επανακοινωνικοποίηση του υποκειµένου. Και θα εξηγηθώ πάνω σ’ αυτό.
Όµως, θα ήθελα να θυµίσω ακόµα ότι η επιβολή της ποινής
στηρίζεται πάνω στην αρχή της νοµιµότητας. Το Σύνταγµα είναι
πάρα πολύ αυστηρό. Ο νόµος προβλέπει ποια συµπεριφορά θεωρείται ποινική. Ο νόµος προβλέπει ποια είναι η ποινή που επιβάλλεται αλλά και τη διαδικασία µε την οποία επιβάλλεται. Η
δικαστική απόφαση περιλαµβάνει και την επιµέτρηση της ποινής.
Ο τρόπος µε τον οποίο η ποινή που επιβλήθηκε προσαρµόζεται ώστε να καταστεί ωφέλιµη και για την κοινωνία αλλά και για
τον καταδικασθέντα προσδιορίζεται πάλι στο νόµο. Όταν εκ των
υστέρων ο νοµοθέτης, όπως κάνουµε εµείς σήµερα, παρεµβαίνει
στα ζητήµατα της ποινής, παρεµβαίνει στην πραγµατικότητα σε
µια δικαστική απόφαση. Και µπορεί να το κάνει αλλά υπό πολύ
συγκεκριµένους όρους. Μπορεί να το κάνει, όταν ο σκοπός του
είναι να εξυπηρετηθεί καλύτερα το γενικό πλαίσιο µέσα στο
οποίο επιβάλλεται η ποινή.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο σηµείο. Εδώ έχουµε δύο µεγάλες
κατηγορίες οι οποίες τυγχάνουν µιας ευνοϊκής µεταχείρισης,
χωρίς να φαίνεται αν αυτή η ευνοϊκή µεταχείριση µπορεί να εξηγηθεί από το σκοπό τον οποίο πρέπει να επιτελεί η ποινή.
Έχουµε πρώτα-πρώτα την απόλυση καταδικασµένων για έλλειψη χώρων στις φυλακές µε οριζόντια απόλυση, δηλαδή χωρίς
να εξετάζεται το αν και ποια ευθύνη φέρει ο καθένας και το αν
και πως ο καθένας µε την προσωπικότητά του είναι έτοιµος να
βγει από τη φυλακή και να µπει πάλι στην κοινωνία.
Η δικαιολογία την οποία επικαλείται το νοµοσχέδιο, ότι δηλαδή
οι φυλακές µας είναι υπερπλήρεις και ότι η µεταχείριση που επιφυλάσσουµε στους καταδικασµένους µας δεν είναι αντάξια µιας
πολιτισµένης κοινωνίας, µπορεί να είναι ακριβής. Μπορεί τα
πράγµατα να είναι έτσι. Γι’ αυτό φταίνε διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις µέχρι σήµερα. Φταίµε όλοι µας γι’ αυτήν την κατάσταση. Όµως, αυτός δεν είναι λόγος για να ανοίξουν οι φυλακές
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και να βγουν αδιάκριτα από τις φυλακές εκείνοι οι οποίοι δεν
έχουµε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να κυκλοφορούν ελεύθεροι στην
πολιτεία µας ενώ έχουν καταδικαστεί.
Δηλαδή, για να καταλάβω καλά, αν αύριο µας λείψουν σχολεία, ξαφνικά θα πούµε ότι ορισµένες τάξεις δεν θα φοιτήσουν
φέτος; Ή αν µας λείψουν νοσοκοµεία, θα πούµε ξαφνικά ότι ορισµένοι ασθενείς δεν θα µπουν στα νοσοκοµεία; Το ίδιο πράγµα
ισχύει και για τη φυλακή. Επειδή έχουµε ανικανότητα να οργανώσουµε τις φυλακές µας, θα πούµε «ανοίξτε τις φυλακές να
βγουν στο δρόµο οι φυλακισµένοι»; Αυτό δεν µπορεί να γίνει
έτσι.
Αν θέλουµε να το κάνουµε, θα πρέπει να γίνει µε συγκεκριµένη
µελέτη, ώστε να ξέρουµε ποιοι είναι οι φυλακισµένοι που θα απολυθούν. Έχει γίνει εξέταση του καθενός χωριστά, ώστε να ξέρουµε αν το συγκεκριµένο άτοµο είναι σε θέση να επανενταχθεί
ή αν το έγκληµα που έχει επιτελέσει είναι τέτοιο, ώστε να δικαιολογεί τέτοιου είδους επανένταξη και απόλυση; Είναι µελετηµένη
η απήχηση που θα έχει στον κοινωνικό περίγυρο αυτή η απόλυση; Δυστυχώς, δεν υπάρχουν τέτοιες µελέτες.
Και µου κάνει µεγάλη εντύπωση ότι ένας τόσο σοβαρός καθηγητής, όπως είναι ο αρµόδιος Υπουργός, έφερε για συζήτηση
ένα τόσο πρόχειρο και ιδεοληπτικό νοµοσχέδιο. Δεν υπάρχει
ούτε ένας αριθµός ούτε µία µελέτη ούτε µία κοινωνική µέτρηση,
για να δούµε ποια θα είναι η επίπτωση στην κοινωνία από αυτό
που συµβαίνει µε την απόλυση.
Το τρίτο σηµείο. Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν για την απόλυση για λόγους υγείας. Απόλυση για λόγους υγείας δικαιολογείται όχι οριζόντια µε αυτοµατισµό που προσβάλλει και την
ασφάλεια δικαίου αλλά και το κράτος δικαίου. Διότι όταν κάποιος
έχει αναπηρία 50% ή 67% ή 80%, δεν σηµαίνει ότι είναι ανίκανος
να διαπράξει έγκληµα.
Θα πρέπει να ξέρουµε αν πρόκειται για αναπηρία η οποία τον
καθιστά ανίκανο για διάπραξη εγκλήµατος. Εάν έχει άνοια, για
παράδειγµα, ή αν έχει µια ψυχική ασθένεια, αυτό το καταλαβαίνω. Εάν όµως δεν έχει και είναι ικανός να διαπράξει έγκληµα,
για ποιον λόγο πρέπει να απολυθεί από τη φυλακή;
Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι δεν µπορούµε µε κανέναν τρόπο να υποτιµούµε
την υποχρέωση του νοµοθέτη να τηρεί τις προδιαγραφές που
επιτάσσει το Σύνταγµα και ειδικότερα την αρχή της νοµιµότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η διάταξη που προβλέπει τα περί απολύσεως εκείνων που
έχουν αναπηρία 80% είναι προφανέστατα φωτογραφική. Φωτογραφική σηµαίνει ότι έχει γίνει εν όψει συγκεκριµένου καταδικασθέντος και έχει γίνει εν όψει των πιέσεων τις οποίες έχει δεχτεί
η Κυβέρνηση σήµερα από συγκεκριµένους χώρους. Ειπώθηκαν
όλα αυτά και δεν θα τα επαναλάβω. Είναι, όµως, προφανές ότι
στο µέτρο που η ρύθµιση είναι φωτογραφική και στο µέτρο που
η ρύθµιση αυτή αποτελεί υποχώρηση σε µια απαίτηση, η οποία
είναι προφανώς καταχρηστική και παράνοµη, είναι απαράδεκτη.
Θα ήθελα να τελειώσω µε ένα τέταρτο σηµείο, µετά την αναφορά µου στην απόλυση καταδικασµένων για έλλειψη χώρου και
στην απόλυση για λόγους υγείας, αναφερόµενος στο γενικότερο
πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Οι καταλήψεις στο πανεπιστήµιο και σε άλλους δηµόσιους χώρους, που έχουν κάνει το κέντρο της Αθήνας κέντρο ανοµίας, οι
οικονοµικοί µετανάστες που έρχονται εδώ και τους αφήνουµε
άστοργα άστεγους και ανέστιους στο κέντρο της Αθήνας, η γενικότερη πολιτική υποχωρήσεων απέναντι στους καταληψίες, η
οποία τους ενθαρρύνει να επιµείνουν, δείχνει ότι και το νοµοσχέδιο αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο δυστυχώς µας οδηγεί στο να νοµοθετούµε ιδεοληπτικά και χωρίς
µελέτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εάν υπήρχε µια µελέτη για τα ζητήµατα, θα είχαµε δει ότι από
τους δωδεκάµισι χιλιάδες κρατούµενους που έχουµε στις φυλακές, ενώ έχουµε περίπου εννιάµισι χιλιάδες θέσεις, θα µπορούσαµε να έχουµε απολύσει σχεδόν το 40%, αλλά θα είχαµε
απολύσει εκείνους οι οποίοι θα µπορούσαν, πράγµατι, να βγουν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από τις φυλακές, να πάνε στην κοινωνία πίσω, µη έχοντας διαπράξει σοβαρά εγκλήµατα, όπως είναι αυτά τα οποία σήµερα
κατ’ ουσίαν αµνηστεύουµε και έχοντας ιδιαίτερα επιµείνει στην
κατηγορία των ναρκοµανών, οι οποίοι χρειάζονται µεγάλη βοήθεια. Ειπώθηκαν αυτά πριν και δεν θα επαναλάβω. Δυστυχώς, το
νοµοσχέδιο δεν ακολουθεί την οδό αυτή της ενίσχυσης της απεξάρτησης και της βεβαίωσης ότι υπήρξε απεξάρτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε λιγότερο από µισό λεπτό.
Τα ίδια ισχύουν και για τον Κορυδαλλό που έχει δυόµισι χιλιάδες κρατουµένους. Θα µπορούσε και θα έπρεπε να έχει τους µισούς, όσους δηλαδή είναι φτιαγµένος για να έχει, εάν είχαν
φύγει από εκεί οι ναρκοµανείς και είχαν βοηθηθεί να απεξαρτηθούν και να ενταχθούν σε προγράµµατα.
Είναι κρίµα που ένα νοµοσχέδιο για τη δικαιοσύνη έρχεται µε
τόσο πρόχειρο τρόπο και είναι κρίµα που δεν προηγούνται µελέτες και αναλύσεις που να δείχνουν ότι τα µέτρα τα οποία προτείνονται είναι µέτρα που εδράζονται σε σοβαρή προετοιµασία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ το συνάδελφο κ. Χρήστο Καραγιαννίδη να λάβει τον λόγο.
Επειδή ξέρω τι σηµαίνει να περιµένει ένας Βουλευτής από το
πρωί µέχρι τώρα, δεν µου είναι καθόλου ευχάριστο να χτυπάει
το κουδούνι συνέχεια ή -πολύ χειρότερα- να κλείσω το µικρόφωνο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή το αργότερο, όπως
ακούσατε και συµφωνήσαµε όλοι, στις 21.00’ θα γίνει η ψηφοφορία επί της αρχής, να µη µε φέρνετε σε δύσκολη θέση, για να
µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι από εσάς.
Κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι σήµερα στην Αίθουσα συγκρούονται δύο γραµµές.
Και µιας και αρέσκεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να τραβάει
διαχωριστικές γραµµές, θα κάνω κι εγώ το ίδιο.
Σήµερα στην Αίθουσα συγκρούονται δύο γραµµές εκ των
οποίων η µία λέει ότι η ποινή είναι στέρηση της ελευθερίας για
µια παράβαση που έχει κάνει κάποιος Έλληνας πολίτης και η
άλλη γραµµή λέει ότι η ποινή είναι η εκδίκηση, ο βασανισµός και
εν τέλει ο θάνατος.
Σε αυτήν έχετε προσχωρήσει ως Νέα Δηµοκρατία, τουλάχιστον από τη συζήτηση που έχω παρακολουθήσει µέχρι τώρα.
Γιατί αλλιώς δεν µπορεί να γίνει κατανοητό πως είναι δυνατόν να
εµµένετε σε µια θέση η οποία λέει οι φυλακές να µείνουν ως
έχουν, ασχέτως αν στις φυλακές αυτές υπάρχουν ανάπηροι, άρρωστοι, υπέργηροι, παιδιά.
Η έννοια της ποινής φυλάκισης αφαιρεί το δικαίωµα του πολίτη προς την ελευθερία. Δεν αφαιρεί κανένα άλλο δικαίωµα. Δεν
αφαιρεί κανένα ατοµικό δικαίωµα που έχει ως πολίτης. Με αυτήν,
λοιπόν, την έννοια δεν µπορώ να κατανοήσω την κόντρα που γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους, αν και θεωρώ ότι πολλοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας αυτά που λένε τα πιστεύουν
κιόλας.
Και για να σας θυµίσω µερικά πράγµατα -γιατί µπορεί να είναι
αρκετοί νέοι Βουλευτές, αλλά υπάρχουν και αρκετοί παλαιότεροι- η ευαισθησία, η συγχώρεση, η αγάπη δεν είναι α λα καρτ.
Σας διαβάζω λοιπόν: «Βάσει των επικρατουσών ηθικών και χριστιανικών αρχών και βάσει της περί λήθης ελληνικής παραδόσεως, η ποινή δεν πρέπει να αποβλέπει στην εξόντωση του
καταδίκου αλλά στη βελτίωσή του και στην αποκατάστασή του
στην κοινωνία». Πρόκειται για ερώτηση επτά Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας για τους Απριλιανούς, το 1990. Είναι µεγάλης
ηθικής απαξίας το έγκληµα που έκαναν οι χουντικοί; Είναι µεγάλης πολιτικής απαξίας το έγκληµα που έκαναν οι χουντικοί; Γιατί,
λοιπόν, έχετε ευαισθησία α λα καρτ; Γιατί αυτοί έπρεπε να βγουν
και κάποιοι άλλοι όχι; Γιατί η αγάπη και η συγχώρεσή σας, σύµφωνα µε το χριστιανισµό, του οποίου δηλώνετε ένθερµοι πιστοί,
έχει δικές της εκδοχές; Για εσάς η αγάπη είναι για όλον τον
κόσµο ή για µερικούς; Για εσάς η αγάπη, η συγχώρεση ισχύει
για τους πάντες ή µερικοί πρέπει να εξαιρούνται από αυτήν τη
συγχώρεση; Να µιλάµε, λοιπόν, µε πολιτικά κριτήρια.
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Δεύτερο στοιχείο. Δήλωση του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
στη Βουλή το 1996: «Στη συνείδηση του ελληνικού λαού έχει ωριµάσει η άποψη της επιείκειας. Η δηµοκρατία δεν κινδυνεύει από
αυτούς και ξέρει να συγχωρεί». Πάλι για τους Απριλιανούς. Το
1996 η επιείκεια είχε ωριµάσει. Το 2015 τι έγινε; Σάπισε; Την ξεχάσατε την επιείκεια; Να µιλάµε, λοιπόν, µε επιχειρήµατα που
δεν ενισχύουν εµφυλιοπολεµικές καταστάσεις, δεν τροµοκρατούν τον κόσµο, δεν συµπεριφέρονται ως «µπαµπούλας» στους
ανθρώπους που έχουν µια παραβατική συµπεριφορά και έχουν
τιµωρηθεί γι’ αυτό και να θυµόµαστε τι έχετε πει στο παρελθόν.
Να θυµόµαστε, επίσης, ότι το 2008 -και είναι ένα από τα δεκάδες περιστατικά που άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους µέσα
στις φυλακές- το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υποχρέωσε την ελληνική κυβέρνηση να αφήσει έναν κρατούµενο, γιατί κατά την δική
της συµπεριφορά τον οδήγησε σε ένα µεταστατικό στάδιο καρκίνου που δεν υπήρχε επιστροφή. Αυτός ο κρατούµενος πέθανε.
Θα απολογηθείτε γι’ αυτό; Θα απολογηθείτε για τους ανθρώπους που µέσα στη φυλακή αρρώστησαν λόγω των συνθηκών
της φυλακής και έχασαν τη ζωή τους; Σας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι αυτοί ή απλώς επειδή έχουν διαπράξει κάποιο αδίκηµα
ανήκουν σε κατώτερη τάξη ανθρώπου;
Υπάρχει µια παράπλευρη απώλεια και ζητάµε την αποσυµφόρηση των φυλακών και για έναν άλλο λόγο. Δεν είναι µόνο οι φυλακισµένοι, που η υπερπλήρωση στις ελληνικές φυλακές είναι
στο 133%, πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι οι προσωρινώς κρατούµενοι και οι κρατούµενοι καταδικασµένοι στα αστυνοµικά τµήµατα. Είχατε κάνει ποτέ στη ζωή σας µια επίσκεψη στο
Α.Τ. Οµονοίας, στο Α.Τ. Κορυδαλλού, στο Α.Τ. Ακρόπολης; Όχι
βέβαια. Να σας πω µόνο ότι στο Α.Τ. Οµονοίας υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν σε τσιµεντένια κρεβάτια επί δεκαοχτώ µήνες.
Αυτή είναι η πολιτεία σας, αυτός είναι ο πολιτισµός σας και αυτήν
τη δηµοκρατία πρεσβεύετε.
Σχετικά µε τον «κουκουλονόµο», θα σας διαβάσω τρεις διαφορετικές κριτικές από τροµολάγνους και εραστές της βίας και της
αναρχίας. «Η Ολοµέλεια θεωρεί πως το εν λόγω µέτρο εξυπηρετεί αµιγώς επικοινωνιακές σκοπιµότητες της παρούσας συγκυρίας, διότι είναι απρόσφορο στο να δώσει λύσεις στις
πρόσφατες πράξεις βίας που έτυχαν της συνολικής αποδοκιµασίας της κοινωνίας». Ολοµέλεια των προέδρων των δικηγορικών
συλλόγων της χώρας. Έχετε να πείτε κάτι γι’ αυτό; Έχετε να
πείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τροµολάγνοι, εραστές της βίας
και της αναρχίας; Στους συναδέλφους σας τα λέτε αυτά που
λέτε σε εµάς σήµερα.
Δεύτερον, αυτό γίνεται για να καλύψει τη διαχρονική ανικανότητα του κράτους να λύσει ανεξαιρέτως τα κοινωνικά προβλήµατα. Είναι το άλλοθι στην ανικανότητα και κατεβαίνει
κατακόρυφα η ποιότητα απονοµής της δικαιοσύνης. Ο οµότιµος
καθηγητής Ποινικού Δικαίου, ο Γιάννης Μανωλεδάκης, είναι εραστής της βίας και της αναρχίας;
Τρίτον, ο τότε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
και της ολοµέλειας Δηµήτρης Παξινός έκανε λόγο για επικοινωνιακά παιχνίδια που γίνονται για να εντυπωσιαστεί η κοινή γνώµη
και υπογράµµισε ότι το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο είναι
επαρκέστατο για την αντιµετώπιση των πλέον σοβαρών αδικηµάτων. Στο τέλος της εκδήλωσης έβγαλε µια κουκούλα και είπε
ότι αν χρειαστεί, θα διαδηλώσει µε αυτήν στη Βουλή. Να πάτε να
τον συλλάβετε. Αυτή είναι η πολιτική σας. Αυτό το µέλλον προοιωνίζεται, αν ξαναρθείτε ποτέ στην εξουσία.
Λοιπόν, για να κοπεί η πλάκα, ο «κουκουλονόµος» πρέπει να
καταργηθεί, το DNA µε τον τρόπο που παίρνεται πρέπει να καταργηθεί και οι συγγενείς των τροµοκρατών δεν µπορούν να σύρονται στη φυλακή, γιατί είναι απλώς συγγενείς ή φίλοι τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ τον κ.
Αθανασίου να έρθει στο Βήµα.
Μέχρι να έρθει ο κ. Αθανασίου, εγώ, κύριε Καραγιαννίδη, θα
τηρήσω αυστηρά τον Κανονισµό, δεν θα αντιγράψω την Πρόεδρο. Επιφυλάσσοµαι, όµως, όταν θα είµαι από κάτω να σας
απαντήσω από τα έδρανα του Βουλευτού για το 1990 και το Α.Τ.
Οµονοίας.
Κύριε Αθανασίου, έχετε τον λόγο.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον τελευταίο καιρό το κράτος
δικαίου έχει υποστεί πλήγµα και η διάκριση των εξουσιών, που
είναι θεµέλιο του κράτους δικαίου, καταλύεται.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου
αλλά και την τροπολογία του άρθρου 282, για την οποία θα αναφερθώ παρακάτω, του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αποφυλακίζει
επικίνδυνους εγκληµατίες. Ο Υπουργός Άµυνας απειλεί να στείλει τους τζιχαντιστές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αδιαφορεί για
τις καταλήψεις δηµοσίων χώρων και ο Υπουργός Εσωτερικών
δεν επιτρέπει την εφαρµογή του άρθρου 334 παράγραφος 2 του
Ποινικού Κώδικα που αφορά τη διατάραξη οικιακής ειρήνης. Λέω
την παράγραφο 3, διότι κακώς έχει ειπωθεί ότι χρειάζεται έγκληση, δεν χρειάζεται έγκληση στην παράγραφο 3, γιατί αφορά
δηµόσιο κτήριο.
Άρα, λοιπόν, έχουµε µια πλήρη κατάλυση της διάκρισης των
εξουσιών και διερωτώµαι πού οδηγούµεθα µε την κατάλυση των
θεµελιωδών διατάξεων του Συντάγµατος. Η ευθύνη αποκλειστικά
είναι του Πρωθυπουργού, ο οποίος ή αδυνατεί να επιβάλει τα αυτονόητα ή τον βολεύει αυτή η κατάσταση, γιατί αποπροσανατολίζει από τις αδυναµίες της Κυβέρνησης να αντιµετωπίσει τα
φλέγοντα ζητήµατα της χώρας, παρ’ όλο που ο αρµόδιος Υπουργός του ζήτησε να υπερασπιστεί τη νοµιµότητα. Για εσάς, όµως,
αυτά είναι τροµολαγνεία ή τροµοϋστερία.
Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, -δεν έχει έρθει ο κύριος
Υπουργός-, καταργείτε τις φυλακές Γ’ τύπου αλλά δεν µας είπατε -αν και σας ρώτησα δύο φορές στην επιτροπή- µε ποιόν
τρόπο οραµατίζεστε τις λειτουργίες των φυλακών Α’ και Β’
τύπου, πως θα τις εξορθολογήσετε, πως θα τις εκδηµοκρατίσετε,
πως θα τις εκσυγχρονίσετε. Δεν µας είπατε, επίσης, γιατί τις
έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες; Έχουν έλλειµµα δηµοκρατίας οι
σκανδιναβικές χώρες, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία;
Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι φυλακές Γ’ τύπου που καθιερώσαµε είναι η πιο ήπια µορφή που υπάρχει στην Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν φυλακές
υψίστης ασφαλείας και επιλέξαµε τις πιο ήπιες, ένα κράµα ιταλικού και σκανδιναβικού πρωτοτύπου.
Ήταν τέτοια η σπουδή της Κυβέρνησης να φέρει το παρόν νοµοσχέδιο, που το έβαλε σε διαβούλευση µόνο δύο ηµέρες και
ύστερα από µεγάλη πίεση έγιναν επτά µέρες. Το αντίστοιχο νοµοσχέδιο για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, βάσει του οποίου
ψηφίστηκε ο ν. 4274/2014, το είχαµε σε διαβούλευση τρεις
µήνες, από 17 Μαρτίου µέχρι 19 Ιουνίου του 2014.
Ο κ. Βούτσης, Υπουργός Εξωτερικών, είπε στην επιτροπή
προχθές ότι οι διατάξεις του νοµοσχεδίου είναι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ από ετών και δεν είναι φωτογραφικές.
Μα, αν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ, αν έτσι έχουν τα πράγµατα,
τότε γιατί φέρνετε το νοµοσχέδιο εσπευσµένα µε την πολύ σύντοµη διαβούλευση που σας ανέφερα, πολύ περισσότερο που µε
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 43 και ειδικό 5 της 9ης Απριλίου
του 2015 που αφορά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, στο οποίο θα αναφερθώ, φέρνετε ρυθµίσεις; Αν είχατε ειληµµένη απόφαση, γιατί δεν την περιλάβατε στο κείµενο του
νοµοσχεδίου; Μήπως η τροπολογία αυτή ήταν αποτέλεσµα της
πίεσης, την οποία ασκούν οι καταληψίες;
Τώρα για τα άρθρα του νοµοσχεδίου θα µιλήσω αν έχω χρόνο,
αλλιώς θα τα πούµε αύριο. Τα είπα στην επιτροπή.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σηµεία. Έγινε εκτεταµένη
αναφορά το πρωί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο
ν.2408/1996. Έτυχε τότε να είµαι προϊστάµενος του πρωτοδικείου και είχα επεξεργαστεί το νόµο και έκανα παρατηρήσεις.
Δεν έχει καµµία σχέση το νοµοθέτηµα αυτό, µε το νοµοθέτηµα
το οποίο φέρνετε σήµερα στη Βουλή. Ο ν.2408/1996 δίνει τον
ορισµό για πρώτη φορά για το ποιοι κατ’ επάγγελµα τελούν αδικήµατα. Ρυθµίζει τα θέµατα µετατροπής των ποινών του άρθρου
82 του Ποινικού Κώδικα. Ρυθµίζει θέµατα αλλοδαπών της παραγράφου 1 του άρθρου 74 σε συνδυασµό µε το 99 παράγραφος
2 του Ποινικού Κώδικα. Εισάγει για πρώτη φορά την υφ’ όρον
απόλυση µε µία σύγχρονη ρύθµιση, το 105 παράγραφος 1 για
την απόλυση υφ’ όρον.
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Με συγχωρείτε αν σας κουράζω λίγο µε τις επαναλήψεις, έχω
µία βαριά ίωση.
Ρυθµίζει θέµατα ανάκρισης και προανάκρισης για πρώτη φορά
που δεν έχουν καµµία σχέση µε το νοµοθέτηµα, τα άρθρα 101,
111, 114, 273, 274 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Περιορίζει
την προσωρινή κράτηση µόνο για τα κακουργήµατα. Έχει ζητήµατα Σωφρονιστικού Κώδικα του ν.1851/1989 και βεβαίως ρυθµίζει τις ανεκτέλεστες ποινές του άρθρου 79 του ν.5960 /1933
που είναι η γνωστή επιταγή. Τι σχέση έχουν όλα αυτά µε το υπό
συζήτηση νοµοθέτηµα, το οποίο έχει µία γενική αµνηστία για διάφορους εγκληµατίες;
Θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τις κουκούλες πριν πω για
τα άλλα. Ακούστε, οι κουκούλες δεν είναι ιδιώνυµο αδίκηµα. Είναι
λάθος αυτή η αντίληψη. Όταν κάποιος κάνει ένα αδίκηµα µε κουκούλα, είναι επιβαρυντική περίπτωση. Αν υποθέσουµε ότι δύο
δράστες πάνε και σπάνε µία βιτρίνα, προκαλούν µία φθορά ξένης
ιδιοκτησίας και ο ένας φοράει κουκούλα και ο άλλος δεν φοράει,
τότε είναι επιβαρυντική περίπτωση και η ποινή σε βαθµό πληµµελήµατος είναι λίγο πιο βαριά από το προηγούµενο. Γιατί πρέπει δηλαδή να καταργηθεί η διάταξη αυτή, όταν κάποιος
προκαλεί καταστροφή µε κουκούλα;
Πρέπει να σας πω το εξής: Οι συγκεντρώσεις και οι πορείες
γίνονται για τη διεκδίκηση εργατικών δικαιωµάτων, κοινωνικών,
ατοµικών, για τη διάδοση ιδεών και αρχών. Δεν γίνονται για να
επιδίδονται σε καταστροφές και λεηλασίες όσοι δεν φορούν κουκούλα. Άλλο είναι το ιδιώνυµο. Το ιδιώνυµο ποιο θα ήταν; Μόνο
η συµµετοχή κάποιου σε πορεία χωρίς να διαπράττει αδίκηµα να
ήταν ιδιώνυµο δείγµα ότι τιµωρείται. Εδώ δεν πρόκειται περί
αυτού. Είναι µία επιβαρυντική περίπτωση. Είναι απλά πράγµατα.
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό να διαβάσω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό το έχετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ένα λεπτό, δεν θα µιλήσω παραπάνω.
Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι όσον αφορά τη µείωση των
ποινών από το νοµοθέτη. Σας παρακαλώ να το προσέξετε.
«Συστηµατικά µετατρέπετε σε κανόνα το δίκαιο της εξαίρεσης,
προβλέποντας παρεκκλίσεις στη σωφρονιστική αντιµετώπιση
των κρατουµένων και παρεµβαίνοντας στην εκτέλεση των ποινών
που έχουν επιβάλει τα δικαστήρια.
Επιβάλατε τη δική σας ηθικοπλαστική και βαθιά αντιδραστική
αντίληψη, που παραγνωρίζει την πραγµατική ποινική απαξία συγκεκριµένων συµπεριφορών, όπως προσδιορίζεται µε την ποινή.
Έτσι παραβιάζετε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καταλύετε
την αρχή της εξατοµίκευσης της ποινής και ακυρώνετε τον δικαιοπολιτικό σκοπό της, δηλαδή το σωφρονισµό και την επανένταξη».
Ποιος τα λέει αυτά; Η κ. Κωνσταντοπούλου στο δικό µου νοµοσχέδιο για την ποινική αντιµετώπιση των καταχραστών του δηµοσίου. Και τώρα έρχεστε και τα αναιρείτε. Παράλληλα, τέτοιου
είδους εκπτώσεις καταλύουν την ποινική αξίωση της πολιτείας.
Ο κ. Κοντονής, εισηγητής τότε, έλεγε ότι «δεν είναι δυνατόν η
ποινή πάνω από δέκα χρόνια κάθειρξης να τιµωρείται µε φυλάκιση. Αυτό γίνεται και τώρα. Εµείς έχουµε πάρα πολλές επιφυλάξεις ως προς το θέµα αυτό» κ.ο.κ..
Τέλος, θα σας πω και κάτι ακόµα, για να δείτε τις αντιφάσεις
του κόµµατός σας. Είναι εδώ ο εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Εδώ είµαι, κύριε Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ακούστε, κύριε, ποια ήταν η επίσηµη θέση του κόµµατός σας όταν ψηφίζαµε τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Δεν µπορώ να βλέπω αυτές τις οβιδιακές
µεταµορφώσεις.
Η κ. Χρυσοβελώνη, εισηγήτρια τότε, έλεγε ότι «σχετικά µε το
άρθρο 1 για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, τασσόµεθα υπέρ της δηµιουργίας τους. Για το
άρθρο 12, για την απόλυση υφ’ όρων, θα πούµε «παρών», καθώς
θεωρούµε ότι χαρακτηρίζεται από µια υπερβολική γαλαντοµία».
Επίσης, παρακάτω λέει ότι «δεν είναι δυνατόν να δηµιουργήσουµε περιπτώσεις τύπου Λούβαρη». Όπως θα θυµάστε, ο Λούβαρης είναι ένας εκπρόσωπος του Ολυµπιακού, ο οποίος έβαλε
ένα κολάρο για να τύχει καλύτερης αντιµετώπισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αυτά έλεγε η κ. Χρυσοβελώνη.
Αυτά ήταν η επίσηµη γραµµή των ΑΝΕΛ και απορώ σήµερα γι’
αυτήν τη µεταστροφή.
Έχω πάρα πολλά να πω για το νοµοσχέδιο. Ίσως µου δοθεί
αύριο χρόνος, κύριε Πρόεδρε, για να τα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δοθεί αύριο
χρόνος. Οι οµιλητές θα είναι σίγουρα λιγότεροι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον κ. Γεωργαντά και αµέσως
µετά στον κ. Σαντορινιό, που τους έχω προαναγγείλει, έχει προκύψει ένα θέµα, το οποίο θέλω να σας το θέσω υπόψη σας.
Ο κ. Κασιδιάρης παρευρέθηκε στη Συνδιάσκεψη των Προέδρων, µε άδεια βεβαίως από τον αρµόδιο εισαγγελέα, και έθεσε
ένα θέµα στην Πρόεδρο και µέσω της Προέδρου στη Συνδιάσκεψη των Προέδρων. Επειδή πρέπει σε µια ώρα να έχει επιστρέψει στις φυλακές και επειδή έχει αριθµό 41, ζήτησε αν µπορεί,
να προηγηθεί, για να είναι µέσα στη φυλακή στην ώρα που του
επιτρέπεται να βρίσκεται εκτός πριν επιστρέψει εκεί.
Η κυρία Πρόεδρος ορθώς του είπε ότι αυτό είναι µια πρακτική
που γίνεται, µε την έννοια της αµοιβαίας µετάθεσης. Δεν είχαµε,
όµως, επάνω τον κατάλογο. Τέτοιο θέµα αµοιβαίας µετάθεσης
δεν µπορεί να υπάρξει, γιατί δεν υπάρχει πριν τον αριθµό 41 Βουλευτής της Χρυσής Αυγής µε τον οποίο θα µπορούσε ο κ. Κασιδιάρης να αλλάξει.
Εποµένως, ο µόνος τρόπος για να µιλήσει µέσα στην επόµενη
ώρα πριν επιστρέψει στη φυλακή ο κ. Κασιδιάρης είναι µόνο αυτή είναι η πρόταση που σας κάνω- αν υπάρχει οµόφωνη απόφαση της Βουλής, για να παρεµβληθεί ο κ. Κασιδιάρης µετά από
τέσσερις, πέντε συναδέλφους που θα µιλήσουν, ώστε να µπορεί
να φύγει εγκαίρως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να παρεµβληθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επαναλαµβάνω ότι
είναι δική µου πρωτοβουλία, διότι η θέση της Προέδρου - και
ορθώς- ήταν αυτή που ακούσατε. Υπάρχει οµόφωνη απόφαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άρα, υπάρχει οµόφωνη απόφαση.
Κύριε Κασιδιάρη, θα µείνετε στη θέση σας και θα σας φωνάξω.
Έχω ήδη προαναγγείλει τρεις συναδέλφους.
Κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο δίνει την ευκαιρία να συζητηθούν µέσα στην Αίθουσα της Ολοµέλειας ζητήµατα
τα οποία πολύ καιρό απασχολούν το δηµόσιο διάλογο, πολύ
καιρό απασχολούν τον καθένα από εµάς σε συζητήσεις που κάνουµε αλλά ουδέποτε έγιναν αντικείµενο ενός τέτοιου ευρύτερου
δηµόσιου διαλόγου και µιας αντιπαράθεσης ουσιαστικά, και πολιτικής και ιδεολογικής, όπως µας δόθηκε η ευκαιρία µε το παρόν
νοµοσχέδιο και, µάλιστα, µε συγκεκριµένα άρθρα του παρόντος
νοµοσχεδίου, τα οποία καταλαβαίνουµε όλοι ότι έχουν µονοπωλήσει το µεγαλύτερο µέρος της συζήτησης. Σε αυτά θα επικεντρωθώ κι εγώ.
Προσπάθησα, ακούγοντας τον κύριο Υπουργό το πρωί να αναλύει τη σκοπιµότητα των επίµαχων -θα µου επιτραπεί η έκφρασηδιατάξεων, να καταλάβω τη λογική του, το σκεπτικό του και ουσιαστικά αυτό το οποίο υπηρετούν, τον λόγο για τον οποίο τις
φέρνει προς νοµοθέτηση.
Σε σχέση µε τις αποφυλακίσεις το βασικό επιχείρηµα του
Υπουργού ήταν το εξής: Επειδή οι συνθήκες κράτησης δεν είναι
αυτές που πρέπει να είναι, γεγονός που το γνωρίζουµε όλοι εδώ
και δεκαετίες, επειδή πρέπει να δείξουµε ένα µεγαλύτερο ανθρωπισµό προς τους κρατούµενους πρέπει να έχουµε αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση για τον εξής λόγο: Έχει παρατηρηθεί, και
αναφέρθηκε σε κείµενο από συγκεκριµένο βιβλίο, ότι η επίδειξη
ανθρωπισµού ουσιαστικά είναι ένας λόγος ο οποίος αποτρέπει
τον εγκληµατία από το να γίνει υπότροπος. Έχει παρατηρηθεί,
είπε, το φαινόµενο ότι όπου οι κρατούµενοι είχαν ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες κράτησης στη συνέχεια, µε την αποφυλάκισή τους,
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γίναν υπότροποι και άλλων εγκληµάτων. Και ένας βασικός λόγος
ήταν οι σκληρές συνθήκες της κράτησής τους.
Διαφεύγει κάτι από τον κύριο Υπουργό και θέλω να πιστεύω
όχι σκοπίµως. Ουσιαστικά η νοµοθετική πρόβλεψη η οποία υπάρχει, αναφέρεται σε κρατούµενο ο οποίος ωθήθηκε όχι από κίνητρα του κοινού Ποινικού Δικαίου αλλά από κίνητρα ιδεολογικά.
Και αυτόν που υποκινήθηκε στην εγκληµατική του πράξη από ιδεολογικά κίνητρα δεν νοµίζω ότι καµµιά επίδειξη ανθρωπισµού δεν
θα τον αποτρέψει από το να γίνει υπότροπος όταν και αν του
δοθεί η δυνατότητα.
Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα και τη συγκεκριµένη διάταξη είναι το εξής: Δίνουµε τη δυνατότητα στο νοµοθέτη να έρθει, να ακυρώσει και να αλλοιώσει
µία δικαστική απόφαση. Η έκτιση της ποινής και ειδικότερα η
διάρκειά της, δεν αποτελεί πεδίο ανεξέλεγκτης επιλογής του νοµοθέτη αλλά τµήµα της δικαστικής απόφασης. Η εκ των υστέρων
παρέµβαση του νοµοθέτη, µονοµερώς, χωρίς περιορισµούς και
εξαιρέσεις, ανάλογα µε το είδος και τη βαρύτητα του εγκλήµατος ή την προσωπικότητα του δράστη και η µείωση του χρόνου
έκτισης της ποινής ισοδυναµεί µε ακύρωση των δικαστικών αποφάσεων που τις επέβαλαν.
Μπορεί οι περισσότεροι από τους φορείς που ήρθαν, πράγµατι, στην επιτροπή να συµφώνησαν µε το µεγαλύτερο µέρος
του νοµοσχεδίου, όµως, κρίσιµη είναι η θέση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σε σχέση µε τις συγκεκριµένες διατάξεις.
Και η θέση τους ήταν από την πρώτη στιγµή ξεκάθαρα, όχι απλά
αρνητική, αλλά σηµείωσαν µε πανηγυρικό τρόπο ότι η δυνατότητα που δίνεται για τις αποφυλακίσεις είναι ουσιαστικά παρέµβαση στη σκοπιµότητα και στη στόχευση µιας δικαστικής
απόφασης, καθώς είναι µια οριζόντια ρύθµιση η οποία δεν θέτει
τα κριτήρια εκείνα τα οποία ένας δικαστής ή ένα δικαστικό συµβούλιο έπρεπε να αξιολογήσει, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση.
Αναφέρθηκε και σε κάτι άλλο ο Υπουργός το πρωί. Θέλοντας
να δικαιολογήσει το θόρυβο που ακούστηκε για το διάλογο ο
οποίος έγινε ουσιαστικά µε κρατούµενους, αναφέρθηκε στον
Αθανάσιο Κανελλόπουλο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης 1990-1991,
ο οποίος, λέει, «έπραξε κάτι ανάλογο σε µια περίπτωση εξέγερσης φυλακισµένων και νοµοθέτησε στη συνέχεια, δεν είναι κακό
αυτό». Βεβαίως και δεν είναι κακό να προσπαθεί ένας Υπουργός
είτε ο ίδιος είτε µέσω των συµβούλων του, να κατευνάσει µια εξέγερση.
Όµως, πρέπει να θυµίσω ότι ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος µε
δύο νοµοθετήµατα, το 18.97/1990 και το 19.77/1991 ξέρετε τι νοµοθέτησε; Ήταν τραγική ειρωνεία που ακούστηκε σήµερα από
τον Υπουργό το όνοµα του αείµνηστου Αθανάσιου Κανελλόπουλου εδώ µέσα. Νοµοθέτησε, λοιπόν, «Περί απονοµής και παροχής βοήθειας σε θύµατα τροµοκρατίας και άλλες τροποποιήσεις
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας», η πρώτη διάταξη που ανέφερα. Και ο δεύτερος νόµος «Προστασία παθόντων από βίαιο
συµβάν και θυµάτων τροµοκρατών». Αυτά νοµοθέτησε το 1990
και 1991 ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος.
Μια κουβέντα τώρα για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Δεν
υπηρετούν µόνο το θέµα της ασφάλειας όλων των πολιτών µε
τον περιορισµό της δυνατότητας να διαφύγουν της κράτησης
αυτοί οι οποίοι κρίνονται ως ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Κάνουν και
κάτι άλλο, το οποίο αυτήν τη στιγµή εµείς το αφήνουµε. Είναι γεγονός ότι σε µια φυλακή στην οποία δεν υπάρχει ειδική πτέρυγα
για τους επικίνδυνους εγκληµατίες, αυτοί τελικώς µπορούν και
επιβάλλονται σε όλους τους υπόλοιπους και ουσιαστικά ελέγχουν µία φυλακή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε µισό λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα δεχόµουν αυτό που σήµερα φέρνει ο Υπουργός, να µην
είναι µαζεµένοι σε µία φυλακή όλοι οι επικίνδυνοι κρατούµενοι.
Έπρεπε, όµως, σήµερα, ταυτόχρονα µε τη διάταξη αυτή, να προβλέψει και τη δηµιουργία πτέρυγας για επικίνδυνους εγκληµατίες
σε τρία-τέσσερα από τα σωφρονιστικά καταστήµατα τα οποία
υπάρχουν και λειτουργούν. Ας µην είναι µόνο ένα αυτό που θα
τους έχει όλους. Θεωρώ πως τώρα έπρεπε να το φέρει, σήµερα,
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ταυτοχρόνως, γιατί οι φυλακές πλέον είναι στον έλεγχο των επικίνδυνων εγκληµατιών.
Κι ένα στοίχηµα, τελειώνοντας. Με την ψήφιση του νοµοσχεδίου θα τελειώσουν οι καταλήψεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός. Θα ακολουθήσει ο κ. Κασιδιάρης
µετά την οµόφωνη απόφασή σας και µου ζήτησε να παρέµβει ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Βούτσης. Κανονίσαµε να µη χρησιµοποιήσει όλο τον χρόνο για να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι.
Κύριε Σαντορινιέ, έχετε τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες µέρες λαµβάνει
χώρα ένα σόου µε πολλή τροµολαγνεία, διασπορά φόβου και
απειλές για πιθανές δηµοκρατικές εκτροπές και όλα αυτά πάντα
µε τη γνωστή επωδό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πλάτες στους τροµοκράτες και τους κουκουλοφόρους. Τα ακούσαµε και τα ακούµε
συνέχεια µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Απορώ, γιατί µία ακόµα φορά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
κατά κύριο λόγο -όχι µόνο- και τα συστηµικά ΜΜΕ, σε αγαστή
συνεργασία, επιλέγουν να ποντάρουν και πάλι σε αυτό το σενάριο εκφοβισµού. Δεν σας δίδαξε τίποτα το πρόσφατο αποτέλεσµα των εκλογών; Δεν καταλάβατε την κραυγή των πολιτών για
περισσότερη δηµοκρατία, για προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων και για ενίσχυση του κράτους δικαίου;
Ακούσαµε, βέβαια, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, από τον
κ. Γρηγοράκο, ότι δεν ψηφίζουν το νοµοσχέδιο γιατί είναι προϊόν
διαπραγµάτευσης και µάλιστα ο κ. Γρηγοράκος είπε ότι αν το
αποσύρουµε και σταµατήσουν οι καταλήψεις, τότε θα το ψηφίσουν. Άρα, εµµέσως παραδέχεστε ότι το νοµοσχέδιο είναι καλό.
Γιατί δεν το ψηφίζετε; Είναι καπρίτσιο; Για να ρωτήσω εγώ απ’
την άλλη πλευρά λοιπόν.
Η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές δεν ταιριάζει σε µία ευρωπαϊκή χώρα. Δεν ταιριάζει στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο, που
τόσο συχνά επικαλείστε. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όπως ακούσαµε και στην πολύ σηµαντική και γόνιµη συζήτηση
µε τους φορείς στην επιτροπή, όταν στις φυλακές µε υποδοµή
εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ατόµων έχει δώδεκα χιλιάδες στοιβαγµένους ανθρώπους, όταν στο Νοσοκοµείο Κορυδαλλού,
όπου η δυναµικότητά του είναι εβδοµήντα άτοµα µε πλήρες προσωπικό, έχουµε διακόσιους ανθρώπους σε κράτηση µε ελάχιστο
προσωπικό, όταν έχουµε ρεκόρ ισοβιτών σε όλη την Ευρώπη,
πού είναι το ευρωπαϊκό κεκτηµένο;
Αλήθεια, πόσο περήφανοι Ευρωπαίοι µπορούµε να είµαστε µε
αυτές τις συνθήκες κράτησης, όταν ήδη έχουµε έντεκα καταδίκες από το 2011 για παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και εκκρεµούν εκατόν
ενενήντα µία; Πόσο περήφανοι µπορούµε να είµαστε, όταν η επιτροπή κατά των βασανιστηρίων, έχει κάνει έξι µόνο δηµόσιες δηλώσεις, εκ των οποίων η µία για τη χώρα µας και από τις
υπόλοιπες πέντε, τρεις για τη Ρωσία -Τσετσενία- και δύο για την
Τουρκία; Είµαστε περήφανοι Ευρωπαίοι για όλα αυτά; Ή µήπως
χρησιµοποιούµε τον όρο ευρωπαϊκή ταυτότητα α λα καρτ, εκεί
που µας συµφέρει;
Εµείς, λοιπόν, µε αυτό το νοµοσχέδιο λέµε ότι παίρνουµε τα
πρώτα µέτρα για την αντιµετώπιση της εκτός ελέγχου πια κατάστασης στις ελληνικές φυλακές και το κάνουµε µε τις αρχές του
ανθρωπισµού, της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
µε γνώµονα την ασφάλεια για την κοινωνία.
Η λογική ενός δηµοκρατικού σωφρονιστικού συστήµατος, που
πρέπει να είναι ο στόχος µας, οφείλει να στοχεύει στη στήριξη,
την επανένταξη, τη δικαιοσύνη, το ρεαλισµό, την επανόρθωση
και όχι την εξόντωση του κρατούµενου και γι’ αυτό σήµερα νοµοθετούµε και σας καλούµε να υπερψηφίσετε.
Κατ’ αρχάς σε ό,τι αφορά τις φυλακές Γ’ τύπου είναι προφανές ότι ήταν ένα προεκλογικό τερτίπι της προηγούµενης κυβέρνησης. Άλλο φυλακές υψίστης ασφαλείας και άλλο λευκά κελιά.
Κανένας άνθρωπος, κανένας έγκλειστος δεν πρέπει να τυγχάνει
διαφορετικής µεταχείρισης, ανάλογα µε το είδος, τη βαρύτητα
ή την απαξία του αδικήµατός του. Δεν µπορεί κάποιος να ζει µε

1482

πιο σκληρούς όρους, να στερείται βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, επειδή είναι κακούργος. Άλλωστε, σαράντα ένας πανεπιστηµιακοί από το προηγούµενο φθινόπωρο είχαν εξηγήσει για
ποιον λόγο αυτές οι φυλακές είναι αντισυνταγµατικές. Ο κρατούµενος τιµωρείται από ένα κράτος δικαίου µε τον εγκλεισµό του
και όχι µε την ηθική και σωµατική εξόντωσή του.
Οι ρυθµίσεις για τους ανήλικους που εισάγονται µε αυτό το
νοµοσχέδιο είναι πολύ σηµαντικές. Υλοποιείται ένα χρόνιο κοινωνικό αίτηµα επιστηµόνων και όχι µόνο. Καταργείται ουσιαστικά
η κράτηση των ανηλίκων και αντικαθίσταται µε αναµορφωτικά και
εκπαιδευτικά µέτρα. Είναι αδιανόητο οι ανήλικοι να οδηγούνται
ουσιαστικά στην αγκαλιά της εγκληµατικότητας, γιατί αυτό συµβαίνει µέχρι σήµερα και το ξέρουµε όλοι πάρα πολύ καλά.
Για τις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες, το νοµοσχέδιο ευνοεί
υπό όρους την απόλυση ευάλωτων οµάδων, όπως υπερήλικων,
ανθρώπων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας. Απόλυση υπό όρους,
όχι αµνηστία, όπως λέτε. Απόλυση υπό όρους, το επαναλαµβάνω. Άλλωστε στη χώρα µας δεν υπάρχει θανατική ποινή και
καλό είναι να µην εφαρµόζεται από το σωφρονιστικό µας σύστηµα η πρακτική της θανατικής ποινής λίγο-λίγο, µέρα τη µέρα
για κάποιους κρατούµενους.
Ακόµη είναι πολύ σηµαντικό ότι αυτό το νοµοσχέδιο δίνει ουσιαστικό νόηµα και ευκαιρία εφαρµογής σε προηγούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις που προέκριναν τη θεραπεία και την
απεξάρτηση των τοξικοµανών.
Τελειώνοντας και µε την εικόνα που βλέπω µέσα στην Αίθουσα
της Ολοµέλειας από πλευράς της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα
της Μείζονος, θέλω να πω µόνο ότι είναι κρίµα, γιατί η δική σας
διακυβέρνηση έφερε ένα κακό σωφρονιστικό σύστηµα σε κατάσταση διάλυσης. Είναι κρίµα για τη χώρα µας που έχει τόσες ευρωπαϊκές καταδίκες για την κατάσταση κράτησης στις φυλακές.
Είναι κρίµα γι’ αυτήν την κοινωνία που δεν της αξίζει µία Αντιπολίτευση που ζητά την αργή και βασανιστική ταπείνωση και εξόντωση των κρατουµένων, χωρίς ίχνος λογικής και ανθρωπιάς.
Αναρωτιέµαι, πράγµατι, εάν το πνεύµα και οι αρχές του Ευρωπαϊκού Διαφωτισµού διέπουν την πολιτική σας φιλοσοφία ή αυτό
που οραµατίζεστε είναι το «Εξπρές του µεσονυκτίου» στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Κασιδιάρης έχει
τον λόγο.
Θα ακολουθήσει ο κύριος Υπουργός, δύο συνάδελφοι από τον
ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Λυµπεράκη που δεν έχει µιλήσει ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος και µετά -το λέω για να προσαρµόσουν το
χρόνο τους οι συνάδελφοι- ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Τασούλας και
ο κ. Βορίδης.
Έχετε τον λόγο κύριε Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να ενηµερώσω κατ’ αρχάς ότι εδώ βρίσκοµαι από παράτυπα έως παράνοµα. Και για να γίνω πιο συγκεκριµένος, µου απαγορεύτηκε από την εισαγγελία των φυλακών
να έρθω στην Ολοµέλεια της Βουλής. Έκανα χθες δύο αιτήµατα,
στο ένα αίτηµα ζήτησα να είµαι στη Διάσκεψη των Πρόεδρων -η
οποία είναι κλειστή βεβαίως, εκεί δεν µιλάει κανείς δηµόσια- και
το δεύτερο αίτηµα αφορούσε το παρόν νοµοσχέδιο, να έρθω, να
τοποθετηθώ και να ψηφίσω.
Το δεύτερο αίτηµά µου απορρίφθηκε, µε το αιτιολογικό ότι δεν
είναι η επαγγελµατική µου ιδιότητα. Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει εισαγγελικές και δικαστικές αποφάσεις να αιτιολογούνται.
Εδώ σε αυτήν την περίπτωση έχουµε κατάφορη παρανοµία, παραβίαση όχι µόνο ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων, αλλά κατάλυση του ίδιου του Συντάγµατος και δεν είναι δυνατόν η
δικαστική εξουσία να µπαίνει στον πυρήνα της νοµοθετικής εξουσίας και να απαγορεύει στη Βουλή να λειτουργεί µε τριακόσιους
Βουλευτές.
Εποµένως, είναι µεγάλη υποκρισία εδώ σήµερα να µιλάµε για
νοµοσχέδια για φυλακές, να γίνονται τροπολογίες οι οποίες φωτογραφικά ευνοούν συγκεκριµένα πρόσωπα, την ίδια ώρα που
έχει καταλυθεί η λαϊκή κυριαρχία µε αυτόν τον απαράδεκτο
τρόπο.
Δεν ξέρω αν θα πάω και στην αποµόνωση επιστρέφοντας στις
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φυλακές, γιατί –επαναλαµβάνω- δεν µου δόθηκε η άδεια να έρθω
εδώ να µιλήσω. Αυτόν τον τραγέλαφο βιώνουν οι Βουλευτές της
Χρυσής Αυγής, οι οποίοι εκπροσωπούν το τρίτο πολιτικό κόµµα
της χώρας. Αυτές βεβαίως είναι παράνοµες αποφάσεις και µε
αυτόν τον τρόπο των αποφάσεων ο ίδιος ο εισαγγελέας µου λέει
«µπορείς να πας στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής αλλά
δεν µπορείς να πας όταν συζητώνται µείζονα εθνικά ζητήµατα
και να τοποθετηθείς». Έτσι αποδεικνύεται για ποιον λόγο ασκήθηκε αυτή η παράνοµη δίωξη κατά του κόµµατός µου, κατά του
τρίτου πολιτικού κόµµατος της χώρας. Ο µοναδικός λόγος είναι,
για να µην ακούγεται η φωνή της αλήθειας µέσα στη Βουλή.
Υπάρχει συνενοχή όλων των πολιτικών κοµµάτων σε αυτό το
έγκληµα που τελείται σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας. Όλοι ήσασταν ενήµεροι για τη σκευωρία η οποία έχει στηθεί από συγκεκριµένο κύκλωµα της προηγούµενης κυβέρνησης. Όλοι είχατε
δει τη µορφή του Μπαλτάκου, πως τα έλεγε επακριβώς και λεπτοµερώς την ηµέρα που ήρθη η δική µου ασυλία και εν συνεχεία
οδηγήθηκα στη φυλακή.
Είναι εδώ ο Υπουργός ο κ. Βούτσης, που προς τιµήν του είχε
τοποθετηθεί για το θέµα και είχε πει ότι όταν καλούνται σε ανάκριση οι Βουλευτές για ένα κυνηγετικό όπλο που έχουν άδεια,
φαίνεται εδώ ότι υπάρχει παρασκήνιο. Το παρασκήνιο αυτό
ασφαλώς και υπήρχε και επιβεβαιώθηκε απόλυτα όταν κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο προσωπικές εντολές του πρώην Πρωθυπουργού σε δικαστές. Όλα αυτά είναι ευρέως γνωστά.
Όποιος, λοιπόν, συναίνεσε σε αυτό το έγκληµα είναι συνένοχος και όλα τα άλλα που λέγονται στα κανάλια είναι παραµύθια.
Έχετε κάθε δικαίωµα να λέτε τα παραµύθια σας στα κανάλια, κανείς όµως να µη χρησιµοποιεί τις λέξεις Σύνταγµα και δηµοκρατία, διότι είναι εξευτελισµός να ακούγονται αυτές οι δύο λέξεις,
την ίδια ώρα που Βουλευτές κρατούνται παράνοµα στη φυλακή
κατόπιν πολιτικών εντολών.
Συζητήθηκε το πρωί το ζήτηµα της απαρτίας στην Αίθουσα του
Κοινοβουλίου και διέκοψε η Πρόεδρος της Βουλής και ορθώς
διέκοψε. Αλλά πώς µπορούµε να µιλάµε για απαρτία, πώς µπορούµε να µιλάµε για νοµοθετικό έργο της Βουλής, όταν νοµοθετούν λιγότεροι από τριακόσιοι;
Εδώ και ενάµιση χρόνο καταλύεται το Σύνταγµα µε αυτόν τον
τρόπο. Μάλιστα, είχαµε και περίπτωση συγκεκριµένη, όπου κατατέθηκε αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία από δεκαπέντε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και δεν ήµασταν εδώ
για να στηρίξουµε αυτό το αίτηµα µε την παρουσία µας και έτσι
µέσω µίας απόφασης της δικαστικής εξουσίας παρακωλύθηκε η
λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Ο νοµοθέτης είναι πολύ συγκεκριµένος. Το άρθρο 134 του
Ποινικού Κώδικα έχει προβλέψει ποια είναι η ποινή για ένα τέτοιο
έγκληµα. Έχει προβλέψει ότι µία διεφθαρµένη κυβέρνηση µπορεί
να φυλακίζει Βουλευτές αντιπάλους. Όποιος, λοιπόν, συµπράττει
σε αυτό το έγκληµα -σύµφωνα µε το άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα- δηλαδή όποιος µε βάση τη θέση που κατέχει στο κράτος
παρακωλύει τη λειτουργία της Βουλής, καταδικάζεται µέχρι και
σε ισόβια κάθειρξη.
Διαφοροποιήθηκε ο Υπουργός από αυτήν την αλητεία, η οποία
συνέβαινε µέχρι σήµερα. Διαφοροποιήθηκε και είπε ότι πρέπει
οι Βουλευτές να έρχονται ασφαλώς στα κρίσιµα νοµοσχέδια.
Έχω να προσθέσω ότι το Σύνταγµα δεν κάνει εκπτώσεις σε νοµοσχέδια κρίσιµα και µη κρίσιµα. Κρίσιµη είναι η λειτουργία του
Κοινοβουλίου και το Σύνταγµα επιτάσσει να λειτουργεί µε τριακόσιους.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο που συζητείται σήµερα, θεωρώ
τον εαυτό µου αρµόδιο να µιλήσω γι’ αυτό, για όλες αυτές τις
µεθοδεύσεις που λειτούργησε όλη αυτή η παραδικαστική συµµορία. Τα λέω αυτά µιας και είναι εδώ ο Υπουργός Αθανασίου,
εµπνευστής αυτής της σκευωρίας, ο οποίος -σύµφωνα και πάλι
µε τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησής του- παρενέβη στο
έργο της δικαστικής εξουσίας και µας έκλεισε στη φυλακή και
αν έχει οποιαδήποτε αντίρρηση, να κάνει µήνυση στον κ. Μπαλτάκο αλλά δεν µας έδωσε καµµία εξήγηση για την εντολή Σαµαρά σε δικαστικό. Πήγε σε µία επιτροπή και έλεγε ότι δεν µας
είπατε ποιος είναι ο συνοµιλητής του. Δηλαδή έπιασαν τον Σαµαρά να ληστεύει µία τράπεζα και δεν ξέρουν ποιος τον πήρε µε
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τη µηχανή και φύγανε. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να διωχθεί.
Αλλά όλα αυτά τα ζητήµατα θα έρθουν σε µία προ ηµερησίας
διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Θα τα φέρει η Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Χρυσής Αυγής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τα πιστεύετε αυτά που λέτε;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Βεβαίως και το πιστεύω. Τα έχει πει ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβερνήσεως. Κάντε του µήνυση, αν είναι
ψέµατα. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι παίρνατε τηλέφωνο την προϊσταµένη των ανακριτών, για να δείτε πως πάει η κατάσταση. Τι
είναι; Το «MEGA CHANNEL» είναι η προϊσταµένη των ανακριτών
για να δείτε πώς πάει η κατάσταση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν επιτρέπεται διάλογος, κύριε Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Τα εγκλήµατά σας είναι δεδοµένα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Όταν παρεµβαίνατε εσείς, όταν στέλνατε να παρέµβει ο κ. Μπίρµπος ο Διευθυντής του γραφείου σας
και να µιλάει σε ξενοδοχεία µε συγκεκριµένους εφέτες, οι οποίοι
παρέπεµψαν τη Χρυσή Αυγή, παρ’ όλο που η εισήγηση ήταν
απαλλακτική.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αφήστε, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, που αµαυρώσατε
την εικόνα της δικαιοσύνης. Αν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση για
τα λεγόµενά µου, κάντε µήνυση στον κ. Μπαλτάκο. Δεν κάνατε
µήνυση. Βάλατε την κ. Γκοτζαµάνη την Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου να βγάλει διάγγελµα, σουλτανικό φιρµάνι όποιος Βουλευτής εµφανίζει στοιχεία και ντοκουµέντα να πηγαίνει στη φυλακή!
Αυτή είναι η αλήθεια. Την ξέρει όλος ο ελληνικός λαός.
Συνεχίζω, λοιπόν, για το νοµοσχέδιο. Είµαι αρµόδιος να µιλήσω, ναι, γιατί µε έχετε καταδικάσει, µε τη σύµφωνη γνώµη
όλων των κοµµάτων και ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εις
βάρος µου καθώς και των λοιπών βουλευτών. Εµένα προσωπικά
µε προφυλάκισαν λόγω του χαρακτήρα.
Για πρώτη φορά στα χρονικά φυλακίζεται πολίτης λόγω του
χαρακτήρα του, επειδή -λέει- είµαι ατίθασος. Πόσο ατίθασος
µπορεί να είµαι που βλέπω εδώ µπροστά τον διώκτη µου, τον
αρχισκευωρό, αυτόν που έχει στήσει ολόκληρη σκευωρία σε
βάρος του κόµµατός µου και παραµένω ψύχραιµος; Πόσο
ατίθασος και νευρικός µπορεί να είµαι, όπως µε παρουσιάζει το
σχετικό βούλευµα για την προσωρινή µου κράτηση; Και όµως
είµαι στη φυλακή λόγω χαρακτήρα!
Λοιπόν, έχω µία εικόνα των φυλακών, πολύ περιορισµένη.
Δυστυχώς, το νοµοσχέδιο αυτό είναι καταδικασµένο σε
αποτυχία. Αν δεν γίνει αυτό που είπε ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος το µεσηµέρι, αν δεν απόσυµφορηθούν οι φυλακές
µέσω της απέλασης όσων αλλοδαπών εκτίουν ποινή στην
Ελλάδα, δεν υπάρχει καµµία ελπίδα για το σωφρονιστικό µας
σύστηµα.
Δυστυχώς, όσο καλές προθέσεις και να έχει ο εν λόγω
Υπουργός και άλλοι Υπουργοί κατά το παρελθόν –απ’ ό,τι
γνωρίζω είναι καθηγητής πανεπιστηµίου και ένας καθηγητής του
πανεπιστηµίου έχει τελείως διαφορετική εικόνα της
καταστάσεως- δεν µπορεί να γνωρίζει πως λειτουργεί το
σωφρονιστικό σύστηµα. Είναι σαν να βάζεις ένα δικηγόρο να
κάνει πειράµατα πυρηνικής φυσικής.
Γι’ αυτό και θεωρούµε ότι οι παρεµβάσεις αυτές θα
αποτύχουν, πέραν του ότι τις θεωρούµε φωτογραφικές διατάξεις
και τις καταδικάζουµε απερίφραστα. Είναι απαράδεκτο να
γίνονται φωτογραφικές διατάξεις και τροπολογίες. Όπως έκανε
η Νέα Δηµοκρατία φωτογραφικές τροπολογίες για να
απαλλάσσει τραπεζίτες, έτσι κάνει τώρα η παρούσα Κυβέρνηση
για να απαλλάσσει τροµοκράτες. Και στις δύο περιπτώσεις η
διαδικασία αυτή είναι απαράδεκτη και την καταγγέλλουµε σε
κάθε περίπτωση.
Η Νέα Δηµοκρατία βεβαίως δεν δύναται να οµιλεί για τις
φιλικές σχέσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ µε την τροµοκρατία, γιατί το
ακούσαµε και αυτό. Σε καµµία περίπτωση δεν δύναται να οµιλεί,
διότι επί των ηµερών της Νέας Δηµοκρατίας, πολύ πρόσφατα,
την 1η Νοεµβρίου του 2013, δολοφονήθηκαν µε άνανδρο τρόπο
από κάποια ανδρείκελα, από κάποιους άνανδρους δολοφόνους,
δύο νεαροί Έλληνες, δύο νεαρά µέλη του κόµµατός µου.
Και τι έγινε µε την υπόθεση αυτή; Έχω να κάνω µία καταγγελία
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πολύ βαρυσήµαντη. Όχι απλά θάφτηκε ο φάκελος αλλά
επικοινώνησε µαζί µου αρχικά - µόλις συνέβη το περιστατικό- ο
τότε Διοικητής της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας, ο Ζωίτης, ο
οποίος ήταν ο ευνοούµενος της κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου
και µε παρακάλεσε να του δώσουµε άµεσα το σκληρό δίσκο µε
το φρικιαστικό τηλεοπτικό υλικό της εν ψυχρώ δολοφονίας για
να µην παρέλθει το σαρανταοκτάωρο και διαφύγουν οι
τροµοκράτες. Το δώσαµε άµεσα. Αυτό το φονικό έγινε
Παρασκευή βράδυ. Και µε κάλεσε στο τηλέφωνο Δευτέρα
απόγευµα και µου είπε: «Κύριε Βουλευτά, µπορείτε να µας
στείλετε έναν τεχνικό να ανοίξει τον σκληρό δίσκο, γιατί δεν
µπορούµε να δούµε το βίντεο;». Είχαν περάσει τρεις µέρες.
Είχαν πάει για καφέ όλα τα στελέχη της αντιτροµοκρατικής και
οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ακόµα και σήµερα ελεύθεροι!
Αυτά τα ξεκίνησε η Νέα Δηµοκρατία. Αυτή η ανοχή συνεχίζεται
ακόµα και σήµερα. Οι κουκουλοφόροι κάνουν επεισόδια αυτήν
τη στιγµή στο Σύνταγµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κασιδιάρη, µε
την ανοχή των συναδέλφων παρεµβληθήκατε. Έχετε ήδη µιλήσει
δύο λεπτά παραπάνω.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Βεβαίως, έχετε δίκιο. Ολοκληρώνω.
Δώστε µου τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Καταγγέλλω τα επεισόδια που γίνονται
αυτήν τη στιγµή στο Σύνταγµα. Η Αστυνοµία τηρεί παθητική στάση
κατόπιν άνωθεν πολιτικών εντολών. Αυτά είναι απαράδεκτα
φαινόµενα.
Τα ίδια και χειρότερα γίνονταν και επί Νέας Δηµοκρατίας. Έξι
µήνες ήταν οι καταλήψεις. Στη Νοµική ήταν µήνες µέσα. Έχασαν
εξεταστική οι φοιτητές της Νοµικής επί κυβερνήσεως Νέας
Δηµοκρατίας.
Επαναλαµβάνω ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία δεν
διαφοροποιούνται σε τίποτα ούτε ως προς το µνηµόνιο -θα το
δείτε πάρα πολύ σύντοµα-, ενώ και για τη λίστα Λαγκάρντ, πολύ
πρόσφατα ο Υπουργός σας µας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση
να βγουν χρήµατα από εκεί.
Και αυτός είναι ο λόγος που διώκεται η Χρυσή Αυγή, γιατί η
Χρυσή Αυγή αλώνει οριζόντια το πολιτικό σύστηµα εξουσίας και
γι’ αυτό δεχόµαστε αυτήν την πολεµική από όλα τα κόµµατα. Γι’
αυτό είµαστε παράνοµα φυλακισµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Νίκος Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να διευκρινίσω µερικά ζητήµατα.
Κατ’ αρχάς, άκουσα ξανά τον κ. Βενιζέλο σήµερα, µε ένα
χειµαρρώδη λόγο, να προειδοποιεί για σχέδια που έχει πιθανώς
η Κυβέρνηση για να ρίξει τη χώρα στα βράχια, για να υπάρξουν
αδιέξοδα, για να µην υπάρξει συµφωνία, να µην υπάρξει έντιµος
ή λιγότερο έντιµος συµβιβασµός κ.λπ. Πρόκειται για µία
απαράδεκτη κινδυνολογία, που έστελνε µηνύµατα και σήµατα
προς τα έξω περισσότερο παρά προς το εσωτερικό της χώρας,
η οποία είναι ακατανόητη.
Έχει όσο χρόνο θέλει ο κ. Βενιζέλος και όποιος άλλος θέλει
από την Αντιπολίτευση να πει προς την ελληνική Κυβέρνηση
σήµερα τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να υποχωρήσουµε σε σχέση
µε τους µισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόµατα, το ΦΠΑ, τις
εργασιακές σχέσεις, τα τέσσερα-πέντε ζητήµατα που έχουµε
βάλει και τα οποία ήταν και στο email Χαρδούβελη, και δεν είχε
τολµήσει και η προηγούµενη κυβέρνηση να τα φέρει στη Βουλή;
Είναι γνωστή η ιστορία.
Πείτε µας ευθέως και ευκρινώς και όχι µε σεναριολογίες, µε
µυθιστορήµατα, µε plan B, µε plan C, µε plan D, ποιο κόµµα από
εδώ µέσα εισηγείται σήµερα στην Κυβέρνηση, εν όψει της πραγµατικά δύσκολης στιγµής που βρισκόµαστε ως χώρα, να υποχωρήσει ως προς όλα αυτά ή ως προς µερικά από αυτά τα
ζητήµατα, έτσι ώστε να βρεθεί λύση κατά τις επιταγές του κ.
Σόιµπλε και των δανειστών. Αυτό είναι το µοναδικό πολιτικό ερώτηµα που υπάρχει.
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Δεν είναι δυνατόν ο άλλος να µιλάει είκοσι λεπτά και να µην
αναφέρεται σε αυτό αλλά να πολιτικολογεί. Το λέω και προς τους
επόµενους και επειδή θα ξαναµιλήσουν ορισµένοι, το λέω δηλαδή και προκαλώντας για να γίνει µία ουσιαστική συζήτηση.
Πείτε µας τι να κάνουµε.
Ένα δεύτερο θέµα -χτύπα ξύλο!- χθες το άκουσα στο «MEGA»
και ήταν σωστό, αν είχε πέσει κανένα αεροπλάνο µε τετρακόσιους δυτικούς -εµάς από εδώ κ.λπ.- επί µία εβδοµάδα θα ήταν µονοθεµατικό θέµα σε όλα τα δελτία του κόσµου. Τριακόσιοι
µετανάστες πριν από δύο µέρες πνίγηκαν και δεν απασχόλησε
κανέναν. Και είναι τρεισήµισι χιλιάδες αυτοί που πνίγηκαν µέσα
στο 2014 στη Μεσόγειο και είναι µερικά εκατοµµύρια αυτοί οι
οποίοι είναι στοιβαγµένοι στην Τουρκία και στην Ιορδανία. Δεν
θέλω να πω περισσότερα πράγµατα από Βήµατος της Βουλής.
Ποιος σας είπε τα περί «ανοικτών συνόρων»; Άλλοι άνοιξαν τα
σύνορα για να φύγουν Έλληνες έξω, διακόσιες χιλιάδες µετανάστες σε συνθήκες κρίσης. Στα από εδώ σύνορα δεν υπήρξε τέτοια πολιτική. Σαράντα τρεις χιλιάδες καταγεγραµµένοι µπήκαν
το 2013, εβδοµήντα δύο χιλιάδες το 2014 και τώρα πράγµατι
µπορεί να πάµε στους διπλάσιους µέσα στο χρόνο, µέσα στο
2015, λόγω του τεράστιου προσφυγικού ρεύµατος λόγω της
υπόθεσης της Συρίας, που είναι κανονικά πρόσφυγες.
Και εν πάση περιπτώσει, αν κάτι πετύχαµε αυτές τις µέρες και χρειάζεται να τιµήσω και την Υπουργό Μετανάστευσης γι’
αυτό- είναι όλοι, από «παπαγαλάκια» µέχρι κανονικούς ανθρώπους, να µη µιλάνε πια για λαθροµετανάστες απαξιωτικά αλλά
να µιλάνε για πρόσφυγες, για παράτυπους µετανάστες, ανθρώπους χωρίς χαρτιά κ.λπ.. Είναι µεγάλη επιτυχία αυτό. Έστω αυτό
πετύχαµε στη συζήτηση που γίνεται. Και άρα χρειάζεται διακοµµατική και εθνική αντιµετώπιση, µε εθνικό σχέδιο πάνω σ’ αυτό
το ζήτηµα. Και κάνουµε ό,τι πρέπει χωρίς τα κανάλια από πάνω
µας και µε δήµους και µε περιφέρειες και µε Αστυνοµία και µε
όλες τις δυνάµεις που υπάρχουν και θέλουµε και όλα τα κόµµατα
από κοινού να συµφωνήσουµε γι’ αυτό το µεγάλο ζήτηµα, το
οποίο έχει προκύψει και στα σύνορά µας.
Έρχοµαι τώρα στα ειδικότερα θέµατα του νοµοσχεδίου. Θέλω
να διευκρινίσω πως τις θέσεις του κόµµατός µας εκπεφρασµένες
όχι θεωρητικά -γιατί πολλές φορές υπάρχουν θέσεις που τις καταγράφουµε ως προγραµµατικές θέσεις- αλλά εµπράγµατα µε
την έννοια του ότι εδώ είχαµε αντιπαρατεθεί για κάθε ένα από
αυτά τα ζητήµατα, σ’ αυτές τις θέσεις είναι όλο το corpus των
θέσεων που συµπεριλαµβάνονται και σε αυτό νοµοσχέδιο και
στις τροπολογίες –σαφέστατα, εδώ και χρόνια- και είναι κι άλλα
θέµατα, τα οποία δεν µπαίνουν σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και ελπίζουµε να µπουν σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο.
Δεύτερον, µην ξαναπείτε ότι αυτή η Κυβέρνηση πολιτεύεται
και νοµοθετεί καθ’ υπαγόρευση. Επί διετία -και θα µπορούσα
αύριο, αν θέλετε, να σας φέρω και στοιχεία- καθ’ υπαγόρευση η
προηγούµενη κυβέρνηση Σαµαρά –δεν λέω Σαµαρά-ΠΑΣΟΚ ως
προς αυτό και θα καταλάβετε- πολιτευόταν για το σύνολο των
ζητηµάτων που άπτονταν µε το δικαιικό σύστηµα µε βάση την
ατζέντα των κυρίων της Χρυσής Αυγής, για τα οποία και οι ίδιοι
σεµνύνονταν ότι ακολουθούνταν. Όλα, δεν υπάρχει θέµα που να
είχε µπει από τη Χρυσή Αυγή και στο οποίο πάνω να µην πολιτεύτηκε εµπράγµατα και νοµοθετώντας η προηγούµενη κυβέρνηση επί δύο χρόνια. Σας προκαλώ να φέρουµε τα στοιχεία.
Ένα σας θυµίσω µόνο. Η ιθαγένεια, η οποία έρχεται -και είναι
αναρτηµένο το νοµοσχέδιο- για τα παιδιά όσων γεννιούνται εδώ
κ.λπ. -ο κ. Αθανασίου λείπει τώρα-, ήταν από τα πρώτα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης, που έσπευσε λαχανιάζοντας και δίνοντας
εξετάσεις –άραγε πού και σε ποιο κοινό;- να παγώσει το νόµο
Ραγκούση και έµειναν τα παιδιά εκεί που έµειναν. Μην ξύνεστε,
λοιπόν, για το ποιος νοµοθετεί καθ’ υπαγόρευση και πως νοµοθετεί κ.λπ..
Τέταρτον, η αρχή «δεν υπάρχει διάλογος» δεν ισχύει στη δηµοκρατία. Ξεχάστε το. Δείτε όλη την ιστορία των σχέσεων του
πολιτικού συστήµατος στη Δυτική Ευρώπη στα δύσκολα χρόνια
των προηγούµενων δεκαετιών µε καταδικασµένους ποινικούς ή
µε καταδικασµένους για πράξεις τροµοκρατίας. Σχέσεις, δεν
εννοώ σχέσεις διαπλοκής ή ύποπτες. Είναι ανοιχτοί δίαυλοι. Είναι
γραµµένα και καταγεγραµµένα, είναι γνωστά αυτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά το κράτος και τη µονοµέρεια -διότι άκουσα µια
θεωρία το πρωί περί κράτους- το κράτος συµπυκνώνει αντιθέσεις. Δεν είναι όργανο και µοχλός βίας και πρόκλησης αίµατος
και εκδίκησης. Το κράτος συγκροτεί και συναινέσεις. Γύρω από
το κράτος διαµορφώνονται τα όρια των κοινωνικο-πολιτικών και
ταξικών συγκρούσεων, τα όρια µέσα στα οποία ο νόµος και η νοµοθεσία κάθε φορά µε τη διευρυµένη, τη διασταλτική και την
απόλυτη έννοιά της εφαρµόζεται. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο
από το να λέµε ποιος υπερασπίζεται το κράτος και να θυµόµαστε
κράνη, ασπίδες, σπασµένα κεφάλια.
Αναφέρθηκε, λοιπόν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε τρεις εξέχουσες προσωπικότητες Υπουργών Δικαιοσύνης σε παρελθούσες δεκαετίες, στο πως νοµοθετούσαν και πως έβρισκαν την
επαφή ενός διαλόγου µε την κοινωνία και µε τα προβλήµατα που
δηµιουργούνταν ακόµα και µέσα στις φυλακές. Αυτός ο διάλογος, αυτή η συζήτηση δεν µπορεί να απαγορευθεί από κανέναν
και δεν µπορεί να ενοχοποιείται.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι υπήρξαν το πρωί -θέλω να είµαι
ευθύς- άκρως διχαστικές, διαιρετικές, συµψηφιστικές λογικές,
ένα κρεσέντο κυριολεκτικά κινδυνολογίας. Εµείς δεν έχουµε καµµία ενοχή. Αυτό, µάλιστα, που είπε ο κ. Κικίλιας –είναι ένας νέος
άνθρωπος- θα τον συνοδεύει, ότι δηλαδή µέσα στον ΣΥΡΙΖΑ,
στον πυρήνα του, υπάρχει ιδεολογική συγγένεια µε την τροµοκρατία κ.λπ..
Ξέρετε κάτι; Εµείς ως σύνολο -αυτή η παράταξη, αυτή η Αριστερά- και ως άτοµα καθένας από εδώ πέρα µέσα και έξω
έχουµε δώσει εξετάσεις µία-µία τις ηµέρες της Μεταπολίτευσης
οι πιο παλιοί, µία-µία τις εβδοµάδες και τους µήνες τους οι νεότεροι στον δηµόσιο χώρο διαφανώς. Ξέρουν όλοι τι κάναµε. Ξέρετε όλοι τι κάναµε. Αυτές οι εξετάσεις που έχουµε δώσει, µας
επιτρέπουν µε παρρησία να λέµε πως έχουµε µία ευαισθησία, η
οποία δεν είναι αλά κάρτ.
Είπε ένας κύριος το πρωί: «Γιατί δεν διαπραγµατευθήκατε» λέει- «µε τις γυναίκες στη φυλακή των Θηβών, µε τις άλλες περιπτώσεις των ευπαθών οµάδων εκεί µέσα; Πήγατε και συζητήσατε
µε τους τροµοκράτες!».
Στα νοσοκοµεία, στις φυλακές, σε όλους αυτούς τους χώρους,
σε όλες τις ευπαθείς οµάδες, µέσα και έξω από τις φυλακές, η
παρουσία των δικών µας δυνάµεων, του δικού µας χώρου,
υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια ένα σηµείο αναφοράς και ένα σηµείο
ελπίδας, κουράγιου αλλά και µεταρρύθµισης και δηµοκρατικής
µεταρρύθµισης του σωφρονιστικού συστήµατος.
Αυτά είναι τα γεγονότα και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Με
αυτήν την έννοια, δεν έχουµε καµµία ενοχή. Σεβασµός δεν σηµαίνει µόνο εκδικητική µανία. Σεβασµός σηµαίνει να έχουµε όλοι
επίγνωση και θέλω να είµαι πάρα πολύ σαφής. Δεν υπάρχουν
δικοί σας και δικοί µας νεκροί. Δεν υπάρχουν θύµατα και θύτες
από εδώ και από εκεί, που αιωνίως και διαχρονικά από τον Εµφύλιο µέχρι τώρα θα χωρίζουν αυτές τις παρατάξεις.
Φύγετε από αυτήν τη νοοτροπία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Είναι απαράδεκτοι συµψηφισµοί. Η εθνική συµφιλίωση στη χώρα
µας επιτεύχθηκε µέσα από πολιτικές τοµές, µεγάλες συναινέσεις, κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις, που έκαναν πολιτικά
κόµµατα και µεγάλες πολιτικές προσωπικότητες αλλά µέσα και
από αγώνες, από κοινωνικούς αγώνες, από ανασύσταση της συλλογικής ιστορικής µνήµης και αυτό δεν µπορεί να καταστραφεί,
δεν µπορεί να αναστραφεί.
Με αυτήν την έννοια, δεν µπορώ να αντιληφθώ πως µας ζητάτε
να εξαιρέσουµε από µέτρα επιείκειας και κατηγορούµενους και
καταδικασθέντες για τροµοκρατικές πράξεις.
Προηγούµενα σας διάβασαν στην Ολοµέλεια –τα είχα πει και
εγώ στην επιτροπή- πως όλες οι πολιτικές δυνάµεις και η Αριστερά σε άκρως µειοψηφικές τότε θέσεις –εννοώ µεταπολιτευτικά τις προηγούµενες δεκαετίες και το 1980 και το 1990- δεν
φέραµε ενστάσεις, όταν οδηγούνταν λόγω ανηκέστου βλάβης,
λόγω υγείας σε κατ’ οίκον περιορισµό, σε έκτιση ποινής άλλου
τύπου, σε αποφυλακίσεις και λοιπά δεκάδες από βαρύτατα καταδικασµένους µέσα στις ελληνικές φυλακές, όπως οι χουντικοί
πρωταίτιοι, οι καταδικασµένοι λόγω οικονοµικών εγκληµάτων και
άλλοι.
Εµείς, όµως, δεν συµψηφίζουµε, διότι η διαδροµή µας υπήρξε
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κρυστάλλινη και εννοώ η ιδεολογική, αξιακή µας διαδροµή. Δεν
θίγω κανέναν προσωπικά και νοµίζω ότι είναι σαφές. Η διαδροµή
µας υπήρξε κρυστάλλινη και τότε και τώρα και σε όλες τις περιπτώσεις και προς όλες τις πλευρές.
Το ζήτηµα του ανθρωπισµού το θεωρούµε καίριο. Δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι η θανατική ποινή θα επανέλθει στην Ελλάδα στο όνοµα οποιουδήποτε πραγµατικού αιτίου, οιασδήποτε
εύλογης ευαισθησίας, οποιουδήποτε τελικά, όµως, πολιτικού
προσχήµατος.
Αυτή, λοιπόν, η τροµοϋστερία και η τροµολαγνεία που αναπτύχθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή αυτό το
πολύ ενδιαφέρον νοµοσχέδιο που κάνει τοµές, που ανοίγει ζητήµατα -για τα οποία δεν αναφέρθηκε τίποτα επί δεκαπέντε
µέρες στον δηµόσιο χώρο, παρά µόνο η υπόθεση σε σχέση µε
τη συνέχιση έκτισης µε τον τρόπο που προβλέπεται, έξω από τις
φυλακές, της ποινής του Σάββα Ξηρού- είναι ένα δηµοκρατικό
έλλειµµα. Δεν επιτρέπεται, όταν ανοίγουν τέτοια καίρια ζητήµατα, να τα σκεπάζουµε µέσα από αυτήν την τροµοϋστερία.
Ο καθρέφτης της κοινωνίας µας, το σωφρονιστικό, βγάζει µια
αποκρουστική εικόνα εδώ και πολλά χρόνια -και το γνωρίζετεενώ το δικαιικό σύστηµα σε γενικές γραµµές είναι σε προοδευτική κατεύθυνση, είναι ένα ανοιχτό σύστηµα που έχει σηµεία και
στοιχεία που µπορούν να αλλάξουν σε µία ανοιχτή κατεύθυνση.
Παρ’ όλα αυτά, το σωφρονιστικό σύστηµα οδηγεί σε ένα αποκρουστικό κυριολεκτικά τοπίο. Η επιείκεια, η ανοχή, η ισονοµία,
ο ανθρωπισµός, το αίσθηµα δικαίου, ο εξανθρωπισµός των
δοµών και των συνθηκών, όλα αυτά φτιάχνουν τις δηµοκρατικές
ευαισθησίες και φτιάχνουν και τη µεγαλοσύνη της δηµοκρατίας.
Τότε είναι η δηµοκρατία πραγµατικά ένα σύστηµα που µπορεί
να απαντήσει αποτελεσµατικά σε αυτούς που την αρνούνται, την
πολεµούν, µέχρι και που δολοφονούν ηγετικά της στελέχη πολιτικά και κοινωνικά, όταν µπορεί το κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα και το σύνολο, αυτοπροσδιοριζόµενο σε µια συλλογική
µνήµη για τους ιστορικούς κύκλους, τους οποίους διαµορφώνει
και τους οποίους κλείνει –ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτηµα σε
συνθήκες κρίσης- να βλέπει και µε ένα άλλο µάτι και µε το µάτι
της ανοχής, της επιείκειας, µε το ανοιχτό µάτι της πραγµατικής
µεταρρύθµισης και όχι µε τα στερεότυπα ενός επαναλαµβανόµενου διαχρονικού και προκαλούµενου εµφύλιου στα λόγια και
κάποια στιγµή και µε πράξεις.
Θα αποτραπεί αυτή η λογική. Αυτή η λογική ηττήθηκε πολλαπλά. Η προηγούµενη κυβέρνηση ξεκίνησε το έργο της µε την τεράστια επιτυχία της εκκένωσης της Βίλας Αµαλίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Προχώρησε επί δύο χρόνια, ασκώντας µια πολιτική, η οποία
επί της ουσίας ήταν καθ’ υπαγόρευση των πλέον ακροδεξιών αντιλήψεων που υπάρχουν στη χώρα για το λεγόµενο «νόµος και
τάξη» και για τη µηδενική ανοχή. Ήταν λάθος και µάλιστα σε συνθήκες κοινωνικής κρίσης που ζούσαµε.
Κάποια στιγµή, θα µπορούσατε να έχετε στοιχεία και για το
2012, το 2013, το 2014, το 2015, να τα συζητήσουµε στην επιτροπή, πόσες καταλήψεις έγιναν και έναντι ποίων, πόσα επεισόδια υπήρξαν, πόσοι τραυµατισµοί υπήρξαν, πόσες περιουσίες
χάθηκαν, για να δούµε και να καταλάβουµε αν σήµερα η χώρα,
µε αυτό το ανοιχτό πεδίο και στον ορίζοντά της διεθνώς και στον
πολιτισµό της και στις νέες σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα σε
έναν κατακερµατισµένο κοινωνικό ιστό, ζει µέρες ανοµίας ή εάν
ίσα ίσα βγαίνουµε αποφασιστικά και µε το δηµοκρατικό νοµοθετικό έργο, το οποίο µε συνέπεια παρουσιάζουµε στη Βουλή, από
αυτήν την τετραετία-πενταετία, κατά την οποία η λιτότητα, ο κοινωνικός αποκλεισµός ήταν συνδεδεµένα απολύτως µε αντιδηµοκρατικές πρακτικές, µε επικράτηση σε µεγάλο βαθµό
αστυνοµοκρατίας σε συγκεκριµένες καταστάσεις µαζικά απέναντι στο λαό.
Η σελίδα αυτή, κυρίες και κύριοι, γύρισε. Η δηµοκρατία στη
χώρα µας σε µεγάλο βαθµό υπήρχε, σε ακόµα µεγαλύτερο
βαθµό θα υπάρξει και θα επανέλθει µαζί µε την κοινωνική δηµοκρατία και µαζί µε µία νέα διεθνή θέση της χώρας, που θα τη σέβονται όλοι ως κυρίαρχη και για τη δηµοκρατία της και για τις
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επιτεύξεις της και για την προσπάθεια που κάνει τώρα να σηκώσει κεφάλι και όχι να ξανασυρθεί ως επαίτης και ως εκπρόσωπος
άθλιων συµφερόντων που θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα µας σε
µια νεοαποικιακή κατάσταση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκεί που ήµουν έτοιµος να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, που είχατε δεχθεί να
µειώσετε το χρόνο σας, τον φάγατε από το πλάι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν πειράζει. Σας ευχαριστούµε, διότι τουλάχιστον µας δώσατε µία ενηµέρωση για
το πόσοι πάσης φύσεως µετανάστες προβλέπεται να εισέλθουν
το 2015. Είπατε διπλάσιοι από πέρυσι, δηλαδή εκατόν πενήντα
χιλιάδες.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Πρόσφυγες εννοεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Πρέπει, όµως, να δούµε τι θα κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν κάνω κριτική εγώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αλλά δεν είναι µετανάστες, είναι πρόσφυγες, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ.
Ηρώ Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώντας την οµιλία µου θα
ήθελα να θέσω ένα ερώτηµα: Με ποιον τρόπο ο νεοφιλελευθερισµός και το µνηµονιακό τόξο των κυβερνήσεων των τελευταίων
ετών αλλά και πριν, αποπειράθηκαν να εµπεδώσουν την κυριαρχία τους επί των εργαζοµένων, επί των φτωχών, επί όσων αντιστέκονται και όσων αµφισβητούν την πολιτική τους;
Ένα βασικό όπλο τους για να επιβληθούν επί σωµάτων και επί
συνειδήσεων, ήταν η θέσπιση ενός καθεστώτος έκτακτης ανάγκης και εξαίρεσης δικαιωµάτων µε το πρόσχηµα της κρίσης, καθεστώς που για να εµπεδωθεί και να επιβάλει τις πολιτικές του,
έπρεπε να έχει κάποια εργαλεία. Έτσι, έγιναν τροµονόµοι –και
όχι µόνο στην Ελλάδα φυσικά-, κουκουλονόµοι, ειδικές φυλακές
υψίστης ασφαλείας, αυστηροποίηση όλων των νοµοθεσιών, ώστε
η απειλή να κρέµεται πάνω από τον κάθε άνθρωπο.
Ο νεοφιλελευθερισµός στηρίζεται στην αυταρχική διακυβέρνηση. Επιχείρησε, λοιπόν, να εµπεδώσει στην κοινωνία το φόβο,
να παραλύσει τη δηµοκρατία, να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις, να καταστρέψει κάθε αυτονόητη πρόνοια που πρέπει να παρέχεται στους πολίτες. Αυτές οι πολιτικές, λοιπόν, πάνε αγκαζέ
µε ένα ιδεολογικό σύµπαν που καταλήγει σε διαποµπεύσεις ανθρώπων, όπως ζήσαµε στο παρελθόν µε τις οροθετικές γυναίκες,
καταλήγει σε κηρύγµατα µίσους ενάντια σε µετανάστες και πρόσφυγες, καταλήγει στην απόπειρα τροµοκράτησης της κοινωνίας, καταλήγει βεβαίως και σε φυλακές τύπου Γ’.
Αυτά είναι όλα µαζί στον πυρήνα της σκέψης και της πολιτικής
αυτών που µας κυβερνούσαν µαζί µε τους υποστηρικτές τους,
τα κανάλια –φυσικά µε το αζηµίωτο, όπως είδαµε- και που συνεχίζουν στον ίδιο σκοπό µέχρι να καταφέρουν, όπως νοµίζουν, να
φθείρουν την αριστερή Κυβέρνηση και να τροµάξουν τους πολίτες.
Τι είπε ο κ. Σαµαράς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο πασχαλιάτικο µήνυµα αγάπης που έστειλε στην κοινωνία; Είπε αυτό
ακριβώς, ότι δηλαδή γκρεµίζεται το θεάρεστο έργο του. Ποιο
έργο; Οι πολιτικές λιτότητας για το λαό και οι πολιτικές αυταρχικού κράτους. Αυτές οι πολιτικές, που αυτός και µέλη της παράταξής του θεωρούν κοµβικές στην ακροδεξιά ιδεολογία τους και
κοµβικές και στην απεύθυνσή τους στην κοινωνία, γιατί φυσικά
δεν έχουν να προτείνουν τίποτα πλην µνηµονίου και φυλακών.
Γι’ αυτό είπε ο κ. Σαµαράς ότι η πολιτική του γκρεµίζεται και
ότι ξανάρχισαν να εµφανίζονται και πάλι κουκουλοφόροι, καταλήψεις, λαθροµετανάστες παντού, επεισόδια, ακόµα και επαφές
µε τροµοκράτες, όπως είπε. Βεβαίως δεν αναφερόταν στην τροµοκρατία των δανειστών, στην οποία και τελικά υπέκυψε.
Ο πραγµατικός τρόµος, όµως, των µνηµονιακών δυνάµεων,
αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, είναι ότι ξη-
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λώνεται η µνηµονιακή πολιτική. Σε αυτό προσπαθούν να απαντήσουν, τροµοκρατώντας τον κόσµο για δήθεν τάχα κινδύνους.
Το αποπειράθηκαν και πριν τις εκλογές αλλά ευτυχώς ο ελληνικός λαός αποφάσισε να τους απαντήσει µε το δικό του τρόπο
και να τους αποκαθηλώσει.
Η αριστερή Κυβέρνηση, λοιπόν, αγαπητές συναδέλφισσες και
αγαπητοί συνάδελφοι, από την άλλη πλευρά, προσπαθεί να κάνει
µια τοµή που δεν αφορά τον οικονοµικό τοµέα και τον τοµέα της
διαπραγµάτευσης αλλά αφορά τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Αφορά, δηλαδή, τη δηµοκρατία, όπως είπε και ο κύριος
Υπουργός νωρίτερα, για την οποία η Αριστερά παλεύει µια ζωή
και δεν κάνουµε πίσω όσο και αν σκούζουν οι θεµατοφύλακες
του ακροδεξιού και νεοφιλελεύθερου αυταρχισµού.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, αφορά τα στοιχειώδη
που πρέπει να γίνουν για να εκσυγχρονιστεί το σωφρονιστικό σύστηµα –και είναι όντως σωφρονιστικά αυτά που προβλέπει-, για
να αποσυµφορηθούν οι φυλακές, να γίνουν ανθρώπινες οι συνθήκες, µιας και οι έγκλειστοι έχουν τιµωρηθεί από το νόµο σε
στέρηση της ελευθερίας και όχι σε εξόντωση και αναξιοπρέπεια.
Φυσικά, κορυφαίο ζήτηµα εδώ είναι η κατάργηση των φυλακών
ελληνικής σύλληψης «Γκουαντάναµο», δηλαδή των φυλακών
τύπου Γ’.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων, αυτή που η προηγούµενη κυβέρνηση απέκρυψε µε ένα τρόπο, µιλάει για τις
απαράδεκτες συνθήκες στις φυλακές και αναφέρεται στις φυλακές των Ιωαννίνων, δυναµικού εβδοµήντα θέσεων, όπου κρατούνταν το 2013 διακόσια τριάντα δύο άτοµα, στις φυλακές των
Διαβατών, διακοσίων πενήντα θέσεων, όπου κρατούνταν πεντακόσια ενενήντα άτοµα, ενώ στης Κοµοτηνής, δυναµικού ενενήντα
έξι θέσεων, κρατούνταν τριακόσιοι τριάντα έξι κρατούµενοι σε
απαράδεκτες συνθήκες για ένα πολιτισµένο κράτος.
Ξεχωριστό κεφάλαιο της έκθεσης αυτής, οι τραγικές ελλείψεις
στον τοµέα της υγειονοµικής φροντίδας, όπου η επιτροπή διαπιστώνει επιδείνωση. Κατά την επίσκεψή της στις ανδρικές φυλακές του Κορυδαλλού δεν βρέθηκε ούτε ένας γιατρός πλήρους
απασχόλησης. Τα ίδια και στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού, στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων του Αυλώνα, όπως
επίσης στις φυλακές Διαβατών και στις φυλακές Λάρισας, όπου
δεν υπήρχε κανένας µόνιµος γιατρός και πολλά άλλα ακόµα ζητήµατα.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, έρχεται να απαντήσει σε αυτά και άλλα
πολλά που θεωρούνται στοιχειώδη.
Είναι, επίσης, κορυφαίας σηµασίας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ελαχιστοποίηση του εγκλεισµού των ανηλίκων δραστών και
η ύπαρξη εναλλακτικών µέτρων κράτησης, ώστε να αποφεύγεται
η πλήρης κοινωνική περιθωριοποίηση. Αυτό, γιατί δεν µισούµε
τους νέους ανθρώπους που βρέθηκαν στην παραβατικότητα. Μου
προκάλεσε αλγεινή εντύπωση η τοποθέτηση του εισηγητή του Ποταµιού, του κ. Φωτήλα, που µίλησε για τα όρια ηλικίας. Μπορεί το
δικό του παιδί, το δικό µου παιδί αύριο να βρεθεί στην παραβατικότητα. Αυτά τα παιδιά θέλουµε να επανενταχθούν στο κοινωνικό
σύνολο.
Επίσης, δεν µισούµε τους ανθρώπους που για διάφορους λόγους, κυρίως κοινωνικούς, κατέληξαν στη χρήση ουσιών. Γι’ αυτό
το νοµοσχέδιο έχει µια σειρά από ρυθµίσεις που διευκολύνουν
την επιλογή της απεξάρτησης αντί της φυλακής. Από διάφορες
τοποθετήσεις που άκουσα σήµερα σε αυτήν την Αίθουσα είναι
σαν να µην έχει επισκεφτεί κανένας Βουλευτής στοιχειωδώς µια
φορά ένα σωφρονιστικό κατάστηµα και µιλάει για αυτές τις φυλακές λες και δεν έχει δει τις συνθήκες.
Κλείνω µε µια κριτική για τη φωτογραφική διάταξη. Αυτήν τη
στιγµή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχει ένας κρατούµενος
µε αιµορραγικό επεισόδιο, εγκεφαλική αιµορραγία -αν δεν κάνω
λάθος και το λέω σωστά, κύριε Πρόεδρε, που είστε και γιατρόςστο Νοσοκοµείο της Λάρισας, στη νευροχειρουργική κλινική. Τον
φυλάνε ανά τρεις βάρδιες εξωτερικοί φρουροί. Οι γιατροί ό,τι
είχαν να κάνουν το έκαναν. Αυτός ο άνθρωπος χρήζει αποκατάστασης. Να αποφυλακιστεί ή να τον πετάξουµε σε ένα κελί για
να πεθάνει;
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτό το δόγµα της µηδενικής ανοχής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εµείς θα συνεχίσουµε τη δουλειά µας και είµαστε σίγουροι ότι
στο τέλος θα τα καταφέρουµε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εσάς, κυρία Διώτη,
θα σας ευχαριστήσω πράγµατι. Κερδίσαµε και τριάντα δευτερόλεπτα!
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοφάνης Κουρεµπές. Θα ακολουθήσει η
κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη και οι συνάδελφοι κ. Γεωργιάδης, κ. Τασούλας και κ. Βορίδης.
Ορίστε, κύριε Κουρεµπέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που αφορά τις
µεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων και την κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης τύπου Γ’ έρχεται να επιλύσει µια σειρά
προβλήµατα του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας που
χρονίζουν και όχι µόνο την εκθέτουν διεθνώς αλλά επιβαρύνουν
και την ήδη χειµάζουσα από τα µνηµόνια οικονοµία της µε πρόστιµα περίπου 2 εκατοµµύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Βασικός στόχος του είναι όχι απλώς ο εξανθρωπισµός του σωφρονιστικού συστήµατος αλλά η κατεπείγουσα ανάγκη να γίνει
πραγµατικά σωφρονιστικό και όχι βασανιστικά τιµωρητικό, όπως
είναι σήµερα. Και αναξιοπρεπές για τους κρατούµενους είναι
αλλά και εξευτελιστικό και απάνθρωπο.
Με τις διατάξεις του παρόντος νοµοθετήµατος γίνονται παρεµβάσεις µε επείγοντα χαρακτήρα, ώστε να γίνει αποτελεσµατικότερη η άσκηση της σωφρονιστικής πολιτικής µίας χώρας
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δηµιουργηθούν τέτοιες
συνθήκες κράτησης, ώστε να προαχθεί η επανένταξη των κρατουµένων µέσα από ένα ανθρώπινο και ευπρεπές σωφρονιστικό
σύστηµα, που δεν θα αναπαράγει συνθήκες βίας και παραβατικότητας.
Όλες οι προηγούµενες προσπάθειες αναµόρφωσης και αποσυµφόρησης των φυλακών –πέντε νοµοσχέδια τα τελευταία επτά
χρόνια- έπεσαν στο κενό. Αυτό δεν το λέµε εµείς. Το λέει η έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά των βασανιστηρίων,
που από το 2011 επισηµαίνει τη σταθερή επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και µεταχείρισης των κρατουµένων από το δραµατικό υπερπληθυσµό των ελληνικών φυλακών.
Η κατάσταση επιβάλλεται να αντιµετωπιστεί άµεσα, ώστε να
µειωθεί ο αριθµός των κρατουµένων και να µπορέσει η Κυβέρνηση να επανέλθει µε δοµικές πια αλλαγές όλου του συστήµατος
ποινικής δικαιοσύνης και σωφρονισµού.
Όµως, αντί η συζήτηση να γίνεται επί του προβλήµατος, προκαλεί εντύπωση ο τρόπος που στέκονται απέναντι στο νοµοσχέδιο η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση και µέρος του Τύπου,
χωρίς να τοποθετούνται επί της ουσίας αλλά εξαπολύοντας µια
επίθεση τροµοϋστερίας, φόβου, τροµολαγνείας και στηριζόµενοι
τάχα σε µεµονωµένα περιστατικά, επιδιώκοντας να αποπροσανατολίσουν από την ουσία, που είναι η βελτίωση της ζωής στις
φυλακές, και για να µη ζητήσουµε τις ευθύνες των προηγούµενων µνηµονιακών κυβερνήσεων για την κατάντια στα σωφρονιστικά καταστήµατα.
Σίγουρα δεν έχουµε καµµία ψευδαίσθηση ότι όσοι εφάρµοσαν
µια απάνθρωπη πολιτική απέναντι σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία θα µπορούσαν ποτέ να δείξουν ανθρωπιστική διάθεση απέναντι στους τροφίµους των φυλακών, απέναντι σε ανάπηρους,
υπερήλικες, καρκινοπαθείς, ανήλικους.
Στο σηµείο αυτό, θέλω να επαναλάβω µε τη σειρά µου ότι δεκατρείς στους δεκατέσσερις αρµόδιους φορείς στην ακρόαση
της Μεγάλης Τετάρτης –από τη δική τους σκοπιά και αντίληψη ο
καθένας αλλά µε σαφήνεια- τάχθηκαν υπέρ του νοµοσχεδίου.
Ήταν εκπρόσωποι ενώσεων δικαστών, εισαγγελέων, σωφρονιστικών υπαλλήλων. Όλοι αυτοί είναι οι φορείς που γνωρίζουν
από πρώτο χέρι την κατάσταση στις φυλακές.
Μήπως και αυτοί, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ
και του Ποταµιού, είναι συριζαίοι ή έχουν σχέση µε τροµοκρατικές οργανώσεις; Εκτός από την τροµοϋστερία και το φόβο, τι
ακριβώς έχετε να µας πείτε για την ουσία; Τι διαφορετικό έχετε
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να µας πείτε απ’ ό,τι τόσα χρόνια εφαρµόζατε, παρά µια αδιέξοδη πολιτική που βασιζόταν σε διατάξεις τύπου «κουκουλονόµου», που ποινικοποιούσε την ενδυµασία και όχι το αδίκηµα και
που έπληττε τα δικαιώµατα των πολιτών και των κρατουµένων;
Ξέρετε, και οι κρατούµενοι έχουν δικαιώµατα.
Επιτρέψτε µου να σας θυµίσω ότι η τακτική του φόβου και της
καταστροφολογίας, αυτή η ακροδεξιά τακτική, ηττήθηκε στις 25
Γενάρη. Τούτη η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να υλοποιήσει
τις προεκλογικές της δεσµεύσεις και στο θέµα των φυλακών.
Έτσι, µε το παρόν νοµοσχέδιο και τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, καταργεί τις φυλακές τύπου Γ’, που µόνο σκοπό έχουν
την περιστολή των δικαιωµάτων των κρατουµένων.
Εναρµονίζει το νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας µε τη Διεθνή
Σύµβαση Δικαιωµάτων του Παιδιού, όπου ρητά αναφέρεται ότι
ο εγκλεισµός ανηλίκων θα πρέπει να είναι το έσχατο µέτρο σωφρονισµού.
Ρυθµίζει αποσυµφορώντας τις φυλακές ζητήµατα ασθενών,
υπερηλίκων, ατόµων µε αναπηρία.
Αντιµετωπίζει τη φιλοξενία –τι όρος!- αλλοδαπών σε ελληνικές
φυλακές που έχουν εκτίσει την ποινή τους αλλά δεν µπορούν να
απελαθούν.
Αντιµετωπίζει το θέµα της βίας µέσα στις φυλακές, που είναι
άµεσα εξαρτηµένο από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
Δίνει προτεραιότητα στη λογική της απεξάρτησης, αντί για τον
εγκλεισµό των εξαρτηµένων ατόµων.
Αυξάνει το προσωπικό των καταστηµάτων κράτησης.
Καταργεί τον αντιδηµοκρατικό «κουκουλονόµο», που έστειλε
στα εδώλια του κατηγορουµένου δεκάδες νέους µόνο για τις ενδυµατολογικές τους προτιµήσεις.
Ρυθµίζει το ζήτηµα λήψης DNA, προστατεύοντας την αξιοπρέπεια του πολίτη σύµφωνα µε τους διεθνείς οργανισµούς.
Αποποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και τη διεκδίκηση θεµελιωδών συνταγµατικών δικαιωµάτων των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί σε πολλούς από εσάς
να φαντάζει ακατανόητο το ότι µια Κυβέρνηση έρχεται να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις της προς τον ελληνικό λαό. Όµως, αυτή
εδώ η Κυβέρνηση θα παραµείνει πιστή σε όλα όσα δεσµεύθηκε
προεκλογικά και θα τα εφαρµόσει µε µόνο γνώµονα το συµφέρον
των Ελλήνων πολιτών. Και προς το συµφέρον των πολιτών πρέπει
να τελειώνουµε µε το χάλι του σωφρονιστικού συστήµατος και
τις αντιδηµοκρατικές διατάξεις που σκοπό είχαν να διατηρούν
το φόβο στην κοινωνία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Λυµπεράκη Αντιγόνη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισµένα θέµατα που αφορούν το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κουβεντιάζουµε
σήµερα. Θα σχολιάσω και µερικά από αυτά που ακούστηκαν
προηγουµένως.
Η άποψη του Ποταµιού, αν πρέπει να κάνουµε µια γενική τοποθέτηση, είναι ότι ούτε αυτό το νοµοσχέδιο είχε µέσα τις µεταρρυθµίσεις που πραγµατικά περιµέναµε, δηλαδή αυτές τις
αλλαγές στους κανόνες του παιχνιδιού, στο ρόλο, την ταυτότητα
και τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήµατος, σύµφωνα και
µε τις νεότερες αντιλήψεις και εµπειρίες για το τι λειτουργεί, τι
ταιριάζει, τι δεν ταιριάζει, τι περπατάει, τι όχι. Αντίθετα, είχαµε
µια σειρά οριζόντιων µέτρων που προσπαθούν να απαντήσουν
σε ορισµένα πιεστικά προβλήµατα, όχι πάντα µε τον καλύτερο
τρόπο. Αυτά τα µέτρα, όµως, δεν αγγίζουν τους κανόνες. Αντίθετα, συνεχίζουν µια παλιά, κακή πρακτική, εκείνη της παρέµβασης στις αποφάσεις των δικαστηρίων.
Εµείς στο Ποτάµι δεν έχουµε µεγάλη ανοχή στο επιχείρηµα
«Μα, και οι προηγούµενοι τα ίδια κάνανε» είτε πρόκειται για τις
πρακτικές αλλαγής ποινών είτε πρόκειται για την ώρα που ξεκινάει το Κοινοβούλιο. Σε αυτό διεκδικούµε να είµαστε ρητοί και
κατηγορηµατικοί.
Ειδικότερα, λοιπόν, αυτό που βλέπουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι ότι καταργούνται οι φυλακές τύπου Γ’, όχι γιατί δεν είναι
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σωστές αλλά γιατί δεν λειτούργησαν σωστά. Αν δεν λειτουργεί
σωστά ένα σχολείο ή ένα νοσοκοµείο, καταργούµε το σύστηµα
νοσοκοµειακής περίθαλψης ή το σχολείο ή προσπαθούµε να το
φτιάξουµε;
Η δεύτερη πλευρά του είναι ότι ουσιαστικά καταργεί τις φυλακές ανηλίκων. Όµως, τις κατάργει χωρίς µια γενικότερη θέαση
στο πραγµατικά µεγάλο και σύνθετο και πιεστικό πρόβληµα της
παραβατικότητας των ανηλίκων. Ανοίγει και το παράθυρο για
µια παράπλευρη απώλεια, που είναι η πιθανή ενθάρρυνση δηµιουργίας συµµοριών από ανηλίκους, που όµως ακολουθούν τις
εντολές ενηλίκων για τις παραβατικές τους πράξεις.
Το τρίτο θέµα είναι αυτό της αποσυµφόρησης των φυλακών.
Το αντιλαµβάνοµαι σαν ένα σοβαρό θέµα. Αυτό που µας ανησυχεί περισσότερο, είναι ότι δεν υπάρχει κάποια αναφορά στο
βαθµό επικινδυνότητας των ανθρώπων που πρόκειται να απολυθούν. Φαίνεται ότι κατά περίπτωση αρκεί ένας «χ» αριθµός χρόνων. Μπορεί να είναι διαφορετικός για τις διάφορες περιπτώσεις
αλλά πάντως «χ» χρόνια φτάνουν ώστε και ο στυγερότερος εγκληµατίας να µπορεί να βγει έξω. Πραγµατικά υπάρχει µια αντίφαση εδώ. Τόσο µεγάλη εµπιστοσύνη έχετε στο σωφρονιστικό
σύστηµα µέσα στις φυλακές, που πιστεύετε ότι ορισµένα χρόνια
φτάνουν, ώστε να µπορούνε στα «χ» χρόνια συν µία µέρα να
βγουν οι άνθρωποι έξω;
Τέλος, το θέµα των προσλήψεων σαφώς είναι σηµαντικό.
Όµως και εδώ θα ήθελα να πω ότι παρατηρήσαµε πως ο µεγαλύτερος αριθµός των προσλήψεων είναι στις λάθος ειδικότητες,
δηλαδή όχι σε αυτές τις εξειδικευµένες που χρειάζεται το σωφρονιστικό µας σύστηµα.
Στην πραγµατικότητα -για να το πω έτσι µε λίγα λόγια και σταράτα- αυτό που βλέπουµε µέσα στο νοµοσχέδιο είναι ένας τιµοκατάλογος µετατροπής ή αλλαγής ποινών µε κριτήρια τα οποία
µπορεί να τα εφαρµόσει και ένας υπολογιστής. Δεν χρειάζεται
καµµία ειδική κρίση ειδικού δικαστικού για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός. Είναι κάτι που θα µπορούσε να είχε λυθεί
πάρα πολύ εύκολα αν ο νόµος έλεγε «δύναται να» και να υπάρχει
κάποιο συµβούλιο ειδικών, σοφών κ.λπ., το οποίο να αποφάσιζε
αν η καθεµία µεµονωµένη περίπτωση εµπίπτει σε αυτήν την κατηγορία που δύναται µεν και είτε µπορεί είτε δεν µπορεί. Αντί για
µεταρρυθµίσεις, λοιπόν, βλέπουµε να συνεχίζονται οι παλιές
πρακτικές.
Θέλω να πω δύο πράγµατα για τις φωτογραφικές διατάξεις
είτε αυτές επικαλούνται ανθρωπιστικούς λόγους είτε επικαλούνται συγγενική ηθική. Το βασικό, σταθερό, διαβρωτικό και µόνιµο
πρόβληµα µε τις φωτογραφικές διατάξεις, ακόµα και µε τις φωτογραφικές διατάξεις για τις οποίες θα µπορούσε κάποιος να πει
ότι ως προς το περιεχόµενό τους είναι εύλογες και σωστές –
σπεύδω να πω ότι, κατά τη γνώµη µας, οι συγκεκριµένες δεν είναι
ούτε εύλογες ούτε σωστές- είναι ότι και οι «όµορφες» και οι
«άσχηµες» φωτογραφικές διατάξεις δηµιουργούν έναν τραυµατισµό στους ενιαίους κανόνες δικαιοσύνης.
Θίγουν το περί δικαίου αίσθηµα, την εντύπωση ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ίσος µε όλους τους άλλους απέναντι στο νόµο. Και
αυτό µε τη σειρά του τραυµατίζει σοβαρά την εµπιστοσύνη
στους θεσµούς. Και η εµπιστοσύνη στους θεσµούς που τραυµατίζεται, τραυµατίζει µε τη σειρά της την εµπιστοσύνη της κοινωνίας προς τη δηµοκρατική οργάνωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ
σοβαρό.
Το ειδικό πρόβληµα µε αυτές τις συγκεκριµένες φωτογραφικές διατάξεις, είναι ότι προσφέρουν ένα πέπλο ανοχής –να µην
πούµε ενθάρρυνσης- προς την «αριστερή τροµοκρατία» -εντελώς εντός εισαγωγικών-, αλλά και στην άσκηση βίας µε πολιτικά
κίνητρα, πολύ περισσότερο που βρίσκονται σε εξέλιξη συµβολικές και πραγµατικές καταλήψεις δηµοσίων κτηρίων που έχουν
για αίτηµα ακριβώς την αποφυλάκιση αυτών των φωτογραφούµενων ανδρών και γυναικών από τις φωτογραφικές διατάξεις,
είτε του άρθρου που είναι µέσα στο νοµοσχέδιο είτε της τροπολογίας.
Επ’ αυτών, λοιπόν, θα ήθελα να απευθύνω µερικά ερωτήµατα
στον κύριο Υπουργό. Η πρώτη µου απορία είναι αν υπάρχουν
πραγµατικά ευθύνες για την επιδείνωση της κατάστασης της
όρασης του Σάββα Ξηρού όσο ήταν φυλακισµένος. Και στην πε-
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ρίπτωση που υπάρχουν ευθύνες, µήπως θα µπορούσε να µας πει
ο κύριος Υπουργός ποια είναι η διαδικασία µέσα από την οποία
προσπαθεί να τις διαπιστώσει και να επανορθώσει τιµωρώντας
τους ενόχους, εάν βρεθούν;
Η δεύτερη ερώτηση είναι. Γιατί δεν εξετάζεται καθόλου ο βαθµός επικινδυνότητας και η εκπεφρασµένη µεταµέλεια –αν υπάρχει- του κρατούµενου;
Η τρίτη ερώτηση αφορά στο αν είναι τα δέκα χρόνια η ταρίφα
για την ανθρωπιστική συµπεριφορά και στάση. Δηλαδή οι τρεις
χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο µέρες φυλάκισης είναι µια χαρά
αλλά αν παρέλθει µία ακόµα µέρα, περνάµε σε µια κατάσταση
που θίγει ανεπανόρθωτα τις ανθρωπιστικές αξίες και αρχές;
Το άλλο ερώτηµα που προκύπτει, αφορά στο τι γίνεται στην
περίπτωση που η αναπηρία προϋπήρχε της τέλεσης του εγκλήµατος. Θα υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα κάποιοι άνθρωποι µε
αναπηρία να ξέρουν ότι θα έχουν πολύ πιο ήπια αντιµετώπιση
από τη δικαιοσύνη ή από το σύστηµα των φυλακών;
Σε τελευταία ανάλυση –δεν λέω «κύριε Υπουργέ», γιατί δεν
είναι εδώ ο κύριος Υπουργός- αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µήπως µπορείτε να µου πείτε αν είναι απόλυτα το ίδιο να
έχει καταδικαστεί κάποιος µία φορά σε ισόβια µε πέντε ή µε δέκα
φορές σε ισόβια; Και αν είναι το ίδιο, το ξέρουν τα δικαστήρια
που επιβάλλουν ποινές παραπάνω από µία φορά σε ισόβια;
Στο δικό µου το µυαλό, αν η αναπηρία δηµιουργηθεί κατά την
τέλεση του αδικήµατος για το οποίο είναι έγκλειστος ο κρατούµενος, τότε πώς το αντιµετωπίζουµε; Φαντάζοµαι ότι δεν θα το
θεωρήσουµε ως εργατικό ατύχηµα.
Όµως, εγώ σας ρωτάω και το άλλο. Αν στη διάρκεια ενός βιασµού, η γυναίκα-θύµα βγάλει τα µάτια του βιαστή της, τι θα
πούµε; Θα µείνει δέκα χρόνια στη φυλακή και µετά θα φύγει;
Θα φύγει µετά από δέκα χρόνια επειδή συµψηφίζουµε την αυτοδικία και τη νόµιµη άµυνα µε την ανθρωπιστική στάση της πολιτείας απέναντι σε έχοντες ανάγκη;
Εάν προσπαθήσουµε να ξεκολλήσουµε λίγο από το φωτογραφούµενο πρόσωπο θα µπορέσουµε να κάνουµε πολλές και χρήσιµες σκέψεις, που ίσως θα µπορούσαµε να τις µοιραστούµε µαζί
σας, εάν βέβαια δεν υπήρχε αυτή η τελευταία ερώτηση που έχω
να κάνω για την επίκληση στη «συγγενική ηθική» και στο ηθικό
βάρος που έχει η συγγενική σχέση, κάτι το οποίο λειτουργεί ελαφρυντικά.
Εκτός του ότι είναι µια πολύ παρωχηµένη αντίληψη η περί
«συγγενικής ηθικής», που κυριαρχεί πάνω στις ευθύνες του ατόµου απέναντι στην κοινωνία, θέλω να σας πληροφορήσω ότι
έχουν κλείσει σαράντα πέντε χρόνια από τότε που οι φεµινίστριες βγήκαν µε το σύνθηµα «δεν είµαι του πατρός µου, δεν
είµαι του ανδρός µου, είµαι ο εαυτός µου». Και έρχεται σήµερα
ο Υπουργός και µας λέει «όχι, δεν έχετε δίκιο. Είστε και του πατρός σας και του ανδρός σας και του αδελφού σας και του υιού
σας και του γκόµενού σας και όλων µαζί και ταυτοχρόνως, διότι
αυτή είναι µια κατάσταση στην οποία δεν µπορούµε να σας αντιµετωπίσουµε σαν ξεχωριστά, πλήρη, ελεύθερα άτοµα».
Μπράβο, λοιπόν, στις δυνάµεις «της προόδου και του φωτός»,
που µας γυρνάνε τόσο πίσω σε αυτά τα απλά θέµατα!
Ας µου επιτρέψετε, στο επόµενο ένα λεπτό που έχω να πω ότι
πραγµατικά µου προκαλεί πολύ µεγάλη εντύπωση το ότι ο
Υπουργός κ. Βούτσης µάς µιλούσε για µια «ανάσα δηµοκρατίας»
µέσα στο Κοινοβούλιο –παρ’ όλο που εµείς, πραγµατικά, δεν είµαστε καθόλου της τροµολαγνείας και της µεγέθυνσης επεισοδίων- την ώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα ανοιχτά θέµατα µε τις
καταλήψεις στην Πρυτανεία και τα Προπύλαια και ενδεχοµένως
–εάν κατάλαβα σωστά, από τις λίγες πληροφορίες που φτάνουν
µέσα στην Αίθουσα της Ολοµέλειας- και κάποια επεισόδια θυµωµένων ανθρώπων γύρω από αυτά και την ώρα που υπάρχει επίσης το θέµα των Σκουριών που ίσως είναι η πιο µαζική απώλεια
δουλειάς, εάν κλείσει η εταιρεία στη σηµερινή Ελλάδα, σε µια
επιχείρηση για την οποία –ενδιαφερόντως- η ΓΣΕΕ δεν έχει βγάλει ούτε ένα ψήφισµα συµπαράστασης. Και κυρίως αυτό θα είχε
µία βάση εάν δεν υπήρχε το θέµα της χρεοκοπίας, δηλαδή αυτό
το οποίο είναι η µεγαλύτερη «γυάλα» µέσα στην οποία κινείται η
συζήτηση και για τις φυλακές και για τις Σκουριές, για τη µετανάστευση και όχι βέβαια για την «ηλιοθεραπεία» και τα «µον-
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τέλα», κύριε Φλαµπουράρη. Ούτε ο κ. Φλαµπουράρης είναι εδώ,
οπότε χάνονται όλες µου οι ατάκες αλλά δεν πειράζει!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα όµως να πω ότι το θέµα της χρεοκοπίας και της σταθερής διολίσθησης προς τα εκεί, είναι κάτι για το οποίο δεν αισθανόµαστε ικανοποίηση να το επισηµαίνουµε. Ξέρουµε ότι
υπάρχει πάρα πολύ µεγάλη ανησυχία και αγωνία, αλλά ακούσαµε
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα -και το ακούσαµε πάρα πολύ καλάτον Υπουργό Οικονοµικών στις 20 Φεβρουαρίου να λέει ότι στο
70-80% των θεµάτων συµφωνούσε ούτως ή άλλως µε τους εταίρους και δανειστές µας.
Εν πάση περιπτώσει, πόσοι µήνες πρέπει να περάσουν για να
κλείσει µια συµφωνία, για να κατακαθίσει ο κουρνιαχτός και η
αβεβαιότητα, να ξαναξεκινήσει η οικονοµία και να βρουν επιτέλους οι άνεργοι µία δουλειά; Αυτά αναρωτιέται κανείς και εµείς
είµαστε εδώ για να τα επισηµαίνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Άδωνις Γεωργιάδης. Μέχρι να ανέβει στο Βήµα, επειδή µε ρωτάνε συνάδελφοι, υπενθυµίζω τη διαδικασία: Το αργότερο στις
9 η ώρα, µέχρι όπου έχει φτάσει ο κατάλογος, θα γίνει η ψηφοφορία επί της αρχής.
Ας πούµε ότι έφτασε µέχρι το νούµερο 30. Δεν ακυρώνεται ο
κατάλογος από εκεί και κάτω, όµως ξεκινάµε τη συζήτηση επί
των άρθρων µε τους εισηγητές. Κατά το χρόνο οµιλίας των δύο
πρώτων εισηγητών, όσοι συνάδελφοι ήταν εγγεγραµµένοι από
το νούµερο 1 µέχρι το 30, άρα έχουν ήδη µιλήσει, πρέπει να ξαναεγγραφούν, εφόσον επιθυµούν να µιλήσουν επί των άρθρων.
Όσοι όµως είναι ήδη γραµµένοι από το 30 µέχρι και το 55 δεν
χρειάζεται να ξαναεγγραφούν, διότι ούτως ή άλλως ο κατάλογος
αυτός µεταφέρεται. Προηγείστε και θα µιλάτε και επί της αρχής
και επί των άρθρων.
Νοµίζω πως έγινε κατανοητό.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω µερικές σύντοµες παρατηρήσεις σε αυτά που είπατε –στον κ. Βούτση αναφέροµαι- γιατί
ειλικρινά σας εκτιµώ ως ρήτορα αλλά σήµερα ξεπεράσατε τον
εαυτό σας.
Μας κάνατε κήρυγµα εθνικής συµφιλιώσεως και είπατε κοιτώντας την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας «Πρέπει να παύσετε
να µιλάτε για τους δικούς σας και τους δικούς µας νεκρούς».
Πολύ ωραία. Στην κ. Λέβα που προχθές δήλωσε στην επιτροπή
της Βουλής: «Έχει και ο δικός µας Τεµπονέρας πατέρα» το είπατε ή διέλαθε της προσοχής σας να το πείτε στην κ. Λέβα; Γιατί
αν πρέπει να παύσουµε να θυµόµαστε τους δικούς µας και τους
δικούς σας νεκρούς, αυτό προφανώς πρέπει να ισχύει και για τις
δύο παρατάξεις. Δεν µπορεί να το λέτε πρώτα προς τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Είναι προφανές...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, φωνάξτε την κ.
Λέβα, κάντε της την παρατήρηση και µετά να το ξαναδούµε.
Δεύτερον, ακούω για τη µεγάλη ευαισθησία που έχετε και
άκουσα την κ. Λέβα και άλλο συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να λένε:
«Επισκέφτηκα τις φυλακές, είδα τον κ. Κουφοντίνα για λόγους
ανθρωπισµού». Εσείς είπατε ότι η διαδροµή σας είναι κρυστάλλινη, ότι δεν έχετε καµµία σχέση µε την τροµοκρατία και ψέξατε
το συνάδελφό µου το Βασίλη Κικίλια, ο οποίος «θα φέρει άγος
βαρύ» επειδή, λέει, τόλµησε να σας συνδέσει µε την τροµοκρατία. Θα µοιραστούµε, αγαπητέ συνάδελφε, αυτό το άγος µετά
χαράς.
Ακούστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να ρωτήσω τους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν τόσο µεγάλη ευαισθησία για τις συνθήκες κρατήσεως στις φυλακές. Πόσοι επισκεφτήκατε τους συναδέλφους της Χρυσής Αυγής που είναι στη
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φυλακή; Πόσοι πήγατε να τους δείτε, να τους ρωτήσετε για τις
συνθήκες κράτησής τους και αν έχουν κάποια παράπονα; Πήγατε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Α, δεν πήγε κανένας σας; Α, δεν πήγε.
Ακούστε, τώρα, γιατί δεν πήγε κανένας σας. Δεν πήγε κανένας
σας, ενώ αντιθέτως πήγατε στον κ. Κουφοντίνα, γιατί πράγµατι
ιδεολογικά αισθάνεστε συγγενέστεροι στον κ. Κουφοντίνα απ’
ό,τι στη Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και αυτό το πιστοποιεί, κύριε Βούτση –γιατί εδώ κάνατε ένα
λογικό άλµα- ακριβώς η διαδροµή σας, η οποία είναι πράγµατι
κρυστάλλινη και είναι διαχρονικά υπέρ των τροµοκρατών. Δεν
είχαν πάει δικά σας στελέχη στις δίκες της «17 Νοέµβρη» ως
µάρτυρες υπερασπίσεως; Δεν είχατε νυν κυβερνητικά σας στελέχη δικηγόρους της «17 Νοέµβρη»; Τώρα θα τρελαθούµε; Σε
άλλη χώρα ζούµε; Προφανώς και η κρυστάλλινή σας διαδροµή
λέει ότι έχετε και είχατε πάντα προνοµιακές σχέσεις µε την τροµοκρατία.
Όµως, κάνατε και κάτι άλλο το οποίο είναι εντυπωσιακό. Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί ο θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπάει και το νοικοκύρη. Ο κύριος Υπουργός είπε µε
στόµφο «η κακιά προηγούµενη κυβέρνηση έστελνε τα ΜΑΤ µε τα
χηµικά και άνοιγε κεφάλια», «Η κακιά κυβέρνηση του Σαµαρά
έστελνε τα ΜΑΤ µε τα χηµικά και άνοιγε κεφάλια»! Εκείνη την
ώρα έτυχε να έχω ανοιχτό το κινητό µου και έβλεπα να είναι
πρώτη είδηση σε όλα τα ειδησεογραφικά µέσα, τώρα που µιλάµε: «Τα ΜΑΤ µε τη χρήση χηµικών απώθησαν αντιεξουσιαστές
από τα Προπύλαια». Έκαναν χρήση χηµικών και χρήση των
γκλοµπς, κύριε Βούτση. Μα τι έγινε τώρα; Τώρα που είστε εσείς,
ο καλός Βούτσης, τα χηµικά είναι καλά; Τώρα δεν είναι ληγµένα;
Τώρα δεν πλήττουν την υγεία, που την έπλητταν επί Κικίλια;
Τώρα επί Βούτση, έχετε εµπλουτίσει τα χηµικά µε βιταµίνες και
κάνουν καλό στην υγεία; Δεν µας το είπατε.
Άρα, αφήστε τώρα την υποκρισία, γιατί ωραίες είναι οι µεγάλες κουβέντες, όταν είσαι στην αντιπολίτευση. Όµως τώρα είστε
Κυβέρνηση και εσείς, κύριε Βούτση, προσωπικά, έχετε στείλει
τώρα τα ΜΑΤ και βαράνε τους αντιεξουσιαστές –και καλά κάνουν, θα πω εγώ- και ρίχνουν και χηµικά –και καλά κάνουν, θα
πω εγώ. Όµως τώρα το κάνετε εσείς, ο Βούτσης, όχι ο κακός ο
Σαµαράς.
Θα µου επιτρέψετε, πριν επανέλθω όµως στον κ. Βούτση, να
κάνω και µια παρατήρηση στο συνάδελφο κ. Κουρεµπέ, γιατί
πραγµατικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή του. Αναφερόµενος στην τροπολογία για την «κουκούλα», ακούστε τι είπε
επί λέξει: Ότι εµείς επιβάλαµε –ακούστε, κύριοι Υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι- µια επιβαρυντική διάταξη για τις ενδυµατολογικές προτιµήσεις των ανθρώπων. Υπάρχει προφανώς κάποια
µεγάλη παρεξήγηση εδώ.
Ακούστε, αν µας πειράζανε οι ενδυµατολογικές προτιµήσεις,
θα λέγαµε, φέρ’ ειπείν, «αν φοράς πέδιλο µε κάλτσα, θα µπαίνεις
φυλακή». Δεν κάναµε αυτό. Θα λέγαµε φέρ’ ειπείν στη Βουλή,
όταν είχαµε πλειοψηφία, «αν είσαι ντυµένος σαν Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, δεν µπορείς να µπεις στη Βουλή». Δεν κάναµε καν αυτό.
Αντιθέτως, είµαστε πολύ φιλελεύθεροι ως προς τις ενδυµατολογικές προτιµήσεις.
Ακούστε τι κάναµε, όµως, διότι δεν το κατάλαβε ο συνάδελφος
κ. Κουρεµπές. Η κουκούλα δεν είναι ενδυµατολογική προτίµηση.
Η κουκούλα υπάρχει για να κρύβει το πρόσωπο, για να µπορεί
να µένει ατιµώρητος ο δράστης αυτός που έχει κάψει φερ’ ειπείν
το δικό µου βιβλιοπωλείο και η κάµερα η οποία γράφει δεν βλέπει
το πρόσωπό του και άρα µπορεί να µε καίει, χωρίς να είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Γι’ αυτό έχει µπει η κουκούλα ως επιβαρυντική διάταξη στο νόµο και όχι γιατί δεν µας αρέσουν οι
ενδυµατολογικές προτιµήσεις των ανθρώπων.
Θα ήθελα, όµως, να προχωρήσω σε κάτι πιο σοβαρό, κύριε
Υπουργέ. Ο κ. Βούτσης, µε ένα λογικό άλµα συνέδεσε την εκλογική πελατεία της Νέας Δηµοκρατίας µε τη µη εφαρµογή του
νόµου Ραγκούση.
Κύριε Βούτση, θα ήθελα εδώ την προσοχή σας, γιατί αυτό
είναι σοβαρό. Δεν βλέπω κανέναν από τους Ανεξάρτητους Έλληνες σήµερα εδώ στην Αίθουσα, αλλά φαντάζοµαι ότι θα ενη-
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µερωθούν. Ξέρετε, η Κυβέρνησή σας δεν είναι Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Θέλετε να τυπώσουµε
τώρα -αν θέλετε να το αµφισβητήσετε, το κάνω πολύ ευχαρίστως- τις δηλώσεις του συγκυβερνήτη σας κ. Πάνου Καµµένου,
για το νόµο του κ. Ραγκούση; Πρέπει να είναι περίπου ένας
τόµος. Ο κ. Καµµένος, έλεγε στη Βουλή αυτή ότι είναι ένας εθνοκτόνος νόµος, ένας νόµος καταστροφικός για το ελληνικό γένος.
Μάζευε υπογραφές κατά αυτού του νόµου και µετά ως Ανεξάρτητοι Έλληνες κατηγορούσαν συνεχώς την κυβέρνηση Σαµαρά,
γιατί δεν άλλαξε αυτόν τον εθνοκτόνο νόµο.
Ακούστε, αν εµείς ως Νέα Δηµοκρατία, οι κακοί, πάµε για την
εκλογική µας πελατεία, προφανώς το ίδιο ισχύει και για τον κ.
Καµµένο. Όµως, αν ο κ. Καµµένος το κάνει και είναι κακός, γιατί
πάει για την εκλογική του πελατεία, τότε εσείς που συνεργάζεστε
µε τον κ. Καµµένο για να έχετε κυβερνητική εξουσία, τι είστε; Τριπλά κακοί και ανήθικοι!
Άρα, κάπου µπαίνει και ο παράγων του λογικού ελέγχου εδώ
και λέει ότι αυτό που είπατε είναι ψέµατα. Αν δεν σας αρέσει
αυτή η εκλογική πελατεία, διαλύετε τη συνεργασία µε τον κ. Καµµένο, που έχει ακριβώς αυτές τις απόψεις και ακόµα πιο ακραίες.
Αν πάλι δέχεστε ότι µπορεί να υπάρχει αυτή η εκλογική πελατεία,
τότε αναγνωρίζετε το δικαίωµα και στη Νέα Δηµοκρατία.
Να προχωρήσω λίγο και στο µείζον θέµα της οικονοµίας όπου
θέσατε ένα ερώτηµα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Να σας πούµε
τι να κάνετε. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτηµα και
ξέρετε γιατί; Είναι τελείως βέβαιο ότι κάποιος πρέπει να σας πει
τι να κάνετε, γιατί δεν έχετε ιδέα τι να κάνετε. Αυτό είναι αλήθεια.
Ακούστε, όµως, ποια είναι η πρότασή µου η οποία είναι πολύ
απλή και θα την καταλάβετε. Πάρτε τη συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου που υπογράψατε και τηρήστε την. Είναι πάρα πολύ
απλό. Αν απλώς τηρήσετε τη συµφωνία που υπογράψατε, δεν θα
υπάρχει κανένα πρόβληµα. Δυστυχώς, όµως, εσείς δεν κάνετε
αυτό. Και σας δίνω ένα παράδειγµα. Η συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου λέει ότι απαγορεύεται να ξηλώνετε νόµους του παρελθόντος. Εσείς, όµως, λέτε ότι θα αλλάξετε το νόµο για το
βασικό µισθό ή θα αλλάξετε το νόµο για τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος. Άρα, παραβιάζετε τη συµφωνία. Αν παραβιάζετε τη
συµφωνία που εσείς έχετε κάνει, προφανώς η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Εκεί, όµως, δεν θα φταίνε οι ξένοι. Προσέξτε γιατί δεν
θα φταίνε οι ξένοι: Γιατί εσείς κύριε Βούτση και προσωπικά εκ
µέρους της Κυβερνήσεως, έχετε βάλει την υπογραφή σας σε
αυτήν τη συµφωνία. Και όπως όλοι γνωρίζουµε, το γενετήσιο όργανό σου και την υπογραφή σου πρέπει να προσέχεις πού τα βάζεις.
Άρα, αφού τη βάλατε την υπογραφή σας, πρέπει να την τηρήσετε. Εάν δεν τηρείτε την υπογραφή σας και επειδή δεν τηρείτε
την υπογραφή σας η χώρα χρεοκοπήσει, δεν σας φταίει ο Σόιµπλε, δεν σας φταίνε οι κακοί δανειστές, δεν σας φταίει το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο αλλά φταίτε εσείς προσωπικά και φυσικά,
θα είστε υπόλογοι όχι µόνο στην ιστορία αλλά και όπου αλλού
χρειαστεί. Μην έχετε αµφιβολία γι’ αυτό.
Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής, επειδή
ακούω διαρκώς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να µιλάνε για το πόσο
στενοχωρηµένοι είναι για την κατάσταση στις ελληνικές φυλακές
και για το πόσο επείγον είναι να γίνει αυτό το νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο αυτό γίνεται για έναν και µόνο λόγο. Ας µην κοροϊδευόµαστε. Είναι προεκλογική σας δέσµευση, πράγµατι. Αυτοί που
σας ψήφισαν και σήµερα γκρινιάζουν, κακώς γκρινιάζουν. Ψηφιστήκατε για να ψηφίζετε τέτοια νοµοσχέδια, γιατί εκπροσωπείτε
τους κουκουλοφόρους, τους τροµοκράτες και τους εγκληµατίες.
Αυτό είναι που σας αρέσει, αυτό κάνετε τα τελευταία χρόνια εδώ,
αυτό κάνατε πάντα εδώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν ντρέπεσαι; Τους εγκληµατίες;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγκληµατίες µε την έννοια της τροµοκρατίας. Δεν εννοώ άλλους εγκληµατίες.
Ακούστε, όµως, για να καταλάβετε λίγο τη διαφορά. Εδώ πριν
µερικά χρόνια υπήρχε ένας µεγάλος δολοφόνος στην Ελλάδα
που λεγόταν Πάσσαρης. Αυτός δραπέτευσε, σκότωσε, έφυγε.
Δραπέτευσε και σκότωσε για να φύγει από τις κακές ελληνικές
φυλακές. Πήγε στη Ρουµανία. Σκότωσε κι εκεί. Το έκανε ειδικά
αυτό στη Ρουµανία, σε µια φυλακή ρουµάνικη. Ξέρετε πόσες αι-
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τήσεις έχει κάνει ο Πάσσαρης ζητώντας να έλθει, γονυπετώς παρακαλώντας, στις ελληνικές φυλακές; Δεκαεπτά αιτήσεις!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Γιατί είναι ωραίες!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Οι Ρουµάνοι, όµως, δεν
τον αφήνουν να έλθει εδώ και αυτός κάθε µέρα κλαίει στο κελί
του, επειδή ενώ ήταν στις ωραίες ελληνικές φυλακές κατέληξε
στις ρουµάνικες.
Γιατί σας το λέω αυτό; Καλή η κλάψα για τους ταλαίπωρους
τους εγκληµατίες που ταλαιπωρούνται αλλά σε µια ελληνική κοινωνία που όλη ταλαιπωρείται, είναι τουλάχιστον αίσχος να είναι
προτεραιότητα της Κυβερνήσεως σας, το να σώσετε αυτούς
τους ταλαιπωρηµένους ανθρώπους, από όλους τους άλλους της
ελληνικής κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Κωνσταντίνος
Τασούλας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αφού καταφέραµε και µ’ αυτό το νοµοσχέδιο να ξεκινήσουµε
έπειτα από µια περιπετειώδη έναρξη που οφείλεται σε ένα µείγµα
τυπολατρίας, ναρκισσισµού, αυτοπροβολής και διαφόρων άλλων
στοιχείων που δεν µπορώ ακόµα να διαγνώσω, της Προέδρου
της Βουλής, οφείλω να παραδεχθώ, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι
πολλά απ’ όσα ακούστηκαν από συναδέλφους της δικής µου παρατάξεως για την αποσπασµατική του ιδιότητα ή για την προχειρότητά του, είναι άδικα. Σας αδικούν. Και σας αδικούν όχι µόνο
εν σχέσει µε αυτό το νοµοσχέδιο που ασχολείται µε τη µεταρρύθµιση ποινικών διατάξεων και την κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου αλλά σας αδικούν σε σχέση µε µια
γενικότερη κριτική περί µιας αµήχανης ή αποσπασµατικής διακυβέρνησης της χώρας το τελευταίο ούτε καν τρίµηνο που, µε
την ψήφο του ελληνικού λαού διαχειρίζεστε τη µοίρα της χώρας
συγκυβερνώντας µε το κόµµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Θεωρώ κρίνοντας και από το παρόν νοµοσχέδιο ότι η τακτική
σας δεν είναι ούτε αποσπασµατική ούτε αµήχανη ούτε πρόχειρη.
Θεωρώ ότι έχετε έναν απόλυτο στόχο τον οποίον επιδιώκετε συστηµατικά και ο οποίος έχει να κάνει µε την υλοποίηση των όσων
πιστεύετε για τη θέση της χώρας µέσα στην Ευρώπη και µέσα
στην Ευρωζώνη. Αυτά που πιστεύετε δεν είναι καθόλου θετικά
για τη θέση της χώρας µας µέσα σ’ αυτήν τη µορφή ενώσεως
και συνεργασίας κρατών στην οποία οικειοθελώς µπήκαµε. Επιβεβαιώθηκε αυτή η είσοδος της χώρας µας πάρα πολλές φορές
από τον ελληνικό λαό κι επιβεβαιώνεται και πρόσφατα από σφυγµοµετρήσεις, οι οποίες µε εντυπωσιακό τρόπο δηλώνουν ότι ο
ελληνικός λαός παρά την κακοδαιµονία που τον κατατρύχει τα
τελευταία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, παρά την επιδείνωση
της ζωής του, δεν επιθυµεί σε µεγάλα ποσοστά την έξοδο της
χώρας από την Ευρωζώνη ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο η δική σας παράταξη -όχι η ύπαρξή της αλλά η διόγκωσή της- είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι το άχτι του ελληνικού λαού νίκησε τις ανησυχίες του. Μην επαίρεστε για την νίκη
σας. Η νίκη σας δεν οφείλεται σε εκτίµηση του ελληνικού λαού.
Δεν οφείλεται σε θαυµασµό ή σε προσχώρηση του ελληνικού
λαού στις αλλοπρόσαλλες και ασυνάρτητες απόψεις σας. Δεν
µπορώ να φανταστώ έναν λαό ο οποίος όταν σας έδινε κατ’ επανάληψη 4% και 5% δεν ήξερε τι έκανε.
Ο ελληνικός λαός πάντα ξέρει τι κάνει ή πάντα έχει λόγο να
ψηφίσει όπως ψηφίζει. Δεν µπορεί να επαίρεστε για το ποσοστό
που πήρατε τώρα και να θεωρείτε ότι τώρα για πρώτη φορά ο
ελληνικός λαός κρίνει σωστά. Σωστά έκρινε κι όταν κατ’ επανάληψη σας έδινε ποσοστά περιθωρίου µε 4%, 5% και 6%. Και τότε
σωστά ψήφιζε. Μη νοµίζετε ότι ο ελληνικός λαός όταν ψήφιζε µε
80% τα κόµµατα τα οποία σήµερα έχει καταψηφίσει, ήταν θύµα
παραπληροφόρησης ή παραπλανηµένος ή θύµα ενός πελατειακού ανίκητου συστήµατος το οποίο τον είχε συνθλίψει και του
είχε περιορίσει τις επιλογές. Μην καταδέχεστε να θεωρείτε το
λαό που εσείς και το Σύνταγµα ανάγετε σε κυρίαρχο όργανο ως
θύµα. Ποτέ ο λαός δεν είναι θύµα. Ο λαός οφείλει να ξέρει και
ξέρει τι ψηφίζει.
Ο λαός, λοιπόν, κουρασµένος και καταπονηµένος, τιµώρησε
αυτούς που κατά τη γνώµη του ήταν οι υπεύθυνοι τις επιδείνω-
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σης της ζωής του. Και δεν είµαστε οι καλοί και οι κακοί οι οποίοι
από κακία ή από µνησικακία ή από υποταγή, όπως κατ’ επανάληψη και προσβλητικά λέτε, αποφασίσαµε να τον εκδικηθούµε
µε πρόσχηµα δήθεν την οικονοµική κρίση για να επιβάλουµε στον
ελληνικό λαό όλες αυτές τις δύσκολες οικονοµικές καταστάσεις.
Εµείς δεν καταδεχτήκαµε να δηµαγωγήσουµε αλλά απεναντίας υποστήκαµε αυτό που υποστήκαµε ξέροντας ότι θα το υποστούµε, για να αποτρέψουµε κάτι το οποίο ξέρουµε ότι επειδή
δεν θα το δει ο ελληνικός λαός δεν θα είναι τόσο σίγουρο ως επιχείρηµα εν σχέσει µε τις κραυγές του λαϊκισµού και της κολακείας του λαού που βγάζετε εσείς, οι οποίες είναι και ορατές και
αν θέλετε, ανθρώπινα, και καλοδεχούµενες.
Αυτό που επικαλούµαστε εµείς, δεν το είδε ο ελληνικός λαός
και ευτυχώς που δεν το είδε. Είναι προτιµότερη η συντριβή ή η
εκλογική ήττα, από το να έβλεπε ο ελληνικός λαός αυτό το οποίο
εµείς αποτρέψαµε. Χίλιες φορές καλύτερα η ήττα η δική µας από
το να είχε επέλθει η ζηµιά η απίστευτη, η αγιάτρευτη, την οποία
θεωρώ ότι αποτρέψαµε. Μόνο που δεν την ζήσαµε ούτε για µια
µέρα, για να µπορέσω να σας την προσκοµίσω ως επιχείρηµα και
εύχοµαι να µην τη ζήσουµε.
Όµως, όπως αυτό το νοµοσχέδιο -επαναλαµβάνω- δεν είναι
αποσπασµατικό έτσι δεν είναι αποσπασµατική και η συµπεριφορά σας. Είναι δευτερεύοντα αυτά τα οποία κάνετε µέσα στο
νοµοσχέδιο και οµολογώ ότι υπάρχουν και σωστά εν σχέσει µε
τη µεταχείριση των ναρκοµανών, εν σχέσει µε την αύξηση των
υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης, εν σχέσει µε τή συµπεριφορά στους παραβατικούς ανηλίκους. Προφανώς υπάρχουν
και σωστά αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα. Αυτά είναι τροπολογίες του Υπουργού Δικαιοσύνης στο βασικό νοµοσχέδιο, στο
οποίο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, στέλνει ένα µήνυµα
στην κοινωνία ή στο δικό τους κοινό -όχι στο 36%, αλλά στο πολύ
µικρότερο κοινό, αυτό που τους ψήφισε ενσυνείδητα, δηλαδή το
6% - 7%, αυτό που πάντα τους ψηφίζει ενσυνείδητα- για το που
το πάνε.
Εγώ διαφωνώ µε όσα ακούστηκαν εδώ ότι δεν ξέρετε που το
πάτε και σε αυτό το νοµοσχέδιο και στα γενικότερα θέµατα. Νοµίζω ότι σκοπός σας είναι η χώρα να µην πετύχει συµφωνία και
να οδηγηθεί σε ρήξη και στέλνετε µηνύµατα σε ένα κοινό το
οποίο βδελύσσεται και δεν θέλει την Ευρώπη, ενώ ταυτοχρόνως
χτίζετε προκαταβολικά ενόχους για τη ζηµιά που θα προκληθεί
στη χώρα από τη δική σας αδιαλλαξία και από τη δική σας στενοµυαλιά.
Πιστεύω ότι ξέρετε απολύτως τι κάνετε. Πήρατε µια παράταση
για να µπορέσετε να χτίσετε τους ένοχους της ζηµιάς που θα
προκαλέσετε. Και χτίζετε σιγά - σιγά αυτούς τους ένοχους. Η Ευρώπη, η Ευρωζώνη, η Γερµανία, η Δεξιά, οι νεοφιλελεύθεροι, οι
µνηµονιακοί, αυτοί που δεν θέλουν να βγει ο Ξηρός από τη φυλακή και ήθελαν να βγουν οι χουντικοί. Όλο αυτό το σκηνικό στήνεται σιγά - σιγά, ώστε όταν γίνει η µεγάλη ζηµιά, αυτήν την
οποία εµείς αποτρέψαµε, να έχετε ήδη χτίσει στη συνείδηση
ενός κουρασµένου λαού τους ενόχους.
Θέλω να σας πω τελειώνοντας ότι δεν έχετε ούτε αυτήν την
εντολή ούτε αυτό το δικαίωµα και να ξέρετε ότι αυτό που σχεδιάζετε χωρίς να είστε διστακτικοί, χωρίς να είστε αποσπασµατικοί, χωρίς να είστε αµήχανοι, θα το εµποδίσουν κάποιοι άλλοι,
γιατί αν εσείς έχετε ένα σχέδιο, έχουµε και εµείς και έχει ο ελληνικός λαός και αυτό είναι η παραµονή του στην Ευρώπη, είναι να
µην πάνε χαµένες οι θυσίες του και να µην κυκλοφορούν αναµεσά µας δολοφόνοι που κατατροµοκράτησαν τις ζωές µας και
κατέστρεψαν ζωές ανθρώπων.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
Μετά από «ενδοοικογενειακή» συνεννόηση στη θέση του επόµενου οµιλητή του κ. Δηµητρίου Εµµανουηλίδη θα µιλήσει η κ.
Παναγιώτα Κοζοµπόλη και στη θέση της κ. Αλεξάνδρας Τσανάκα
θα οµιλήσει ο συµπροεδρεύων κ. Αλέξης Μητρόπουλος που
έπονται του κ. Βορίδη.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς στα ζητήµατα αντεγκληµατικής πολιτικής, υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν σχολές.
Υπάρχουν σχολές που επηρεάζονται και από τις πολιτικές ιδεολογίες. Η συζήτηση για τον χαρακτήρα της ποινής, τη λειτουργία
της, την αξία της, το σκοπό της είναι µια συζήτηση η οποία διεξάγεται παντού στον κόσµο, είναι µια µεγάλη συζήτηση στην εγκληµατολογία και στη φιλοσοφία του δικαίου σε ένα τµήµα της.
Αν είχαµε µια τέτοια συζήτηση εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε τι θα συζητούσαµε; Θα συζητούσαµε εναλλακτικούς τρόπους απότισης της ποινής µε την ποινή φυλάκισης.
Τέτοια νοµοθεσία υπήρξε στο παρελθόν, την έκανε η Κυβέρνησή
µας, είναι το περίφηµο βραχιολάκι.
Έχουµε κάτι τέτοιο εδώ; Συζητάµε για κάτι τέτοιο; Μακάρι να
συζητούσαµε για κάτι τέτοιο. Θα ήταν µία ενδιαφέρουσα και κρίσιµη συζήτηση. Εδώ συζητάµε για µία ακόµα φορά δύο πράγµατα, τα οποία θα εξηγήσουµε.
Το πρώτο είναι πως, υποτίθεται, εξαιτίας των κακών συνθηκών
κρατήσεως εµφανίζεται ως ανθρωπιστικό µέτρο η αποφυλάκιση.
Η απάντηση στις κακές συνθήκες κράτησης, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι πολιτικές βελτίωσης κρατήσεως και όχι η µη
απότιση της ποινής. Άρα, άλλο το ένα άλλο το άλλο. Δεν είναι
αυτό, λοιπόν, που κάνετε τώρα εδώ.
Δεύτερον, ακολουθείτε µια γνωστή πράγµατι κακή πρακτική
που έχει γίνει και στο παρελθόν και συνδέεται µε την πληθώρα
κρατουµένων, δηλαδή αποφυλακίσεις, µη απότιση της ποινής,
γιατί δεν υπάρχει χώρος για τους κρατούµενους στις φυλακές.
Εξαιρετικά κακό.
Εκεί νοµίζω, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει διαφωνία στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Είναι εξαιρετικά κακό µέτρο η αποφυλάκιση,
για να εξυπηρετηθεί η αδυναµία του σωφρονιστικού συστήµατος.
Αυτά, όµως, είναι δευτερεύοντα, διότι το µείζον που κάνετε
εδώ είναι δύο παρεµβάσεις, οι οποίες υπάρχουν µέσα στο νοµοσχέδιο και µία πρόταση, η οποία έρχεται από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές έχουν έναν έντονο όχι
αντεγκληµατικό, αλλά ιδεολογικό αξιακό χαρακτήρα που δικαιώνουν την κριτική που σας ασκούν οι συνάδελφοί µου και την
οποία συµµερίζοµαι.
Να πω, κύριε Βούτση ότι είναι πάντοτε µεγάλη µου χαρά που
σας ακούω στη Βουλή –είναι κρίµα που είναι Υπουργός και δεν
τον έχουµε να τον ακούµε πιο πολύ- κυρίως γιατί ο κύριος
Υπουργός είναι πάντοτε απόλυτα ειλικρινής. Συνοµολόγησε αυτό
που του αποδίδουµε. Δηλαδή τι; Τον διάλογο µε την τροµοκρατία. Το είπε µε διαφορετικούς όρους. Είπε ότι είναι διάλογος µε
τα κοινωνικά ρεύµατα και στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης
κοινωνικών προβληµάτων. Αυτό θα συµφωνήσουµε ότι είναι ζήτηµα διατύπωσης. Η ουσία του πράγµατος είναι ο διάλογος µε
την τροµοκρατία.
Θα πω γιατί αυτός ο διάλογος διεξάγεται µε όρους νοµοθετικής παρέµβασης. Πού φαίνεται αυτό; Κατάργηση των φυλακών
τύπου Γ’. Γιατί θα µπορούσε κάποιος να πει: «Ξέρετε, είναι στο
πλαίσιο της αντεγκληµατικής µας πολιτικής». Για διαβάστε πόσο
φτωχή είναι η αιτιολογική έκθεση στο ζήτηµα αυτό. Δείτε την ένδεια την αντεγκληµατική εδώ για το ζήτηµα των φυλακών αυτών.
Κυρίως διαβάστε ποιοι κρατούνται.
Ποιους αφορά η κράτηση στις φυλακές τύπου Γ’; Εσχάτη προδοσία, δολοφόνοι, εκβιαστές, ληστές. Προσέξτε, όχι γενικώς.
Δεν µιλούµε για απλούς δολοφόνους. Όσοι ετέλεσαν αυτά τα
τρία αδικήµατα σε εγκληµατική οργάνωση. Ποιοι είναι αυτοί; Ή
το οργανωµένο έγκληµα ή οι τροµοκράτες. Δεν υπάρχουν άλλοι.
Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι που αφορούν οι φυλακές τύπου
Γ’.
Αυτούς ρυθµίζετε; Γι’ αυτούς στενοχωριέστε που τους στερήσαµε το δικαίωµα αδείας; Δηλαδή ποίους; Στους στρατευµένους
εγκληµατίες είτε –ξαναλέω- του οργανωµένου εγκλήµατος, του
κοινού, όχι, όµως, αυτόν που µπήκε να ληστέψει µία τράπεζα,
γιατί κάτι του έτυχε στη ζωή του αλλά αυτόν που έφτιαξε εγκληµατική οργάνωση, για να ληστεύει τράπεζες, αυτόν που έφτιαξε
εγκληµατική οργάνωση, για να δολοφονεί.
Αυτούς τώρα ρυθµίζετε και γι’ αυτούς κόπτεστε συν αυτούς
που έχουν αποδράσει, ξανααποδράσει, έχουν επιτεθεί εναντίον
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κρατουµένων, έχουν οργανώσει ουσιαστικά την αποδόµηση του
σωφρονιστικού συστήµατος. Αυτοί είναι που ρυθµίζονται µε τις
φυλακές τύπου Γ’ και για τους οποίους εσείς τι δεν θέλετε; Δεν
θέλετε εξωτερική φρούρηση, γιατί αυτά είναι τα πρόσθετα µέτρα
ασφαλείας, συν τι; Να µην παίρνουν άδειες.
Σε ποιους να δίνουµε άδειες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Σε
αυτούς που σκότωσαν και ξανασκότωσαν; Σε αυτούς που εντάχθηκαν σε τροµοκρατικές οργανώσεις, για να σκοτώνουν, για να
ληστεύουν, για να εκβιάζουν; Στους µπράβους; Αυτοί πρέπει να
παίρνουν άδειες; Γιατί; Για να συνεχίζουν κατά την περίοδο της
αδείας τους το «ευαγές» τους επάγγελµα; Αυτό είναι το πρώτο
ζήτηµα.
Δεύτερον, τι νόηµα έχει αυτή η διάταξη, για την οποία δεχθήκατε, βεβαίως, κριτική, για την ισόβια κάθειρξη; Σας ακούω. Είναι
ανθρωπιστικό µέτρο. Είπαν οι συνάδελφοι να µην είµαστε τόσο
σκληροί µε καταδίκους οι οποίοι είναι ασθενείς.
Υπάρχουν προβλέψεις στον Ποινικό µας Κώδικα για το θέµα
της ανηκέστου βλάβης. Υπάρχουν χρόνια τώρα. Έχουν χρησιµοποιηθεί. Γιατί; Διότι αν κάποιος είναι ασθενής και η έκτιση της
ποινής του επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του, πάει στο
δικαστήριο, εκθέτει την κατάσταση της υγείας του, το δικαστήριο
κρίνει και µπορεί να διακόψει την έκτιση της ποινής του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω λίγο χρόνο ακόµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δώσω δύο
λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό ρυθµίζεται εδώ; Ξέρετε τι λέτε; Ισόβια κάθειρξη, αναπηρία 80%, έκτιση δέκα ετών καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τι σηµαίνει
«καθ’ οιονδήποτε τρόπο»; Ευεργετικός υπολογισµός του χρόνου,
άρα µεροκάµατα, άρα τα δέκα χρόνια µπορεί να είναι και πέντε
πραγµατικά. Δηλαδή κάποιος που έχει διαπράξει επτά δολοφονίες και που έχει πράγµατι αναπηρία 80% στα πέντε χρόνια θα
βγαίνει από τη φυλακή. Αυτό είναι αντεγκληµατική πολιτική που
την υποστηρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Τα µεροκάµατα κάνει µε 80% αναπηρία;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, κάνουν τα µεροκάµατα, γιατί
υπάρχουν ήπιες εργασίες. Μην αγχώνεστε!
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ελάτε τώρα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφήστε το τότε. Όχι «καθ’ οιονδήποτε τρόπο». Αφού δεν έχουν µεροκάµατα, βγάλτε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βορίδη, χάνετε
χρόνο από τα δύο λεπτά που σας έδωσα. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τρίτον, όσον αφορά τη διάταξη για
τις κουκούλες, η πρότασή σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφοι Βουλευτές, είναι ενδυµατολογικού περιεχοµένου; Δηλαδή, περπάταγε κάποιος µια µέρα και έβαλε ένα
γυαλί, για να µην τον αναγνωρίζουν και τον πήραµε και τον συλλάβαµε για να τον τιµωρήσουµε; Αυτό λέει η διάταξη;
«Επιβαρυντική περίσταση υφίσταται µόνο στην περίπτωση τελέσεως συγκεκριµένων αδικηµάτων». Τα γράφετε εσείς στην
πρότασή σας. Για να ενεργοποιηθεί η διάταξη, αυτός πρέπει να
έχει τελέσει απρόκλητη σωµατική βλάβη, διατάραξη κοινής ειρήνης, βαριά σωµατική βλάβη, ληστεία…
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Και φθορά δηµόσιας περιουσίας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πώς; Με καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Και τι παθαίνει; Επαυξάνει το αξιόποινο. Ποιοι το κάνουν αυτό το αδίκηµα; Οι γνωστοί µας
κουκουλοφόροι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για όσους δεν έχουν
µιλήσει ακόµη θέλω να σας πω ότι χάνουµε χρόνο. Μην τον προκαλείτε για να τελειώσουµε. Ηρεµήστε οι της αριστερής πτέρυγας.
Κύριε Βορίδη, ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ τώρα καταλαβαίνω ότι το σχέδιο, το οποίο αποκαλύπτεται, είναι σαφές, είναι οργανωµένο, είναι αξιακά συγκροτηµένο,
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έχει ιδεολογική ταυτότητα και δεν αφορά ούτε τα δικαιώµατα
ούτε τον ανθρωπισµό.
Η πρώτη διάταξη αφορά τους καταδικασµένους για εγκλήµατα
τροµοκρατίας και γι’ αυτό δεν θέλετε τις φυλακές τύπου Γ’. Η
δεύτερη διάταξη αφορά τον Σάββα Ξηρό. Η τρίτη διάταξη αφορά
τους κουκουλοφόρους. Και µου λέτε ότι αυτό δεν είναι νοµοσχέδιο που αποκαλύπτει τις ιδεολογικές και τηλεοπτικές σας συγγένειες, οµολογηµένες στο πλαίσιο του διαλόγου µε τους
τροµοκράτες που κάνει η Κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός;
Να έχετε την εντιµότητα και την ευθύτητα να λέτε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Στηρίζετε το ακρότατο αριστερό σας
άκρο, το ένοπλο, το δολοφονικό. Αυτό είναι που στηρίζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ντροπή σου!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αµέσως, κύριε
Υπουργέ, θα σας δώσω τον λόγο.
Απλώς, για να ξέρουν οι συνάδελφοι, όπως σας είπα, στη θέση
του κ. Εµµανουηλίδη θα είναι η κ. Κοζοµπόλη. Θα ακολουθήσει
ο κ. Μητρόπουλος και προτείνω πριν από την ψηφοφορία να µιλήσει ο κ. Κατσαφάδος, ο κ. Γκίκας, η κ. Αυλωνίτου και ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
Υπολογίζω ότι µε αυτούς τους συναδέλφους γύρω στις 21.00’
θα γίνει η ψηφοφορία. Από τώρα να ετοιµάζονται οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, για να µας κάνουν πρόταση τι ώρα περίπου θέλετε να τελειώσει η «δεύτερη», δηλαδή επί των άρθρων
συνεδρίαση; Εγώ νοµίζω γύρω στις 00.00’ µε 00.30’ ότι είναι
καλά. Αλλά, σκεφτείτε το. Πριν ξεκινήσει η οµιλία επί των άρθρων
θα το συζητήσουµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
Γιατί θέλετε τον λόγο, για παρέµβαση ή επί προσωπικού;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι επί προσωπικού. Προς θεού! Μια
παρέµβαση και προς τον κ. Βορίδη, για του δώσω την ευκαιρία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, σας δίνω τρία
λεπτά. Σας φτάνει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, ναι. Και λιγότερο.
Θα ήθελα δύο πράγµατα να πω. Μιλάω από εδώ και κάνω παρέµβαση, διότι ο µόνος τρόπος να µας ακούσει κανείς τώρα είναι
το κανάλι της Βουλής. Διότι, απ’ ό,τι πληροφορήθηκα, τα εκλεκτά
µνηµονιακά µέσα, φιλοξενούσαν µέχρι πριν από λίγο µόνο την
οµιλία του κ. Γεωργιάδη που απαντάει στον κ. Βούτση και µε καθυβρίζει και µε περιλούζει, όπως ακούσαµε προηγούµενα. Περί
αυτού δεν έχει καµµία ευθύνη ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν σας καθυβρίζω!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Θα έχουν και τον κ. Βορίδη
τώρα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αλλά, για να συνεννοούµαστε εδώ µέσα,
διότι η σύγκρουση θα είναι σκληρή και σε αυτό το επίπεδο και
το µήνυµα πρέπει να το πάρετε. Το µακρύ σας χέρι στην επικοινωνία και στην κατασυκοφάντηση που γίνεται και του ελληνικού
λαού και των µαζικών κινηµάτων και των πολιτικών δυνάµεων της
Αριστεράς, θα κοπεί από τη ρίζα του!
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λογοκρισία θα κάνουµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν µιλάτε εκ µέρους των καναλιών
τώρα, κύριε Άδωνι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσείς µιλάτε εκ µέρους
της τροµοκρατών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αυτά τα είπατε προηγούµενα και φιλοξενήθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, δεν
υπάρχει «κύριε Άδωνι», αλλά «κύριε Γεωργιάδη», όπως δεν υπάρχει «κύριε Νίκο».
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, κύριε Γεωργιάδη, µε συγχωρείτε.
Κοιτάξτε, όµως, γιατί τα πράγµατα είναι σοβαρά, θα ήθελα ο
κ. Βορίδης να κάνει δύο πράγµατα και θα ήµουν πολύ ευχαριστηµένος, αν τα έκανε.
Πρώτον, θα ήθελα να µας πει εάν ένα οποιοδήποτε από τα θέµατα που έθιξε δεν το έχει ακούσει σε αυτήν την Αίθουσα την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα την τελευταία τριετία απολύτως
επιχειρηµατολογηµένο σαν θέση του ΣΥΡΙΖΑ και εάν έστω και
ένα από αυτά τα ζητήµατα θεωρείτε ότι ανακαλύφθηκε τώρα ή
υποβλήθηκε τώρα ή επιβλήθηκε τώρα, για να το νοµοθετήσουµε.
Αυτό για την καθαρή συνεννόηση. Θα παρακαλούσα πολύ να το
πείτε δηµοσίως.
Και δεύτερον, επιτρέψτε µου να σας πω ότι θα ήθελα εσείς να
αφαιρέσετε τα τελευταία είκοσι δευτερόλεπτα από την οµιλία
σας που µέσα στο πάθος σας, είπατε περί ένοπλου και κάποια
άλλα πράγµατα.
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτός είναι ολισθηρός δρόµος. Δεν θέλω
να ανταποδώσω ούτε να συµψηφίσω, διότι δεν το αισθάνοµαι
έτσι. Αλλά δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι. Θα παρακαλούσα
και στα δύο ζητήµατα να πάρετε τον λόγο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βορίδη, εσείς
τώρα επί ποίου θέµατος ζητάτε τον λόγο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχουν τεθεί δύο ζητήµατα, αν µου
επιτρέπετε. Δεν είναι προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Τέλος πάντων. Επειδή ελπίζω ότι θα καταλήξετε και ο κ. Βούτσης στο «κόψιµο του χεριού από τη ρίζα» και εσείς τα τελευταία είκοσι
δευτερόλεπτα να απαλειφθούν, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στο πρώτο θέµα που θέσατε, κύριε
Υπουργέ, θα συµφωνήσω απόλυτα µαζί σας και είµαι έτοιµος να
το αναγνωρίσω πάραυτα.
Η θέση η δική σας αλλά και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι απολύτως συνεπής όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστηµα µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρακτική. Απολύτως συνεπής.
Εξ ου και οι πολίτες δεν δικαιούνται να παραπονούνται για τις
συνέπειες αυτής της πρακτικής ούτε για την ανοµία ούτε για τη
µετανάστευση ούτε για τις ορδές των µεταναστών που έρχονται
πλέον ούτε για την κατάσταση στην Πρυτανεία ούτε για τις καταλήψεις ούτε για τις φθορές, γιατί αυτή ήταν η πολιτική σας,
πράγµατι, µε συνέπεια, όπως την έχετε υποστηρίξει διαχρονικά
σε αυτήν την Αίθουσα.
Το δεύτερο. Επαναλαµβάνω και επαναδιατυπώνω. Εάν έχω πει
και µια κουβέντα παραπάνω, να σας τη διατυπώσω ακριβώς.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία δεν έχει αντεγκληµατικά χαρακτηριστικά. Έχει χαρακτηριστικά που ουσιαστικά χαρίζουν ποινές και ποινική µεταχείριση
σε τροµοκράτες µε τους οποίους -επιµένω- εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι έχετε κάποιου είδους ιδεολογική συγγένεια και σχέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βορίδη, για να
καταλάβω, τα είκοσι τελευταία δευτερόλεπτα διαγράφονται;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι βέβαια. Αναδιατυπώνονται στη
δεύτερη παρέµβασή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακριβώς, αυτό εννοώ.
Ωραία. Συνεχίζουµε τη διαδικασία. Τον λόγο έχει η κ. Κοζοµπόλη-Αµανατίδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν έχω κοινοβουλευτική εµπειρία αλλά ακούγοντας από το πρωί υποµονετικά όλες τις τοποθετήσεις, έχω σχηµατίσει την εντύπωση ότι όλη η Αντιπολίτευση ενοχλείται που η
Κυβέρνηση, µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ, νοµοθετεί και εδραιώνει κάθε
µέρα και περισσότερο τη θέση της εδώ και βελτιώνει τη θέση των
πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Νοµίζω ότι εκεί επικεντρώθηκε η συζήτηση, αυτό το άγχος τους εξέφρασε σήµερα όλη η Αντιπολίτευση παρά το επίµαχο νοµοσχέδιο.
Εγώ, όµως, θα µιλήσω για το νοµοσχέδιο. Απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής συνοµολογήθηκε ότι η κατάσταση στις φυλακές
είναι άθλια. Η κατάσταση στα νοσοκοµεία των φυλακών είναι
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άθλια και αυτό αποτελεί την άµεση ανάγκη ψήφισης του παρόντος νοµοσχεδίου κατά προτεραιότητα, για να φυσήξει ένας
αέρας ανθρωπιάς στις φυλακές και να σταµατήσει τις εικόνες
της ντροπής, που εκτός των άλλων έχουν καταδικάσει τη χώρα
µας µε πρόστιµα εκατοµµυρίων ευρώ.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε και οι βασικές τροπολογίες
που κατατέθηκαν, οι υπουργικές και βουλευτικές, για κατ’ οίκον
έκτιση της ποινής του κατηγορουµένου, για τον τρόπο λήψης
DNA και την κατάργηση του γνωστού «κουκουλονόµου», έχουν
ως υπόβαθρο τις αρχές του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού και
του ανθρωπισµού.
Οι αρχές αυτές δίνουν την πρωτοκαθεδρία στον σωφρονισµό
και στην επιεική µατιά της πολιτείας και όχι στην εκδίκηση και
στην αυστηρή καταστολή των παραβατών του νόµου. Ο ποινικός
νοµοθέτης οφείλει να εντοπίζει και να υλοποιεί τις ισορροπίες
ανάµεσα στην ποινική καταστολή των εγκληµάτων και συνάµα
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των κρατουµένων.
Αυτήν την προσήλωση της πολιτείας εκφράζει το πνεύµα και
το γράµµα των διατάξεων του παρόντος νοµοσχεδίου. Ο κ. Κακλαµάνης, µιλώντας νωρίτερα, υπερθεµατίζοντας για την άθλια
κατάσταση του νοσοκοµείου των κρατουµένων, µας γνωστοποίησε ότι από το 1983, που ήταν Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, έχει διαπιστώσει την αθλιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γενικός γραµµατέας,
όχι Πρόεδρος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι, γενικός γραµµατέας. Έχει διαπιστώσει, πάντως, µε όποια ιδιότητα, την αθλιότητα που επικρατούσε στο θεραπευτήριο των φυλακών και
συντάχθηκε σχετική έκθεση, την οποία απέστειλε, όπως µας είπε,
σε όλους τους Υπουργούς Δικαιοσύνης από τότε µέχρι σήµερα.
Σε όλους ανεξαιρέτως. Διαπίστωση, ευχολόγια, στρουθοκαµηλισµός.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησής µας σήµερα, όµως,
επέλεξε να πρωτοτυπήσει, να βάλει το χέρι επί τον τύπον των
ήλων. Συνεπής στις προγραµµατικές του δηλώσεις, φέρνει το νοµοσχέδιο αυτό, µε το οποίο δίδεται έµφαση στην πρόληψη του
εγκλήµατος και στην επανένταξη, ενώ στοχεύει σε µια ανθρώπινη
φυλακή, όχι µόνο λόγω της ανάγκης του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αλλά και γιατί αλλιώς η εγκληµατικότητα αναπαράγεται.
Έχει πλέον αποδειχθεί µε επιστηµονική τεκµηρίωση ότι όσο
πιο σκληρή είναι η αντιµετώπιση του παραβατικού ατόµου τόσο
πιο µεγάλη είναι η πιθανότητα υποτροπής του.
Με τις ρυθµίσεις για τους ανηλίκους, καταργούνται ουσιαστικά
οι φυλακές ανηλίκων, αφού περιορίζεται η επιβολή του ποινικού
εγκλεισµού σε ανηλίκους ηλικίας από δεκαπέντε έως δεκαοκτώ
ετών. Έτσι καταδικαζόµενοι θα είναι ελάχιστοι και θα µπορούν
να κρατούνται σε πολιτισµένες συνθήκες σε χώρο στεγανό από
ενήλικους κρατουµένους, όπου δεν θα εξοντώνονται αλλά θα
προετοιµάζονται για την επανένταξή τους στην κοινωνία.
Ο θεσµός των καταστηµάτων Γ’ τύπου, προβληµατικός και αντισυνταγµατικός, αλλάζει ποιοτικά την ποινή, χωρίς η αλλαγή
αυτή να στηρίζεται σε δικαστική κρίση, πράγµα που σηµαίνει ότι
η ποινή βρίσκεται σε δυσαναλογία, σε σχέση µε αυτή που είχε
κριθεί από το δικαστήριο, από τον φυσικό δικαστή ως δίκαιη ανταπόδοση, ως δίκαιη ποινή.
Είναι δε µύθος που σκόπιµα καλλιεργείται ότι υπάρχει έλλειµα
ασφάλειας µε την κατάργηση των συγκεκριµένων καταστηµάτων, αφού οι πτέρυγες µε ενισχυµένα µέτρα ασφαλείας προϋπήρχαν του συγκεκριµένου τύπου των φυλακών και θα
υπάρχουν και στο µέλλον.
Η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής για αναπήρους µε πιστοποιηµένη αναπηρία είναι επιβεβληµένη, αφού δεν πρόκειται για
αµνήστευση ή αλλαγή της ποινής που έχει επιβληθεί από τον φυσικό δικαστή αλλά για αδυναµία να παρασχεθεί νοσηλεία στον
βαριά ανάπηρο µέσα στις φυλακές.
Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση επί του θέµατος της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Θάνου. Είπε:
«Γιατί να έχουµε αντίρρηση να εκτίσει σε κατ’ οίκον περιορισµό
το υπόλοιπο της ποινής του ένας έγκλειστος στις φυλακές, όταν
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διαπιστωµένα έχει αναπηρία 80%, έχει εκτίσει ένα µεγάλο µέρος
της ποινής του και οι φυλακές δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν
την βαριά αναπηρία του;» Ακριβώς απαντάει σε αυτό το θέµα.
Εάν, πράγµατι, ο τρόπος έκτισης της ποινής κατ’ οίκον επηρέαζε
την ποινή που είχε επιβληθεί από τον δικαστή, είναι βέβαιο ότι η
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα είχε άλλη θέση επ’ αυτού.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αντιµετωπίζει ταυτόχρονα το
ασφυκτικό πρόβληµα µε τον υπερπληθυσµό των φυλακών, το
αδιαχώρητο και τις συνεχείς καταδίκες της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι φορείς που προσκλήθηκαν για τη διαβούλευση στις
8 Απριλίου, τάχθηκαν υπέρ του νοµοσχεδίου. Να µην επαναλάβω
αυτά που είπαν, ακούστηκαν και νωρίτερα.
Ακούγοντας, όµως, παρ’ όλα αυτά τους συναδέλφους, ιδίως
της Νέας Δηµοκρατίας όσο και κάποιους φιλικούς τους δηµοσιογράφους, τροµολάγνους και προπαγανδιστές, αναρωτιέµαι.
Είναι δυνατόν να αγνοούν τις παραπάνω φωνές της λογικής, της
ανθρωπιάς και της ευαισθησίας; Είναι δυνατόν να δέχονται τον
ανθρωπισµό επιλεκτικά οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
που το 1990 µε επερώτηση, ζήτησαν την αποφυλάκιση των πραξικοπηµατιών της χούντας, ενώ αρνούνται σήµερα την κατ’ οίκον
έκτιση του υπολοίπου της ποινής σε βαριά αρρώστους και αναπήρους µε ποσοστό αναπηρίας 98%; Γιατί τέτοια υποκρισία και
αντιπολιτευτική παρωπίδα;
Οι διατάξεις για την επαύξηση των ποινών σε πέντε αδικήµατα,
αν ο δράστης έχει καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
του, που θεσπίστηκε µε αφορµή τα γεγονότα του 2008 που επακολούθησαν τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου και την ανασφάλεια που καλλιεργήθηκε στην κοινωνία, κατακρίθηκε από όλον
το νοµικό κόσµο, τους επιστηµονικούς συλλόγους και τα κόµµατα.
Σε πρόσφατη έρευνα της «Εφηµερίδας των Συντακτών», όλα
τα κόµµατα καταδίκασαν τον συγκεκριµένο νόµο. Το ΠΑΣΟΚ
είπε. «Το κόµµα ήταν αντίθετο από την πρώτη στιγµή. Η εφαρµογή του δεν προσέφερε τίποτε. Αντίθετα δηµιούργησε σκιές.
Σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να καταργηθεί. Ανάλογα
απάντησε το Ποτάµι και το ΚΚΕ. Να µην επανέλθω. Δηλώσεις του
Χρυσοχοΐδη λένε το ίδιο το 2009.
Η ολοµέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της
χώρας, στις 23-3-2009, επίσης, απάντησε µε τον ίδιο τρόπο,
όπως και η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο δεν
αµνηστεύει, δεν µειώνει την απαξία της εγκληµατικής πράξης,
δεν επεµβαίνει στην ποινή που του έχει επιβληθεί από τον φυσικό
δικαστή. Όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, το κάνουν για να συσκοτίσουν και να αποκρύψουν την ουσία του.
Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο εξανθρωπίζει τις φυλακές, υποστηρίζει την επανένταξη των κρατουµένων µε ιδιαίτερη πρόνοια
για τους ανηλίκους, διευκολύνει την απεξάρτηση των κρατουµένων και αποκαθιστά τη συνταγµατική νοµιµότητα, καταργώντας
αντισυνταγµατικούς θεσµούς.
Όσοι προτιµούν τη «ξηρή» αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση,
υπονοµεύοντας αξίες και αρχές ενάντια στην κοινή λογική και
τον ανθρωπισµό, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα κάνει λάθος. Πριν τον κ. Μητρόπουλο, που όπως
είπαµε έχει πάρει τη θέση της κ. Αλεξάνδρας Τσανάκα, προηγείται η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωαννέτα Καββαδία την οποία
καλώ στο Βήµα.
Πριν της δώσω τον λόγο, θα µου επιτρέψετε να αναγνώσω
τρεις αιτήσεις άδειας για το εξωτερικό:
Η πρώτη είναι του κ. Σταύρου Καλαφάτη ο οποίος απευθύνεται
στην Πρόεδρο της Βουλής. Ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλαφάτης
ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας από τις 10 Απριλίου έως τις
15 Απριλίου για προσωπικούς λόγους στο εξωτερικό και από τις
16 Απριλίου έως 17 Απριλίου, για συµµετοχή στην επιτροπή των
περιφερειών.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Η δεύτερη αίτηση χορήγησης άδειας, είναι του Βουλευτή Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χουσεΐν Ζεϊµπέκ ο οποίος θα ήθελε να ενηµερώσει ότι δεν θα καταφέρει να παρευρεθεί στην Ολοµέλεια της
Βουλής σήµερα στις 16 Απριλίου και αύριο 17 Απριλίου, γιατί θα
βρίσκεται στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους και απευθύνεται προς την Πρόεδρο της Βουλής.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Η τρίτη αίτηση είναι του κ. Νότη Μηταράκη, ο οποίος σύµφωνα
µε το άρθρο 76 παράγραφος 3 αιτείται άδεια από την Πρόεδρο
της Βουλής από τη Δευτέρα 27 Απριλίου µέχρι την Παρασκευή
1 Μαΐου 2015.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε
οµοφώνως.
Απλά να υπενθυµίσω στους νέους συναδέλφους –οι παλιοί το
ξέρουµε- ότι η υποβολή ερώτησης από οποιοδήποτε Βουλευτή,
είναι αναφαίρετο δικαίωµά του. Δεν δεσµεύει το κόµµα του και
εκπροσωπεί τον εαυτό του.
Κυρία Καββαδία, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΕΤΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, δεν θα υποκύψω στον πειρασµό, αν και άνθρωπος της τηλεόρασης τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, να µιλήσω µε όρους τηλεοπτικής ατάκας όπως οι προηγούµενοι
οµιλητές, οι οποίοι φαίνεται πως δεν µπορούν να ζήσουν χωρίς
το πεντάλεπτο της καθηµερινής τους δηµοσιότητας.
Περνώντας στα ουσιώδη, να πούµε ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα έγινε αφορµή για µια πρωτοφανή επίθεση σπίλωσης και κατασυκοφάντησης της Κυβέρνησης, µια εκστρατεία
τροµολαγνείας στην οποία πρωτοστάτησε η δεξιά παράταξη µε
συµπαραστάτες δυστυχώς κόµµατα που αυτοτοποθετούνται στο
προοδευτικό φάσµα όπως το Ποτάµι και το ΠΑΣΟΚ. Επιδίωξη της
επίθεσης αυτής ήταν να επικεντρωθεί η συζήτηση σε επιµέρους
ζητήµατα του νοµοσχεδίου, την ώρα που µε µαεστρία που θα ζήλευαν και οι καλύτεροι µηχανισµοί προπαγάνδας αποκρύπτονταν
ουσιώδη σκέλη του και επανέρχονταν στην ατζέντα όροι, όπως
τροµοκρατία, ανοµία και εγκληµατικότητα.
Ουσία όµως του νοµοσχεδίου είναι ο εξανθρωπισµός των σωφρονιστικών καταστηµάτων και η αποσυµφόρηση των φυλακών
µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην θίγεται το αυτονόητο δικαίωµα της
ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης για όσους είναι έξω από τις
φυλακές. Στόχος είναι να υπάρξουν ευεργετικές διατάξεις για
κρατούµενους υπερήλικες, ανάπηρους ασθενείς, τοξικοεξαρτηµένους.
Τα κόµµατα που για χρόνια κυβερνούσαν δεν θέλουν να συζητηθούν αυτά, ούτε να αναζητηθούν οι ευθύνες για την κατάσταση
στην οποία έχουν φτάσει οι φυλακές σήµερα. Δεν θέλουν όµως
και να πουν ότι είναι αντίθετα στις ευεργετικές διατάξεις. Ισχυρίζονται, λοιπόν, όσοι αντιτίθενται στο νοµοσχέδιο ότι ο νόµος
είναι φωτογραφικός και αφορά συγκεκριµένο πρόσωπο.
Δεν έχω παρά να επαναλάβω αυτά που είπε και ο αρµόδιος
Υπουργός. Μόνο αν εξαιρείται ο συγκεκριµένος κρατούµενος θα
µπορούσε ο νόµος να χαρακτηριστεί φωτογραφικός. Δεν µας
λέει η Αντιπολίτευση για ποιον λόγο τάσσεται εναντίον ενός νοµοσχεδίου που τερµατίζει τη βαρβαρότητα της κράτησης παιδιών, υπερήλικων, βαριά ανήµπορων γερόντων που εξοντώνονται
στη φυλακή συχνά οδηγούµενοι ακόµη και στο θάνατο.
Δεν µας λέτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί είστε κατά
ενός νόµου που θα έδινε τη δυνατότητα αποφυλάκισης σε έναν
καρκινοπαθή, ο οποίος πέθανε πριν από λίγες ηµέρες. Στα αλήθεια πώς αισθάνεστε άραγε γι’ αυτό;
Όµως θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Μπορείτε να
κοιτάξετε στα µάτια όλους τους ανθρώπους που αφορά το νοµοσχέδιο και να τους πείτε ότι θα ψηφίσετε αρνητικά; Ακόµη
όµως κι αν το κάνετε, έχετε να προτείνετε κάτι για τη βελτίωση
των συνθηκών στις φυλακές; Και αν ναι, γιατί δεν το υλοποιήσατε
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τόσα χρόνια; Να σας πούµε εµείς γιατί. Ο λόγος είναι ότι στη δική
σας αντίληψη κάποιες ζωές είναι λιγότερο σηµαντικές από άλλες.
Κάποιοι άνθρωποι είναι αναλώσιµοι στο όνοµα των ιδεοληψιών
σας.
Ακούµε συνεχώς από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης για την
αξία της ευρωπαϊκής µας πορείας και ταυτότητας. Ξέρετε πόσες
καταδίκες έχει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση κρατουµένων; Μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεκατρείς. Η χώρα για τις δεκατρείς
αυτές καταδίκες πρέπει να καταβάλει σχεδόν δύο εκατοµµύρια
ευρώ, χρήµατα που ασφαλώς θα µπορούσαν να δοθούν για να
βελτιωθούν οι συνθήκες στις φυλακές.
Να πω για όσους δεν το ξέρουν ότι η τελευταία καταδίκη είναι
στις 12 Μαρτίου, οπότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
δικαιωµάτων επιδίκασε στους εναγόµενους αποζηµίωση 82.600
ευρώ για απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση σύµφωνα µε
το άρθρο 3 της Σύµβασης Προστασίας των Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων.
Ας περάσουµε τώρα σε κάποια επιµέρους ζητήµατα και πρώτα
στην τροπολογία που αφορά την κατάργηση του διαβόητου
«κουκουλονόµου» για τον οποίον τόση πολλή συζήτηση γίνεται.
Ας θυµίσουµε λίγο τα γεγονότα. Ο απαράδεκτος αυτός νόµος
ήρθε την επαύριο του Δεκέµβρη του 2008, των γεγονότων δηλαδή
που
ακολούθησαν
τη
δολοφονία
του
Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου. Στόχος του ήταν να περιοριστεί το φαινόµενο
των επεισοδίων στις διαδηλώσεις από κουκουλοφόρους. Ας
δούµε όµως τι συνέβη στην πράξη.
Στο όνοµα της δίωξης των κουκουλοφόρων αυτό που τελικά
ποινικοποιήθηκε δεν ήταν η τέλεση αδικηµάτων αλλά -όσο κι αν
γελούν κάποιοι µε αυτό- η ενδυµασία των διαδηλωτών, η
κουκούλα. Ποινικοποιήθηκαν δηλαδή τα ρούχα των ανθρώπων
που θέλουν να διαδηλώσουν στους δρόµους. Από την
αντιµετώπιση δηλαδή αδικηµάτων φτάσαµε στον περιορισµό του
δικαιώµατος στη διαδήλωση.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι, θέλω να είµαι απολύτως σαφής. Δεν
δίνουµε κανένα περιθώριο σε κανέναν να κάνει ό,τι κάνει,
φορώντας κουκούλα. Δεν είµαστε ποτέ µε αυτούς που φορούσαν
κουκούλα για να διαδηλώσουν. Άλλο όµως αυτό και άλλο να
συλλαµβάνονται και να σέρνονται στα δικαστήρια µε την
κατηγορία της κάλυψης των χαρακτηριστικών τους άνθρωποι που
φορούσαν απλά µάσκες για να προστατευτούν από τα χηµικά, που
φορούσαν µαντήλια, µπλούζες, φούτερ µε κουκούλα για να
αντέξουν στα δακρυγόνα.
Τι είναι λοιπόν αυτό που θέλουµε να προστατέψουµε και τι να
ποινικοποιήσουµε; Αυτός που πετάει µολότοφ κάνει µία έκνοµη
πράξη. Δεν είναι ανάγκη να φοράει ή να µην φοράει κουκούλα.
Είναι παράνοµος έτσι κι αλλιώς. Άρα, αν προσαχθεί, θα συλληφθεί
κιόλας. Αν το θέµα µας λοιπόν είναι η βία στις διαδηλώσεις,
υπάρχει υπερεπαρκές νοµοθετικό πλαίσιο για να το
αντιµετωπίσουµε.
Θεωρείτε τυχαίο άραγε ότι διαπρέπεις νοµικοί, όπως οι κύριοι
Μανωλεδάκης και Αργυρόπουλος, -ακούστηκε και νωρίτερα- αλλά
και εξήντα τέσσερις δικηγορικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα έχουν
ταχθεί εναντίον του συγκεκριµένη νόµου;
Να σας θυµίσω την χαρακτηριστική φράση του πρώην
Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου του κ. Παξινού, ο οποίος
δεν νοµίζω ότι ανήκει στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε πει ότι
θα φορέσει µία κουκούλα και θα πορευτεί στη Βουλή σε ένδειξη
διαµαρτυρίας ή να σας υπενθυµίσω, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ,
ότι το κόµµα σας µε τον κ. Καστανίδη Υπουργό Δικαιοσύνης είχε
συστήσει νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την αλλαγή του
Ποινικού Κώδικα και στο σχέδιο του 2011 προτεινόταν η
κατάργηση των διατάξεων του κουκουλονόµου. Έχει αλλάξει κάτι
από τότε στις θέσεις σας;
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη τροπολογία που αφορά τη λήψη DNA,
να πω ότι η τροπολογία σχετικά µε τη λήψη γενετικού υλικού
θεραπεύει τα σοβαρά προβλήµατα των ισχυουσών διατάξεων.
Θεσπίζει εγγυήσεις σύµφωνα µε την αρχή της αξιοπρέπειας του
προσώπου, του σεβασµού του ανθρώπινου σώµατος και την αρχή
της αναλογικότητας, και σύµφωνα µε τις συστάσεις Διεθνών
Οργανισµών και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.
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Θέλω να κλείσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το ζήτηµα
των φυλακών υψίστης ασφαλείας. Λένε ορισµένοι ότι θα είµαστε
η µοναδική χώρα χωρίς τέτοιες φυλακές. Δεν έχουν άδικο. Αυτό
που δεν λένε όµως είναι ότι όλοι οι Διεθνείς Οργανισµοί ζητάνε
την κατάργησή τους, καθώς αυξάνει τις περιπτώσεις υποτροπής,
τις περιπτώσεις αυτοκτονιών και καταπατά διεθνείς συµβάσεις
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Γι’ αυτό και εµείς προτιµάµε να λέµε
ότι είµαστε η πρώτη χώρα που εφαρµόζει ένα µέτρο που σύντοµα
όλες οι υπόλοιπες χώρες θα κληθούν να ακολουθήσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Μητρόπουλο, πρέπει να δώσω τον λόγο στον κύριο
Υπουργό τον κ. Παρασκευόπουλο, για να αναγνώσει τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γιατί πλησιάζουµε προς το τέλος.
Κύριε Μαντά, επειδή µου κάνατε νόηµα «τι εννοούσα» µε αυτό
που είπα, επειδή ως επιχείρηµα χρησιµοποιείται από
συναδέλφους του κόµµατός σας η ερώτηση πέντε Βουλευτών του
1990 της Νέα Δηµοκρατίας, διευκρίνισα ότι η ερώτηση Βουλευτών
δεν δεσµεύει τα κόµµατα µας -ολονών µας- και δεν τα
εκπροσωπεί.
Θα µπορούσα παραδείγµατος χάριν να υπενθυµίσω -και εδώ
κάνω τώρα µία παράβαση του Κανονισµού- τη ρήση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή που είπε, αναφερόµενος στους
Απριλιανούς- το περίφηµο: «Όταν λέµε ισόβια, εννοούµε ισόβια»
και το τήρησε.
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Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Πρόκειται για κάποιες νοµοτεχνικές διορθώσεις τις οποίες είχα
προαναγγείλει και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
νοµοσχεδίου στην επιτροπή αλλά προανήγγειλα και σήµερα το
πρωί ενώπιον της Ολοµέλειας.
Αφορούν δύο θέµατα. Το µείζον και περισσότερο χρήσιµο για
την κατ’ άρθρον συζήτηση, η οποία θα ακολουθήσει είναι το ότι
το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου, το οποίο ήταν αρκετά µακροσκελές άρθρο µε µεταρρυθµίσεις του Ποινικού Κώδικα, διασπάται
σε περισσότερα άρθρα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αυτοτελούς συζήτησης των µικρότερων άρθρων τα οποία δηµιουργούνται, δηλαδή των επιµέρους ενοτήτων του άρθρου αυτού.
Επίσης, ουσιαστική µεταρρύθµιση -γιατί οι περισσότερες από
τις υπόλοιπες είναι φραστικές- είναι άλλη µία µεταρρύθµιση που
είχε προαναγγελθεί, το γεγονός δηλαδή ότι στο άρθρο 110Α
προστίθεται, όπως συζητήσαµε και το πρωί, η ηλεκτρονική επιτήρηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
διορθώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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«

(Να καταχωριστούν οι σελ. 127 και 128)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να διανεµηθούν.
Ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μητρόπουλε, έχετε τον λόγο.
Θα ακολουθήσει ο κ. Κατσαφάδος, ο κ. Γκίκας, η κ. Αυλωνίτου
και ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Ελπίζω ότι όποιος µε διαδεχθεί στην
Έδρα θα δεχθεί αυτόν τον προγραµµατισµό που έχουµε συνοµολογήσει.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, η Αριστερά
έχει ταυτιστεί µε τους εργατικούς αγώνες και την στήριξη της µισθωτής εργασίας. Οφείλει την ύπαρξή της σε αυτούς και θα
υπάρχει όσο µαίνεται η ταξική αντιπαράθεση. Η εικόνα να διαδηλώνουν σήµερα µεταλλεργάτες έξω από τη Βουλή µε τα γυναικόπαιδά τους κατά της Κυβέρνησης της Αριστεράς δεν είναι
καλή. Οφείλει η Κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να συζητήσει µαζί τους, καθώς και µε τους πολίτες που έχουν τις δικές
τους τεκµηριωµένες απόψεις για το περιβάλλον και την προστασία της πανέµορφης Χαλκιδικής.
Σε µια δύσκολη για την πατρίδα συγκυρία, όπου οι δανειστές
µας οδηγούν σχεδιασµένα σε έσχατα εθνικά διλήµµατα, ίσως και
σε ρήξη και σε ακύρωση όποιας συµφωνίας µαζί τους, οι ρωγµές
ανάµεσα στα διάφορα στρώµατα της ελληνικής εργατικής τάξης
και της ελληνικής κοινωνίας είναι πολυτέλεια για την Κυβέρνηση
της Αριστεράς.
Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, για το νοµοσχέδιο που συζητείται επί της αρχής είµαι θετικός, ακόµη και για
το επίµαχο άρθρο. Εδώ δεν δικάζουµε εκ νέου, κύριοι συνάδελφοι. Νοµοθετούµε µε βάση τις διαχρονικές αξίες του ανθρώπινου
είδους και του παγκόσµιου πολιτισµού. Η Βουλή σήµερα δεν
αθωώνει, αλλά αποτρέπει το µοιραίο σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις.
Κι εγώ όταν αποφυλακίστηκα στις 23 Φλεβάρη 1974 είχα δύο
επιλογές απέναντι στους δύο βασανιστές µου αστυνοµικούς: Ή
να τους µισώ ισόβια και γενικά την Αστυνοµία ή να τους συγχωρήσω και να συµβάλω στην αλλαγή του ρόλου τους και την κοινωνικοποίησή τους. Όφειλα να πράξω το δεύτερο και το έπραξα.
Αρθρογράφησα εκείνες τις µέρες κατά των δολοφονιών των δύο
αστυνοµικών και αργότερα πήρα µε πρωτοπόρους αστυνοµικούς
υπαλλήλους πρωτοβουλία και ιδρύσαµε τα πρώτα αστυνοµικά
σωµατεία το 1988 και ύστερα στο στρατό.
Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, στις 10-12014 µε αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους κυρίους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης µαζί µε τον Υπουργό σήµερα
κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, είχαµε ζητήσει την κατάθεση στη
Βουλή της λίστας Νικολούδη, µε τα ονόµατα πολιτικών, επιχειρηµατιών, δηµοσιογράφων και όλων όσων άλλων περιλαµβάνονται, ελέγχονται ή διώκονται.
Οι λόγοι που µας είχαν οδηγήσει σε αυτήν την κίνηση ήταν όχι
να εκθέσουµε πρόσωπα και υπολήψεις, αλλά όπως γράφαµε –
διαβάζω- «επειδή είχε έρθει η ώρα να γίνει η πολυπόθητη κάθαρση στους τοµείς της δηµόσιας ζωής, επειδή δεν πρέπει να
υπάρχουν σκιές σε κανένα τοµέα του δηµόσιου βίου κι επειδή ο
προδοµένος και καθηµαγµένος ελληνικός λαός πρέπει να πληροφορηθεί την αλήθεια για όλα και για όλους µας».
Σας καταθέτω τη σχετική ερώτηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αλέξιος
Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την ίδια ηµέρα δέχτηκα επίθεση έξω από το σπίτι µου και την
επόµενη πληροφορήθηκα από γνωστή εφηµερίδα ότι επίκειται ο
νέος, τρίτος κατά τη διάρκεια του µνηµονίου, φορολογικός µου
έλεγχος για το έτος 1999, δηλαδή δεκαπέντε χρόνια πίσω.
Η κυβέρνηση µε έγγραφες απαντήσεις των Υπουργών της τότε
κ. Στουρνάρα και κ. Αθανασίου αρνήθηκε την κατάθεση στη
Βουλή της λίστας Νικολούδη επικαλούµενη το απόρρητο και τη
µυστικότητα των ελέγχων.
Σας καταθέτω και τα δύο σχετικά έγγραφα αµέσως.
(Στο σηµείο αυτό ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αλέξιος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με ανακοίνωσή του στις 14-4-2015 και απαντώντας σε σχετική
δική µου αναφορά, ο Υπουργός Επικρατείας κατά της διαφθοράς κ. Παναγιώτης Νικολούδης παραδέχτηκε τα εξής:
Διαβάζω:
Πρώτον, ότι η συγκεκριµένη λίστα περιλαµβάνει περίπου
ογδόντα πέντε χιλιάδες υποθέσεις ύποπτες για φοροδιαφυγή,
που αφορούν εµβάσµατα και καταθέσεις στο εξωτερικό άνω των
200.000 ευρώ η κάθε µία. Σύµφωνα µε δικές µου πληροφορίες,
ο µέσος όρος των ογδόντα πέντε χιλιάδων µνηµονιακών εµβασµάτων είναι 535.000 ευρώ.
Δεύτερον, παραδέχεται ο κύριος Υπουργός ότι το Υπουργείο
Οικονοµικών διαθέτει πληρέστερες και πιο ενηµερωµένες λίστες
µε πολύ περισσότερες υποθέσεις των ογδόντα πέντε χιλιάδων
και ότι –προσθέτει- η Αρχή για το Ξέπλυµα του Μαύρου Χρήµατος δεσµεύεται για τη µη δηµοσιοποίησή της.
Αντιλαµβάνεστε ότι σ’ αυτήν τη δύσκολη φάση, που ζει χωρίς
να φταίει ο λαός µας, έχουµε χρέος µε οµόφωνη απόφαση του
Κοινοβουλίου να φέρουµε στο φως τη λίστα Νικολούδη, όπως
έχει πολλαπλασιαστεί, κατά δήλωση του ιδίου Υπουργού προχθές, µέχρι σήµερα.
Προσωπικά, καλώ τον κύριο Πρωθυπουργό, την κυρία Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Επικρατείας να πράξουν τα
δέοντα, να φέρουν τη σχετική λίστα άµεσα στη Βουλή, δίνοντάς
την, µάλιστα, και στη δηµοσιότητα.
Εγώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω και πρόσθετον λόγο
ηθικής φύσης να ζητήσω άµεσα την κατάθεση της λίστας Νικολούδη στη Βουλή. Επιθυµώ να διαπιστώσω αν περιλαµβάνονται
σ’ αυτήν επίορκοι υπάλληλοι και δηµοσιογράφοι ή οι οικογένειές
τους, που εµπνεύστηκαν, σχεδίασαν, µεθόδευσαν και εκτέλεσαν
σχέδιο φορολογικής τροµοκράτησης, στοχεύοντας στην πολιτική µου εξόντωση και σπίλωση.
Πριν δέκα ηµέρες έζησα την τελευταία –πιστεύω- σκληρή
φάση αυτού του σχεδίου. Ήταν οι µέρες που επίορκοι οικονοµικοί υπάλληλοι διέρρεαν σε συγκεκριµένη εφηµερίδα ανυπόστατες και συκοφαντικές ειδήσεις σε βάρος µου, που στη συνέχεια
µεταδόθηκαν σε κεντρικά δελτία δύο τηλεοπτικών σταθµών την
6η και 7η Απριλίου. Είχαν στόχο όχι µόνο τη δική µου τροµοκράτηση, αλλά και την τροµοκράτηση περήφανων και ανεξάρτητων
Ελλήνων δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που λίγες µέρες πριν τα συκοφαντικά δηµοσιεύµατα είχαν µε τεκµηριωµένες αποφάσεις
αποκαλύψει όλη τη σκευωρία σε βάρος µου. Οι σχετικές αποφάσεις βρίσκονται σήµερα στα χέρια της ηγεσίας του Υπουργείου
Οικονοµικών. Είναι οι ίδιοι που πριν ένα χρόνο εξανάγκασαν σε
παραίτηση έναν άριστο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών τον κ. Γεώργιο Κριτσέλη, όταν µε γνωµοδότηση αποκάλυψε και αυτός τη σκευωρία σε βάρος µου, που και αυτή
βρίσκεται στα χέρια της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτό και στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής για το µνηµόνιο που συγκροτήθηκε, έχω ζητήσει από τον Πρόεδρο να ελεγχθούν για τη συµπεριφορά τους
πρόσωπα ελεγκτικών µηχανισµών, πιστωτικών ιδρυµάτων και
άλλοι που ή µόνοι τους η µε συνεργασία µέσα από τη φορολογική ή πιστωτική πολιτική τους, την τροµοκράτηση ή δολοφονική
πιστωτική ασφυξία κυρίως επιχειρηµατιών, οδήγησαν σχεδιασµένα ή άθελά τους αρκετές εκατοντάδες συµπατριωτών µας
στην αυτοκτονία, στον θάνατο και στην αρρώστια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ένα άλλο θέµα θέλω να θίξω. Επειδή από τις ανακοινώσεις
ορισµένων κοµµάτων και µε αφορµή την άδικη και ασύµµετρη
επίθεση κατά του Υπουργού κ. Γιώργου Κατρούγκαλου δηµιουργήθηκε εντύπωση στην κοινή γνώµη ότι ο κοινωνικός και πολιτι-
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κός αγώνας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του µνηµονίου, ήταν
ιδιοτελής και κερδοφόρος για όλους, σας καταθέτω όλες τις επίσηµες βεβαιώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που µε
αφορούν από το έτος 2003, που έκανα την πρώτη µου τηλεοπτική εµφάνιση µέχρι σήµερα, προκειµένου να µη συνδέεται η
κοινωνική µου µε την επαγγελµατική µου δράση, καθώς και τις
επίσηµες βεβαιώσεις που αφορούν εµένα και τα παιδιά µου.
(Στο σηµείο αυτό ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αλέξιος
Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οι βεβαιώσεις αυτές, κυρίες και κύριοι -τελειώνω- αποδεικνύουν ότι τόσο εγώ όσο και τα παιδιά µου, καθ’ όλα τα χρόνια
του µνηµονίου ούτε αναλάβαµε ούτε χειριστήκαµε επ’ αµοιβή
καµµία υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου.
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι, η λίστα Νικολούδη πρέπει αύριο
να κατατεθεί στη Βουλή. Επιβάλλεται η κάθαρση σε όλους τους
τοµείς της δηµόσιας ζωής, ιδιαίτερα στο χώρο των µαζικών
µέσων ενηµέρωσης, αλλά και στους ελεγκτικούς µηχανισµούς
του δηµοσίου τοµέα, γιατί φοβάµαι ότι κατά την περίοδο του µνηµονίου ορισµένοι επίορκοι υπάλληλοι δεν στάθηκαν στο ύψος
των περιστάσεων, αλλά υπάκουσαν σε συγκεκριµένες εντολές
σπίλωσης και εξόντωσης πολιτικών προσώπων, αλλά και απλών
συµπατριωτών µας.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και συγγνώµη για τον
προσωπικό τόνο της οµιλίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρότι βεβαίως τα
όσα ακούστηκαν δεν είχαν σχέση µε το νοµοσχέδιο, αλλά ήταν
µια προσωπική κατάθεση, εξ ου και συναισθηµατική φόρτιση του
συναδέλφου, τουλάχιστον εγώ ως Προεδρεύων θα υπογράψω
το κλείσιµό του.
Αυτό ζήτησα και εγώ εγγράφως από την Πρόεδρο της Βουλής,
δηλαδή την άµεση σύγκληση της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, στην
πρώτη συνεδρίαση της οποίας πρέπει να παρευρίσκεται ο κ. Νικολούδης και να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα όσα ακούστηκαν από τον κ. Μητρόπουλο.
Κύριε Κατσαφάδο, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά αδυνατώ να καταλάβω την ανάγκη του Υπουργού Δικαιοσύνης το πρώτο νοµοσχέδιο που φέρνει προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή να περιέχει
διατάξεις που καταλύουν δικαστικές αποφάσεις, ενθαρρύνουν
το πνεύµα της ανοµίας, δηµιουργούν έλλειµµα ασφάλειας και
απελευθερώνουν ισοβίτες και τροµοκράτες.
Αντί να έχετε ως προτεραιότητά σας το κορυφαίο και µείζον
πρόβληµα, που είναι η ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης, εσείς
προφανώς ιεραρχείτε τις προτεραιότητές σας µε βάση το 4%,
που όπως φαίνεται αυτές επιβάλλουν την κυβερνητική γραµµή.
Η κατάσταση που επικρατεί στο πανεπιστήµιο, µε µια µειοψηφία σαράντα ατόµων να λεηλατεί, να καταλαµβάνει τους χώρους
και να δηµιουργεί έναν θύλακα ανοµίας και παραβατικότητας,
είναι δικό σας έργο, κύριοι συνάδελφοι.
Η αδυναµία σας να επιβάλετε τη νοµιµότητα είναι χειρότερη
από την ανοχή που δείχνετε απέναντι σε αυτά τα φαινόµενα. Απέναντι στις µειοψηφικές ιδεοληψίες σας υπάρχουν δηµοκρατικοί
πολίτες, που δεν ανέχονται καταστάσεις λεηλασίας και κατάληψης του Πανεπιστηµίου Αθηνών σήµερα και της Νοµικής Σχολής
πριν από λίγες µέρες.
Η συντριπτική πλειοψηφία αποδοκιµάζει τη ρητορική που καλεί
παράνοµους µετανάστες στην Ελλάδα, που προαναγγέλλει τη
χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων, που τους θεωρεί a priori
όλους πρόσφυγες και τους θέτει υπό την προστασία της.
Ακολουθείτε έναν επικίνδυνο και πολύ ολισθηρό δρόµο. Ουσιαστικά, το νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα για συζήτηση και
ψήφιση στη Βουλή ανοίγει µια κερκόπορτα, όχι µόνο για το σωφρονιστικό σύστηµα αλλά και για το κράτος δικαίου.
Φαίνεται ότι η δηµόσια διαβούλευση για το περιεχόµενο του
νοµοσχεδίου ήταν µια προσχηµατική κίνηση από την πλευρά σας,
γιατί στην πραγµατικότητα αυτή την κάνετε µε όσους έχουν κα-
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ταδικαστεί για απεχθείς πράξεις, που στρέφονται εναντίον ακόµα
και αυτής της ίδιας της δηµοκρατίας.
Αναφέροµαι κατά κύριο λόγο στις καθαρά φωτογραφικές διατάξεις, για να βρεθεί στο σπίτι του ο Ξηρός και για να έχει ευµενέστερη µεταχείριση ο Κουφοντίνας.
Ουσιαστικά, δεν υπάρχει διαχωρισµός περιπτώσεων ανάλογα
µε το αδίκηµα και το προφίλ του κατηγορουµένου. Ακούσαµε παραδοξότητες και παραλογισµούς που µας προσβάλλουν όλους.
Το πρόβληµα υγείας του Ξηρού οφείλεται στη βόµβα που έσκασε
στα χέρια του στο λιµάνι του Πειραιά και όχι στο κράτος, όπως
προκλητικά είπατε, έστω και εάν πήρατε πίσω τη δήλωσή σας,
κύριε Υπουργέ.
Το µόνο που κάνουν τέτοιες δηλώσεις είναι να προσβάλουν τη
µνήµη των θυµάτων της τροµοκρατίας, όλων αυτών που ο Ξηρός
τους καταδίκασε µόνος του σε θάνατο και τους αφαίρεσε τη ζωή.
Η πολιτεία όφειλε και οφείλει να παράσχει ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη στον Ξηρό, όπως και σε κάθε άλλο κρατούµενο.
Διαφωνώ πολιτικά και ιδεολογικά µε την Αριστερά, αλλά σέβοµαι στελέχη της για τη συνέπειά τους. Φαίνεται όµως ότι εσείς
δεν τους σέβεστε, όταν τους εξοµοιώνετε µε τροµοκράτες,
στους οποίους αποδίδετε αριστερά ένσηµα και τους θεωρείτε
κοινωνικούς αγωνιστές και κάποιοι από εσάς ακόµα και πολιτικούς κρατουµένους.
Τι σχέση έχουν άραγε τα θύµατα και οι δολοφόνοι της «17 Νοέµβρη» µε τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Λεωνίδα Κύρκο; Ακόµα
και η τροπολογία που καταθέσατε, κύριε Υπουργέ, και αφορά
αποφυλακίσεις συγγενικών προσώπων κρατουµένων είναι φωτογραφική. Αφορά συγγενικά πρόσωπα κατηγορουµένων από τον
αντιεξουσιαστικό χώρο, κρατουµένων για τη δράση της οργάνωσης «Πυρήνες της Φωτιάς».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάργηση των φυλακών υψίστης ασφαλείας είναι µια λανθασµένη επιλογή. Ουσιαστικά το
θεσµικό πλαίσιο που ίσχυε µέχρι σήµερα και το οποίο εσείς πάτε
να καταργήσετε, είναι ένα πλαίσιο εναρµόνισης µε τα διεθνή
ισχύοντα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει µόνο ένα σωφρονιστικό κατάστηµα τύπου Γ’ και είναι οι φυλακές Δοµοκού,
γιατί έπρεπε και πρέπει να υπάρχει, γιατί υπάρχει -είτε το θέλετε
είτε όχι- διαχωρισµός κρατουµένων µε βάση τα αδικήµατα που
τους βαραίνουν και την επικινδυνότητα που τους χαρακτηρίζει.
Δεν αποτελεί αυτό ελληνική πρωτοτυπία. Ισχύει σε όλες τις
χώρες και συνδέεται µε τον σύγχρονο νοµικό πολιτισµό.
Το πλαίσιο λειτουργίας των φυλακών υψίστης ασφαλείας είναι
σε αντιστοιχία µε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες. Στη
δηµιουργία, αλλά και στο πλαίσιο λειτουργίας τους ελήφθη υπ’
όψιν η νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου. Η λειτουργία αυτών των φυλακών συνδέεται µε
ασύµµετρες απειλές που υπάρχουν από την τροµοκρατία και την
εγκληµατικότητα µε την επικινδυνότητα κάποιων κρατουµένων.
Οι φυλακές υψίστης ασφαλείας υπάρχουν για να προστατεύεται η ζωή και η ασφάλεια όλων των κρατουµένων, αλλά και των
σωφρονιστικών υπαλλήλων. Συνδέονται µε κανόνες ασφαλείας
και µε αυξηµένα µέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Είναι κάτι που
εσείς καταργείτε και πρέπει να σας πω ότι θα αναλάβετε και ακέραια όλη την ευθύνη για ό,τι µπορεί να ακολουθήσει. Εµείς, λοιπόν, σε αυτό δεν πρόκειται να συναινέσουµε.
Μου κάνει, όµως, επίσης, µεγάλη εντύπωση ότι από το νοµοσχέδιο απουσιάζουν κάποιες διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια στις φυλακές τύπου Α’ και Β’. Προφανώς, το θέµα της
ασφάλειας των φυλακών, της ασφάλειας ουσιαστικά των κρατουµένων αλλά και των σωφρονιστικών υπαλλήλων, είναι για
εσάς δευτερεύον ζήτηµα.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο 3 του άρθρου 6,
σύµφωνα µε την οποία κρατούµενοι µε ποινές κάθειρξης από
δέκα έτη και πάνω µπορούν να αποφυλακίζονται µε την έκτιση
του 1/3 της ποινής τους, ακόµα και ισοβίτες και καταδικασµένοι
από τη δικαιοσύνη για ειδεχθείς πράξεις. Γιατί δεν υπάρχει καµµία άλλη διευκρίνιση για το ποιους αφορά το συγκεκριµένο
άρθρο, αλλά προκρίνει την οριζόντια εφαρµογή του. Υπάρχει το
επιχείρηµα, όπως άκουσα µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, ότι
έχουµε πολλούς ισοβίτες. Άραγε, όµως, ποιος τους κατέστησε
ισοβίτες; Οι αποφάσεις της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, τις οποίες
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εσείς προφανώς θέλετε να αγνοήσετε.
Δεν λαµβάνετε, µάλιστα, υπ’ όψιν σας και την αντίθετη γνώµη
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που ζήτησε την απόσυρση της συγκεκριµένης παραγράφου.
Υπάρχει, όµως, και κάτι χειρότερο που σχετίζεται µε το έλλειµµα διάθεσης και διαχωρισµού των περιπτώσεων όσων πρόκειται να αποφυλακιστούν. Με τις διατάξεις που ίσχυαν για τις
αποφυλακίσεις µε γνώµονα την αποσυµφόρηση των φυλακών –
γιατί όντως υπάρχει το συγκεκριµένο πρόβληµα- σας θυµίζω ότι
εξαιρούνταν ορισµένες κατηγορίες, όπως αυτές των παιδόφιλων
και όσων είχαν καταδικαστεί για εγκλήµατα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Εσείς, όµως, καταργείτε αυτήν την εξαίρεση και δίνετε το δικαίωµα σε όλους αυτούς να κάνουν χρήση της συγκεκριµένης
διάταξης. Ούτε την επίκληση του αυτονόητου δεν επιτρέπετε,
δηλαδή να δώσετε το δικαίωµα σε δικαστές και εισαγγελείς να
κρίνουν για ποιες περιπτώσεις δεν µπορεί να γίνει χρήση της
συγκεκριµένης διάταξης και να αποφυλακιστούν ισοβίτες και
κρατούµενοι για κακουργηµατικές πράξεις. Αυτό είναι δείγµα ή
του ότι δεν εµπιστεύεστε τη δικαιοσύνη ή του ότι τη θέλετε
άβουλο όργανό σας.
Θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στο άρθρο 9 για τη λειτουργία
των κέντρων ανοιχτής διαβίωσης κρατουµένων. Η συζήτηση που
έγινε στην επιτροπή δεν µας διαφώτισε. Ουδείς γνωρίζει το ακριβές πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ανοιχτών κέντρων, όπως τα
ονοµάζετε, αλλά δεν υπάρχουν και δικλίδες ασφαλείας.
Βέβαια, πρέπει να σας υπενθυµίσω, κύριε Υπουργέ, πως σε
ό,τι αφορά την προσαρµογή των κρατουµένων σε συνθήκες ηµιελεύθερης διαβίωσης, υπάρχουν οι σχετικές προβλέψεις για την
εφαρµογή του στον Σωφρονιστικό Κώδικα.
Γιατί, λοιπόν, δεν προχωράτε σε σχετικές βελτιώσεις, σε προσαρµογές πάνω στον Σωφρονιστικό Κώδικα και προχωράτε µε
απόλυτη προχειρότητα και έλλειµµα ασφάλειας στη δηµιουργία
αυτών των κέντρων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία πράγµατι δεν εκδικείται. Η δηµοκρατία, όµως, έχει κανόνες και τους κανόνες αυτούς η Κυβέρνησή σας πρέπει να τους σεβαστεί.
Ο κ. Πανούσης µέσα από µία δηµόσια παρέµβασή του εξέφρασε την ανησυχία του για το καθεστώς ανοµίας και ανοχής η
οποία οικοδοµείται. Απευθύνθηκε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό,
τον προειδοποίησε για τους κινδύνους, για το γεγονός ότι κάποιοι αναζητούν νεκρό, για την κατάλυση των νόµων.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες δύο πράγµατα θα έπρεπε να
είχαν συµβεί: Ή ο Πρωθυπουργός να συµµεριστεί τις ανησυχίες
του Υπουργού του και να του δώσει τις δέουσες εντολές για τη
λήψη συγκεκριµένων µέτρων ή ο κ. Πανούσης να παραιτηθεί.
Είναι δεδοµένο, όµως, ότι τίποτα από αυτά τα δύο δεν έγινε. Ο
κ. Πανούσης παραµένει στη θέση του, προτιµά να κάνει διαπιστώσεις και αναλύσεις και όχι να δρα, όπως επιτάσσει το καθήκον και ο όρκος που έχει δώσει. Ο Πρωθυπουργός µάλλον δεν
θέλει να δυσαρεστήσει το 4% -που πιστεύω ότι είναι πολύ µικρότερο- το οποίο βλέπει µε συµπάθεια τις καταλήψεις όχι µόνο στα
πανεπιστήµια, αλλά και µέσα στο Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπάθησα να αναλύσω σύντοµα τους λόγους για τους οποίους διαφωνώ µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει, όµως και ένας άλλος σηµαντικός λόγος: Η αίσθηση
που αποπνέει αυτό το νοµοσχέδιο είναι ότι αποτελεί αντικείµενο
διαπραγµάτευσης όχι µε τους φυσικούς εταίρους, τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και την
κοινωνία, αλλά µε παραβατικά στοιχεία, τροµοκράτες και αντιεξουσιαστές.
Δίνεται η εντύπωση σε όλους ότι ο νόµος αποτελεί πλέον αντικείµενο διαπραγµάτευσης. Και αυτό είναι το χειρότερο µήνυµα
τη χειρότερη δυνατή στιγµή!
Εύχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, οι
άνεµοι, τους οποίους θα σπείρετε, να µην γεννήσουν θύελλες
για την κοινωνία µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σε συνεννόηση µε την
κυρία Πρόεδρο θα πάµε µέχρι τον αριθµό 26, δηλαδή και την κ.
Φωτεινή Βάκη. Είχα πει µέχρι τον κ. Κωνσταντινόπουλο που είναι
στον αριθµό 25. Είναι ακριβώς οι µισοί. Αµέσως µετά θα µπούµε
στην ψηφοφορία.
Έχει ζητήσει τον λόγο όχι ακριβώς για δευτερολογία, απ’ ό,τι
κατάλαβα, αλλά για µία µικρή παρέµβαση ο κ. Λαγός. Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δεν κάνει χρήση της δευτερολογίας
του, αλλά µέρος αυτής. Κύριε Λαγέ, δύο λεπτά σάς φτάνουν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε προηγουµένως τον κ. Μητρόπουλο, ο οποίος από
το Βήµα αναφέρθηκε στη λίστα Νικολούδη, που έγινε µεγάλο
θέµα τις τελευταίες ηµέρες. Είχε αναφέρει πριν από λίγες ηµέρες ότι στη λίστα Νικολούδη εµπλέκονται Βουλευτές και στελέχη
όλων των κοµµάτων πλην του ΚΚΕ. Εµείς του είχαµε πει, όπως
και ο Βουλευτής µας ο Αντώνης ο Γρέγος από το Βήµα της Βουλής, να διευκρινίσει ότι σε αυτήν λίστα -και σε καµµία άλλη λίσταδεν βρίσκεται το όνοµα κανενός Βουλευτή ή στελέχους της Χρυσής Αυγής. Μας είχε πει ότι θα το κάνει, αλλά δεν το έκανε.
Επειδή τον είδαµε προηγουµένως που συγκινήθηκε γι’ αυτά που
ακούγονται εις βάρος του –και δικαιολογηµένα συγκινήθηκε εφόσον έχει δίκιο- θα θέλαµε και εµείς να ακουστεί η αλήθεια, ότι
δεν έχουµε καµµία σχέση µε τη συγκεκριµένη λίστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Στέφανος Γκίκας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ήταν παράλογο να
πούµε ότι κανείς δεν θα περίµενε από τον νέο Υπουργό µέσα σε
τρεις µήνες να διορθώσει όλες τις παθογένειες του σωφρονιστικού µας συστήµατος και να παρουσιάσει ένα καινούργιο σωφρονιστικό σύστηµα λειτουργικό και βιώσιµο.
Όµως, κύριε Υπουργέ, φοβάµαι ότι µε το νοµοσχέδιο το οποίο
καταθέσατε, κινούµαστε προς τη λάθος κατεύθυνση.
Τρία είναι τα σηµεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ:
Πρώτον, µε τις διατάξεις που έχετε εισαγάγει για την αποσυµφόρηση των φυλακών, απολύεται -αµνηστεύεται ουσιαστικάένας µεγάλος αριθµός κρατουµένων. Και ερωτώ: Από τις δώδεκα
χιλιάδες και πλέον κρατουµένους πόσοι θα αποφυλακιστούν;
Πόσοι ισοβίτες; Πόσοι εγκληµατίες; Πόσοι ληστές; Πόσοι δολοφόνοι; Πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες, διότι είναι δεδοµένο ότι τους επόµενους µήνες θα αυξηθεί η παραβατικότητα.
Και δεν το λέω µόνον εγώ αυτό. Το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι
που ασχολούνται µε τα αντικείµενα αυτά.
Ένα δεύτερο σηµείο: Φωτογραφίζετε αποφυλακίσεις τροµοκρατών. Κύριε Υπουργέ, µε την τροµοκρατία θα πρέπει να είµαστε κάθετοι. Δεν συνδιαλεγόµαστε. Δεν συζητάµε. Οι
τροµοκράτες έχουν διαπράξει υπέρτατο έγκληµα. Δεν µπορούµε
µε φωτογραφικές διατάξεις να ικανοποιούµε αιτήµατα κουκουλοφόρων, αντιεξουσιαστών και λοιπών. Φοβούµαι ότι χαϊδεύοντας τα αυτιά των κουκουλοφόρων, θα έχουµε, δυστυχώς,
χειρότερα γεγονότα από αυτά που έχουµε βιώσει µέχρι τώρα.
Και εύχοµαι να µην είµαι µάντης κακών ειδήσεων!
Άρα, δεν είναι δυνατόν να συµφωνήσουµε σε διατάξεις που
δίνουν σε τροµοκράτες ή σε ανθρώπους που ρέπουν προς την
τροµοκρατία πεδίο ελεύθερο. Δεν είναι δυνατόν να συµφωνήσουµε.
Ένα τρίτο θέµα που αναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους,
αφορά την τροπολογία που κατετέθη από τους είκοσι οκτώ συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ για τις κουκούλες. Ουσιαστικά ζητούν
την κατάργηση της διάταξης του ν. 3772/2009. Νοµίζω ότι είναι
λάθος να γίνει κάτι τέτοιο, διότι ουσιαστικά δίνουµε πεδίο ελεύθερο σε τροµοκράτες, σε εν δυνάµει τροµοκράτες να δηµιουργούν καταστάσεις, να βανδαλίζουν, να καίνε.
Θα επαναλάβω µια έκφραση που µου έκανε πάρα πολλή εντύπωση από τη σηµερινή τοποθέτηση της εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ,
της σεβαστής κ. Κατριβάνου. Είπε ότι αυτός ο νόµος, ο «κουκουλονόµος», όπως λέγεται, ποινικοποίησε την πολιτική. Ήθελα να
ήξερα τι υπονοούµε, λέγοντας «ποινικοποίησε την πολιτική».
Είναι πολιτική οι µολότοφ; Είναι πολιτική τα γκαζάκια; Είναι πολιτική η Marfin;
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Πρέπει να είµαστε κάθετοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σε
οτιδήποτε ενθαρρύνει κουκουλοφόρους, τροµοκράτες, έκνοµες
ενέργειες πρέπει να είµαστε κάθετοι και να λέµε απόλυτα όχι.
Και στο σηµείο αυτό µου έκανε εντύπωση ο αξιότιµος Υπουργός κ. Βούτσης, ο οποίος είπε ότι δόγµατα, νόµος και τάξη, µηδενική ανοχή στις έκνοµες πράξεις ανήκουν στο παρελθόν.
Μα, είναι δυνατόν να λέµε αυτά τα πράγµατα µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα; Και το κλίµα ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών;
Νοµίζω ότι η ελληνική κοινωνία έχει κατανοήσει τι συνέβαινε
όλα αυτά τα χρόνια, έχει αποµονώσει αυτά τα φαινόµενα και δεν
θέλει επανάληψη τέτοιων ακραίων καταστάσεων και φαινοµένων.
Άρα, σε αυτό θα πρέπει να οµονοήσουµε.
Τέλος, κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά µε πολύ καλή θέληση
θέλω να πω ότι µπορούµε να φτιάξουµε ένα καλύτερο σωφρονιστικό σύστηµα. Βεβαίως, πρέπει να αποσυµφορηθούν οι φυλακές. Όµως, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και εδώ είναι διαχρονική
η ευθύνη. Όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες διώκησαν τον τόπο
έχουν ευθύνη.
Θα σας αναφέρω για παράδειγµα την Κέρκυρα, την εκλογική
µου περιφέρεια. Οι φυλακές της Κέρκυρας είναι πολύ δύσκολες
φυλακές. Όµως, τα προηγούµενα πολλά χρόνια γινόταν συζήτηση για κλείσιµο των φυλακών αυτών και χτίσιµο µιας άλλης,
καινούργιας, σύγχρονης φυλακής έξω από τον αστικό ιστό. Μα,
δεν έγινε τίποτα.
Να, λοιπόν, πεδίον δόξης λαµπρόν να κοιτάξουµε να βελτιώσουµε το ισχύον σωφρονιστικό σύστηµα, να κοιτάξουµε να βελτιώσουµε την ιατρική περίθαλψη των κρατουµένων και τις
συνθήκες διαβίωσης. Δεν µπορούµε, όµως, να αφήνουµε τους
κρατούµενους έξω απλά και µόνο για να αποσυµφορήσουµε τις
φυλακές.
Θα πω και κάτι τελευταίο. Ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης
ανέφερε παραδείγµατα πρώην Υπουργών που είχαν έρθει σε
επαφή µε κρατουµένους σε υπό εξέγερση φυλακές. Σωστά
έπραξαν οι Υπουργοί.
Τότε, βέβαια, κύριε Υπουργέ, τα αιτήµατα ήταν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καλύτερο φαγητό, καλύτερες συνθήκες υγιεινής, καλύτερη επισκεψιµότητα, επισκεπτήριο. Εδώ µιλάµε για
τροµοκράτες, µιλάµε για κουκουλοφόρους. Αυτός ο διάλογος
είναι που θέλετε να κάνετε;
Όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος σήµερα
το πρωί, από τα έξι αιτήµατα τα οποία έχουν υποβληθεί από τους
αντιεξουσιαστές, καλύπτετε τα πέντε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να συναινέσουµε σε αυτό το
νοµοσχέδιο, το οποίο κλείνει το µάτι στους κουκουλοφόρους,
κλείνει το µάτι στους τροµοκράτες και δεν υπηρετεί το εθνικό
συµφέρον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς, κύριε
Γκίκα.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Αυλωνίτου.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις» µας φέρνει να
ασχοληθούµε µε το έγκληµα και την τιµωρία. Μας φέρνει, δηλαδή, να ασχοληθούµε µε ένα ζήτηµα το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του κράτους και αν θέλετε, αποτελεί το βασικότερο λόγο
ύπαρξης του κράτους.
Καταλαβαίνω, λοιπόν, ότι ένα τέτοιο νοµοσχέδιο γεννά πάθη.
Όµως, την ίδια στιγµή αναδεικνύει βασικές φιλοσοφικές διαφορές και αντιλήψεις που υπάρχουν µεταξύ µας. Οι φιλοσοφικές
διαφορές είναι θεµιτές. Τα πάθη, όµως, είναι πάντα κακός σύµβουλος για όποιον νοµοθετεί. Τα πάθη συνήθως κρύβουν φόβους που αν καταφέρουν να λάβουν µορφή νόµου, ικανοποιούν
µεν προσωρινά το πείσµα, αλλά µακροπρόθεσµα βλάπτουν την
κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ονοµάζουµε το σύστηµα των
φυλακών µας σωφρονιστικό σύστηµα µε την ελπίδα ότι µέσα εκεί
θα επιτευχθεί ο σωφρονισµός και η διόρθωση των παραβατών,
βεβαίως δια της αναλογικής τιµωρίας. Δυστυχώς, η σχετική αι-
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σιοδοξία παραµένει αποκλειστικά ετυµολογική. Στην πράξη, οι
φυλακές µας αποτελούν στην καλύτερη περίπτωση χώρους εναπόθεσης ανθρώπων µε παραβατική συµπεριφορά, για να µη συνεχίσουν να βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο και στη χειρότερη
περίπτωση αποτελούν χώρους συνέχισης της εγκληµατικής δραστηριότητας, χώρους οργάνωσης συµµοριών και χώρους εκπαίδευσης ανθρώπων που διέπραξαν µικρές παραβάσεις στα
µυστικά του επαγγέλµατος, ώστε την επόµενη φορά να έχουν
καλύτερη τεχνογνωσία για να διαπράξουν µεγαλύτερες παραβάσεις.
Τι είναι, όµως, αυτό που κάνει το σωφρονιστικό µας σύστηµα
να αποτυγχάνει; Μήπως η έλλειψη πόρων; Μήπως η ανοργανωσιά; Όλα αυτά σίγουρα συντελούν. Όµως, υπάρχει µία ακόµα παράµετρος, η εκδικητικότητα. Έχοντας να διαλέξουµε ανάµεσα
σε τρεις διακριτές επιλογές, δηλαδή να διορθώσουµε τους παραβάτες και να τους σωφρονίσουµε, να τους αποµονώσουµε για
να µη βλάπτουν την κοινωνία ή να τους εκδικηθούµε, συχνάπυκνά διαλέγουµε µία µετρηµένη εκδίκηση. Βλέπετε, είναι πιο
εύκολο. Είναι και φθηνότερο. Μας επιτρέπει να βγάλουµε ένα δεκάρικο λόγο για το πόσο αυστηροί είµαστε µε την εγκληµατικότητα, χωρίς να κάνουµε όµως τίποτα για να τη µειώσουµε. Όµως,
το πρόβληµα είναι ότι µπορεί µεν να είναι κάποιος αυστηρός,
αλλά την ίδια στιγµή µπορεί να είναι και αναποτελεσµατικός.
Αυτό είναι το πιο σηµαντικό σηµείο, το πιο σηµαντικό πρόβληµα,
από το οποίο πάσχει το σωφρονιστικό µας σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος είναι ο στόχος του σωφρονιστικού συστήµατος µίας ευνοµούµενης χώρας; Νοµίζω ότι
θα συµφωνήσουµε όλοι ότι πρέπει να µειώσουµε την εγκληµατικότητα. Με βάση αυτό το κριτήριο, το νοµοσχέδιο που έχουµε
µπροστά µας επιδιώκει κατ’ αρχάς να βγάλει από το σωφρονιστικό µας σύστηµα την ανώφελη αυστηρότητα που καταντά επιζήµια για τη δηµόσια ασφάλεια. Δεν θέλουµε να κλείνουµε
ανήλικους παραβάτες σε ιδρύµατα που θα τους κάνουν εγκληµατίες καριέρας. Θέλουµε να τους επαναφέρουµε χρήσιµους πολίτες στην κοινωνία. Δεν θέλουµε να λειτουργούµε τις φυλακές
ως ιδρύµατα περίθαλψης αναπήρων που βρίσκονται σε αντικειµενική αδυναµία να εγκληµατήσουν, γιατί κάτι τέτοιο δεν προάγει
τη δηµόσια ασφάλεια. Δεν θέλουµε φυλακές που να αδυνατούν
λόγω υπερσυµφόρησης να εκπληρώσουν οποιαδήποτε σωφρονιστική ενέργεια επανένταξης των κρατουµένων στην κοινωνία.
Δεν θέλουµε να αφήνουµε στις φυλακές ανθρώπους που έχουν
εκτίσει την ποινή τους, γιατί καθυστερήσαµε να τους απελάσουµε και δεν ξέρουµε τι να τους κάνουµε.
Όµως, ακούω συναδέλφους να εξανίστανται και να λένε ότι αν
αποσυµφορηθούν οι φυλακές, θα ξεχυθεί στους δρόµους ένας
οχετός ανοµίας και θα µας πνίξει. Ξαφνικά θα γεµίσουµε τυφλούς βοµβιστές, υπερήλικους βιαστές και ανάπηρους ληστές.
Θα µπορούσα, ίσως, να θεωρήσω τις σχετικές παρατηρήσεις ως
ένδειξη µίας διαφορετικής φιλοσοφίας για το θέµα ή ως ένδειξη,
αν θέλετε, υπερευαισθησίας κάποιων για θέµατα δηµόσιας
τάξης, αν δεν είχαµε δει τα αποτελέσµατα που έφερε στη χώρα
η εφαρµογή αυτής της προσέγγισης τα τελευταία χρόνια.
Όλοι µας επαινέσαµε την Ελληνική Αστυνοµία, όταν κατάφερε
µε κίνδυνο και αυτοθυσία να συλλάβει για δεύτερη φορά το Νίκο
Μαζιώτη. Τον συνέλαβε, όµως, για δεύτερη φορά, επειδή το σωφρονιστικό µας σύστηµα δεν κατάφερε να τον κρατήσει µέσα
την πρώτη φορά που τον είχε συλλάβει.
Όλοι µας επαινέσαµε την Ελληνική Αστυνοµία όταν κατάφερε
να εξουδετερώσει τα σχέδια που κατέστρωναν οι µοσχοαναθρεµµένοι επαναστάτες των πυρήνων της φωτιάς, µαζί –λέει- µε
τους σκληρούς ποινικούς. Πώς βρέθηκαν, όµως, αυτές οι δύο
ετερόκλητες οµάδες να συνεργάζονται; Γνωρίστηκαν µέσα στις
φυλακές, όπου τους συστέγαζε η υπεραυστηρότητα κάποιων
Υπουργών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά υπήρξαν τα πρακτικά -θα
έλεγα- αποτελέσµατα της άτεγκτης στάσης των επικριτών του
σηµερινού νοµοσχεδίου στο πρόσφατο παρελθόν. Επιτρέψτε
µας, λοιπόν, να διδασκόµεθα από λάθη προηγούµενων κυβερνήσεων και να µην αξιώνετε να τα επαναλάβουµε.
Υπερψηφίζω το σηµερινό νοµοσχέδιο ως έχει. Το θεωρώ ένα
πάρα πολύ σηµαντικό πρώτο βήµα για να αποκτήσει επιτέλους
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η χώρα ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό σωφρονιστικό σύστηµα, ένα σωφρονιστικό σύστηµα που να συνάδει µε τον πολιτικό πολιτισµό µας και µε το κοινοτικό κεκτηµένο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έχει τον λόγο.
Ακολουθεί η κ. Φωτεινή Βάκη και µπαίνουµε στην ψηφοφορία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε το τρίτο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης.
Η Κυβέρνηση µετά το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση
και τα 200 εκατοµµύρια, µετά το νοµοσχέδιο για τις εκατό δόσεις, σήµερα επιλέγει να φέρει ένα νοµοσχέδιο µε κύριο πρόσωπο τον Σάββα Ξηρό και την τροµοκρατία.
Ας δούµε, όµως, τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα δεν έπρεπε να φέρετε ένα νοµοσχέδιο
για την επιτάχυνση των διαδικασιών απονοµής της δικαιοσύνης,
το οποίο θα βοηθούσε και τους πολίτες, αλλά και το κράτος;
Ας είµαστε ειλικρινείς, κύριοι συνάδελφοι: Υλοποιείτε δεσµεύσεις απέναντι στον αντιεξουσιαστικό χώρο και όχι µόνο. Αυτοί
χτυπάνε τα νταούλια και τους ζουρνάδες και εσείς χορεύετε. Δεν
διαπραγµατευόσαστε ανοιχτά ή κρυφά µε τους καταληψίες.
Είναι συνοµιλητές αρκετών Υπουργών. Το υπονόησε ευθέως ο
κ. Πανούσης, ο οποίος ζήτησε από τον Πρωθυπουργό κατ’ ιδίαν
συνάντηση. Και µετά λέει ότι άλλαξε η πολιτική. Δεν εκτελείτε εισαγγελικές διαταγές και εντολές. Οι καταληψίες, όπως είπε και
η εισηγήτριά µας, θα σταµατήσουν µόνο σε πρώτη φάση όταν
θα ψηφιστεί ο νόµος.
Μιλάτε για τροµοϋστερία, αλλά ο Υπουργός σας ο κ. Πανούσης, µίλησε για νεκρό. Είναι και αυτός µνηµονιακός τροµολάγνος;
Κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είκοσι οκτώ Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητάνε να αλλάξουν µε τροπολογία τους θέµατα που αφορούν τους κουκουλοφόρους.
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τον «κουκουλονόµο». «Κουκουλονόµο» τον λέγατε!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Τον «κουκουλονόµο».
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε µε να µιλήσω.
Ζούµε την εποχή, κύριοι Υπουργοί, όπου στις Σκουριές -είχαµε
σήµερα και τη µεγάλη διαδήλωση των εργατών…
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Διαδήλωση της «EL DORADO».
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Της «EL DORADO»
πολύ σωστά. Αφήστε µε λίγο να µιλήσω.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Βοηθάµε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ζούµε στην εποχή όπου
οι κουκουλοφόροι, κύριε Βούτση,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Φτάσαµε µια χαρά
µέχρι τις 21.30’. Μην το χαλάσουµε. Να ψηφίσουµε µε ηρεµία.
Μετά, όταν θα µε αντικαταστήσουν, ας γίνει τσακωµός.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: …έχουν τη δυνατότητα,
παρουσία της Βουλευτής σας, της κ. Ιγγλέζη, να πετάνε πέτρες,
βίδες και η κυρία Βουλευτής να σας κάνει παρατηρήσεις. Και
απέναντι είναι οι εργάτες, χωρίς κουκούλες, οι οποίοι αγωνίζονται για τα δικά τους δικαιώµατα, ακόµα και αν διαφωνείτε. Είναι,
όµως, χωρίς κουκούλες.
Εσείς θέλετε, γιατί ξέρετε ποιοι είναι. Είµαι σίγουρος ότι η κ.
Ιγγλέζη ξέρει ποιοι φορούν τις κουκούλες. Και δεν είναι κάτοικοι,
γιατί οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να φορέσουν κουκούλες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι άνθρωποι από τον
αντιεξουσιαστικό χώρο, είτε από την Αθήνα είτε από τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι άνθρωποι…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ντροπή αυτό που
λέτε! Εάν έχετε στοιχεία, να τα πείτε ευθέως τώρα! Κατηγορείτε
Βουλευτή ότι..
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Διαµαντόπουλε, εσείς έχετε πει χειρότερα και δεν σας διακόπτει κανείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι έχω πει, κύριε Πρόεδρε;
Θέλω τον λόγο επί προσωπικού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μετά, κύριε Διαµαντόπουλε. Καθίστε στη θέση σας. Να τελειώσει ο οµιλητής και αν
υπάρχει θέµα επί προσωπικού, θα σας δώσω τον λόγο. Ήρεµα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί φωνάζετε, κύριε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως, ακόµα και σ’
αυτό το θέµα µε τις Σκουριές, υπάρχει ακόµα µία υποκρισία του
ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας καταθέσω ένα δηµοσίευµα του 1994, όπου τότε
ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντόπουλος µαζί µε το σηµερινό Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Μπαλάφα είχαν επισκεφθεί τα
Μεταλλεία στις Σκουριές. Μάλιστα, ο κ. Κωνσταντόπουλος –θα
σας καταθέσω το δηµοσίευµα- και ο κ. Μπαλάφας και η κ. Ξηροτύρη είχαν ζητήσει τότε -γιατί κάτοικοι είχαν θέσει και τότε περιβαλλοντολογικά ζητήµατα - να σταµατήσει αυτή η διαδικασία
απέναντι στους εργάτες της TVX. Δεν ξέρω αν είναι διαφορετικό,
αν είναι «TVX» ή «EL DORADO», κυρία Κανελλοπούλου, αλλά και
τότε υπήρχε επιχειρηµατίας. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί τότε
ήταν νόµιµοι οι αγώνες των εργατών των Μεταλλείων, αλλά σήµερα είναι παράνοµοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ρωτάτε;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως θα µας δώσετε
µία απάντηση γι’ αυτό…
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλιστα!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: …ή τότε εσείς όπου
πάει η Αριστερά και ο Πρόεδρός σας -ο πρώην Πρόεδρος και
σήµερα στην Επιτροπή των Σοφών- κάνει το σωστό, ενώ ο οποιοσδήποτε άλλος πάει, είναι υπάλληλος της «EL DORADO»; Ήταν
και τότε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντόπουλος υπάλληλος της «TVX»; Εγώ δεν το πιστεύω.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µιλάτε πολλή ώρα ακόµα για
ανθρώπους απόντες και για ανθρώπους που δεν µπορούν να
απαντήσουν;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα απαντήσετε εσείς!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Για το νοµοσχέδιο έχετε να µας
πείτε κάτι;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Κυβέρνηση δια του κ. Βούτση έστειλε ένα ξεκάθαρο µήνυµα, σχετικά µε το ποιους θέλει να πάει την επόµενη
µέρα. Η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει για τις επόµενες κινήσεις
της. Έχει αποφασίσει µε ποιους θέλει να είναι, όταν θα αποφασίσει και θα πάρει και τις τελικές της αποφάσεις για την ίδια τη
χώρα και θέλει συµµάχους από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα και δεν θα διαψευστεί κανένας από εµάς,
γιατί αυτός ο χρόνος θα έρθει πολύ σύντοµα.
Και ολοκληρώνω µε µία παραίνεση προς την κ. Κωνσταντοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Άντε πάλι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κρατήστε την για αργότερα, όταν θα είναι, για να σας ακούσει.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πειράζει. Θα της το
µεταφέρετε. Ας ήταν εδώ!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
Κύριε Βούτση, λέτε πάρα πολλές φορές ότι αν αποτύχετε
εσείς, θα έρθει η Χρυσή Αυγή.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Θα κάνετε εσείς εθνική ενότητα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν το είπαµε αυτό.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε µε λίγο! Πριν
λίγες µέρες, όταν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µίλησε για λαθροµετανάστες, η κυρία Πρόεδρος είπε ότι είναι ρατσισµός. Σήµερα, όταν ένας Χρυσαυγίτης Βουλευτής
χρησιµοποίησε την ίδια ορολογία, η Πρόεδρος πετούσε χαρταετό.
Πιστεύω ότι εσείς δεν θέλετε να είστε ο µέγας χορηγός της
Χρυσής Αυγής. Είµαι σίγουρος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει την επόµενη µέρα να έχει σύµµαχο τη Χρυσή Αυγή.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ζητάτε τον λόγο επί
προσωπικού; Γιατί εγώ δεν άκουσα να αναφερθεί ο κ. Κωνσταντινόπουλος στο πρόσωπό σας. Πείτε ποιο είναι το προσωπικό
πρώτα και ύστερα θα δω αν θα σας δώσω τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’
αρχάς ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού όχι σε αναφορά του κ.
Κωνσταντινόπουλου, αλλά σε αναφορά δική σας και θέλω να
αναπτύξω το συλλογισµό µου. Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για λόγους καθαρά
ευαισθησίας δικής µου, διαφορετικά είστε εκτός Κανονισµού.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό επί προσωπικού. Ορίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Βασικά υπάρχει µια αντίφαση σε αυτό που λέτε όσον αφορά την ευαισθησία σας, αλλά
θέλω να το βάλω σε αντιπαράθεση µε κάτι άλλο που γίνεται στην
Αίθουσα από την αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Όλοι επιτίθονται στην Πρόεδρο της Βουλής την κ. Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι, δήθεν, δεν είναι αντικειµενική από του
Βήµατος που προεδρεύει και πως πρέπει ουσιαστικά να αλλάξει
την τακτική της.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν είναι Βήµα, είναι καρέκλα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό υπονοήσατε κι εσείς,
ακόµη και σε αυτήν τη συνεδρίαση. Αλλά -έλα µου ντε!- ο πειρασµός µάλλον είναι πολύ γλυκός και υποκύψατε.
Αναφέρατε πως έχω πει εγώ χειρότερα από του Βήµατος της
Βουλής και πως δεν µε διέκοψε κανένας. Κατ’ αρχάς αυτό δεν
είναι αντικειµενικό κριτήριο. Είστε Πρόεδρος και εφόσον είστε
Πρόεδρος και προεδρεύετε θέλω να µου αναφέρετε τώρα τι χειρότερο έχει ειπωθεί από µένα. Μπορούµε να ανατρέξουµε και
στα Πρακτικά. Αν δεν το ανακαλέσετε αυτό και δεν µου ζητήσετε
συγγνώµη, θέλω να µου πείτε ποιο επίµαχο έχω πει και είναι χειρότερο.
Παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όταν θα είµαι από
κάτω, θα σας απαντήσω λεπτοµερώς. Επί του παρόντος δεν
έχετε καµµία απάντηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπατε από πάνω, από
την Έδρα. Ανακαλέστε και ζητήστε συγγνώµη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ακούσετε την
απάντηση από κάτω. Ιδεολογική κατήχηση αλλού, όχι σε εµένα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ζητήσετε συγγνώµη γι’
αυτήν σας τη συµπεριφορά. Αποκαλύπτεστε! Αποκαλύπτεστε και
εσείς και οι υπόλοιποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κ. Φωτεινή Βάκη
έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Από εκεί κάνατε την παρατήρηση, όµως.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Πριν ξεκινήσω την οµιλία µου, δεν θα αντισταθώ στον πειρασµό και απευθυνόµενη στον προηγούµενο οµιλητή να πω µόνο ένα πράγµα. Οι µη βίαιες δηµόσιες πράξεις
επίδειξης πολιτικής ανυπακοής εναντίον περιβαλλοντικών, οικολογικών, οικονοµικών εγκληµάτων, για εσάς εξισώνονται µε τροµοκρατική ενέργεια. Λυπάµαι πολύ. Μας αποδείξατε ότι αυτός
είναι ο νοµικός και πολιτικός πολιτισµός σας και ότι έχετε πάρει
διαζύγιο από οποιονδήποτε λόγο περί πολιτικών δικαιωµάτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Στο προκείµενο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πνεύµα που
διαπνέει το προς ψήφιση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις φυλακές µάς υπενθύµισε ότι το ελληνικό σωφρονιστικό σύστηµα µπορεί να διανύει περήφανα µια µετά Τσέζαρε
Μπεκαρία εποχή, έστω και µε δύο αιώνες καθυστέρησης. Μας
υπενθύµισε ότι η δικαιοσύνη δεν συρρικνώνεται στην ανταποδοτική διάσταση του οφθαλµός εναντίον οφθαλµού. Δεν είναι τιµωρία. Είναι σωφρονισµός.
Μας υπενθύµισε µε άλλα λόγια ότι ο ποινικός κολασµός, θωρακισµένος µε ηθικές και ανθρωπιστικές αρχές, δεν εκδικείται,
αλλά αποτρέπει µελλοντικές εκδηλώσεις εγκληµατικής συµπεριφοράς. Μας υπενθύµισε ότι οι φυλακές δεν είναι αποθήκες αν-
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θρώπων και οι κρατούµενοι δεν είναι οι αόρατοι άνθρωποι-σκιές
χωρίς δικαιώµατα, που πρέπει να φτάσουν στο έσχατο σηµείο
της βιολογικής τους υπόστασης, να σακατευτούν, να καταχωρηθούν ως ανάπηροι για να απαιτήσουν κάποια δικαιώµατα.
Η µονοµερής συνάρτηση των δικαιωµάτων των κρατουµένων
µε το ποσοστό αναπηρίας, το πόσο ανάπηρος είσαι για να σου
εκχωρηθούν τα στοιχειώδη δικαιώµατα, δεν εκτρέπει τη συζήτηση µόνο από τον πραγµατικό σκοπό της ποινής, αλλά φαλκιδεύει και τις καταστατικές αρχές του κράτους δικαίου.
Το ακαταλόγιστο της ποινής για τους ανήλικους από δεκατριών µέχρι δεκαπέντε ετών, που εναρµονίζεται µε τη Διεθνή
Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού αποτρέπει τον στιγµατισµό, που συνεπάγεται τη σχεδόν βέβαιη επιστροφή στη φυλακή. Το ίδιο ισχύει και για τους τοξικοεξαρτηµένους. Ο
τερµατισµός της κράτησης των υπερηλίκων, οι οποίοι θα είναι
σε κατ’ οίκον περιορισµό µετά το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας
τους, διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι δεν θα πεθαίνουν στις φυλακές.
Τα άρθρα για τους ανάπηρους, τους φιλοξενούµενους και
τους προσωρινά κρατούµενους θα συµβάλουν στην αποσυµφόρηση των φυλακών, που είναι αδήριτη προϋπόθεση του εξανθρωπισµού τους. Πόσοι όσοι ενίστανται στα παραπάνω
επισκέφθηκαν τις φυλακές, που λειτουργούν ως αποθήκες αέναου ευτελισµού πόνου και οδύνης; Πόσοι επισκέφθηκαν το νοσοκοµείο των Φυλακών Κορυδαλλού, µε τα δίπατα κρεβάτια και
ασθενείς να συµβιώνουν µε κατσαρίδες;
Η µεγάλη συµβολή του νοµοσχεδίου στην επανερµηνεία του
σωφρονισµού είναι η κατάργηση των κολαστηρίων, των διαβόητων φυλακών τύπου Γ’, που διέπονται σαφώς από τη λογική εξόντωσης των κρατουµένων. Η λογική των ναζιστικών στρατοπέδων
συγκέντρωσης συνίστατο στη θανάτωση των ανθρώπων µε
όρους βιοµηχανικής παραγωγής πτωµάτων, ανοίγοντας έτσι το
δρόµο στη µεταµόρφωση των ανθρώπων σε πρώτη ύλη και εποµένως στην απανθρωποίηση τους.
Προτού χρεοκοπήσει ο 21ος αιώνας, ξεκίνησε αρµατωµένος το
διαβόητο πόλεµο κατά της τροµοκρατίας και εις το όνοµα της
ασφάλειας ευτέλισε τη δηµοκρατία, ήρε πολιτικά δικαιώµατα, µετέτρεψε τον πλανήτη σε ένα σύστηµα επιτήρησης και εγκαινίασε
τους προληπτικούς πολέµους, τις προληπτικές συλλήψεις και τα
«Γκουαντάναµο» µεσούσης της υπερήφανης δηµοκρατίας.
Η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’ ισοδυναµεί µε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, µε την αποκατάσταση της ισότητας
και της αναλογικότητας, των καταστατικών, δηλαδή, αρχών ενός
κράτους δικαίου. Και τούτο όχι µόνο ως προς τη λογική εκδίκησης και εξόντωσης που χαρακτηρίζουν την κάθειρξη αλλά επιπλέον και ως προς τα κριτήρια υπαγωγής των κρατουµένων στο
καθεστώς των εν λόγω φυλακών, που ναρκοθετούν το δικαιϊκό
πολιτισµό, εφόσον δοµούνται σε υποκειµενικές σχετικές και άρα
επισφαλείς κρίσεις περί επικινδυνότητας, οι οποίες εκφέρονται
από τον εισαγγελέα, δηλαδή ένα µονοπρόσωπο όργανο.
Τέλος και ως προς την προπαγάνδα περί νοµοσχεδίου που
φωτογραφίζει το Σάββα Ξηρό, κάποια ρητορικά ερωτήµατα: Αναρωτιέµαι, και οι φορείς που βρέθηκαν στη Βουλή στις 8 Απριλίου,
όπως Ενώσεις Δικαστικών, Οµοσπονδία Σωφρονιστικών, Συνήγορος του Πολίτη, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου µεταξύ άλλων διάκεινται φιλικά στην τροµοκρατία;
Μήπως και η κ. Βασιλική Θάνου, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που σε ακρόαση φορέων στη Βουλή δήλωσε -και παραθέτω δικά της λόγια-: «Όταν ένας έγκλειστος στις
φυλακές, διαπιστωµένα έχει αναπηρία 80% και έχει εκτίσει και
ένα µεγάλο µέρος της ποινής του και αφού οι φυλακές δεν µπορούν να του παράσχουν τη δυνατότητα να αντιµετωπιστεί το µεγάλο αυτό πρόβληµα αναπηρίας, γιατί να έχει αντίρρηση η
Ένωση Δικαστών να εκτίει το υπόλοιπο της ποινής του σε κατ’
οίκον περιορισµό;». Μήπως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µεροληπτεί υπέρ του Ξηρού, όταν καταδίκασε δις στην Ελλάδα, πρώτα το Σεπτέµβριο του 2010 και ξανά
το Μάρτιο του 2011;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν να διεξάγεται
η συζήτηση για ένα µείζον νοµοσχέδιο που αλλάζει το δικαιϊκό
χάρτη µε όρους «µπαµπούλα». Σε τι βοηθά την καλλιέργεια και

1504

την εµπέδωση της δηµοκρατίας η παράταση της κράτησης ενός
ανθρώπου σχεδόν ετοιµοθάνατου, όποιος και να είναι αυτός; Δεν
µε ενδιαφέρει το ονοµατεπώνυµο. Είναι δυνατόν µια θεσµική συζήτηση περί σωφρονιστικού συστήµατος να ανάγεται σε διαπροσωπική σχέση θύτη και θύµατος;
Αναµφίβολα η ανθρώπινη ζωή είναι µοναδική και ανεπανάληπτη και κανείς νόµος δεν µπορεί να την επαναφέρει. Αναµφίβολα
κανείς δεν µπορεί να µετρήσει τον ανθρώπινο πόνο. Η Χάνα
Άρεντ ανέδειξε τη συγχώρεση, όχι µόνο ως καταστατικό όρο της
ανθρώπινης κατάστασης αλλά και ως µονόδροµο επιβίωσης κοινωνιών τραυµατισµένων από τη φρίκη του ολοκαυτώµατος και
των ναζιστικών θηριωδιών. Ουδείς, όµως, µπορεί να αξιώσει από
τα θύµατα και τους οικείους τους ούτε τη συγχώρεση, αλλά ούτε
και την εκδίκηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ).
Ή για να το θέσουµε διαφορετικά: Ο νοµικός πολιτισµός της
νεωτερικότητας υπερβαίνει το εθιµικό δίκαιο της υποχρέωσης
για εκδίκηση του αίµατος και καθιστά τη νοµοθετική και τη δικαστική εξουσία, δηλαδή έναν τρίτο, αρµόδιες για τη συγχώρεση
ή την τιµωρία.
Ωστόσο, η εκδίκηση ως αποκλειστικός γνώµονας του σωφρονιστικού συστήµατος προσιδιάζει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα
και όχι σε δηµοκρατίες. Και στη δηµοκρατία τα ανθρώπινα δικαιώµατα, οι νοµικές διατάξεις που εξανθρωπίζουν τις συνθήκες
στις φυλακές γκρεµίζοντας τη φυλακή µέσα στη φυλακή και σωφρονίζουν χωρίς να εκδικούνται, δεν είναι a la carte και δεν
ισχύουν κατά περίπτωση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Βάκη.
Θα µιλήσει άλλη µία οµιλήτρια ενόσω ενηµερώνοµαι από τις
υπηρεσίες, η κ. Έλενα Ψαρρέα και αµέσως µετά θα προβούµε
στην ψηφοφορία επί της αρχής και θα σας ενηµερώσω και για
την διαδικασία που θα ακολουθήσουµε.
Ορίστε, κυρία Ψαρρέα, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΡΕΑ: Ευχαριστώ.
Με το παρόν νοµοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί µία προεκλογική
του δέσµευση, η οποία αποτελεί επείγουσα ανάγκη, µια πρώτη
σειρά σηµαντικών δικαιωµατικών αλλαγών που καταργούν τον
ακραίο αυταρχισµό, ενισχύουν ευπαθείς κοινωνικές κατηγορίες,
όπως οι ανήλικοι και ανήλικες κρατούµενοι, οι υπερήλικες ή οι
ασθενείς µε βαριές ασθένειες και µε υψηλά ποσοστά αναπηρίας.
Βασική αντίληψη που διακατέχει το νοµοσχέδιο είναι η σκέψη
ότι η ίδια η έκτιση της ποινής αποτελεί επαρκές µέτρο για τον
κρατούµενο. Αντίθετα, ο τρόπος έκτισης της ποινής υπό απάνθρωπες συνθήκες οδηγεί σε µία δεύτερη και οξύτερη τιµωρία
και επί της ουσίας σε µια δεύτερη ποινή πιο απάνθρωπη και πιο
σκληρή σε σχέση µε την πρώτη. Ιδίως το πείραµα των φυλακών
τύπου Γ’ είναι ένα διεθνώς αποτυχηµένο σωφρονιστικό πείραµα,
που όπου εφαρµόστηκε, σε Ιταλία και Γερµανία παλαιότερα και
πρόσφατα στην Τουρκία, όχι µόνο δεν αύξησε την ασφάλεια των
πολιτών και των κρατουµένων αλλά οδήγησε σε εξεγέρσεις και
βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές.
Οι φυλακές χωρίς ένα πλαίσιο σεβασµού των δικαιωµάτων των
κρατουµένων είναι οι κατ’ εξοχήν χώροι κλιµάκωσης της βίας είτε
ανάµεσα στους κρατουµένους και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους είτε ανάµεσα στους ίδιους τους κρατουµένους και κατά
του ίδιου του εαυτού τους µε τη µορφή της αυτοκτονίας.
Καµµία έκπληξη για το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο αυτό αντιµετωπίζεται από τις συντηρητικές, από τις νεοφιλελεύθερες δυνάµεις µε κραυγές για νόµο και τάξη και µε την πρακτική της
τροµο-υστερίας. Θα µας εξέπληττε το αντίθετο. Οι δυνάµεις
αυτές αντιµετωπίζουν το σωφρονιστικό σύστηµα, όχι κυρίως ως
µέσο ανάσχεσης της εγκληµατικότητας αλλά ως δεξαµενή εξαθλίωσης των απόρων και ως µέσο ψυχικής και φυσικής εξουδετέρωσης των κρατουµένων.
Τους είναι ξένη η αντίληψη ότι ο εξανθρωπισµός και η ηπιότερη έκτιση της ποινής είναι πραγµατικά αναµορφωτικά µέτρα.
Μέτρα επανένταξης στην κοινωνία, µέτρα ανάσχεσης των παρα-
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βατικών συµπεριφορών. Τους είναι ξένη η αντίληψη ότι οι άνθρωποι που ζουν υπό εξαιρετικά καταπιεστικές σωφρονιστικές συνθήκες, µπορούν να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες κράτησης.
Όταν αυτό συµβαίνει, τους είναι αδιάφορο. Και όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές, τους είναι πάλι αδιάφορο.
Η στρατιωτικοποίηση, όµως, της λειτουργίας της φυλακής δεν
λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στην κοινωνία. Αντίθετα, αντίκειται στο βασικό κανόνα του σωφρονισµού που είναι η επανένταξη. Η συρρίκνωση των δικαιωµάτων θέτει ουσιαστικά µια
ισόβια διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στον κρατούµενο και την
κοινωνία. Κατά τον τρόπο αυτό η φυλακή λογίζεται ως η µοίρα
των κρατουµένων και ο δρόµος επιστροφής στην κοινωνία εγκαταλείπεται για πάντα.
Σε πολύ θετική κατεύθυνση κινείται η µείωση του ορίου της
υπό όρους απόλυσης. Η µείωση των ορίων βασίζεται στη διαπίστωση ότι η υπέρβαση ενός σηµαντικού ορίου έκτισης της ποινής, πάνω από τα 2/5, δεν λειτουργεί στην κατεύθυνση της
πρόληψης τέλεσης άλλων αδικηµάτων από τον κρατούµενο,
αλλά στην περαιτέρω φθορά της σωµατικής και ψυχικής του ακεραιότητας, καθώς και στην παγίωση µιας ροπής προς την κοινωνική αποµόνωση και την καταφυγή στην παραβατικότητα ως
µοναδικό σηµείο κοινωνικής αναφοράς.
Προβάλλετε το επιχείρηµα ότι η υπό όρο απόλυση δε θα
έπρεπε να είναι οριζόντια. Όµως το ισχύον Ποινικό Δίκαιο αποδέχεται την υπό όρο απόλυση για όλους τους δράστες σοβαρούς κακουργηµατικών ποινικών πράξεων. Το αποδέχεται ως
τώρα και πριν από την τωρινή ρύθµιση. Άρα, το επιχείρηµα αυτό
στέκεται απέναντι σε όποια ανθρωπιστική αντίληψη διαπερνά γενικά το Ποινικό Δικονοµικό Δίκαιο.
Πολύ θετική είναι επίσης η επέκταση της υπό όρου απόλυσης
πέρα από τις ως τώρα περιπτώσεις και σε αναπήρους µε ποσοστό άνω του 50%, εφόσον δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν
και όχι µόνο σε όσους υπερβαίνουν το 67%, καθώς και η έκτιση
της ποινής κατ’ οίκον σε όσους είναι ανάπηροι άνω του 80% και
έχουν εκτίσει ήδη δέκα έτη από την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
Ανεξαρτήτως της βαρύτητας ή του είδους της πράξης και σε
αντίθεση µε τη λογική της αυταρχικής τροµοϋστερίας, άνθρωποι
που είναι βαριά ασθενείς και ανάπηροι πρέπει να µπορούν να
απολυθούν. Η δηµοκρατία και το κράτος δικαίου δεν µπορούν
να συγκροτούν µια εκδικητική κοινωνικά και ανθρώπινα ανάλγητη
και απάνθρωπη πραγµατικότητα. Οι κρατούµενοι µε τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να λαµβάνουν τη δυνατότητα να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους σε ανθρώπινες και οικείες σε
αυτούς συνθήκες. Το να πεθάνει στη φυλακή ένας βαριά ανάπηρος κρατούµενος, αποτελεί όνειδος για την κοινωνία και όχι κάποια µορφή δήθεν άµυνας της δηµοκρατίας.
Θα ήθελα λίγο να σταθώ στη βουλευτική τροπολογία για την
κατάργηση των διατάξεων του λεγόµενου «κουκουλονόµου». Οι
διατάξεις αυτές επιτείνουν την τιµωρία λόγω µιας συµπεριφοράς
η οποία δεν είναι λογικό ούτε και αναλογικό να επιτείνει από µόνη
της την ποινή, δεδοµένου ότι οι περιστάσεις τέλεσης του εγκλήµατος ή τα κίνητρα ή ο τρόπος τέλεσης λαµβάνεται υπ’ όψιν κατά
το άρθρο 79 του Ποινικού Κώδικα. Η αύξηση του ορίου ποινής
λόγω της κουκούλας είναι άχρηστη και επικίνδυνη.
Η δική σας λογική, η λογική των προηγούµενων κυβερνήσεων,
ήταν η αύξηση των διοικητικών µέτρων, η γιγάντωση του κατασταλτικού µηχανισµού για να αντιµετωπίσετε τη λαϊκή οργή που
προξενούσε η βαρβαρότητα των αντιµνηµονιακών πολιτικών σας.
Η προηγούµενη κυβέρνηση αλλά και οι διωκτικές αρχές ως τώρα
έκαναν όχι µόνο χρήση αλλά σαφή κατάχρηση αυτών των διατάξεων κατά των διαδηλωτών.
Επίσης, θετική είναι η τροπολογία για την τροποποίηση της
λήψης DNA, ώστε να αποτρέπεται η εξαναγκαστική λήψη του και
µάλιστα κατά τρόπο που προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Το νοµοσχέδιο στο σύνολό του αντιµετωπίζει το πρόβληµα
υπερσυσσώρευσης των φυλακών, αποκαθιστά και ενισχύει τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η υπερσυσσώρευση των φυλακών τα τελευταία χρόνια και ιδίως κρατουµένων οι οποίοι είναι φτωχοί,
µετανάστες, µετανάστριες, άποροι, άπορες και άστεγοι, χρήστες
ναρκωτικών ουσιών οδηγεί σε αυτό που διεθνώς χαρακτηρίζεται
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ως διαχείριση της φτώχειας µέσω του ποινικού και του σωφρονιστικού συστήµατος.
Για µας η φτωχοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισµός ευρύτατων απόρων στρωµάτων σχετίζονται µε τα µνηµόνια, την
ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική των τελευταίων ετών στη χώρα
µας και την Ευρώπη. Για µας η αναδιανοµή σε φιλολαϊκή και φιλεργατική κατεύθυνση είναι το καλύτερο, διαρκέστερο και αποτελεσµατικότερο αντεγκληµατικό και αντιπαραβατικό µέτρο.
Η φυλακή για χιλιάδες κρατούµενους και κρατούµενες είναι
το σπίτι τους, όπως και για τους υπαλλήλους που περνούν τη
µισή µέρα τους εκεί. Μπορείτε να µας περιγράψετε πώς πρέπει
να είναι αυτό το σπίτι; Γιατί εµείς µπορούµε να σας περιγράψουµε πώς είναι τώρα. Συνθήκες κολαστηρίου. Και αυτό φιλοδοξούµε να αλλάξουµε. Σε αυτές τις συνθήκες κρίσης όταν το
βίωµα της ανεργίας, της φτώχειας, της αδικίας και τελικά της
εξαθλίωσης αφορά µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας δεν εξορίζεται
η ανησυχία για όσους και όσες ζουν έγκλειστοι. Ο πόνος και το
άχθος του καθενός και της καθεµίας δυναµώνει την αλληλεγγύη
και την διεκδίκηση για όλους και όλες. Αυτή είναι η δική µας αντίληψη.
Η απάντηση λοιπόν, δεν µπορεί παρά να είναι ο περιορισµός
της φτώχειας, η επίλυση άµεσα των πιο ακραίων µορφών της
και η οικονοµική και κοινωνική αναδιανοµή σε βάρος όσων έχουν
επί χρόνια πλουτίσει από τη διόγκωσή της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Ψαρρέα. Ενηµερώνοµαι ακόµα από τις υπηρεσίες, οπότε θα
δώσω τη δυνατότητα σε άλλον έναν οµιλητή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ! Έχει γίνει συµφωνία µε τον κ. Κακλαµάνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επόµενη οµιλήτρια
είναι η κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου και αµέσως µετά προβαίνουµε στην ψηφοφορία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευτυχώς που τηρούµε αυτά που
έχουµε συµφωνήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο γίνεται πρώτη φορά
σοβαρή απόπειρα για τον εξορθολογισµό του σωφρονιστικού
συστήµατος. Μια επίσκεψη στις φυλακές της χώρας αρκεί για να
αντιληφθεί κανείς ότι το ελληνικό σωφρονιστικό σύστηµα πάσχει.
Δεν θα αναφέρω εδώ τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δεν θα αναφέρω τα διεθνώς ισχύοντα ειπώθηκαν από πολλούς συναδέλφους και συναδέλφισσες πριν
από εµένα.
Αυτό το νοµοσχέδιο µε τα δώδεκα άρθρα, στα οποία αναπτύσσεται, αποτελεί τη βάση -δεν είναι αποσπασµατικό- για να θεµελιωθεί ένα µελλοντικό στρατηγικής πνοής σχέδιο για το
σωφρονιστικό σύστηµα. Λέω ότι το νοµοσχέδιο εξορθολογίζει
και µεταρρυθµίζει ένα από τα σηµαντικότερα συστήµατα έκφρασης της δηµόσιας ζωής. Σε µια χώρα που µιλάµε νυχθηµερόν για
µεταρρυθµίσεις ήρθε η στιγµή να αποδείξουµε τι είδους µεταρρυθµίσεις θέλουµε.
Οι µεταρρυθµίσεις έχουν πράγµατι πολιτικό, ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιεχόµενο. Δεν είναι άχρωµες πολιτικά.
Είναι άλλο η ιδεοληψία, άλλο η ιδεολογία. Σε αυτήν την Αίθουσα
διαπιστώνω ότι πολλά κόµµατα, κυρίως τα κεντρώα, το ξεχνάνε.
Για τον ίδιο λόγο και ο εξορθολογισµός και η εκλογίκευση δεν
είναι άχρωµα και µηχανιστικά θέµατα. Αυτά είναι γνωστά εδώ και
δύο αιώνες.
Άρα, λοιπόν, ένα σύστηµα µεταρρυθµιστικό, όπως το σωφρονιστικό που αποπειράται αυτό το νοµοσχέδιο να κάνει, είναι προοδευτικό όταν λειτουργεί χειραφετικά, όταν ωθεί την κοινωνία να
σκεφτεί τον εαυτό της διαφορετικά, όταν την υποχρεώνει να αναθεωρεί συνεχώς τους ίδιους τους φόβους της, όταν την προκαλεί
να ανασυγκροτεί το δηµόσιο χώρο αυτούς που περικλείει και αυτούς που αποκλείει κάθε φορά µε ανθρωπιστικούς και δικαιοπολιτικούς τρόπους.
Όταν λέω ανθρωπιστικούς τρόπους αποδίδω σε αυτόν τον όρο
βαθιά ορθολογική έννοια. Της αποδίδω, δηλαδή, την έννοια της
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δικαιοσύνης, της συνεχούς διεκδίκησης για δικαιοσύνη, για δηµοκρατία, για ισονοµία. Οι δώδεκα ευεργετικές διατάξεις του νοµοσχεδίου εντάσσονται ακριβώς σε αυτό το πνεύµα του
ορθολογισµού µε το περιεχόµενο της συνεχούς διεκδίκησης, την
οποία ένα κράτος είναι υποχρεωµένο διαλεκτικά να κατοχυρώνει.
Τονίζω τη λέξη «διαλεκτικά», γιατί φαίνεται σε αυτήν την Αίθουσα, παρ’ όλο που είναι Κοινοβούλιο, την έχουµε ξεχάσει.
Ο κ. Φορτσάκης, στην οµιλία του, µας έδωσε έναν ορισµό για
την ποινή. Εκπλήσσοµαι λίγο, γιατί εγώ δεν είµαι νοµικός. Παρ’
όλα αυτά ξέρω ότι η αρχή του σωφρονισµού εµπεριέχει υποχρεωτικά και εξ ορισµού την έννοια της τιµωρίας για αξιόποινες πράξεις. Η τιµωρία έγκειται στη στέρηση της ελευθερίας, όχι όµως
και των βασικών ανθρώπινων δικαιωµάτων και πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µέσον και όχι ως αυτοσκοπός.
Η κατάργηση, για παράδειγµα, φυλακών τύπου Γ’, η πιο ελαστική αντιµετώπιση των ανηλίκων, ο σεβασµός σε βαριές ασθένειες, η αναγνώριση της τοξικοεξάρτησης ως ασθένειας και όχι
ως άλλης µιας αξιόποινης πράξης δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά
να επιχειρούν να επαναφέρουν τις βασικές αρχές του σωφρονισµού στο προσκήνιο καταργώντας όχι ακριβώς τον τιµωρητικό
χαρακτήρα, αλλά την εκδικητική προέκταση αυτού.
Είναι απολύτως κατανοητό ότι η Νέα Δηµοκρατία, µε την ακροδεξιά λογική που έχει κυριαρχήσει σε αυτό το κόµµα, επιδιώκει
να αντιµετωπίσει το νοµοσχέδιο µε όρους τροµοκρατίας, υστερίας, αναρχίας, βίας, κ.λπ..
Εντάσσει, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο για το σωφρονιστικό σύστηµα στην ακροδεξιά γραµµή του εκφοβισµού -βία, αναρχία,
τροµοκρατία- παρουσιάζοντας το ως το αποκορύφωµα των πολιτικών ενεργειών µιας Κυβέρνησης αριστερής, όπως όµως η
Αριστερά παρουσιαζόταν στις πιο άγριες µετεµφυλιακές στιγµές
αυτού του τόπου.
Κατανοώ απολύτως τις ενστάσεις σε προσωπικό επίπεδο της
κ. Μπακογιάννη. Όµως, ο νοµοθέτης όσο σκληρά και να είναι τα
προσωπικά βιώµατα, είναι υποχρεωµένος να τα υπερβαίνει και
δεν µπορεί να κάνει φωτογραφικές εξαιρέσεις, γιατί σ’ αυτήν την
περίπτωση θα ήταν φωτογραφικές εξαιρέσεις.
Θέλω, όµως, να τονίσω ένα πράγµα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Η
Αριστερά, η δική µας Αριστερά, έχει κάνει αγώνα κατά της τροµοκρατίας. Έχουµε µία τεράστια βιβλιογραφία για το πώς η τροµοκρατία πλήττει εµάς τους ίδιους. Όπως έγραφε ο Άγγελος
Ελεφάντης, ο οποίος θα είναι άγνωστος σε πολλούς από εσάς,
«στα ταµεία της δηµοκρατίας η Αριστερά έχει πολλές καταθέσεις». Αναρωτιέµαι: Σε αυτά τα ταµεία, η Δεξιά των κυρίων Γεωργιάδη και Βορίδη πόσες καταθέσεις έχει; Με το τσεκούρι
µήπως;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το περίεργο δεν είναι η στάση της Νέας Δηµοκρατίας. Το περίεργο είναι η στάση του Ποταµιού και του ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ότι
µέσα από έναν άλλο δρόµο ευνοούν εντελώς αυτήν την ακροδεξιά ρητορική. Στο όνοµα της ιδεοληψίας θεωρούν ότι οι µεταρρυθµίσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν µπορούν να έχουν
ιδεολογικό περιεχόµενο. Αυτό, όµως, που κάνουν δεν είναι τίποτα άλλο, παρά να ανοίγουν όχι την κερκόπορτα αλλά την πύλη
τη βασιλική σε όλη αυτήν την ακροδεξιά ρητορική.
Θα τελειώσω λέγοντας ότι ο κ. Βενιζέλος σε ένα χειµαρρώδη
λόγο, όπως είπε ο Υπουργός κ. Βούτσης, έδειξε τις αντιφάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να φανεί ο ΣΥΡΙΖΑ
ως ένα ανεύθυνο κόµµα, το οποίο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά
να οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή.
Κλείνοντας, θα παραθέσω ένα απόσπασµα όχι από έναν αριστερό, αλλά από µία µάλλον δεξιά πολιτικό την κ. Σιµόν Βέιλ. Μεταξύ 1957-1964 διηύθυνε το σωφρονιστικό σύστηµα της Γαλλίας
και υπογραµµίζει: «Στη µακρά προσπάθεια, αναγκαία προκειµένου το γαλλικό σωφρονιστικό σύστηµα να έρθει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, οι καλές προθέσεις προσκρούουν σε ένα εµπόδιο
πιο δύσκολο να αντιµετωπιστεί και από τις οικονοµικές δυσκολίες. Και αυτό είναι η κατάσταση του πνεύµατος κοινωνικού και
πολιτισµικού των κοµµάτων».
Αυτό προσπαθείτε να ενισχύσετε συνέχεια εδώ µέσα απ’ αυτά
που άκουσα: µια κατάσταση πνεύµατος φοβίας, εκφοβισµού
εναντίον της Κυβέρνησης.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Αναγνωστοπούλου.
Έχουµε ολοκληρώσει τους οµιλητές επί της αρχής και θα προβούµε στην ψηφοφορία επί της αρχής. Ωστόσο ένας εκ των ειδικών αγορητών που δεν θα ήθελε σήµερα να πρωτολογίσει επί
των άρθρων, ο κ. Φωτήλας από το Ποτάµι ζήτησε τρία λεπτά δευτερολογίας επί της αρχής. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, προτείνω
να δοθεί η δυνατότητα στον συνάδελφο να µιλήσει.
Κύριε Φωτήλα, έχετε τον λόγο. Μπορείτε τυπικά να µιλήσετε
κι από τη θέση σας, γιατί ο χρόνος οµιλίας σας είναι κάτω των
επτά λεπτών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τα µαθαίνω
σιγά σιγά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη δευτερολογία µου θα ήθελα
να αναφερθώ στις τροπολογίες που κατατέθηκαν µε το νοµοσχέδιο, οι δύο είναι από τον Υπουργό και οι άλλες δύο από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν ξέρουµε αν θα τις κάνει δεκτές ο
κύριος Υπουργός. Επί των άρθρων θα αναφερθώ, όπως είπε και
η κυρία Πρόεδρος, στην αυριανή συνεδρίαση.
Η πρώτη τροπολογία αφορούσε τη µεταφορά του χαρτοφυλακίου της Δηµόσιας Τάξης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ευτυχώς, η Κυβέρνηση δύο ηµέρες µετά την κατάθεση της εν λόγω
εκπρόθεσµης τροπολογίας την απέσυρε µε το αιτιολογικό ότι θα
επανεξετάσει στο µέλλον αυτήn την πιθανότητα.
Προφανώς, η Κυβέρνηση κατανόησε το βεβιασµένο της εν
λόγω απόφασης και χαιρόµαστε που έλαβε υπ’ όψin της τις επιφυλάξεις µας. Όµως, δεν µπορούµε παρά να επισηµάνουµε ότι
η Κυβέρνηση πρώτα ανακοινώνει µια νοµοθετική πρωτοβουλία
και µετά ελέγχει αν είναι σωστή. Δηλαδή, επιβεβαιώνεται η προχειρότητα, µε την οποία πορεύεται.
Οι άλλες δυο τροπολογίες κατατέθηκαν από Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη αφορά την κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 25 και 27 του ν.3772/2009 και την τροποποίηση διατάξεων
Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Στην ουσία,
αναφέρεται στην επαύξηση των ποινών σε πέντε συνολικά εγκλήµατα, προβλεπόµενα στα άρθρα 189, 308Α, 310, 380 και 382
του Ποινικού Κώδικα, όταν αυτά τελούνται από άτοµα µε καλυµµένα ή αλλοιωµένα χαρακτηριστικά.
Επειδή έχει υπάρξει πολλή σύγχυση και παραπληροφόρηση
µε το συγκεκριµένο ζήτηµα, αυτό που πρέπει να πούµε είναι αυτό
που ήδη επεσήµανε τόσο ο κ. Αθανασίου όσο και ο κ. Γεωργιάδης, µε το δικό του µοναδικό τρόπο, ότι δεν πρόκειται για ιδιώνυµο έγκληµα, για πράξη δηλαδή που αποτελεί απόπειρα ή
κάποια προπαρασκευαστική ενέργεια βασικών αδικηµάτων που
τιµωρούνται µε ιδιαίτερη ποινή, αλλά πρόκειται για µια επιβαρυντική περίπτωση συγκεκριµένων εγκληµάτων. Δηλαδή, δεν τιµωρείται κάποιος επειδή φοράει κουκούλα. Τιµωρείται
αυστηρότερα, επειδή διέπραξε έγκληµα φορώντας κουκούλα,
καλύπτοντας δηλαδή τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, η κουκούλα από µόνη της δεν αποτελεί αδίκηµα, αλλά µόνο επιβάρυνση σε ήδη τελεσθέν έγκληµα.
Η δεύτερη τροπολογία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αφορά την
τροποποίηση του άρθρου 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
και αφορά τη λήψη DNA.
Θα ήθελα να τονίσω δύο σηµεία. Όταν λέει ο Ποινικός Κώδικας
ότι η λήψη DNA είναι υποχρεωτική, αυτό δεν σηµαίνει ότι ο δράστης υποχρεούται διά της βίας να δώσει δείγµα DNA, προκειµένου να γίνει πραγµατογνωµοσύνη. Όταν ο νόµος αναφέρει ότι η
λήψη είναι υποχρεωτική, εννοεί ότι ο ανακριτής που χειρίζεται
και γνωρίζει την υπόθεση δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια αν θα
ζητήσει ή όχι δείγµα DNA. Είναι υποχρεωµένος να το ζητήσει. Το
αν θα το δώσει ο δράστης ή όχι αυτό είναι καθαρά στη δική του
διακριτική ευχέρεια. Αυτό λέει ο νόµος και πρέπει να το διευκρινίσουµε προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερµηνειών.
Η τέταρτη τροπολογία αφορά ρυθµίσεις σχετικά µε τον κατ’
οίκον περιορισµό. Με τη συγκεκριµένη τροπολογία επιχειρείται
η κατάργηση της προσωρινής κράτησης συγκατηγορουµένων
συζύγων, συµβίων και συγγενών εξ αίµατος έως και δευτέρου
βαθµού και είναι απορίας άξιο που η Κυβέρνηση αισθάνθηκε την
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ανάγκη να φέρει και άλλη διάταξη, ειδικότερα από τη στιγµή που
η ψυχική πίεση αναγνωρίζεται ήδη µε ευνοϊκές ρυθµίσεις, που
προϋπάρχουν στον Ποινικό Κώδικα και συγκεκριµένα στα άρθρα
231 και 232, τα οποία αφορούν γενικά τους οικείους.
Συγκεκριµένα, τα άρθρα 231 και 232 του Ποινικού Κώδικα, τα
οποία έχουν να κάνουν µε την κύρια δίκη κατηγορουµένων για
υπόθαλψη εγκληµατιών ή αποσιώπησή εγκλήµατος από οικείο,
προβλέπουν την υποχρεωτική απαλλαγή των εν λόγω κατηγορουµένων.
Αυτό το γνωρίζει ο ανακριτής κατά την προανακριτική διαδικασία και βέβαια έχει τη δυνατότητα να µην προφυλακίσει τον
κατηγορούµενο, εφόσον µάλιστα γνωρίζει ότι στην κύρια δίκη ο
κατηγορούµενος θα απαλλαγεί.
Στις ελάχιστες, λοιπόν, περιπτώσεις που θα διατάξει την προφυλάκιση του κατηγορούµενου, παρ’ όλο που γνωρίζει ότι αυτός
στην κύρια δίκη θα απαλλαγεί, σηµαίνει ότι από τη γνώση όλης
της δικογραφίας προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ότι θα εγκληµατίσει ξανά ή ότι είναι ύποπτος φυγής.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ότι είναι φρονιµότερο να παρακάµψετε το φυσικό δικαστή, ο οποίος -επαναλαµβάνω- έχει
την πλήρη εικόνα όλης της δικογραφίας, παραµερίζοντας και
υποτιµώντας το έργο του; Νοµίζω ότι κινείστε στη λάθος κατεύθυνση.
Σε καµµία περίπτωση δεν µπορούµε να δεχθούµε οριζόντιες
αποφυλακίσεις κρατουµένων µε µόνο κριτήριο την ηλικία τους
και λόγους υγείας, χωρίς να αξιολογείται µε κανέναν τρόπο η
προσωπικότητά τους. Και σίγουρα δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε το στοίβαγµα όλων των κρατουµένων, ανεξαρτήτως
αδικηµάτων, σε ένα χώρο ούτε µπορούµε να συναινέσουµε στο
να αφήνονται οι ανήλικοι απροστάτευτοι, όµηροι οργανωµένων
κυκλωµάτων προς εκµετάλλευση.
Το Ποτάµι δεν θα συναινέσει στην αναπαραγωγή ξεπερασµένων και αποτυχηµένων πρακτικών του παρελθόντος, σε συνταγές
που έχουν δοκιµαστεί και έχουν αποτύχει κατ’ εξακολούθηση.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν µας αφήνει περιθώρια να υπερψηφίσουµε επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Φωτήλα.
Κύριε συνάδελφε, όπως ζητήσατε θα σας παραλείψουµε από
τις εισηγήσεις στην επί των άρθρων και τροπολογιών τοποθέτηση και θα κάνετε την τοποθέτησή σας αύριο εξ αρχής για τα
άρθρα και τις τροπολογίες.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προβούµε τώρα στην ψηφοφορία επί της αρχής και
εν συνεχεία θα σας κάνω µια ενηµέρωση πριν µπούµε στην κατ’
άρθρο συζήτηση.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις».
Θα προβούµε στην ψηφοφορία επί της αρχής, η οποία γίνεται
µε πλειοψηφία των παρόντων, κατά τον τρόπο που εξηγήσαµε
και το πρωί. Επειδή όµως υπάρχουν κάποια κόµµατα που δεν εκπροσωπούνται συνολικά, αλλά από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, θα παρακαλέσω να διευκρινίζεται εν συνεχεία η
τοποθέτηση των κοµµάτων. Όσοι δέχονται το νοµοσχέδιο θα
λένε «ΝΑΙ». Δεν είναι διά ανατάσεως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ακούστηκε διά βοής
το «ΝΑΙ», παρακαλώ όµως να διευκρινιστεί πώς τοποθετούνται
όσοι δεν ψηφίζουν «ΝΑΙ».
Η Νέα Δηµοκρατία διά του εισηγητή της;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η Χρυσή Αυγή;
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Ποτάµι;
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν ψηφίσει «ΝΑΙ».
Το ΠΑΣΟΚ;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση
των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
(Χειροκροτήµατα)
Πριν εισέλθουµε στην επί των άρθρων συζήτηση, θα µου επιτρέψετε - µε δεδοµένο ότι ανέκυψαν ζητήµατα που ετέθησαν
ενώπιον του Σώµατος- να κάνω κάποιες πολύ σύντοµες ενηµερωτικές διασαφήσεις.
Πρώτον, εν σχέσει µε την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής
σήµερα ζήτησα από τη Διάσκεψη των Προέδρων να συµπληρωθεί µία εκκρεµότητα που υπάρχει και είναι ο ορισµός αντικαταστάτη-αναπληρωτή του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής, δηλαδή
του κ. Κακλαµάνη, που ex officio συµµετέχει. Τα δύο κόµµατα
που δικαιούνται διά των Αντιπροέδρων τους να αναπληρώνουν
τον Δ’ Αντιπρόεδρο, δηλαδή το Ποτάµι και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας επιφυλάχθηκαν να συνεννοηθούν και να µας
γνωστοποιήσουν µέχρι την επόµενη συνεδρίαση ποιος θα αναπληρώνει τον Δ’ Αντιπρόεδρο.
Οι λοιπές εκκρεµότητες µε τελευταία τον καθορισµό του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυµα ολοκληρώθηκαν τη Μεγάλη
Πέµπτη. Εποµένως, από τους εξωτερικούς παράγοντες που περιµένουµε διορισµούς και γνωστοποιήσεις έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία τη Μεγάλη Πέµπτη, δηλαδή πριν λίγες ηµέρες. Η Διάσκεψη Προέδρων θα ορίσει τον αναπληρωτή του Δ’ Αντιπροέδρου και αποµένει η τελευταία πράξη που θα είναι να ορίσω κι
εγώ, ως Πρόεδρος της Βουλής, τον Αντιπρόεδρο που θα προεδρεύει της επιτροπής. Συνεπώς η επιτροπή θα συγκροτηθεί
πάρα πολύ άµεσα και νοµίζω ότι θα πρέπει να επιληφθεί εκείνων
των θεµάτων, τα οποία πραγµατικά δεν µπορεί να µένουν ούτε
αδιερεύνητα ούτε ανεξερεύνητα.
Δεύτερη παρατήρηση προς πάσα κατεύθυνση και προς αυτούς που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν: Η τοποθέτηση της Προέδρου της Βουλής είναι ότι η λέξη «λαθροµετανάστες» από
όποιον και αν εκφέρεται είναι ρατσιστική και πρέπει να αποφεύγεται. Δεν πρέπει να διατυπώνεται εντός Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όποιος κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, προφανώς θέλει να ξεχάσουµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία ιδρύθηκαν τα κέντρα κράτησης.
Τρίτη παρατήρηση: Θα απαντήσω και θα διαψεύσω µόνο στον
βαθµό που αφορά τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και το πόσο
ανοιχτό είναι ή δεν είναι το Κοινοβούλιο. Διακινείται µέσα από
δηµοσιεύµατα, µέσα από ιστοσελίδες -οι οποίες επιµένουν στην
παραπληροφόρηση διότι δεν µαθαίνουν από το πάθηµά τους- ότι
δήθεν ζήτησε αντιπροσωπεία των µεταλλωρύχων να δει την Πρόεδρο της Βουλής και δήθεν απερρίφθη αυτό το αίτηµά τους.
Διευκρινίζω, λοιπόν, ότι εζήτησε µία αντιπροσωπεία αποτελούµενη από τρία άτοµα, πράγµατι, να δουν την Πρόεδρο της Βουλής. Τους ενηµέρωσε το Γραφείο µου ότι βεβαίως µπορούν να
δουν την Πρόεδρο της Βουλής, µόνο που εκείνη την ώρα διεξαγόταν η Διάσκεψη των Προέδρων, στην οποία συµµετείχαµε.
Τους ζητήθηκε να αναµείνουν, είπαν ότι δεν µπορούν να αναµείνουν σήµερα και θα επανέλθουν αύριο. Αυτά για εκείνους που
επιµένουν να λειτουργούν ως µονταζιέρα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν διεξαγόταν η Διάσκεψη των
Προέδρων εκείνη την ώρα, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η δε πολιτική της Βουλής σε σχέση µε τα συλλαλητήρια, σε σχέση µε τα κινήµατα και
σε σχέση µε τους πολίτες γενικά, όποιοι κι αν είναι αυτοί, είναι η
πρακτική της ανοιχτής Βουλής. Γι’ αυτό και ανοίξαµε τη Βουλή
και δέχθηκα το αντιφασιστικό συλλαλητήριο πριν από δύο µήνες,
ανοίξαµε τη Βουλή την ηµέρα κατά του ρατσισµού -21 Μαρτίου-
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και δέχθηκα όλες τις µεταναστευτικές κοινότητες και µάλιστα
στην Αίθουσα Γερουσίας κάναµε και µία ζωντανή συζήτηση, που
και αυτή ενόχλησε, και ανοίγουµε την πόρτα της Βουλής στην
κοινωνία και σε όλους.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αλλά όχι στους εργαζόµενους!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατά τον ίδιο τρόπο,
άνοιξε η πύλη της Βουλής το πρωί σε εκείνους τους συγγενείς
θυµάτων τροµοκρατικών επιθέσεων που θέλησαν να µοιράσουν
υλικό και να διαµαρτυρηθούν για το νοµοσχέδιο, άνοιξε η πύλη
της Βουλής και πραγµατοποίησαν αυτήν τη διαµαρτυρία και
αυτήν την άσκηση συνταγµατικών δικαιωµάτων. Νοµίζω ότι θα
πρέπει λίγο όλοι να εκπαιδευθούµε σε περισσότερη δηµοκρατία
και να µην ενοχλούµαστε, γιατί όταν κάποιοι τα ασκούν αυτά
µπορεί να αισθανόµαστε καταπιεζόµενοι, όταν εµείς τα ασκούµε
αισθανόµαστε ότι απελευθερωνόµαστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση επί των άρθρων.
Θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας θα ήθελα τον
λόγο, κυρία Πρόεδρε!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Μήπως θέλει ο κύριος Υπουργός
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Κατριβάνου,
στην επί των άρθρων συζήτηση ξεκινάµε µε τους εισηγητές,
εκτός αν θελήσει ο Υπουργός να παρέµβει και να εισηγηθεί. Δεν
αντελήφθην κάτι τέτοιο.
Θέλετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα µπορούσα να
πω δυο λόγια.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας θα ήθελα τον
λόγο, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βεβαίως, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μητσοτάκη, µετά τον Υπουργό θα σας δώσω τον λόγο,
για να φάµε άλλα σαράντα πέντε λεπτά επί της διαδικασίας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν θα µου κάνετε παρατηρήσεις,
ειδικά εσείς που καθυστερήσατε σαράντα πέντε λεπτά, να είµαι
σαφής! Και να αφήσετε τις ειρωνείες επιτέλους σε αυτήν την Αίθουσα! Αρκετά πια σας ανεχτήκαµε! Αρκετά!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε,
παίρνω τον λόγο -αν δεν κάνω λάθος- για να πω δυο λόγια για
το πρώτο άρθρο, στο οποίο εισερχόµαστε τώρα. Νοµίζω ότι
επαρκώς εξηγήθηκε το ότι η κατάργηση αυτού του µοντέλου,
αυτού του τύπου φυλακής, προάγει τον ανθρωπισµό, ιδίως
επειδή επρόκειτο για ένα κατάστηµα το οποίο δεν ήταν δυνατόν
να έχει επαρκείς όρους περίθαλψης, αλλά νοµίζω ότι επαρκώς
εξηγήθηκε και πολλές φορές ότι η κατάργηση αυτού του τύπου
καταστηµάτων θα συνεπάγεται για τη χώρα µας περισσότερη
ασφάλεια, αφού στη θέση του θα υπάρχει ένα διάσπαρτο σύστηµα πτερύγων ασφαλείας.
Εκφράζω τη λύπη µου για το γεγονός ότι αυτό πολλές φορές
εξηγήθηκε και ωστόσο αγνοήθηκε από ορισµένους, όπως τοποθετήθηκαν, Βουλευτές. Φάνηκε να µην έχει ακουστεί. Θα ήθελα
για τον λόγο αυτό να επαναλάβω ότι η διατήρηση τµηµάτων, πτερύγων µε αυξηµένα µέτρα ασφαλείας προκύπτει και από το
γράµµα του άρθρου, το οποίο καλείστε να ψηφίσετε, το οποίο
επιφυλάσσεται των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφοι 4 και
5, όπου µνηµονεύεται η δυνατότητα ύπαρξης πτερύγων µε αυξηµένη ασφάλεια.
Εάν έχω και ένα λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να
διορθώσω κάτι το οποίο ακούστηκε και το οποίο ίσως δεν έχει
συνάφεια µε το πρώτο άρθρο. Είναι γενικό θέµα και δεν µε
αφορά προσωπικά, αλλά πρέπει να διορθωθεί γι’ αυτούς τους
οποίους αφορά. Άκουσα ότι ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος, ο Γεώργιος Κουβελάκης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκαναν διάλογο
µε εξεγερµένους κρατούµενους επειδή τα αιτήµατα τότε ήταν

1508

ελαφρά και αφορούσαν τις συνθήκες κράτησης κ.λπ..
Πρέπει να πω ότι τα αιτήµατα του 1990 αφορούσαν την κατάργηση της θανατικής ποινής, η οποία τότε ίσχυε και προβάλλονταν
από ανθρωποκτόνους. Επίσης πρέπει να σας πω ότι στα αιτήµατα του 1990 υπήρχε η κατάργηση του τότε «τροµονόµου», ο
οποίος και καταργήθηκε το 1993 και βεβαίως επανήλθε µε νέα
µορφή, πιο εκτεταµένη, αργότερα.
Επίσης πρέπει να σας πω ότι µεταξύ των αιτηµάτων, τα οποία
είχαν υποβληθεί στον Ευάγγελο Βενιζέλο το 1996 ήταν και η
τροπή σοβαρών κακουργηµάτων σε πληµµελήµατα, µεταξύ των
οποίων ήταν και κακουργήµατα σχετικά µε τα ναρκωτικά, αλλά
και µε άλλες σοβαρές ρυθµίσεις του Ποινικού Κώδικα. Ήταν βαρύτατες οι ρυθµίσεις για τις οποίες οι τότε Υπουργοί προς τιµήν
τους προχώρησαν σε διάλογο, όπως ήταν σηµαντικό και το βήµα
διαλόγου, το οποίο επιχείρησε και πραγµατοποίησε και ο προκάτοχός µου ο κ. Αθανασίου, όταν τέθηκε θέµα βραχιολιού για
τη δυνατότητα κάποιου κρατουµένου να παρακολουθεί µαθήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Μητσοτάκη, επιµένετε επί της διαδικασίας;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη,
έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
για ένα λεπτό.
Πληροφορήθηκα, κυρία Πρόεδρε, ότι κάνατε κάποια επίπληξη
σε συναδέλφους διότι χρησιµοποιούν τον όρο «λαθροµετανάστες». Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω σε αυτήν την Αίθουσα ότι λογοκρισία δεν δεχόµαστε – και πάντως όχι από εσάς. Οι συνάδελφοι
έχουν το δικαίωµα να εκφράζονται ελεύθερα και να χρησιµοποιούν τους όρους που θεωρούν πιο κατάλληλους. Θα παρακαλούσα τέτοιες παραινέσεις στο Σώµα να τις αποφεύγετε από εδώ
και στο εξής. Ξεφεύγουν κατά πολύ των αρµοδιοτήτων σας.
Δεύτερον, αναφέρατε ότι δεν µπορέσατε να δείτε µια αποστολή, µια εκπροσώπηση των εργαζόµενων στις Σκουριές, που
ζήτησαν να σας συναντήσουν επειδή την ίδια ώρα συνεδρίαζε η
Διάσκεψη των Προέδρων. Έτυχε να τους συναντήσω εγώ την
ώρα που έµπαιναν στη Βουλή. Η ώρα ήταν ακριβώς 15.15’.
Επειδή συµµετέχω στη Διάσκεψη των Προέδρων, θα σας παρακαλούσα την επόµενη φορά να είστε λίγο πιο ακριβής. Όταν θέλετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Φαίνεται ότι ζήτησαν
να σας δουν πριν από εµένα. Γιατί εµένα ζήτησαν να µε δουν,
κύριε Μητσοτάκη, στις 17.00’.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έτυχε, για να τους διευκολύνω,
να τους συνοδεύσω µέχρι το γραφείο σας. Την επόµενη φορά
θα σας παρακαλούσα, όταν θέλετε να αποφύγετε συναντήσεις
που ενδεχοµένως θα σας είναι δυσάρεστες, να είστε τουλάχιστον πιο ακριβείς, διότι υπάρχει και στα αρχεία της Βουλής πλήρης καταγραφή για το πότε εισήλθαν αυτοί οι άνθρωποι στη
Βουλή.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας
είναι αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αντί να ανοίγετε τη Βουλή µε τόσο
µεγάλη άνεση σε διάφορους διαδηλωτές, οι οποίοι µε τη δική
σας ευλογία διαδηλώνουν στα σκαλοπάτια της Βουλής, καλό
είναι την ίδια ανεκτικότητα να την επιδεικνύετε και για εργαζόµενους, τους οποίους η δική σας Κυβέρνηση µε δικές σας πρωτοβουλίες απολύει. Άλλα προφανώς επειδή αυτές οι συζητήσεις
θα σας είναι λίγο δυσάρεστες, γι’ αυτό βρήκατε την έξυπνη δικαιολογία ότι τάχα ήσασταν στη Διάσκεψη των Προέδρων, η
οποία σας θυµίζω ότι ξεκίνησε ακριβώς στις 17.00’, για άλλη µια
φορά µε καθυστέρηση.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας για τη διαδικασία µπορώ να µιλήσω εγώ, ένας απλός Βουλευτής;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Πες τα ρε άρχοντα, Εγώ µαζί σου!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μπαλαούρα,
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δεν προβλέπεται αυτό. Ειλικρινά το µόνο που έχω να πω σε
σχέση µε την παρατήρηση ότι η λέξη «λαθροµετανάστες» εντάσσεται στην ελευθερία έκφρασης είναι ότι ελέγχεται αυτή σας η
άποψη κυρίως από τις εκθέσεις του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης του κ. Νιλς Μούιζνιεκς,
ο οποίος για τέτοιες αναφορές, δυστυχώς αξιωµατούχων της κυβερνήσεώς σας, έχει διαλάβει πολύ πολύ επιβαρυντικά σχόλια
και συµπεράσµατα για τη χώρα µας.
Θα σας πρότεινα να µην επιµείνετε σε αυτό. Έχετε βεβαίως
το δικαίωµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πότε έγινε αυτό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Πότε έγινε αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Και πώς µεταφράζεται η λέξη
«λαθροµετανάστες» στα αγγλικά για να την ερµηνεύσει; Άρα πώς
το ξέρει; Πώς έχει άποψη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατά δεύτερον, θα
ήθελα να σας πω ότι η δική µου ενηµέρωση είναι ότι οι άνθρωποι
που ζήτησαν σήµερα να µε δουν στις 17.00’ -σας είπα προφανώς
εσάς σας θέλησαν νωρίτερα, αλλά εµένα µε ζήτησαν στις 17.00’θα επανέλθουν αύριο και θα τους συναντήσω. Αυτήν την
ενηµέρωση έχω, εκτός αν εσείς έχετε κάποιαν άλλη ενηµέρωση.
Το τρίτο, σε σχέση µε το δικαίωµα εκείνων που διαδηλώνουν
στα σκαλιά του περιστυλίου: Σήµερα διαδήλωσαν στα σκαλιά του
περιστυλίου και ειδικότερα µοίρασαν υλικό δέκα άνθρωποι, η κ.
Δέσποινα Ανδρουλιδάκη, η κ. Αλεξία Μπακογιάννη, η κ. Ειρήνη
Μοµφεράτου, ο κ. Γιώργος Μοµφεράτος, η κ. Σταυρούλα
Αξαρλιάν, ο κ. Νικόλαος Περατικός, ο κ. Μιχαήλ Περατικός, η κ.
Μαρίνα Αβρανοπούλου, ο κ. Δηµήτριος Βρανόπουλος και ο κ.
Στέλιος Κίλιας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Δεν διαδήλωσαν, κυρία Πρόεδρε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί έδωσαν τα ονόµατά τους!
Γιατί είχαν είσοδο για τη Βουλή, κυρία Πρόεδρε. Δεν µπήκαν
παράνοµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Μπήκαν αξιοπρεπώς, κυρία Πρόεδρε,
έδωσαν όνοµα κι επώνυµο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως, κύριε
Μητσοτάκη, άσκησαν και αυτοί ένα συνταγµατικό δικαίωµα.
Νοµίζω…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είχαν είσοδο για τη Βουλή, κυρία
Πρόεδρε. Σας διαφεύγει αυτό, ότι είχαν είσοδο στη Βουλή. Δεν
µπήκαν παράνοµα. Δεν εισέβαλαν στη Βουλή, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τώρα τι θέλετε; Να
πείτε ότι δώσατε άδεια για τα θεωρεία; Πείτε το, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν
νόµιµα εντός της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν αµφισβητείται.
Ήταν προσκεκληµένοι για τα θεωρεία. Πραγµατοποίησαν όµως
και µία διαδήλωση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως, ήταν όµως νόµιµα εντός
της Βουλής. Να το διευκρινίσουµε αυτό, κυρία Πρόεδρε; Δεν
εισέβαλαν στη Βουλή µε την ανοχή του φρούραρχου!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, κύριε
Μητσοτάκη. Νοµίζω ότι έχουν όλα αποκαλυφθεί και ουδέν
κρυπτόν υπό τον ήλιον.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όλα! Αυτό µετά βεβαιότητος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μπορούµε να
µνηµονεύσουµε και πολλούς άλλους στίχους άµα θέλετε.
Ελάτε, κυρία Κατριβάνου, να εισηγηθείτε επί των άρθρων.
Προτείνω να δώσουµε δώδεκα λεπτά, για να υπάρχει µια
άνεση. Είναι έντεκα τα άρθρα του νοµοσχεδίου. Ο Κανονισµός
προβλέπει κανονικά τέσσερα λεπτά για το κάθε άρθρο. Προτείνω
κατά σύµπτυξη να πούµε δώδεκα λεπτά µε µια ανοχή. Ελάτε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι
Υπουργοί, κυρία Πρόεδρε, όλη µέρα είµαστε σε αυτή τη
διαδικασία, που δεν µπορούµε παρά να παρατηρήσουµε την
ένδεια της Νέα Δηµοκρατίας. Είναι εντυπωσιακή. Αναφέροµαι
στην ένδεια για το νοµοσχέδιο.
Έχουµε µια πλήρη, άµεση και κυριολεκτική ταύτιση της
Κυβέρνησης µε την τροµοκρατία από τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον κ. Γεωργιάδη, και από επιφανή στελέχη, όπως
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τον κ. Βορίδη. Με κάλυψε η απάντηση που έδωσε ο κ. Βούτσης.
Νοµίζω όµως ότι είναι χρήσιµο να τοποθετηθούν και τα άλλα
στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, αν συµφωνούν µε αυτήν την
τοποθέτηση, καθώς και τα άλλα κόµµατα, όπως το ΠΑΣΟΚ και
το Ποτάµι και τα υπόλοιπα κόµµατα, που δεν έδειξαν να
διαφοροποιούνται ιδιαίτερα. Θα ήθελα µια τοποθέτηση για αυτό,
για την ταύτιση της Κυβέρνησης µε την τροµοκρατία.
Συµφωνείτε;
Εξακολουθεί να επικρατεί εδώ, κυρίως από τη µεριά της Νέας
Δηµοκρατίας αλλά και των άλλων κοµµάτων, η πολιτική του
φόβου και όλη η προπαγάνδα περί ανοµίας, περί δυστυχίας.
Μάλιστα, κάποια στιγµή µε εντυπωσιακό τρόπο µέµφθηκαν και
τους ανθρώπους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Τους είπαν: «Έτσι σας
άξιζε. Παίρνετε αυτό που σας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας άξιζε». Είναι
δυνατόν να ακούµε αυτά τα πράγµατα εδώ µέσα;
Εµφανώς δεν έχουν κάτι άλλο να πουν. Γιατί για αυτό το
νοµοσχέδιο δύο πράγµατα ακούσαµε: ή ταύτιση της Κυβέρνησης
µε την τροµοκρατία ή λόγο µίσους για τους απεχθείς
εγκληµατίες. Για κάτι άλλο, για δοµικές αλλαγές, για το
σωφρονιστικό σύστηµα, για όλα αυτά που συζητάµε εδώ µέσα,
για την κατάσταση των φυλακών και πώς µπορεί να
καλυτερεύσει, δεν είχαµε χώρο.
Δεν θέλω να ακολουθήσω παρακάτω αυτόν τον δρόµο. Είναι
ολισθηρός και είναι επικίνδυνος και ο κόσµος έχει κρίση.
Θα µου επιτρέψετε πριν µπω στα άρθρα, όµως, να σταθώ και
σε ένα άλλο κοµµάτι. Σήµερα το πρωί ακούσαµε τοποθετήσεις
από ανθρώπους που είχαν χάσει και έχουν χάσει δικό τους άνθρωπο. Νοµίζω ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όσο µπορεί κάποιος
να ξέρει, που δεν έχει περάσει κάτι αντίστοιχο, ο πόνος είναι ανεξίτηλος, ο στιγµατισµός, το βίωµα αυτό είναι κάτι που είναι τοµή
στη ζωή σου. Και αυτό δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανένας.
Δεν δικαιούται να το αµφισβητήσει κανένας.
Εγώ πριν γίνω Βουλευτής, δούλευα στην επίλυση συγκρούσεων µε διάφορες οµάδες και είχα τη δυνατότητα να δουλέψω
µε Παλαιστίνιες και Ισραηλινές γυναίκες, που η κάθε πλευρά είχε
χάσει κάποια κοµµάτια της οικογένειάς της, παιδιά, άντρες. Ο
πόνος και η οργή υπήρχε. Όµως, εγώ είχα εντυπωσιαστεί –πρέπει να σας οµολογήσω- από το τι είναι αυτό που καθίζει αυτές
τις δύο πλευρές µαζί. Πώς αυτοί οι εχθροί, που θα έπρεπε να µην
αντέχει ο ένας τον άλλον, µπορούν να κάτσουν µαζί σ’ ένα δωµάτιο και να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι διαφορετικό;
Θυµάµαι, όταν ρώτησα τις Παλαιστίνιες –αλλά τότε και οι δύο
πλευρές το ίδιο έλεγαν- έλεγαν: «Κοίταξε, εγώ έχω παιδιά και τα
παιδιά µου οφείλω να τα βοηθήσω να ζήσουν σ’ έναν καλύτερο
κόσµο. Για να γίνει αυτό το πράγµα δεν µπορώ να µείνω στον
πόνο µου µόνο και στην οργή µου και στην εκδίκηση µου, γιατί
αυτός είναι φαύλος κύκλος και κάποια στιγµή πρέπει να σπάσει
και πρέπει να σπάσει, γιατί το οφείλω, θέλω κάτι διαφορετικό».
Αυτό το έλεγαν και οι γυναίκες αγρότισσες και οι γυναίκες που
ήταν σε πανεπιστήµιο και διάφορες άλλες. Ήταν αυτή η αγωνία
για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της εκδίκησης.
Νοµίζω ότι πρέπει να το κρατήσουµε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι κάποιος που έχει περάσει τέτοιες εµπειρίες δικαιούται να έχει όλα
τα συναισθήµατα –και µίσος και οργή και λύπη- και δεν έχει υποχρέωση για συγχώρεση, παρ’ όλο που εγώ αυτήν την αναλαµπή
που είδα στην ανθρώπινη ύπαρξη και συνδιαλλαγή την κρατάω
µέσα µου, γιατί µου δίνει ελπίδα αυτό που σας περιέγραψα.
Όµως, δεν µπορείς να πιέσεις κανέναν και ο καθένας κάνει την
προσωπική του διαδροµή σ’ αυτό το κοµµάτι.
Θα πω όµως ένα πράγµα. Όσο ανείπωτος και να είναι αυτός ο
πόνος και η οργή –και το σέβοµαι απόλυτα-, δεν µπορεί να είναι
το κριτήριο για τον τρόπο που η πολιτεία συζητά και θεσµοθετεί,
µια πολιτεία δικαίου, ένα κράτος δικαίου.
Θα προχωρήσω στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ξεκινώντας από
τις τροπολογίες που έχουµε καταθέσει, θέλοντας να εξασφαλίσω
τον χρόνο που έχω, γιατί έχουµε µιλήσει για τα άρθρα και στην
παρουσίαση το πρωί. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, από τις τροπολογίες
και θα συνεχίσω µε όσο χρόνο µου µένει µε τα άρθρα.
Έχουµε καταθέσει µία τροπολογία, λοιπόν, να καταργηθεί ο
λεγόµενος «κουκουλονόµος». Είναι η κατάργηση των άρθρων 25
και 27 του 3772 2009. Αυτός ο νόµος είναι ένας απαράδεκτος
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νόµος, που ήλθε µετά τον Δεκέµβρη του 2008, µετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου.
Ακούστηκε εδώ περιπαικτικά από τον κ. Γεωργιάδη ότι δεν πιάνουµε ανθρώπους για τα παπούτσια τους και για τις κίτρινες κάλτσες τους και για ό,τι άλλο. Όµως, εκείνη την περίοδο σύρθηκε
κόσµος σε δίκες για τα γυαλιά του, για το ότι φορούσε µάσκα να
προστατευθεί από τα δακρυγόνα και άντε να αποδείξεις ότι δεν
είσαι ελέφαντας. Στον νόµο αυτόν ποινικοποιείται η ίδια η κουκούλα και όχι η τέλεση του αδικήµατος. Εµείς λέµε ότι η πράξη
πρέπει να τιµωρείται, όχι όµως να ποινικοποιείται η κουκούλα.
Θυµίζω ότι τότε το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση είχε αντιδράσει
στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και ο κ. Καστανίδης, µετέπειτα
Υπουργός Δικαιοσύνης, είχε συστήσει νοµοπαρασκευαστική επιτροπή προτείνοντας την κατάργηση των διατάξεων του «κουκουλονόµου».
Πριν τις εκλογές, όταν ρωτήθηκαν όλα τα κόµµατα ποιοι είναι
υπέρ της κατάργησης του «κουκουλονόµου», όλα τα κόµµατα
ήταν υπέρ, πλην της Χρυσής Αυγής και της Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτή τη στιγµή δεν έχω ακούσει τοποθέτηση από το ΠΑΣΟΚ γι’
αυτόν τον κατάπτυστο νόµο. Έχετε αλλάξει θέση; Στο Ποτάµι
δεν άκουσα κάτι που να συνάδει µε αυτό, το αντίθετο! Θα θέλαµε
να τοποθετηθείτε: Συµφωνείτε µε τις προεκλογικές σας εξαγγελίες;
Είναι κάτι αντίστοιχο σαν να ποινικοποιούµε τα γάντια σε µια
ληστεία, δηλαδή την αµφίεση σε µια ληστεία. Στην προηγούµενη
διάταξη ίσχυε ότι µπορεί ο δικαστής να κρίνει ως αρµόδιος, εάν
οι συνθήκες κατά τις οποίες τελέστηκε το αδίκηµα αξίζουν µεγαλύτερη ποινή και εκεί λήγει το θέµα. Δεν ποινικοποιούµε την
ενδυµασία και µάλιστα έτσι όπως χρησιµοποιήθηκε.
Η Ένωση Ποινικολόγων είχε κάνει δηλώσεις τότε εναντίον του
«κουκουλονόµου» και εξήντα τέσσερις δικηγορικοί σύλλογοι
είχαν ταχθεί εναντίον του.
Συνεχίζω µε τις εγγυήσεις στη λήψη DNA για δικαστική χρήση.
Είναι η δεύτερη τροπολογία που καταθέτουµε και αφορά την
τροποποίηση του άρθρου 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Αυτό που προτείνουµε δεν είναι η κατάργηση της λήψης DNA
για την ταυτοποίηση του δράστη. Προτείνουµε όµως τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη λήψη του γενετικού υλικού κατά την ποινική διαδικασία. Θεωρούµε ότι η άσκηση βίας για να ληφθεί το
DNA είναι βασανισµός, που προσβάλλει τον σκληρό πυρήνα της
αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
Επίσης, προτείνουµε το διορισµό τεχνικού συµβούλου, που άλλωστε προβλέπει ήδη η ισχύουσα διάταξη. Η δική µας πρόταση
λέει αυτός ο τεχνικός σύµβουλος να µπαίνει από την πρώτη
φάση της διαδικασίας.
Βέβαια, ξέρουµε πώς έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις και µάλιστα στην περίπτωση του κινήµατος των Σκουριών
αυτήν τη στιγµή η χρησιµοποίηση του DNA.
Η τροπολογία µας εναρµονίζεται µε τα άρθρα 2, 5 και 7 παάγραφος 2 του Συντάγµατος, το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, καθώς και την ειδική
σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη χρήση ανάλυσης
DNA στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
Θα προχωρήσω επιγραµµατικά στα άρθρα, γιατί τα έχουµε παρουσιάσει. Θα πω όµως ότι η βασική γραµµή στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο είναι ότι η ασφάλεια και ο ανθρωπισµός για τους
κρατούµενους, τους υπόδικους και τους κατάδικους µπορούν να
συµβαδίζουν, δεν είναι αντίθετα πράγµατα. Είναι αξίες συµβατές
και µάλιστα εξυπηρετεί η µία την άλλη.
Έτσι προτείνουµε την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’. Διότι
όσον αφορά τις φυλακές τύπου Γ’, πέραν του ότι δεν υπήρχε η
ασφάλεια η οποία διαµηνύεται ότι υπάρχει, όπως εξήγησε ο κύριος Υπουργός, συγκεκριµένα όλο το νοµοσχέδιο µιλούσε για τη
συρρίκνωση των δικαιωµάτων των κρατουµένων. Δεν ανέφερε τίποτε για την ασφάλεια.
Αυτή η συρρίκνωση φέρνει την εξόντωση των ανθρώπων που
είναι µέσα, µε το να τους περιορίζει τις άδειες, τη συµµετοχή
τους σε µαθήµατα, την αλληλογραφία. Δηλαδή, τι τους κάνεις;
Τους εγκαταλείπεις, αναπτύσσεις βία µέσα στη φυλακή, βία ανάµεσα στους κρατούµενους, βία ανάµεσα σε σωφρονιστικούς
υπαλλήλους και κρατούµενους. Πώς θα διαπραγµατευτείς αυτή
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τη βία και τη διαφθορά που θα υπάρξει, για να µπορέσουν να επιβιώσουν οι άνθρωποι σε τέτοιες συνθήκες;
Γι’ αυτό και η ευρωπαϊκή εµπειρία δείχνει ότι αυτές οι φυλακές
έχουν αποτύχει. Έχουν αποτύχει, γιατί έχουν εκθρέψει την εγκληµατικότητα. Έχουν αυξήσει τα ποσοστά της υποτροπής,
έχουν αυξήσει τη βία, έχουν αυξήσει τη διαφθορά, έχουν αυξήσει
το δίκτυο του οργανωµένου εγκλήµατος. Είναι ένα αποτυχηµένο
πείραµα, πέραν του ότι είναι αντισυνταγµατικό και µια τοµή στο
νοµικό µας πολιτισµό.
Στο άρθρο 2 γίνεται µια πρώτη παρέµβαση υπέρ των ευάλωτων οµάδων ανηλίκων, υπερηλίκων, ασθενών και αναπήρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Για τους ανηλίκους προκρίνονται εναλλακτικά µέτρα ως προς
τον εγκλεισµό, ενώ η επιλογή παραµένει µε αυστηρά κριτήρια
για ειδικούς λόγους.
Όλοι οι φορείς χαιρέτισαν αυτήν την πρωτοβουλία, γιατί κανείς δεν δέχεται ότι ακόµα και ένας παραβατικός ανήλικος θα
βρει τον δρόµο του αν µείνει µέσα στη φυλακή.
Εγώ προσωπικά εξεπλάγην µε τις θέσεις του Ποταµιού πάνω
σε αυτό το θέµα. Ακούσαµε ότι ωριµάζουν τα νέα παιδιά πιο γρήγορα, γι’ αυτό η ποινικοποίηση πρέπει να κατέβει ως προς τα ηλικιακά όρια. Ακούσαµε αδιανόητα πράγµατα γύρω από αυτό το
θέµα. Δηλαδή ακούσαµε ότι αν τους αφήσουµε έξω, θα µπουν
µετά σε εγκληµατικές µαφίες. Εγώ θεωρώ ότι από ένα τέτοιο
κόµµα, που τέλος πάντων έχει φιλελεύθερες, δικαιωµατικές θέσεις, είναι αδιανόητο να ακούγονται τέτοια πράγµατα.
Για τους υπερήλικες άνω των εβδοµήντα πέντε ετών θεσπίζονται η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής και ο ευεργετικός υπολογισµός
ηµερών έκτισης για υπερήλικες, αναπήρους και µωροµάνες. Το
σύστηµα της υφ’ όρον απόλυσης γίνεται πιο ορθολογικό, πιο δίκαιο και περιλαµβάνει για πρώτη φορά και ισοβίτες κρατούµενους µε όριο αναπηρίας το 80%. Δεν αποφυλακίζονται αυτοί οι
κρατούµενοι, εκτίουν το υπόλοιπο της ποινής τους κατ’ οίκον.
Και αυτό µας υποχρεώνουν να το κάνουµε οι συνθήκες που
έχουµε στο νοσοκοµείο των φυλακών, όπου έχουµε θανάτους
και αυτοκτονίες.
Το νοµοσχέδιο αναµορφώνει, επίσης, τις συνθήκες δικαστικής
απέλασης των αλλοδαπών, για να µην κρατούνται άνθρωποι
απλώς γιατί η απέλασή τους είναι ανέφικτη, για να µην υπάρχει
η κατηγορία των κατ’ ευφηµισµόν φιλοξενούµενων.
Τελειώνοντας, θα αναφερθώ σε άλλα δύο άρθρα, κυρία Πρόεδρε.
Το άρθρο 4 εξειδικεύει το ήδη ικανοποιητικό πλαίσιο του
νόµου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Φυσικά, προκρίνει τη θεραπεία αντί της φυλακής. Μεριµνά ώστε να µη σύρονται, να µην
επιστρέφουν πάλι στις φυλακές άνθρωποι που έχουν απεξαρτηθεί και να καταστρέφονται.
Το άρθρο 6 αφορά τα έκτακτα µέτρα για την αποσυµφόρηση
των φυλακών µε απόλυση υφ’ όρον, ανάλογα µε τις επιβληθείσες
ποινές. Το επιβάλλουν οι άθλιες συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές.
Θέλουµε να κάνουµε µία πρόταση, την οποία έχουµε κάνει και
εµείς, αλλά νοµίζω και άλλοι. Στο άρθρο 10, που αφορά τις προσλήψεις, έχετε προβλέψει την πρόσληψη πεντακοσίων σωφρονιστικών. Θα θέλαµε να κόψετε από εκεί ή να µην κόψετε, αλλά
τέλος πάντων να ενισχύσετε δασκάλους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ανθρώπους που πραγµατικά χρειάζονται
µέσα στις ελληνικές φυλακές. Και εσείς το γνωρίζετε, κύριε
Υπουργέ. Είναι µέσα στη λογική σας, είναι µέσα στη λογική της
Κυβέρνησης, είναι µέσα στη λογική του νοµοσχεδίου.
Θα πω ένα πράγµα ακόµα και τελειώνω. Θα κάνω µια διαπίστωση για την τοποθέτηση της Χρυσής Αυγής, την οποία την έχω
ακούσει πάρα πολλές φορές µέσα στην Ειδική Επιτροπή για το
Σωφρονιστικό. Ήµασταν εκεί δυόµισι χρόνια. Μέχρι τώρα οι τοποθετήσεις ήταν κυρίως για τους εγκληµατίες που κρατούνται
και υπέρ των σωφρονιστικών υπαλλήλων και της εξωτερικής
φρουράς. Τώρα διαπίστωσα ότι µέσα από την εµπειρία του εγκλεισµού η τοποθέτησή τους έχει αλλάξει. Μιλάµε και για τους
κρατούµενους, µιλάµε και για τις συνθήκες. Αυτό είναι πολύ θετικό. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντική και η δίκη που έρχε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ται, που αφορά την προάσπιση του κράτους δικαίου και της δηµοκρατίας, γιατί η δηµοκρατία σέβεται τα δικαιώµατα, αλλά και
θωρακίζεται.
Σας λέµε ότι αν κάποιος είναι άρρωστος και έχει αυτές τις προδιαγραφές, φυσικά, από όπου και αν προέρχεται, εµείς θα είµαστε µαζί του για να βγει έξω.
Θα τελειώσω λέγοντας αυτό: Είναι ένα νοµοσχέδιο που αποτελεί την αρχή για να µπει τέλος στην ντροπή των φυλακών.
Επειδή, όπως το είπαν όλοι οι φορείς, για να γίνει οποιαδήποτε
παρέµβαση που θα αλλάξει αυτές τις άθλιες συνθήκες, χρειάζεται αποσυµφόρηση, αυτή είναι η αρχή και αυτό το νοµοσχέδιο
το κάνει. Και το κάνει και δίνει µια ανάσα για τους ανθρώπους
που είναι µέσα, µια ανάσα για τις οικογένειές τους, µια ανάσα
για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και κάνει την απαραίτητη
αρχή, για να αρχίσουν οι παραπέρα παρεµβάσεις. Δεν είναι το
άπαν, είναι απλά η αρχή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Κατριβάνου.
Πριν περάσουµε στον επόµενο εισηγητή τον κ. Κικίλια, να ενηµερώσω για τη διαδικασία και να προχωρήσουµε.
Πρώτον, υπήρξε ενηµέρωση εκ µέρους του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας ότι η Κοινοβουλευτική του
Οµάδα προτίθεται να υποβάλει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας
για άρθρα του νοµοσχεδίου. Εξ όσων ενηµερώνοµαι δεν έχει
υποβληθεί τέτοιο αίτηµα. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ενηµέρωση που έγινε, αυτό το οποίο προτείνω είναι να ορίσουµε ότι
εφόσον υποβληθεί αυτό το αίτηµα η ονοµαστική ψηφοφορία θα
διεξαχθεί αύριο στις 20.00’, οπότε θα έχει δοθεί η δυνατότητα
να ολοκληρωθεί η συζήτηση µε τοποθετήσεις όλων, µε δεδοµένο
ότι η διαδικασία ξεκινάει στις 12.00.
Το δεύτερο για το οποίο θα ήθελα να ενηµερώσω είναι ότι έχει
ανοίξει ο κατάλογος εγγραφής οµιλητών και θα παραµείνει ανοιχτός µέχρι και την τοποθέτηση του τέταρτου εισηγητή. Θέλω,
όµως, να ενηµερώσω για τα εξής: Έχουµε τρεις εισηγητές, τον
κ. Φωτήλα από το Ποτάµι, τον κ. Γκιόκα από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας και τον κ. Κόκκαλη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, που δήλωσαν ότι δεν θα τοποθετηθούν σήµερα, αλλά
αύριο. Εποµένως, τέταρτη εισηγήτρια θα είναι η εισηγήτρια του
ΠΑΣΟΚ, η κ. Γεννηµατά, και ο κατάλογος θα παραµείνει ανοιχτός
για εγγραφή µέχρι και την ολοκλήρωση της τοποθέτησής της.
Επισηµαίνω ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι και έχουν προτιµηθεί, δηλαδή συνεχίζεται ο κατάλογος της επί της αρχής συζήτησης. Κάποιοι ωστόσο, όπως
ενηµερώνοµαι, εγγράφονται ξανά. Εάν δεν έχετε ειδικό λόγο να
αλλάξετε τη σειρά σας, µην το κάνετε αυτό, γιατί ούτως ή άλλως
είστε εγγεγραµµένοι.
Με αυτές, λοιπόν, τις διευκρινίσεις καλώ στο Βήµα τον δεύτερο εισηγητή, τον εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Βασίλη Κικίλια.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τι ώρα θα τελειώσουµε σήµερα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η ερώτηση είναι για
το τι ώρα θα τελειώσουµε σήµερα. Ακούστε, είναι 10.45’. Κατά
τον Κανονισµό οι συνεδριάσεις ολοκληρώνονται την 12η νυχτερινή. Η κ. Χαραλαµπίδου, η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, η οποία
θα προεδρεύσει στη συνέχεια, µε ενηµέρωσε ότι προτίθεται να
µείνει και µέχρι τη 1.00 προκειµένου να µιλήσουν περισσότεροι
οµιλητές. Νοµίζω ότι πρέπει να το εκµεταλλευθούµε, µε δεδοµένο ότι δεν θα έχουµε νωρίς το πρωί συνεδρίαση. Η συνεδρίαση
θα αρχίσει στις 12.00’, εκτός και εάν υπάρχει αντίρρηση.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κυρία Γεροβασίλη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, πριν –δεν προεδρεύατε
εσείς- επί της διαδικασίας είχαµε συµφωνήσει να ολοκληρωθεί
η συζήτηση απόψε στις 12.00’ το βράδυ και να συνεχίσουµε κανονικά αύριο. Νοµίζω ότι είναι αρκετές οι ώρες για τους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θαυµάσια. Γι’ αυτό
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προσπάθησα να ενηµερωθώ από τις Υπηρεσίες για το τι έχει διαµεσολαβήσει. Αυτό δεν µου γνωστοποιήθηκε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Έγινε αυτό προηγουµένως και συµφωνήσαµε να λήξει η συζήτηση στις 12.00’.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ωραία. Εάν, λοιπόν,
είναι οµόθυµη η επιθυµία να διακόψουµε στις 12.00’, τότε θα συνεχίσουµε µε τους εισηγητές, να δώσουµε τη δυνατότητα και σε
κάποιους οµιλητές να τοποθετηθούν εάν το θέλουν και να διακόψουµε.
Ορίστε, κύριε Κικίλια, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα σας παρακαλούσα πριν ξεκινήσω -και απευθύνοµαι σε
εσάς νοµίζω µετά από τόσες ώρες συνεδρίασης µε ήρεµους τόνους- να πω το εξής: Νοµίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν µπορεί να
εξισώνονται τα θύµατα της τροµοκρατίας ή οι οικογένειές τους
µε τον οποιονδήποτε µπορεί να διαδηλώνει ή να µην διαδηλώνει
αυτές τις τελευταίες ηµέρες στα περιστύλια της Βουλής, εντός
ή εκτός. Επειδή µιλάµε και για άτοµα από τον αντιεξουσιαστικό
χώρο τα οποία εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο και θεωρήσατε ότι
είναι µέσα στα όρια του κοινοβουλευτισµού ή της ορθής πρακτικής το να µοιράσουν τα φυλλάδιά τους του αναρχικού χώρου
εντός του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να πω ότι κατά την προσωπική
µου γνώµη, αλλά και της Νέας Δηµοκρατίας δεν µπορεί, κυρία
Πρόεδρε, να εξισώνεται ο θύτης µε το θύµα. Ειδικά -και λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτό το οποίο η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η φίλη
µου η κ. Κατριβάνου έθεσε εδώ από του Βήµατος- γι’ αυτούς
τους ανθρώπους και γι’ αυτό το οποίο έχουν βιώσει σε όλη τη
Μεταπολίτευση από την τροµοκρατία δεν µπορεί να υπάρχει καµµία εξίσωση.
Στο δικό µας αξιακό κώδικα αυτό είναι ξένο και ενοχλεί. Οπότε,
αν θέλετε και αν πιστεύετε ότι πρέπει και αξίζει τον κόπο, στο
τέλος της δικής µου οµιλίας να κάνετε µία αναδιατύπωση γι’
αυτό. Δεν ήταν οι οποιοιδήποτε καλεσµένοι στη Βουλή, στα θεωρεία ή στο Περιστύλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κικίλια, µιας και
ζητήσατε να κάνετε αυτήν την παρέµβαση προ της έναρξης και
επειδή, όπως είδατε, σας µηδένισα το χρόνο για να κάνετε αυτήν
την τοποθέτηση προ της έναρξης, νοµίζω δεν αντελήφθητε. Δεν
εξίσωσε το Προεδρείο κανέναν. Εξάλλου, οι εξισώσεις και οι γενικεύσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγµα. Άλλο είναι η ισονοµία, άλλο είναι η ισοτιµία και άλλο είναι η εξίσωση και η
γενίκευση.
Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά
θύµατα, εκατοµµύρια θύµατα διαφόρων εγκληµάτων. Δεν έχει
νόηµα αυτήν τη στιγµή και σε αυτό εδώ το Βήµα να προβούµε
σε ένα διαγωνισµό τού ποιο θύµα αξίζει περισσότερο σεβασµό.
Όλα τα θύµατα εγκληµατικών ενεργειών αξίζουν σεβασµό. Επίσης, όλα τα θύµατα κρατικών εγκληµάτων αξίζουν σεβασµού και
αποκατάστασης. Και οι πιο αδύναµοι και τα θύµατα παραβίασης
δικαιωµάτων, όπως είναι, ας πούµε, οι µετανάστες, οι µεταναστευτικές κοινότητες και τα θύµατα ρατσιστικών εγκληµάτων,
επίσης, αξίζουν σεβασµού.
Νοµίζω ότι θα ήταν φθηνό και µη προσήκον να βάλουµε στη
ζυγαριά εγκληµατικές πράξεις. Νοµίζω επίσης ότι θα ήταν µη
προσήκον για έναν επιπλέον λόγο, γιατί την απαξία µιας πράξης
την κρίνει το δικαστήριο και την προσδιορίζει και δεν καλείται η
Βουλή επί ειληµµένων δικαστικών αποφάσεων να επανατοποθετείται, αναπροσδιορίζοντας τη βαρύτητα, σε πείσµα του νοµοθετικού πλαισίου και σε πείσµα της δικαστικής πραγµατικότητας.
Τέλος, σας θυµίζω ότι υπάρχει και το συνταγµατικό πλαίσιο,
που επιτρέπει ακόµα και τα βαρύτερα εγκλήµατα και τις βαρύτερες ποινές να τα συγχωρεί ο ανώτατος πολιτειακός παράγων,
ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Όλα αυτά ας τα έχουµε υπ’ όψιν,
όταν προσπαθούµε τις προσωπικές µας αντιλήψεις ή τις πολιτικές µας πεποιθήσεις ή τις ιδιαίτερες, αν θέλετε, ευαισθησίες µας
να τις γενικεύσουµε σε µία κοινή παραδοχή που τελικά µπορεί
όλους να µας αδικήσει.
Νοµίζω ότι σας κάλυψα. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Εγώ µίλησα για θύτες και θύµατα. Δεν
µίλησα για θύµατα και θύµατα, κυρία Πρόεδρε. Όµως, είναι
άποψή σας. Καταγράφηκε και η δική µου και η δική σας. Εντά-
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ξει.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί των άρθρων,
λοιπόν, τα είπαµε και στην επιτροπή, τα είπαµε λίγο έως πολύ
και το πρωί. Ενδεχοµένως, ξέρουµε πολύ καλά πλέον πού στέκεται ο καθένας και τι πιστεύουν τα κόµµατα και οι παρατάξεις
για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο η άποψή µου είναι ότι δεν θα
έπρεπε να είναι το πρώτο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο κύριος
Υπουργός, παρ’ όλα αυτά, µε το συγκεκριµένο επιχειρεί ουσιαστικά τρία πράγµατα. Με το άρθρο 56 ανοίγουν οι φυλακές αδιακρίτως και οριζοντίως. Αφήνονται ελεύθεροι δολοφόνοι,
τροµοκράτες, έµποροι ναρκωτικών, βιαστές, παιδεραστές και
άλλοι κρατούµενοι ανάλογης παιδείας.
Κρατώ ένα ερωτηµατικό, γιατί ο κύριος Υπουργός είπε στη συνάδελφο, την κ. Γεννηµατά, ότι δεν θα πει σήµερα αν θα κάνει ή
όχι δεκτές τροπολογίες συναδέλφων ή διορθώσεις κ.λπ., οπότε
θα περιµένουµε µέχρι αύριο, την ύστατη ώρα, να δούµε τι από
όλα αυτά τελικά θα κάνει δεκτό ή όχι.
Πώς µπορεί, κατά τη γνώµη σας, ο κατ’ οίκον περιορισµός
τους να λειτουργήσει, από τη στιγµή που ακόµα και αυτό το µείζον θέµα µε τα βραχιολάκια δεν ισχύει, άρα δεν ισχύει και το
άρθρο 3; Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα βραχιολάκια,
άρα δεν µπορεί να ελεγχθεί ο κατ’ οίκον περιορισµός. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα αυτή τη στιγµή. Ουσιαστικά ο κύριος Καθηγητής τι επιχειρεί; Επιχειρεί να απονέµει άτυπη και γενική αµνηστία
εις βάρος, κατά τη γνώµη µας, και της πολιτείας και των πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
Άρα, κύριε Υπουργέ, δεν µπορούµε να µιλάµε για κράτος δικαίου, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ουσιαστικά καταργεί τους
φυσικούς δικαστές που αποφάνθηκαν περί των εγκληµάτων τους
και εσείς παρέχετε αµνηστία στους ήδη καταδικασθέντες, µε
όποιο πρόσχηµα.
Ενδεχοµένως, αυτό ικανοποιεί µέσα από συγκεκριµένες διατάξεις περιθωριακές οµάδες. Δεν θέλω να αναλύσω ξανά αυτά
τα οποία είπα το πρωί, είναι γνωστά. Η πραγµατικότητα και το
γεγονός, όµως, είναι ότι οι πολίτες νιώθουν ανασφάλεια εξ αυτού
για τη ζωή τους και την περιουσία τους. Όµως, φαίνεται ότι αυτό
δεν ενδιαφέρει την Κυβέρνηση. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση εξακολουθεί να κατατρύχεται από ιδεοληψίες του παρελθόντος.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω αφορά στη σελίδα 45 του νοµοσχεδίου και στο άρθρο 1, όπου εισάγονται οι πολυσυζητηµένες διατάξεις που καταργούν τα καταστήµατα κράτησης Γ’
τύπου. Έτσι, καθίσταται φαεινότερο του ηλίου ότι επιδίωξη
αυτών των διατάξεων είναι η ικανοποίηση των τροµοκρατών, των
λίαν επικίνδυνων ποινικών κρατουµένων και όσων από τις φίλιες
δυνάµεις τούς υποστηρίζουν. Άλλωστε, ο κύριος Υπουργός στο
διάλογο που είχε µαζί τους παρακάλεσε να µη συνεχιστεί η απεργία πείνας, γιατί θα έφερνε τάχιστα στη Βουλή αυτό το νοµοσχέδιο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους.
Κύριε Υπουργέ, φέρατε ως επιχείρηµα ότι κι άλλοι συνοµίλησαν µε τροµοκράτες. Δεν σας απαλλάσσει από το κατά τη γνώµη
µας ατόπηµα. Ποιοι είναι οι άλλοι που συνοµίλησαν µε τροµοκράτες; Επιπλέον, όλα αυτά νοµοθετούνται κάτω από το µανδύα
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των κατηγορουµένων, που πρέπει
να υπάρχουν. Όµως, πρέπει να υπάρχουν σύµφωνα µε το νόµο
και το Σύνταγµα και όχι µε την επίκληση του ανθρωπισµού που
δεν συνάδει δήθεν µε «λευκά κελιά» ή δηµιουργία φυλακών
τύπου Γκουαντάναµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
«λευκά κελιά» ούτε φυλακές τύπου Γκουαντανάµο. Ο σκοπός
αυτών των φυλακών που δηµιουργήθηκαν –η πρόδροµη δοµή
τους ήταν το 2009 µε πρώτη νοµοθετική παρέµβαση- δεν ήταν
ούτε τα «λευκά κελιά» ούτε το Γκουαντανάµο. Ήταν ο ασφαλής
περιορισµός µε ανθρώπινες συνθήκες τροµοκρατών και επικίνδυνων εγκληµατιών, εφόσον επιτέλους παραδεχθούµε ότι η
µέχρι τώρα κατάσταση στις φυλακές δεν ήταν εικόνα φυλακής,
αλλά εικόνα ελέγχου της από επικίνδυνους κρατούµενους. Οι
σωφρονιστικοί υπάλληλοι µάλλον απείχαν για λόγους αυτοπροστασίας.
Αυτή η κατάσταση, δηλαδή ένα είδος «life style» σύναξης και
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διαλόγου επικίνδυνων ποινικών µε τροµοκράτες, είχε ως αποτέλεσµα τον από κοινού σχεδιασµό εγκληµατικών τροµοκρατικών
ενεργειών, ενώ ανεξέλεγκτοι επισκέπτες-ταχυδρόµοι µετέφεραν
τις εντολές προς και εκτός των φυλακών. Αδιάψευστη απόδειξη
αυτής της ώσµωσης αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο σχεδιάστηκε η εγκληµατική ενέργεια ανατίναξης των φυλακών Κορυδαλλού. Στόχος της ήταν η απόδραση των µελών της
τροµοκρατικής οργάνωσης των «Πυρήνων της Φωτιάς». Χάρη
µόνο στις φιλότιµες ενέργειες, την εµπειρία και την ικανότητα
των αρµόδιων αστυνοµικών αρχών, αλλά και την εκπεφρασµένη
πολιτική βούλησή µας, αυτό το σχέδιο δεν πραγµατοποιήθηκε,
διότι δεν θα θρηνούσαµε µόνο δεκάδες θύµατα, αθώους πολίτες,
αλλά θα καταρρακωνόταν και το κύρος της ελληνικής πολιτείας
εντός και εκτός συνόρων.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω κάτι από την προσωπική µου
εµπειρία και συνοµιλώντας µε τους στρατηγούς και τους αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας και γνωρίζοντας τον τρόπο
µε τον οποίο κινήθηκε η όλη υπόθεση για την εξάρθρωση αυτής
της τροµοκρατικής ενέργειας. Τι άλλο περιµέναµε να γίνει για να
καταλάβουµε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ ποινικών και τροµοκρατών και δυνατότητα εγκλεισµού, όπως και σε
όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επικίνδυνων ποινικών και τροµοκρατών σε φυλακές Γ’ τύπου υψίστης ασφαλείας, δηλαδή µε
περιµετρική φύλαξη και χωρίς άδειες; Μπαίνοντας και βγαίνοντας από τις φυλακές, οργανώθηκαν, βρήκαν εκρηκτικά, µίλησαν
µε τους κρατουµένους, συνεννοήθηκαν για το πλάνο και λίγες
µέρες πριν υλοποιηθεί, απετράπη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Το τρίτο που θέλω να πω αφορά τις φωτογραφικές διατάξεις
που έχουν µόνο σκοπό να αφεθεί ελεύθερος ο Σάββας Ξηρός,
καταρρακώνοντας τη δικαιοσύνη. Σταµατώ εδώ γι’ αυτό. Αυτή
είναι η άποψή µας.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, όσο και αν θέλουµε να το βάψουµε, να το χρωµατίσουµε, να το φτιασιδώσουµε ή να το ωραιοποιήσουµε, κύριε Υπουργέ. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Τι
άλλο µπορεί να σας πει η Βουλή, οι συνάδελφοι ή η κοινωνία, για
να καταλάβετε πως στο συγκεκριµένο έχετε λάθος, είστε φάουλ;
Με συγχωρείτε, η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα όχι µόνο δεν αποδοκιµάζει την τροµοκρατία και τη δράση της, αλλά σήµερα στέλνει µήνυµα ενθάρρυνσης και πολιτικής κάλυψης σε µελλοντικές
ανάλογες δραστηριότητες.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο άρθρο 110 παράγραφος 3 εµποδίζονται οι αρµόδιες δικαστικές αρχές να διατάξουν τη σχετική
πραγµατογνωµοσύνη για το ύψος της αναπηρίας του εκάστοτε
κρατουµένου, εάν ο κρατούµενος έχει ήδη πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 80% από τα ΚΕΠΑ. Όµως, και στο άρθρο 282 εδάφιο 2 πάλι αντικαθίσταται ο δικαστής από τα ΚΕΠΑ. Τι σηµαίνει
αυτό; Αυτό σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος κρατούµενος τροµοκράτης έχει προφανώς εξασφαλίσει σχετικό πιστοποιητικό και
έτσι παρακάµπτεται η δικαστική αρχή.
Ο κύριος Υπουργός είναι αποφασισµένος να αφήσει ελεύθερο
τον συγκεκριµένο κρατούµενο µε όποιο κόστος και αν συνεπάγεται αυτή η απόλυσή του. Αντιπαρέρχοµαι τα της εν οίκω κράτησης ως ανάξια της ακαδηµαϊκής οντότητας του κυρίου
Υπουργού.
Αυτές τις ηµέρες οφείλω να οµολογήσω, όµως, ότι µελετώντας την αρθρογραφία σας, κύριε Υπουργέ, στον Τύπο µε την ευκαιρία της δίκης της «17 Νοέµβρη» διαπίστωσα τη σταθερή
υποστήριξή σας προς αυτήν την κατεύθυνση. Τουλάχιστον, είστε
συνεπής όσον αφορά το µε ποιους πάτε και ποιους αφήνετε.
Οι ευεργετικές διατάξεις για τους κρατουµένους που η επιστήµη και η ευαισθησία της πολιτείας επιβάλλουν προϋποθέτουν
αφ’ ενός την ύπαρξη µιας τω όντι σωφρονιστικής πολιτικής και
αφ’ ετέρου επαφίεται στις δικαστικές αρχές που κρίνουν κάθε
φορά τη βελτίωση του συγκεκριµένου κρατουµένου, ώστε να
αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.
Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Κυβέρνηση Τσίπρα µάχεται υπέρ της απελευθέρωσης του Ξηρού, συνεπικουρούµενη από
κουκουλοφόρους, αντιεξουσιαστές, «µπαχαλάκηδες», προτάσσοντας την αλλαγή εποχής και την πιθανή νέα αξιολόγηση της
κοινωνίας υπό την καθοδήγηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι, όποιο νόµο και αν ψηφίσει η παρούσα Κυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βέρνηση, µε στόχο να κάνει συµπαθή τον Ξηρό, οι πολίτες δεν
θα ξεχάσουν ότι αυτός οδήγησε στο θάνατο δεκάδες αθώους
ανθρώπους, οι πολίτες δεν θα ξεχάσουν ότι η Κυβέρνησή σας
δεν δείχνει σεβασµό για τις οικογένειες των θυµάτων.
Η Κυβέρνηση Τσίπρα δεν δείχνει ευαισθησία για τα θύµατα
του Ξηρού και ψηφίζει νόµο που απελευθερώνει τους δολοφόνους του. Ταυτόχρονα, ανοίγει παράθυρο και για άλλους.
Ολοκληρώνω εδώ την τοποθέτησή µου, µε την προσµονή της
αυριανής ηµέρας και άρα της τελικής τοποθέτησης του κυρίου
Υπουργού επί των τροπολογιών που κατέθεσαν συνάδελφοι ή
των βελτιώσεων που ζητήσαµε εµείς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
η ειδική αγορήτρια από το Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή κ. Δέσποινα Σβερώνη – Χονδρονάσιου για δώδεκα λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Ο άνθρωπος είναι θηρίο. Είναι το µεγαλύτερο θηρίο. Έτσι δεν
λέει ο λαός; Ο άνθρωπος είναι θηρίο και συνάµα είναι και άγιος.
Όταν του βγαίνει το θηρίο είναι αυτός που διαπράττει τα πλέον
απαξιωτικά αδικήµατα, εκείνα για τα οποία του επιβάλλει ο φυσικός δικαστής την εσχάτη των ποινών, που είναι η ισόβιος κάθειρξη.
Αυτοί οι άνθρωποι όµως, αυτοί οι βαρυποινίτες, οι σκληροί εγκληµατίες είναι άνθρωποι σαν και εµάς που κάποια στιγµή κάτι
τους οδήγησε και έφτασαν να βγάλουν το ζωώδες.
Οι φυλακές Γ’ τύπου αναφέρονταν σε τέτοιου είδους εγκλήµατα, δηλαδή εγκλήµατα άκρως απαξιωτικά, στα οποία τα δικαστήρια επέβαλαν τις πλέον εξοντωτικές ποινές. Όµως, ήδη η
τιµωρία επιβαλλόταν από το δικαστήριο µε τις πολυετείς καθείρξεις ή µε τις ισόβιες καθείρξεις.
Αν αυτούς τους ανθρώπους εµείς πρέπει να τους βάλουµε σε
φυλακές Γ’ τύπου και να τους αποµονώσουµε από όλο το άλλο
κοινωνικό γίγνεσθαι, τα θηρία αυτά που µπήκαν µια φορά θηρία
θα βγουν πλέον τέρατα µέσα από τις φυλακές.
Εµείς πιστεύουµε ότι µπορούν να λειτουργήσουν πτέρυγες για
βαρυποινίτες µέσα στις φυλακές που ήδη υπάρχουν.
Δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αν πρέπει να αναφερθώ και στις
τροπολογίες που είπατε. Να αναφερθώ και σε αυτές;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Δεν έχει αποφασίσει ο κύριος Υπουργός αν θα τις κάνει δεκτές ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Αν θέλετε,
µπορείτε να αναφερθείτε και σε αυτές.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Γι’ αυτό και εµείς είπαµε ότι ψηφίζουµε το πρώτο άρθρο. Είµαστε υπέρ αυτού του
άρθρου. Εάν πραγµατικά λειτουργήσει σωστά το σωφρονιστικό
σύστηµα και υπάρξουν οι υποδοµές, µπορούν όλα τα πράγµατα
να λειτουργήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Τότε µπορεί να
υπάρχει και «τιµωρία», σωφρονισµός και η ειδική πρόληψη για
τους ίδιους, αλλά και η γενική πρόληψη, ώστε να µη µπορούµε
να αναπαράγουµε πλέον εγκληµατίες ή τουλάχιστον να σταµατήσουµε αυτόν τον κατήφορο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε µία τροπολογία στην οποία υπήρχε πολύ µεγάλη απορία. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Άκουσα ότι υπήρχε η απορία αν αυτό το οποίο ποινικοποιείται είναι το ένδυµα. Όχι βέβαια.
Δεν σηµαίνει ότι επειδή εγώ θα φοράω µια κουκούλα, ένα
σκούφο -είναι υπεραπλουστευµένη αυτή η άποψη- και επειδή θα
περνάω από µια διαδήλωση, θα τιµωρηθώ αµέσως επειδή φορούσα την κουκούλα. Εκεί, ξέρετε, υπάρχουν άλλου είδους µηχανισµοί. Εκεί λειτουργεί πλέον το κράτος δικαίου διά των
οργάνων του. Αν η Αστυνοµία λειτουργήσει κατά τον άλφα ή
βήτα τρόπο, τότε δεν ξέρω, µπορεί και κουκούλα να µη φοράω
και να περνάω από µια διαδήλωση ή οτιδήποτε άλλο γίνεται και
να βρεθώ κατηγορούµενη. Ή ακόµα µπορεί, αν θέλετε, να ανήκω
σε εκείνη την πλευρά, να είµαι Βουλευτής της Χρυσής Αυγής και
εκ του λόγου αυτού και µόνο να θεωρούµαι για κάποιους µίασµα,
για κάποιους άλλους εγκληµατίας, για κάποιους άλλους νεοναζί
και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι, λοιπόν, θέµα άποψης και αντίληψης.
Όµως, δεν τιµωρείται κάποιος επειδή απλά φοράει κουκούλα.
Είπα πριν ότι υπάρχει µέσα µας το κτήνος που κάποιες φορές
λειτουργεί, βγαίνει στην επιφάνεια και οδηγεί τον άνθρωπο σε
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µια εγκληµατική και απαξιωτική συµπεριφορά. Αυτό είναι το ένα.
Όταν, όµως, αυτό το άτοµο που διαπράττει ένα έγκληµα φοράει
κουκούλα, τότε δείχνει, ξέρετε, µια εγκληµατική διαστροφή. Δείχνει, δηλαδή, ότι και εγκληµατεί και κρύβεται και ενδεχοµένως
να το «φορτώσει» και κάπου αλλού. Διότι οι περισσότεροι εγκληµατίες κάνουν µια εγκληµατική πράξη και κάποια στιγµή είτε µετανιώνουν είτε παραδέχονται είτε οµολογούν ότι έκαναν κάτι. Ο
κουκουλοφόρος δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να οµολογήσει,
γιατί φόρεσε την κουκούλα να διαπράξει αδίκηµα και είχε σαν
σκοπό να µη φανερωθεί ποτέ. Οι κουκουλοφόροι µάς παραπέµπουν σε άλλες εποχές.
Ξέρετε και η Χρυσή Αυγή, αυτή η «οργάνωση», όπως θέλουν
να την ονοµάσουν κάποιοι -που τόσο εύκολα γίνονται δικαστές,
τιµητές και κήνσορες της δηµοκρατίας και του δικαιικού µας συστήµατος- έχει χάσει δύο παλικάρια τα οποία δεν δολοφονήθηκαν απλά, αλλά εκτελέστηκαν. Είναι τα µοναδικά παιδιά στα
οποία δόθηκε η χαριστική βολή. Πρόκειται για τον Γιώργο Φουντούλη και τον Μανώλη Καπελώνη. Υπάρχει και ένα τρίτο παλικάρι
µε σφαίρα στον πνεύµονα, το οποίο παραλίγο να δολοφονηθεί.
Βρέθηκε στο νοσοκοµείο για τέσσερις, πέντε µήνες και ακόµα
προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του.
Αν αυτοί οι άνθρωποι, οι δολοφόνοι, δεν φορούσαν κουκούλα
και δεδοµένου του ότι δεν υπήρχαν κάµερες, το πιο πιθανό είναι
ότι θα είχε εξιχνιαστεί αυτό το ειδεχθέστατο έγκληµα το οποίο
ετελέσθη.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, µε καµµιά δύναµη και µε καµµιά δικαιολογία να πούµε ότι είµαστε υπέρ αυτής της τροπολογίας βρίσκοντας ως δικαιολογία -γιατί επιτρέψτε µου να πω ότι το
θεωρούµε πολύ εύκολο και πολύ φθηνό- ότι ποινικοποιούµε
δήθεν την ενδυµασία.
Ο θεσµός της υφ’ όρον απολύσεως είναι ένας θεσµός που
υπάρχει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, όσο είµαι εγώ δικηγόρος. Τουλάχιστον από τότε το θυµάµαι, ίσως και πιο µπροστά.
Απλά πιο µπροστά εάν ο έγκλειστος εξέτιε κάποιο συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα στις φυλακές και αν υπήρχε η προσδοκία εντίµου βίου, είχε τη δυνατότητα να ζητήσει την υφ’ όρον απόλυση.
Τα πράγµατα άλλαξαν και πιστεύω πως έπρεπε να αλλάξουν.
Ένας άνθρωπος δεν µπορεί µόνιµα να µένει στη φυλακή και µόνο
να προσδοκούµε στην εντιµότητα του µετέπειτα βίου του. Γι’
αυτό και πολύ σωστά και πολύ σοφά ο νοµοθέτης θέσπισε το
θεσµό της υφ’ όρον απολύσεως, δηλαδή σε περίπτωση που έχεις
εκτίσει έναν συγκεκριµένο χρόνο, άλλον για την κάθειρξη, άλλον
για τη φυλάκιση, και έχεις δείξει καλή διαγωγή, ο κανόνας είναι
να απολύεσαι από τις φυλακές. Δεν απολύεται µόνο εάν συντρέχουν κάποιες συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Υπ’ αυτήν την έννοια, θεωρούµε ότι είναι προς µια σωστή κατεύθυνση. Έχουµε όµως τις ενστάσεις µας όσον αφορά τους ανθρώπους αυτούς. Nα δοθεί µια χείρα βοηθείας και να
προστρέξουµε στους ανάπηρους. Αλλά υπάρχει ένα µείζον θέµα
εδώ. Σε έναν ανάπηρο η αναπηρία του αναδείχθηκε µέσα στη
φυλακή; Και εάν υπήρχε η αναπηρία πριν και παρ’ ότι υπήρχε η
αναπηρία διέπραξε το αδίκηµα; Από τη µια πλευρά λέµε ότι δεν
µπορεί να µείνει στις φυλακές, γιατί δεν µπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, αλλά εν όσο ήταν έξω, ήταν ανάπηρος και διέπραξε ένα
αδίκηµα; Εκεί υπάρχει κάποια ασάφεια.
Όπως, επίσης, δεν µπορούµε να δεχτούµε αυτό που είπε και
ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, δηλαδή τι είδους αναπηρία είναι αυτή της τάξεως του 50%. Εάν έχεις 50% αναπηρία, δεν
παίρνεις σύνταξη αναπηρική. Θα πρέπει να είναι πάνω από 67%
και µάλιστα κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Εδώ τι είναι εκείνο
που οδηγεί τον νοµοθέτη να πει ότι αν έχεις αναπηρία και µε 50%
µπορείς να τύχεις της υφ’ όρον απολύσεως;
Στο ίδιο δε άρθρο υπάρχει και η υφ’ όρον απόλυση που γίνεται
για τους αλλοδαπούς κρατούµενους. Και εδώ πάλι έχω µια ένσταση. Δεν κατάλαβα. Ίσως τα ελληνικά µου να είναι κάπως
φτωχά και να µην µπορώ να αντιληφθώ όλα αυτά που ακούγονται
εδώ.
Άκουσα για τους αλλοδαπούς οι οποίοι, λέει, µόλις εκτίσουν
την ποινή τους µέσα στη φυλακή, τότε αυτοί, επειδή για κάποιους λόγους δεν µπορούν να απελαθούν, βρίσκονται στη χώρα
µας ως φιλοξενούµενοι.
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Φιλοξενούµενοι ήταν στη χώρα µας, διέπραξαν αδικήµατα και
για να βρεθούν στη φυλακή, µάλλον διέπραξαν και σοβαρά ποινικά αδικήµατα. Εξέρχονται πλέον τώρα από τις φυλακές και δεν
είναι ακριβώς φιλοξενούµενοι. Θέλουµε εµείς, αν θέλετε, επηρεασµένοι από τον Ξένιο Δία, να ονοµάζουµε αυτήν την κατάσταση.
Τους φορτωνόµαστε δηλαδή πάλι. Έχουµε δηλαδή πάλι αυτούς
τους ανθρώπους που τους ταΐζαµε, τους ποτίζαµε µέσα στη φυλακή, ήρθαν και δεν σεβάστηκαν τη χώρα που ήρθαν να τους
δώσει κάποια δουλειά, έµειναν στη φυλακή, εξέρχονται των φυλακών.
Και το άλλο θέµα είναι ότι κάποιες φορές δεν γίνονται οι απελάσεις, διότι, λέει, ο άλλος µπορεί να είναι ανιθαγενής, µπορεί
να έχει δηλώσει ψεύτικα στοιχεία και παρ’ όλα αυτά, εάν η απέλασή του µετά την υφ’ όρον απόλυση δεν πραγµατοποιηθεί µέσα
στους τέσσερις µήνες, τότε απολύεται. Δηλαδή πού απολύεται;
Πού πάει;
Απολύεται ένας άνθρωπος που έκρινε το δικαστήριο ότι
έπρεπε να απελαθεί; Απολύεται πάλι; Και τι; Δίνει παρών; Και είµαστε τόσο σίγουροι ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ή είναι ανιθαγενής ή δεν λέει τα στοιχεία του ή η πατρίδα του δεν τον
δέχεται ή η πρεσβεία δεν συνεργάζεται, που σηµαίνει ότι δεν τον
δέχεται, και εµείς παρ’ όλα αυτά λέµε «δεν πειράζει καθίστε εδώ»
από ανθρωπιστικούς λόγους;
Ε, ανθρωπιστές να είµαστε, αλλά να κοιτάµε λίγο και το σπίτι
µας. Μην αρχίσουµε να ψαχνόµαστε εµείς. Γιατί στο τέλος, µου
φαίνεται, θα χρειαστεί εµείς να ζητήσουµε άσυλο σε κάποια άλλη
χώρα. Εµείς ίσως αναγκαστούµε, αφού θα έρθουν όλοι αυτοί
εδώ µαζί µε τους πρόσφυγες, να µεταναστεύσουµε και να πάµε
εµείς πρόσφυγες. Δεν ξέρω, όµως, εάν µια χώρα υποδοχής εµάς
θα µας φερόταν µε τον ίδιο τρόπο υποδοχής που λέτε εσείς ότι
πρέπει να φερθούµε σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν όλα τα
όριά τους!
Είναι προς τη θετική κατεύθυνση και το άρθρο που µιλάει για
τους ουσιοεξαρτηµένους. Παρ’ όλα αυτά, και το πρωί είχα πει
στον κύριο Υπουργό ότι θεωρώ ότι πάλι είναι ηµίµετρα, γιατί µιλάµε για θεραπευτικά καταστήµατα τα οποία δεν λειτουργούν.
Είναι δηλαδή σαν τις φυλακές Γ’ τύπου που ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία και πίστευε ότι κάτι έκανε και που εσείς θέλετε να τις
καταργήσετε και εσείς πιστεύετε ότι κάτι κάνετε. Ουσιαστικά
είναι σαν τις ασκήσεις επί χάρτου. Δεν έχει γίνει τίποτα στην
ουσία.
Όσον αφορά στα έκτακτα µέτρα για την αποσυµφόρηση των
φυλακών, θεωρούµε ότι είναι κάτι όχι απλώς πρόχειρο, αλλά κάτι
που δείχνει ότι πραγµατικά έχουµε πανικοβληθεί και κάθε δυο
χρόνια το µόνο που µπορούµε να κάνουµε, εφόσον δεν κάναµε
υποδοµές, είναι να ανοίγουµε τις φυλακές και να λέµε «όσοι πιστοί προσέλθετε µπορείτε να βγείτε έξω, προκειµένου οι υπόλοιποι που µένουν µέσα στις φυλακές να περνάν καλύτερα», χωρίς
να έχουµε σκεφτεί αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν επανενταχθεί
στην κοινωνία, έχουν επανακοινωνικοποιηθεί και θα αρχίσουν να
είναι ανάµεσά µας. Τις περισσότερες φορές, αυτοί οι άνθρωποι
είναι πραγµατικά ράκοι και ψυχικά. Υπάρχουν άνθρωποι –τους
έχω συναντήσει τουλάχιστον εγώ- που ήθελαν πάρα πολύ να
βγουν έξω, στην κοινωνία. Βγήκαν πριν από την ώρα τους και
έφεραν το στίγµα του εγκληµατία. Η χώρα µας µπορεί να δέχεται
µεν τους πρόσφυγες, αλλά τους δικούς της ανθρώπους που
βγαίνουν από τις φυλακές είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους δεχθεί.
Οι Έλληνες δεν είµαστε ρατσιστές στους ξένους. Οι Έλληνες
είµαστε ρατσιστές σε εµάς, τους Έλληνες. Σ’ αυτούς που έκαναν
φυλακή και βγαίνουν έξω, στους τοξικοµανείς, στους Χρυσαυγίτες. Εµείς ξέρουµε εκεί να βγάζουµε το ρατσισµό µας. Τον ανθρωπισµό µας τον κρατάµε για τις άλλες φυλές.
Κυρία Πρόεδρε, αυτό που θέλω να τονίσω µόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ολοκληρώστε
σας παρακαλώ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ναι, ναι. Τελειώνω.
Εκτός από τους κρατούµενους, εκτός απ’ αυτούς που κάτι
έκαναν στη ζωή τους και βρέθηκαν στις φυλακές υπάρχει και
ένας µεγάλος αριθµός ατόµων που δουλεύουν µέσα στις φυλακές: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι της φύλαξης, κοινω-
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νιολόγοι, δάσκαλοι, ψυχολόγοι, γραµµατείς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν κι αυτοί σ’ αυτές τις φυλακές, όπως αναφέρατε πριν. Κι
αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν κάτι άλλο στη ζωή τους. Πάνε στις
φυλακές να δουλέψουν, για να βγάλουν το ψωµί τους. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς αισθάνονται ότι κάθε µέρα ξεκινάνε το πρωί
και δεν ξέρουν αν θα έρθουν το βράδυ στο σπίτι τους, µετά τα τελευταία γεγονότα που έχουν συµβεί και κάποια άλλα που συµβαίνουν στις φυλακές και που εµείς δεν τα ξέρουµε. Στις φυλακές
ειδικά, βασιλεύει η πλήρης οµερτά. Πρέπει να γίνει φόνος µόνο,
για να µπορέσουµε να το µάθουµε εµείς οι υπόλοιποι.
Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, πηγαίνουν κάθε µέρα να βγάλουν
το µεροκάµατο του τρόµου. Θα πρέπει να προστρέξουµε σ’ αυτούς τους ανθρώπους, να τους αγκαλιάσουµε. Θα πρέπει όντως
στις φυλακές να διοριστούν πολλά άτοµα, για να µπορέσουµε
τέλος πάντων, να διαχειριστούµε όλο αυτό το κοµµάτι που λέγεται σωφρονιστικό σύστηµα, όλο αυτό το κοµµάτι που λέγονται
«σωφρονιστικά καταστήµατα Α’ ή Β’ τύπου», όλο αυτό το κοµµάτι
που λέγεται «φυλακές».
Βέβαια –και θα τελειώσω µ’ αυτό- µιλάµε γι’ αυτές τις φυλακές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρία Σβερώνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Αυτό θα πω, κυρία
Πρόεδρε, και τελειώνω. Σας ευχαριστώ.
Οι άλλοι που είµαστε έξω βιώνουµε τη δική µας φυλακή. Μιλάµε για τους κρατούµενους που δεν µπορούν να πάνε στα νοσοκοµεία, αλλά δεν αναρωτηθήκαµε πόσοι από εµάς τους
Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο νοσοκοµείο ή πηγαίνουν στο νοσοκοµείο και τους ζητάνε τα σχετικά όβολα και
πεθαίνουν στους διαδρόµους ή πεθαίνουν περιµένοντας να τους
ειδοποιήσουν, για να γίνει η εξέταση είτε είναι καρκινοπαθείς είτε
πάσχουν από κάποιο άλλο σοβαρό νόσηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
η κ. Φώφη Γεννηµατά, ειδική αγορήτρια από το ΠΑΣΟΚ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Χωρίς χρονοτριβή διατρέχω τις επιµέρους διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Το άρθρο 1 προβλέπει την κατάργηση των φυλακών Γ’ τύπου.
Επαναλαµβάνω ότι πρόκειται για µια ρύθµιση όχι απλώς αναποτελεσµατική, αλλά ρύθµιση που µπορεί να αποβεί και επικίνδυνη.
Αφενός καταργείται µια σωφρονιστική δοµή που δεν πρόλαβε
καν να λειτουργήσει. Ο Δοµοκός µετατράπηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας µόλις στο τέλος του προηγούµενου έτους. Εποµένως, δεν έχει περάσει ο απαραίτητος χρόνος, ώστε να
αξιολογηθεί.
Το νοµοσχέδιο έρχεται να καταργήσει µια δοµή, χωρίς να έχει
λάβει την παραµικρή µέριµνα για την αυριανή µέρα. Αναγνωρίζουµε τους κινδύνους που δηµιουργούνται από την ώσµωση επικίνδυνων κρατουµένων σε µια φυλακή. Συµφωνούµε µε το
καθεστώς της διάσπαρτης κράτησης που προτείνει ο κύριος
Υπουργός. Δεν είµαστε υπέρµαχοι κανενός είδους πειθαρχείου,
αλλά από την άλλη, υπογραµµίζουµε µε έµφαση την σηµερινή
παντελή ανυπαρξία πτερύγων ασφαλείας στις περιφερειακές φυλακές Α’ και Β ‘τύπου.
Από εκεί ακριβώς προέρχεται και η αγωνία µας και η ανησυχία
µας για την πρακτική εφαρµογή του νόµου. Η διαφωνία µας δηλαδή δεν έχει ιδεολογική, αλλά πρακτική αφετηρία. Είµαστε, δυστυχώς, βέβαιοι ότι η επιστροφή των κρατουµένων του Δοµοκού
σε άλλες επιµέρους φυλακές θα δυναµιτίσει το κλίµα και θα
θέσει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώµατα των πιο αδύναµων
κρατουµένων.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι µε µια τέτοια αυτόµατη κατάργηση, µε
µια µονοκονδυλιά, χωρίς στρατηγικό σχέδιο δηµιουργούνται περισσότερα και σοβαρότερα προβλήµατα από αυτά που είµαι σίγουρη ότι προσπαθείτε να λύσετε.
Δεν προβλέπεται ο ορθολογικός διαχωρισµός των κρατουµένων και στοχοποιούνται οι πιο αδύναµοι κρατούµενοι. Αυτός είναι
ο βασικός λόγος για τον οποίο καταψηφίζουµε αυτό το άρθρο.
Καλωσορίζουµε τη διάσπαση του άρθρου 2, όπως ζήτησε και
η επιτροπή. Έρχοµαι κατευθείαν στο θέµα των ανηλίκων. Θεωρούµε υπερβολικά υψηλό το ακαταλόγιστο στα δεκαπέντε έτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μιλάµε για ακαταλόγιστο, η πολιτεία δηλαδή αναγνωρίζει ότι
ένας δεκαπεντάχρονος άνθρωπος είναι ανίκανος να συνειδητοποιήσει ότι διαπράττει αδίκηµα. Πώς δικαιολογείται ότι η ίδια έννοµη τάξη τρία χρόνια µετά θα περιµένει από τον ίδιο άνθρωπο
να ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώµατα;
Αδυνατούµε δε να κατανοήσουµε τον λόγο που η πολιτεία επιλέγει να αυξήσει το όριο του ακαταλόγιστου, όταν µε τις υπόλοιπες ορθές διατάξεις ενισχύει τα αναµορφωτικά µέτρα. Βέβαια,
επαναλαµβάνουµε ότι για την ταυτοποίηση της αληθούς ηλικίας
του δράστη θα πρέπει να προβλέπεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Αλλιώς αφήνουµε τις νέες διατάξεις έρµαια
ασυδοσίας, κύριε Υπουργέ, και καταχρήσεων.
Για το ζήτηµα των ασθενών και ατόµων µε αναπηρία στις φυλακές συντασσόµαστε µε τις ευαισθησίες που εκφράστηκαν και
πλειοδοτούµε. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησµονούµε και τη βασική
αρχή της αναλογικότητας της ποινής προς το είδος και τη βαρύτητα του εγκλήµατος. Για τον λόγο αυτό, δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε την άκριτη και χωρίς κριτήρια απόλυση
κρατουµένων, ούτε και οµοίως την άνευ εξαιρέσεων αποφυγή
προσωρινής κράτησης ή κατ’ οίκον περιορισµού.
Είναι αναγκαία, λοιπόν, η εισαγωγή εξαιρέσεων. Φυσικά, το
θέµα θα πρέπει να επανεξεταστεί στο πλαίσιο του νέου Ποινικού
Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν µπορούµε παρά να αναγνωρίσουµε ότι είναι σε ορθή κατεύθυνση η νοµοτεχνική βελτίωση
του Υπουργού για τον κατ’ οίκον περιορισµό µε χρήση συσκευής
γεωεντοπισµού. Ωστόσο, δυστυχώς, αυτήν τη στιγµή η διάταξη
είναι κενή περιεχοµένου, γιατί το περίφηµο βραχιολάκι ακόµα εκκρεµεί, δεν έχει υλοποιηθεί. Εποµένως, αναρωτιέµαι πώς θα
εφαρµοστεί αυτή η ρύθµιση.
Για το θέµα των αλλοδαπών αναγνωρίζουµε ότι οι ρυθµίσεις
είναι αναγκαίες. Αντιµετωπίζουν τον υπερπληθυσµό φιλοξενούµενων υπό απέλαση κρατουµένων που παραµένουν στις φυλακές
χωρίς λόγο εξαιτίας διοικητικής ανεπάρκειας στην εκτέλεση των
απελάσεων. Ευχόµαστε µόνο να εφαρµοστεί η διάταξη και να
µην καταστεί ευχολόγιο.
Μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω µόνο. Μειώνεται ο χρόνος
απαγόρευσης, κύριε Υπουργέ, επανόδου απελαθέντων στη
χώρα, από τουλάχιστον δέκα έτη που προβλεπόταν, σε έως δέκα
έτη και επειδή δεν υπάρχει καµία αναφορά στην αιτιολογική έκθεση, αν θα θέλατε κάποια στιγµή να το διευκρινίσετε.
Όσον αφορά στο άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα την υποστηρίζουµε ως συµβολική απάντηση της πολιτείας σε πρόσφατα
τραγικά περιστατικά. Παρά τους περιορισµούς που βάζετε στις
περιπτώσεις των ανηλίκων που περιορίζουν το πεδίο εφαρµογής
της, θα την υπερψηφίσουµε.
Όπως θα υπερψηφίσουµε τις εισαγόµενες διατάξεις για τα
ναρκωτικά. Πρόκειται για αναγκαίες διατάξεις που διευκολύνουν
την πρόσβαση σε εναλλακτικά θεραπευτικά προγράµµατα και
προτάσσουν την απεξάρτηση έναντι της φυλακής.
Για τα άρθρα περί της αποσυµφόρησης οι θέσεις µας είναι
από την αρχή σαφείς. Είναι αναγκαία η εισαγωγή εξαιρέσεων.
Δεν µπορούµε να πάµε σε άκριτες απολύσεις κρατουµένων µε
πολυετείς καθείρξεις και για τα βαρύτερα των εγκληµάτων χωρίς
κριτήρια και περιορισµούς, χωρίς καν την κρίση δικαστικού συµβουλίου.
Δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τον υπερπληθυσµό που
υπάρχει αυτήν τη στιγµή στις φυλακές και όλοι το αναγνωρίζουµε, µε όρους αµιγώς διαχειριστικούς και τελικά λογιστικούς.
Χρειάζεται η ελάχιστη νοµική εξατοµίκευση, έστω σε επίπεδο κατηγορίας αδικηµάτων σοβαρών και µεγάλης κοινωνικής απαξίας.
Όσον αφορά δε, στις λοιπές ρυθµίσεις για τη διάταξη των
προσλήψεων, καλωσορίζουµε φυσικά την υλοποίηση από την παρούσα Κυβέρνηση µιας πράξης υπουργικού συµβουλίου της κυβέρνησης Πικραµένου -καλό είναι να λέγονται όσα έχουν γίνει
στο παρελθόν, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια και τα θετικά να
αναγνωρίζονται- εντός δε του πλαισίου των δεκαπέντε χιλιάδων
προσλήψεων που η προηγούµενη κυβέρνηση εξασφάλισε για το
τρέχον έτος. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Γι’ αυτό έχετε τη δυνατότητα, κύριε Υπουργέ, σήµερα να προχωράτε σε αυτές τις
προσλήψεις.
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Όµως, αλήθεια, γιατί δεν προβλέπετε και την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών; Σας θέσαµε το ζήτηµα και κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στην επιτροπή.
Γιατί δεν προβλέπετε την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού; Σας το θέσαµε και στην επιτροπή. Είναι πάρα πολύ κρίσιµο
ζήτηµα να βελτιωθούν οι συνθήκες νοσηλείας για όλους τους
κρατούµενους.
Γιατί δεν προβλέπετε την πρόσληψη επιµελητών ανηλίκων;
Πώς είναι δυνατόν να περιµένετε την εφαρµογή των αναµορφωτικών µέτρων που θα επιβάλλονται σε ακόµα περισσότερες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει ούτε το ελάχιστο αναγκαίο
επιστηµονικό προσωπικό;
Για τα ιδρύµατα αγωγής, τα κέντρα ανοιχτής ή ηµιελεύθερης
διαβίωσης διατυπώνουµε την ευχή και την ελπίδα ότι θα υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στις διατάξεις και τις εξουσιοδοτήσεις
και δεν θα παραπεµφθούν και αυτά στις καλένδες.
Έρχοµαι στην τροπολογία και κλείνω µε αυτό. Κοιτάξτε,
θεωρώ ότι η τροπολογία αυτή –µιλάω για την υπουργική τροπολογία- είναι αποσπασµατική και νοµίζω ότι περιέχει και πολύ σοβαρούς νοµικούς κινδύνους.
Στην αιτιολογική το Υπουργείο επικαλείται τις διατάξεις για την
υπόθαλψη και την παρασιώπηση που είναι πληµµεληµατικές πράξεις. Όµως, η τροπολογία δεν αναφέρεται σε αυτές τις πράξεις.
Αναφέρεται στα κακουργήµατα που µπορούν να επιφέρουν προσωρινή κράτηση, ακόµα και τα βαρύτερα αδικήµατα τις οργανωµένης εγκληµατικότητας.
Εισέρχεται, λοιπόν, ένα υποκειµενικό στοιχείο που λειτουργεί
υπέρ της βαριάς εγκληµατικότητας. Η διάταξη προκαλεί µία
ρωγµή στην αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος από
την πολιτεία. Η οικογενειακή εγκληµατικότητα φαίνεται ότι αναγνωρίζεται ως η ηπιότερη µορφή εγκληµατικότητας.
Για παράδειγµα, ένας πάτερ φαµίλιας µιας οργάνωσης µε
δοµή µαφίας θα προστατεύεται, κύριε Υπουργέ, ως συγγενής
των άλλων µελών της οργάνωσης; Είναι προφανές ότι θα καταψηφίσουµε την τροπολογία αυτή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα αύριο στη δευτερολογία, γιατί είναι ήδη πολύ αργά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Γεννηµατά για τη σωστή χρήση του χρόνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Παρακαλώ µία παρέµβαση, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ την κ.
Γεννηµατά για την εποικοδοµητική κριτική της.
Θα ήθελα να πω ότι αν στην περίπτωση των ρυθµίσεων για
τους φιλοξενούµενους η άνοδος των ετών της απέλασης που
µπορεί να ακολουθήσουν, από δέκα έως τα είκοσι έτη -σε δικαστική κρίση είναι και ούτως ή άλλως ο δικαστής θα µπορεί να επιβάλει µικρότερο ποσοστό- σας φαίνεται ότι µπορεί να εξυπηρετεί
την αναλογικότητα σε βαρύτερα εγκλήµατα, εµείς δεν θα είχαµε
αντίρρηση στο σηµείο αυτό.
Αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσω, όµως, γιατί νοµίζω ότι το
παραβλέπει η τοποθέτησή σας, είναι ότι η ρύθµιση για τους συγγενείς είναι δυνητική και στην κρίση του δικαστηρίου. Δεν ενέχει
κανέναν κίνδυνο, γιατί ο δικαστής µπορεί να σταθµίσει ιδιοµορφίες και εάν κρίνει ότι η συγγενική σχέση δεν ήταν αυτή, η οποία
επέδρασε σε µία συµµετοχή σε εγκληµατική δραστηριότητα, να
µην δεχθεί τη σχετική ρύθµιση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Περνάµε τώρα στους οµιλητές Βουλευτές επί των άρθρων.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Σωτηρίου.
Μπορείτε να µιλήσετε και από τη θέση σας, αν θέλετε, κυρία
Σωτηρίου. Έχετε τον λόγο αυστηρά για οκτώ λεπτά, για να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, που µε υποµονή περιµένουν
σήµερα.
ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα είµαι σύντοµη, γιατί
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έχει περάσει η ώρα και γιατί έχουν ειπωθεί αρκετά και από άλλους συναδέλφους.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για το σωφρονιστικό σύστηµα
και τις ρυθµίσεις, στην πραγµατικότητα αφορά κάποια άµεσα
µέτρα, κάποια άµεσα βήµατα βελτίωσης, µε βάση δύο δεδοµένα,
τα οποία υπάρχουν µέχρι αυτή τη στιγµή και µε τα οποία δε νοµίζω ότι διαφωνεί κανένας.
Το ένα είναι οι τραγικές και άθλιες συνθήκες στις φυλακές και
το δεύτερο είναι οι καταδίκες και τα πρόστιµα από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο. Μιλάµε για άµεσα µέτρα ανακούφισης σε ευπαθείς
οµάδες, όπως είναι οι άρρωστοι, οι υπερήλικες, οι ανήλικοι, οι
χρήστες ουσιών. Επίσης, αναφερόµαστε και στην κατάργηση
των φυλακών Γ’ τύπου.
Στην πραγµατικότητα, όλα αυτά είναι τα στοιχειώδη και τα αυτονόητα, στα οποία θα έπρεπε να προχωρήσει µια οποιαδήποτε
κυβέρνηση. Είναι, όµως, ένα πρώτο βήµα και µια προϋπόθεση
για επόµενες παρεµβάσεις, που προφανώς και χρειάζονται.
Στην πραγµατικότητα, διορθώνουµε κάποιες πληγές. Δεν ισχυριζόµαστε ότι αυτό φτάνει, ότι αυτές οι ρυθµίσεις είναι αρκετές.
Από εκεί και πέρα, χρειάζονται αλλαγές και στις δοµές και στο
προσωπικό και στη χρηµατοδότηση και σε µια σειρά άλλα πράγµατα, τα οποία είναι αναγκαία και στα οποία πρέπει να προχωρήσουµε.
Δεν µπορώ να µην σχολιάσω διάφορα επιχειρήµατα που
άκουσα. Θεωρώ ότι δεν είναι επιχειρήµατα, ότι λείπουν τα επιχειρήµατα και στην αρµόδια επιτροπή, αλλά και σήµερα στις τοποθετήσεις των άλλων κοµµάτων, της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΠΑΣΟΚ, του Ποταµιού, τα οποία καταψήφισαν και τα οποία είναι
φανατικά εναντίον του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, όπως και σε
άλλα νοµοσχέδια. Γι’ αυτό, όµως, θα πούµε στη συνέχεια.
Ακούσαµε για «Υπουργό των κουκουλοφόρων και των τροµοκρατών», για διάλογο µε τους κουκουλοφόρους και ανταπόκριση
στα αιτήµατά τους, για ρουσφέτι της Κυβέρνησης σε εγκληµατίες, για νοµοσχέδιο φωτογραφικό κ.λπ.. Αυτά είναι τα βασικά
επιχειρήµατα τα οποία υπάρχουν.
Μου κάνει εντύπωση, λες και µέχρι τις 25 Γενάρη βρισκόµασταν σε µια χώρα αγγελικά πλασµένη, µε κράτος δικαίου, µε
ασφάλεια απέναντι στον πολίτη και στα δικαιώµατα του ελληνικού λαού. Επίσης, ακούσαµε σήµερα ότι το κράτος δικαίου είναι
αυτό το οποίο έχει υποστεί από τις 25 Γενάρη και µετά, δηλαδή
µε την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ένα τεράστιο πλήγµα. Μιλάµε δηλαδή για ανοµία, για αναρχία, για χάος, για ασυδοσία και όλα
αυτά, τέλος πάντων, τα «µαύρα».
Αλήθεια, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η προηγούµενη κυβέρνηση, είναι αυτοί που υπερασπίστηκαν το κράτος δικαίου; Πραγµατικά, είναι άξιο απορίας κάτι τέτοιο.
Αυτοί δεν ήταν εκείνοι οι οποίοι κατέστρεψαν τη χώρα και ισοπέδωσαν τον ελληνικό λαό και τα δικαιώµατά του; Αυτοί δεν είναι
που επιτέθηκαν ευθέως στη δηµοκρατία και τα δηµοκρατικά δικαιώµατα; Αυτοί δεν είναι εκείνοι που εφάρµοσαν µνηµόνια, µε
µόνους υποστηρικτές τη Μέρκελ, το Σόιµπλε και όλους αυτούς
τους ισχυρούς της Ευρώπης, τέλος πάντων, που θέλουν να κάνουν κουµάντο στη χώρα µας; Αυτοί δεν είναι που ήταν έτοιµοι
να ξεπουλήσουν κοµµάτι-κοµµάτι το δηµόσιο πλούτο στους δανειστές;
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει και υπερασπίζεται µετανάστες, εγκληµατίες, τροµοκράτες. Έτσι µας λένε. Η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ ποιους ακριβώς υπερασπίζονται; Νοµίζω ότι είναι σαφές
ποιους υπερασπίζονται.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει πρόβληµα µόνο µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που αφορά τις ρυθµίσεις στο σωφρονιστικό
σύστηµα. Έχει πρόβληµα µε την εξεταστική επιτροπή για τα µνηµόνια. Έχει πρόβληµα µε την Επιτροπή για το Λογιστικό Έλεγχο
του Χρέους. Έχει πρόβληµα µε το νόµο για την ανθρωπιστική
κρίση, το νόµο για τις εκατό δόσεις, το νοµοσχέδιο για το δηµόσιο, που θα ακολουθήσει, το νοµοσχέδιο για την ΕΡΤ και την επαναλειτουργία της, το νοµοσχέδιο για τις συλλογικές συµβάσεις
και διαπραγµατεύσεις. Έχει πρόβληµα µε όλα αυτά που αφορούν τους πολλούς και τα δικαιώµατά τους, ενώ αυτή υπερασπίζεται τη νοµιµότητα των λίγων και θέλει την ανοµία και το χάος
των λίγων.
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Εµείς αυτό που θέλουµε -και γι’ αυτό παλεύουµε- είναι οι πολλοί και το δίκιο τους. Οι φυλακές είναι ή δεν είναι κολαστήρια,
άρα χρειάζεται συγκεκριµένη παρέµβαση σε σχέση µε αυτό;
Είναι ή δεν είναι ντροπή για τον πολιτισµό µας και αθλιότητα; Το
νοµοσχέδιο διαµορφώθηκε µε κριτήριο τον ανθρωπισµό, το αίσθηµα δικαιοσύνης, τη δυνατότητα -όπου αυτό είναι δυνατόεπανένταξης ανθρώπων στην κοινωνία και όχι την εξόντωσή
τους, έγινε µε κριτήριο να ανακουφίσει. Είναι λάθος; Είναι κατακριτέο κάτι τέτοιο;
Δεν θα αναφερθώ πιο συγκεκριµένα στο νοµοσχέδιο, γιατί
έχουν ειπωθεί αρκετά. Για παράδειγµα, καταργεί ουσιαστικά την
κράτηση ανηλίκων. Σήµερα άκουσα ότι είναι αρκετά υψηλό το
ακαταλόγιστο των δεκαπέντε ετών. Είναι και αυτό ένα επιχείρηµα.
Εµείς λέµε ότι πρέπει να αντικατασταθεί η κράτηση ανηλίκων
µε αναµορφωτικά και εκπαιδευτικά µέτρα, γιατί θεωρούµε ότι
µπορούµε να κερδίσουµε ανθρώπους και πολύ περισσότερο
νέους και πολύ περισσότερο ανήλικους.
Νοµίζω ότι το πρόβληµα της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, και όπως κατάλαβα, και του Ποταµιού είναι ότι έχουν γενικά αλλεργία µε δικαιώµατα, οτιδήποτε έχει σχέση µε δικαιώµατα, δικαιώµατα των φυλακισµένων, δικαιώµατα των νέων που
φεύγουν στο εξωτερικό, για παράδειγµα το δικαίωµα στη δουλειά, για παράδειγµα το δικαίωµα στην εκπαίδευση, για παράδειγµα –το πιο σηµαντικό- το δικαίωµα ενός λαού να µπορεί να
ζει µε αξιοπρέπεια.
Ξέρετε, υπάρχει µια φράση που λέει ότι η δικαιοσύνη –εγώ το
επεκτείνω και λέω και το σωφρονιστικό σύστηµα- δεν υπάρχει
στην πραγµατικότητα, έχει πολλά προβλήµατα και είναι σαν το
φίδι που δαγκώνει τους ξυπόλητους. Λέω, λοιπόν, ότι είναι χρέος
µας αυτό να το αλλάξουµε και είναι µεγάλη ευθύνη µας. Είναι
δύσκολος ο δρόµος τον οποίο έχουµε ανοίξει, αλλά αυτόν το
δρόµο πρέπει να τον περπατήσουµε, γιατί αυτός ο λαός µπορεί
να ζήσει και διαφορετικά, µπορεί να απαλλαγεί απ’ αυτό το σάπιο
καθεστώς και απ’ αυτήν τη θηλιά που µας βάζουν απ’ έξω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κ. Συρίγος για οκτώ λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι
συνάδελφοι εισέρχοµαι κατευθείαν στο θέµα, χωρίς να περιπλανηθώ αλλού και αποφεύγοντας τους πειρασµούς που µας ενέβαλε κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία ετύρβασε περί
πολλών, αλλά φοβούµαι ότι επί της ουσίας του νοµοσχεδίου δεν
εξέφερε κάποιον λόγο, κριτικό τουλάχιστον. Ήταν απλά µία αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Πρόκειται περί ενός νοµοσχεδίου, που επιχειρεί προσεκτικά
να επιλύσει επείγοντα και πιεστικά προβλήµατα που έχουν δηµιουργήσει κακή εικόνα για τη χώρα µας στο εξωτερικό, µας έχουν
αποφέρει καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και προσβάλλουν το νοµικό µας πολιτισµό.
Με το νοµοσχέδιο αυτό καταργούνται οι φυλακές τύπου Γ’,
ενώ τακτοποιείται το ζήτηµα της κατανοµής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1. Λαµβάνονται µέτρα ανακουφιστικά για
τους ανηλίκους, που πραγµατικά προστατεύονται και αποφεύγεται ο στιγµατισµός τους, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κοινωνική
τους επανένταξη. Βλέπε ιδιαίτερη πρόνοια για τους ουσιοεξαρτηµένους ανηλίκους, που είναι στις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Οι πρόνοιες του νοµοσχεδίου που αφορούν την υφ’ όρο απόλυση είναι εντελώς ισορροπηµένες, ώστε να αποσυµφορούνται
οι φυλακές, ενώ ταυτόχρονα να µην προσβάλλεται το περί δικαίου αίσθηµα και η εκτέλεση των ποινών σύµφωνα µε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Το αυτό ισχύει και για τη
µετατρεψιµότητα των ποινών.
Τέλος, όσον αφορά το ζήτηµα της αποσυµφόρησης, λαµβάνονται σοβαρότατα υπόψη οι ασθένειες, οι αναπηρίες και η ηλικία των εγκλείστων -είναι και θέµα ανθρωπισµού βεβαίως, κυρίως
αυτό- των οποίων η παραµονή στη φυλακή θα ισοδυναµούσε µε
θάνατο πολλές φορές, αφού εκτός των άλλων δεν απολαµβάνουν ούτε καν της στοιχειώδους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, για να µην αναφέρουµε την περίπτωση των µεταδιδόµενων
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σοβαρών ασθενειών, όπως AIDS, ηπατίτιδα C κ.λπ.. Αυτό, ξέρετε,
το έχουµε τονίσει κι άλλες φορές, το πρόβληµα της συµφορήσεως των φυλακών δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό κυρίως ή
µεταβάλλεται και γίνεται εφιαλτικό πολλές φορές.
Ταυτόχρονα, το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει το πρόβληµα των
φιλοξενουµένων αλλοδαπών στις φυλακές µε δίκαιο και επιεική
τρόπο, συνάδοντα µε τα στοιχειώδη δικαιώµατα του ανθρώπου
και την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως αυτά διατυπώνονται στην ΕΣΔΑ και στο Σύνταγµά µας.
Το νοµοσχέδιο, επίσης, όσον αφορά τους ουσιοεξαρτηµένους,
προκρίνει ουσιαστικά τη λύση της απεξάρτησης αντί της φυλακής, ζήτηµα που έχει απασχολήσει τη θεωρία και τη νοµολογία
του Ποινικού Δικαίου επί µακρόν και έχει χυθεί άφθονο µελάνι.
Θα ήθελα σχετικά να αναφερθώ σε ένα άρθρο του κυρίου
Υπουργού στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη», που µιλάει για
αυτό το ζήτηµα και καταλήγει: «Γενικά, σε µια κοινωνία που δεν
αναπτύσσει πολιτικές επανένταξης, η διαχείριση όρων επιβίωσης
αντιπαρατίθεται στην πολιτική διαχείρισης κινδύνων. Ταιριάζει,
εποµένως, εδώ ως επίλογος άλλη µία φράση του Z. Μπάουµαν
που αναφέρεται στον κοινωνικό αποκλεισµό: «Όλα τα απόβλητα
είναι δυνάµει τοξικά». «Προσθέτω», λέει ο κύριος Υπουργός, «ότι
εποµένως, η αποτοξίνωση και η επανένταξη αποτελούν παράλληλες πορείες προς την κοινωνική ειρήνη». Είναι µία κατεύθυνση
που δίδεται.
Επίσης, αντιµετωπίζει µε τον καλύτερο τρόπο την πρόκληση
βλάβης µε σκληρή συµπεριφορά, διευρύνοντας την έννοιά της
στις διατάξεις του άρθρου 312 Π.Κ.. Περαιτέρω, επισηµαίνω ότι
οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου είναι γενικές και όχι «à la cart» και
αδικείται το νοµοσχέδιο µε τον θόρυβο των τελευταίων ηµερών.
Μια σοβαρή µατιά στις φυλακές και τα κατ’ ευφηµισµόν νοσοκοµεία τους ενισχύουν τους ισχυρισµούς µου για τη σοβαρότητα
και την επικαιρότητα του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι εκ των κληθέντων στη διαβούλευση φορέων η συντριπτική πλειοψηφία αντιµετωπίζει θετικά το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά και
αποτελεί τον καλύτερο συνήγορό του. Κύριοι συνάδελφοι, το
στοιχείο τούτο είναι σοβαρότατο και πρέπει να συνεκτιµηθεί ως
το κύριο πλεονέκτηµα του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου, µε το δεδοµένο ότι σηµειώνεται και αποτυπώνεται η ευρύτατη αποδοχή
του από τους κοινωνικούς φορείς και κατ’ επέκταση την κοινωνία.
Το στοιχείο τούτο προέχει, σε σχέση και µε πολλά άλλα και ξεχωρίζει από αυτά, αφού η εν λόγω διαδικασία και η διαβούλευση
µε τους ενδιαφερόµενους φορείς είναι η «πύλη» µέσω της οποία
γίνεται η αµφίδροµη επίδραση και η επικοινωνία της Βουλής µε
την κοινωνία και αντίστροφα. Ας βαρύνει τούτο στην κρίση µας.
Υπό αυτήν την έννοια, εκτιµώ ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι εξέφεραν έντονα καταγγελτικό λόγο, πραγµατικά παρέκαµψαν αυτό
το συγκεκριµένο ζήτηµα µε ηθεληµένη σπουδή, ακόµη και αυτήν
την τοποθέτηση της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων.
Δύο λόγια για τo DNA: Όταν είχε θεσπιστεί αυτή η διάταξη,
είχε επικριθεί εντονότατα από τη νοµική κοινότητα. Τα έχουµε
πει αυτά και στην επιτροπή. Μεταξύ αυτών που της καταλόγισαν
ήταν ότι διεύρυνε τον κατάλογο των αξιόποινων πράξεων µε το
«και άλλων» που υπάρχει στη διάταξη. Υποβάθµιζε τη λήψη και
ανάλυση σε απλή ανακριτική πράξη. Διεπιστώνετο η απουσία
οποιασδήποτε αναλογικότητας όσον αφορά την τήρηση του αρχείου, (ενήλικοι, ανήλικοι, βαρύτητα εγκλήµατος) και είχε βρεθεί
αντίθετη προς την υπ’ αριθµόν 2/2009 γνωµοδότηση της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.
Τότε, ήδη από την εποχή της θεσπίσεώς του -σας αναφέρω
πάλι και σας µνηµονεύω από ένα άρθρο του κ. Ευστάθιου Πουλαράκη στην «Ποινική Δικαιοσύνη»- ο κ. Πουλαράκης έγραφε:
«Εποµένως, καθίσταται σαφές ότι ο νοµοθέτης θα πρέπει να
επέµβει διορθωτικά, προκειµένου να διασφαλιστεί η συµβατότητα των σχετικών ρυθµίσεων µε το Σύνταγµα και την ΕΣΔΑ».
Έχω την αίσθηση ότι αυτό επιχειρείται µε την τροπολογία.
Τελειώνω µε δύο λόγια για το θέµα της κουκούλας, όπως αναφέρεται στη σχετική τροπολογία. Ο νόµος αυτός και τότε που
θεσπίστηκε είχε επικριθεί, διότι προσβάλλει τόσο το Σύνταγµά
µας, όσο και τις πρόνοιες του Ποινικού µας Κώδικα, ενός δογµατικά «κλειστού συστήµατος», που δεν επιτρέπει τη σύγχυση
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της αστυνοµικής επιτήρησης µε την ποινικοποίηση, δηλαδή την
ένταξη σε αυτόν παροµοίων διατάξεων.
Εξάλλου, δεν µπορεί να µην παρατηρηθεί και η ασυνέπεια των
σχετικών διατάξεων που περιορίζονται µόνο σε κάποια εγκλήµατα και εξαιρούν αυθαίρετα άλλα. Για παράδειγµα, εντάσσεται
η ληστεία αλλά όχι η απαγωγή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, τίθεται ένα ακόµη ερώτηµα. Εάν υπάρχει ένας ληστής
µε κουκούλα και ένας ληστής χωρίς κουκούλα και οι δύο ληστεία
δεν διαπράττουν; «Αυτό-υπόθαλψη» -γιατί αυτό κάνει αυτός που
φοράει την κουκούλα, επιχειρεί να κρυφτεί- µπορεί να υπάρχει
σε πάρα πολλά εγκλήµατα. Συνεπώς, θεωρώ άστοχο αυτό το
οποίο είχε γίνει.
Πάνω σε αυτό το ζήτηµα -και τελειώνω- θα ήθελα µόνο να σας
µνηµονεύσω πάλι από ένα άρθρο της «Ποινικής Δικαιοσύνης» της
κ. Συµεωνίδου, καθηγήτριας στο ΑΠΘ: «Το κριτήριο της κάλυψης
των χαρακτηριστικών του προσώπου είναι απρόσφορο να προσδιορίσει τον πιθανό κύκλο των δραστών στους οποίους αναφέρεται, ενώ επιπλέον δεν δικαιολογεί επαύξηση της ποινής, καθώς
δεν περικλείει ούτε αυξηµένο άδικο ούτε ενοχή του δράστη. Είναι
γι’ αυτό αντίθετο προς τους κανόνες των άρθρων 7 παράγραφος
1 και 25 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.»
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κάνω την τελευταία µου αναφορά. Επιτρέψτε µου -επειδή
τα έχω πει και στην επιτροπή- µόνο µία κρίση γύρω από το ζήτηµα της τροποποιήσεως του άρθρου 282, την προσθήκη που γίνεται. Πέραν των όσων είχα πει και στην επιτροπή, θέλω να µη
διαλάθει της προσοχής κανενός ότι πρόκειται περί περιοριστικού
όρου. Είναι ο κατ’ οίκον περιορισµός, περιοριστικός όρος και
αφορά στενό, συγκεκριµένο κύκλο και µε το «εφόσον» που έχει
περιορίζει το αντικείµενο της πράξης που τους αποδίδεται και
της οποίας πρόξενος είναι η σύγκρουση καθηκόντων λόγω συγγενείας και όχι οποιαδήποτε άλλη αιτία γενικώς.
Επίσης, ο προβλεπόµενος κατ’ οίκον περιορισµός είναι δυνητικός -το εξήγησε και ο Υπουργός- «µπορεί» και όχι επιτακτικός.
Διατάζεται δε, σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο νόµος, δηλαδή οι
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Αυτό το επισηµαίνω για να πω ότι είναι µια αυστηρή διάταξη και κακώς τη
βλέπουµε ότι δήθεν ανοίγει δρόµους και οτιδήποτε άλλο.
Κλείνω λέγοντας ότι οι αλλαγές που επιχειρούνται µε το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο στο ποινικό και σωφρονιστικό µας σύστηµα είναι προς προοδευτική και φιλελεύθερη κατεύθυνση.
Είναι και αυτό ίσως το πιο µεγάλο προσόν του νοµοσχεδίου, το
οποίο εκτιµώµενο δεόντως µας οδηγεί στην αποδοχή και την ψήφισή του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Συρίγο.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, συζητάµε επί της
αρχής το σχέδιο νόµου: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». Δεν µπορώ να µην αρχίσω την οµιλία µου µε µια παρατήρηση όσον αφορά τις οµιλίες κυρίως των Βουλευτών της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Βέβαια, ελάχιστοι δήλωσαν να µιλήσουν και αυτή τη στιγµή νοµίζω ότι ένας βρίσκεται στην Αίθουσα. Αυτό είναι ακόµη µια ένδειξη, µαζί µε το περιεχόµενο των
οµιλιών, ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κάνει σαν να µην καταλαβαίνει τι συζητάµε σε αυτό το νοµοσχέδιο, διότι όλο αυτό το
διάστηµα, από τη στιγµή που µπήκε στη δηµόσια διαβούλευση,
από τη στιγµή που µπήκε στις επιτροπές και σήµερα, βλέπουµε
ότι ασχολείται µε αυτό που ήξερε να κάνει και πριν σαν Κυβέρνηση, δηλαδή µε την καλλιέργεια ενός κλίµατος τροµοϋστερίας,
τροµολαγνείας, φόβου και ενός κλίµατος διχασµού της ελληνικής κοινωνίας σαν να µην έγιναν εκλογές στις 25 Ιανουαρίου,
γιατί προφανώς δεν έχουν καταλάβει τι έγινε στις 25 Ιανουαρίου,
ότι ο ελληνικός λαός, πέραν των άλλων, καταδίκασε και τον δι-
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χασµό. Δεν θέλει διχαστικές λογικές και ψήφισε για την ενότητα
της κοινωνίας και του λαού. Δεν µπορεί, λοιπόν, να συνεχίσουµε
να ακούµε σε αυτή εδώ την Αίθουσα διχαστικά κηρύγµατα και να
είναι αυτά τα µόνα επιχειρήµατα που έχουµε για να αντιµετωπίσουµε µια σκληρή πραγµατικότητα, που υπάρχει στη χώρα µας,
σχετικά µε το σωφρονιστικό σύστηµα.
Αυτό το παραδέχτηκαν µάλιστα και ο κ. Βορίδης και άλλοι Βουλευτές, οι οποίοι είπαν ότι, ναι, πρέπει να υπάρξουν ευεργετικές
διατάξεις. Δεν µπορούν να το αρνηθούν αυτό. Γι’ αυτό λοιπόν,
εµµένουν στην τροµοϋστερία, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι αυτό
πλέον δεν αποτελεί δικαιολογία για οτιδήποτε.
Επίσης, ο ελληνικός λαός ψήφισε στις 25 Γενάρη για
αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, δηµοκρατία, που ήταν και το βασικό
προεκλογικό σύνθηµα του ΣΥΡΙΖΑ, και πάνω σε αυτό το τρίπτυχο
κινείται η λογική αυτού του νοµοσχεδίου.
Διότι εδώ δεν πρόκειται απλώς για κάποιες αποσπασµατικές
διατάξεις που βελτιώνουν µόνο κάποιες πλευρές του
σωφρονιστικού, αλλά πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που κινείται
σε τελείως διαφορετική φιλοσοφία, που βάζει στο κέντρο την
αξιοπρέπεια των κρατουµένων, τα δικαιώµατά τους. Βάζει στο
κέντρο τη δικαιοσύνη, που πρέπει να υπάρξει και µέσω του
σωφρονιστικού να εµπεδωθεί και συνολικότερα στην κοινωνία.
Και φυσικά, βάζει στο κέντρο τη δηµοκρατία. Και δεν µπορεί
παρά αυτά τα τρία να είναι αλληλένδετα.
Δεν µπορεί, λοιπόν, να ακούµε εδώ µέσα κορώνες ότι
ασθενείς, ανάπηροι, οι οποίοι δεν µπορούν να περπατήσουν, δεν
βλέπουν, είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία, και µάλιστα να το
ακούµε και από γιατρούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο
περισσότερο -γιατί δεν υπάρχει χρόνος να µιλήσουµε κι επί των
άρθρων- στο άρθρο 1 που καταργεί τις φυλακές τύπου Γ’.
Επειδή τυγχάνει να εκλέγοµαι στη Φθιώτιδα, όπου επιλέχθηκαν
οι φυλακές Δοµοκού για να επιτελέσουν αυτό το πείραµα, πρέπει
να πω κάτι που παραδέχτηκε κι ο κ. Βορίδης στην οµιλία του,
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι µόνο αύξηση της εξωτερικής
φρουράς έγινε.
Πραγµατικά, µόνο αυτό έγινε. Δηλαδή πώς υλοποιήθηκαν οι
φυλακές τύπου Γ’; Υπάρχουν αιτήµατα των σωφρονιστικών
υπαλλήλων από χρόνια για τα µέτρα ασφαλείας. Σωστά είπε ο
Υπουργός ότι δεν είναι ζήτηµα ενός αντισυνταγµατικού µέτρου,
δηλαδή θέσπισης της διάκρισης κρατουµένων σε φυλακές
υψίστης ασφαλείας, αλλά σε κάθε φυλακή πρέπει να εµπεδώνεται
το αίσθηµα ασφάλειας όχι µόνο όσον αφορά τους κρατούµενους,
αλλά και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Στο Δοµοκό, λοιπόν, από χρόνια ζητούσαν -και µάλιστα µε
αφορµή την ψήφιση τότε από την προηγούµενη κυβέρνηση του
σχετικού νόµου- να υπάρξουν ειδικά µέτρα ασφαλείας στον
εσωτερικό χώρο, να υπάρξει αύξηση του προσωπικού των
σωφρονιστικών υπαλλήλων, να υπάρξει υγειονοµική κάλυψη, που
παραµένει ζητούµενο, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ. Διότι συµβαίνει
το εξής τραγικό. Για το παραµικρό σύµπτωµα πρέπει να υπάρξει
µεταγωγή στο Κέντρο Υγείας Δοµοκού ή στο νοσοκοµείο Λαµίας,
µε όλες τις συνέπιες που γνωρίζουµε όλοι µας.
Πρόκειται για µία φυλακή που το καλοκαίρι µένει από νερό.
Διότι δεν έχει δική της γεώτρηση που να καλύπτει τις ανάγκες
και οι αυξηµένες απαιτήσεις του καλοκαιριού αφήνουν τους
κρατούµενους χωρίς νερό.
Κι όλα αυτά λέγαµε ότι είναι φυλακές τύπου Γ’ υψίστης
ασφαλείας κ.λπ.. Φαντασιακά πράγµατα. Ευτυχώς, σήµερα
παραδέχονται ότι απλώς αυξήθηκε η εξωτερική φρουρά.
Θέλω να µεταφέρω και το αίτηµα της Ένωσης των Αστυνοµικών
Υπαλλήλων και κρατάω και τη δέσµευση του κ. Πανούση τις
προάλλες στην επίσκεψή του στη Φθιώτιδα ότι αυτή η εξωτερική
φρουρά θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες των αστυνοµικών
τµηµάτων στη Φθιώτιδα, που είναι υποστελεχωµένα.
Όσον αφορά επίσης το άρθρο για την αποσυµφόρηση των
φυλακών, εδώ είναι νοµίζω η µεγάλη στόχευση του νοµοσχεδίου.
Επιτέλους, θα δούµε αποσυµφόρηση των φυλακών, που είναι
ένα µεγάλο ζητούµενο και φυσικά και η Αντιπολίτευση δεν
µπορεί να αρνηθεί ότι είναι απαραίτητο.
Πώς γίνεται αποσυµφόρηση; Με έκτακτα µέτρα αποσυµφό-
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ρησης που περιγράφονται στο σχετικό άρθρο, µε ελαχιστοποίηση του εγκλεισµού των ανηλίκων, µε µέτρα που παίρνονται
για τη φιλοξενία των αλλοδαπών, µε µέτρα σχετικά µε την
αλλαγή της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά. Και πρέπει να πούµε
ότι ο νόµος που είχε ψηφιστεί από την προηγουµένη κυβέρνηση,
δυστυχώς, δεν οδήγησε σε αυτό που θα περιµέναµε και
ελπίζουµε µε αυτό το νόµο να επιτευχθεί αυτό.
Τέλος, τα µέτρα που παίρνονται για τους ασθενείς και τους
αναπήρους πρέπει να πούµε ότι κινούνται σε σωστή κατεύθυνση,
αλλά κινούνται και µε βάση τις διεθνείς επιταγές. Παντού στον
κόσµο προβλέπονται αυτά τα οποία ψηφίζονται τώρα για πρώτη
φορά στη χώρα µας. Και απορώ ειλικρινά µε αυτή τη στάση της
αντιπολίτευσης στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
Τέλος, θέλω ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, για τις δύο τροπολογίες, τις οποίες έχω συνυπογράψει. Αφορούν την τροποποίηση
του «κουκουλο-νόµου». Δεν θέλω να πω πολλά, αλλά επειδή ο κ.
Γεωργιάδης εδώ έκανε ολόκληρη διάλεξη επί του θέµατος, εγώ
θα έλεγα ότι αν είναι να συµµεριστούµε την άποψή του, τότε κι
αυτοί που φοράνε γάντια να συλλαµβάνονται ως δυνητικά διαρρήκτες. Δηλαδή εκεί είχαµε φτάσει. Ο οποιοσδήποτε, µε οποιοδήποτε τρόπο καλύπτει το πρόσωπό του να συλλαµβάνεται.
Επίσης, πρέπει να εναρµονιστεί η νοµοθεσία για τη λήψη του
DNA επιτέλους µε τις διεθνείς προδιαγραφές.
Θα κάνω και µια ειδική αναφορά για την τροπολογία, κύριε
Υπουργέ, που έχουµε συνυπογράψει όσον αφορά την κατάργηση του νόµου Βορίδη-Ρέππα για την ποινικοποίηση της δράσης και των εκδηλώσεων διαµαρτυρίας κατά των διοδίων, που
είχε ποινικοποιήσει, τόσο την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών
από τα διόδια, όσο και τις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας µε την απελευθέρωση των διοδίων και τη διευκόλυνση των οδηγών να κάνουν πράξη το συνταγµατικό τους δικαίωµα για ελεύθερη
πρόσβαση στους εθνικούς δρόµους.
Πρέπει να πούµε ότι είµαστε η µοναδική χώρα που για να πάει
κανείς στη δουλειά του πληρώνει δύο µισθούς το χρόνο για τα
διόδια και αν περάσει ελεύθερα και τύχει να συλληφθεί, θα έχει
εξοντωτικές ποινές. Νοµίζω ότι ήρθε η ώρα τουλάχιστον να καταργήσουµε αυτή την ποινικοποίηση. Ήδη είναι αγωνιστές του
κινήµατος κατά των διοδίων που αντιµετωπίζουν τη δικαιοσύνη.
Δεν υπάρχει βέβαια, ακόµα κάποια καταδικαστική απόφαση, διότι
υπάρχει η αλληλεγγύη και η συµπαράσταση, αλλά θα θέλαµε να
υπάρξει από µέρους σας η µέριµνα, ούτως ώστε να αποδεχτείτε
την τροπολογία αυτή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Εµµανουηλίδη, που είναι ο αµέσως επόµενος οµιλητής,
θέλω να πω ότι επειδή υπάρχει εκφρασµένη διάθεση από όσους
έχουν µείνει σήµερα στην Ολοµέλεια µέχρι αυτή την ώρα, να µιλήσουν ακόµη περισσότεροι, εγώ είµαι διαθέσιµη µέχρι τη µία
παρά. Και νοµίζω ότι καλό είναι να το κάνουµε αυτό, για να δώσουµε τη δυνατότητα αύριο η ονοµαστική ψηφοφορία να γίνει
πιο νωρίς από τις οκτώ, έτσι ώστε και όσοι προερχόµαστε, όπως
κι εγώ, από την επαρχία, να φύγουµε στην επαρχία νωρίς αύριο
το απόγευµα.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συµφωνείτε,
εποµένως.
Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουηλίδης για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ντοστογιέφσκι είχε πει ότι το
επίπεδο πολιτισµού µιας χώρας φαίνεται από το επίπεδο διαβίωσης των φυλακισµένων.
Είναι λυπηρό το ότι δεν βρίσκονται οι συνάδελφοι όλων των
άλλων κοµµάτων. Κύριε Φορτσάκη, τους εκπροσωπείτε συνολικά. Οι αποστροφές δεν µπορεί να γίνουν παρά σε κενά έδρανα,
αλλά ο διάλογος, έστω κι υπ’ αυτή την έννοια, πρέπει να ξεδιπλωθεί.
Οι διαφορές µας, κυρίες και κύριοι, µε τη Νέα Δηµοκρατία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι βαθιά πολιτικές, κυρίως όµως, είναι βαθιά πολιτισµικές,
γιατί ο τρόπος που αντιλαµβάνεται ο καθένας το συνάνθρωπο
είναι δείκτης της πολιτισµικής ευαισθησίας και της πολιτισµικής
αρµατωσιάς του.
Η Νέα Δηµοκρατία, καθ’ όλη τη διάρκεια της σηµερινής ηµέρας, εκτός από ακραίες κορώνες που υποδηλώνουν την έλλειψη
ευαισθησίας απέναντι στα ανθρώπινα, κατέδειξε µε έναν ξεκάθαρο τρόπο αυτήν την τιµωρητική αντίληψη που έχει, για ανθρώπους παραβατικούς.
Θα κάνω µία παρένθεση αναγκαία, για να πω ότι αισθάνοµαι
απόλυτο σεβασµό στην οδύνη των ανθρώπων, που χάθηκαν µε
τον έναν ή τον άλλον τρόπο από εγκληµατικές ενέργειες. Αυτό,
όµως, σε καµµιά περίπτωση δεν αίρει την ευθύνη και την υποχρέωση που έχει η οργανωµένη κοινωνία να αντιµετωπίζει ως ανθρώπινες υπάρξεις τους παραβατικούς ανθρώπους. Αυτό
προφανώς, το αγνοεί και είναι δείκτης αυτής της πολιτισµικής
στάσης που έχει για τα πράγµατα.
Ο δικός µας πολιτισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
πολιτισµός που ως βάθρο στις διανθρώπινες σχέσεις έχει την
επιείκεια, όχι γιατί υπάρχει µεγαλύτερη ευρυχωρία ψυχής, αλλά
γιατί υπάρχει µεγαλύτερη διεισδυτικότητα στο να ανιχνεύσουµε
τα ανθρώπινα.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά –µπορώ αυτό να το καταθέσω µετά
από µία τριαντάχρονη πορεία µέσα στην τάξη, κύριε Φορτσάκηότι όσες φορές σε παραβατικές συµπεριφορές επεδείκνυα αυστηρότητα, το αποτέλεσµα δεν ήταν το ποθούµενο. Όσες φορές
επιστράτευα την επιείκεια, έβλεπα ότι πραγµατικά ήµουν χρήσιµος λειτουργός, γιατί µέρα µε τη µέρα το παραβατικό άτοµο, το
εν δυνάµει ή το εν πράξει παραβατικό, ήταν αυτό που έχοντας
ψιχία ευαισθησίας αυτά τα ενεργοποιούσε και ορθοπλωρούσε
στην πορεία της ζωής του.
Αυτά τα πράγµατα, νοµίζω, είναι όλα περασµένα µέσα στο υπό
συζήτηση και προς ψήφιση νοµοσχέδιο.
Δυστυχώς -δυστυχώς λέω και το εννοώ- υπάρχει µια αθηρωµατική πλάκα από τη µακρόχρονη θητεία στην εξουσία. Η εξουσία είναι Κίρκη. Τους ανθρώπους µε το ραβδί τούς µετατρέπει
σε χοίρους. Εν προκειµένω, αυτή η µακρόχρονη σχέση µε την
εξουσία έχει δηµιουργήσει αυτό το αθήρωµα. Και δεν αντιλαµβάνεστε ότι η στάση αυτή, η απολύτως τιµωρητική δεν οξυγονώνει την κοινωνία.
Αυτό είναι το διακύβευµα αυτού του νοµοσχεδίου. Και είναι λυπηρό πραγµατικά, να µην υπάρχουν άνθρωποι εδώ µέσα, συνάδελφοι, που θα έπρεπε κάποιες τέτοιες σκέψεις να τις ακούσουν.
Οι κορώνες δεν είναι τίποτε άλλο παρά κύµβαλα αλαλάζοντα.
Χρειάζεται περισσότερη βασανιστικά σιωπηρή σκέψη και αυτή,
δυστυχώς, λείπει δραµατικά από τον χώρο της Αντιπολίτευσης.
Νοερά απευθύνοµαι και στον απόντα κ. Βενιζέλο. Βέβαια,
ήρθε, µίλησε. «Να έλθουν οι ρήτορες να πουν τα δικά τους». Έτσι
λέει κάπου ο Καβάφης. Ήρθε ο κ. Βενιζέλος και είπε τα δικά του
και ως σύγχρονη Κασσάνδρα µας διαβεβαίωσε ότι οδεύουµε
προς την καταστροφή.
Ναι! Μα, η καταστροφή έχει επέλθει. Είναι κοινωνική, είναι οικονοµική, είναι πολιτιστική, είναι πολιτισµική, είναι ολόπλευρη και
ολοκληρωµένη!
Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που συνηγόρησε και συµπρωταγωνίστησε σε αυτή την καταστροφή, να τολµά να µιλά για
επερχόµενη καταστροφή; Η µία είναι βεβαιωµένη, η άλλη είναι
προφητεία Κασσάνδρας. Και εάν εννοούµε καταστροφή την πεισµατική αυτή στάση στο να διασφαλίσουµε τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια ως άτοµα και ως λαός, ναι, οδηγούµαστε στην
καταστροφή. Μια καταστροφή, όµως, που ποτέ δεν έρχεται,
όταν ο άνθρωπος πιστεύει στις δυνάµεις του, πιστεύει στο δίκαιο,
πιστεύει στα ιστορικά πεπρωµένα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Εµµανουηλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς.
Για τη συντοµία της συζήτησης, αµέσως µετά να ετοιµάζεται
ο κ. Νίκος Μανιός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύ-
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ριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ασχολείται και φέρνει σαν πρώτο
νοµοσχέδιο στον τοµέα της δικαιοσύνης το πιο αποκοµµένο,
στιγµατισµένο και απαξιωµένο κοµµάτι, τις φυλακές και τους
κρατούµενους, τους φυλακισµένους.
Προσωπικά, θέλω να δώσω µια µαρτυρία, όπως έκανα και στην
επιτροπή, γιατί σε καιρούς χωρίς οράµατα ακόµα και µια µαρτυρία θεωρώ ότι είναι µια πράξη ριζοσπαστική, η οποία χρειάζεται.
Αρχίζω, λοιπόν, µε ένα κάπως ρητορικό ερώτηµα: Υπάρχει
στον κόσµο µας άλλοθι ή δικαιολογία, ώστε να αποκαλείται «νοσοκοµείο» ή «αναρρωτήριο» ή τέλος πάντων «χώρος παροχής
υπηρεσιών υγείας», αυτός όπου οι ασθενείς διαβιούν σε σχεδόν
µηδενικές συνθήκες ατοµικής υγιεινής, σε κτήρια µε εµφανή εικόνα εγκατάλειψης και απουσία συντήρησης, µε µηδαµινό αερισµό, µε υπερσυνωστισµό, µε υγρασία και µούχλα στις
τουαλέτες, στους διαδρόµους, στους τοίχους, στα παράθυρα,
µε αίσθηση της απόλυτης βρωµιάς στα ελάχιστα έπιπλα, στα
φθαρµένα κρεβάτια, στα στρώµατα, στα κλινοσκεπάσµατα, όταν,
εν τέλει, η εικόνα της πλήρους εξαθλίωσης µπορεί ακόµα και να
κρύψει το καθηµερινό βίωµα του κολαστηρίου; Δεν υπάρχει δικαιολογία.
Όµως, δύο νοσοκοµεία, ο «Άγιος Παύλος» και το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο των φυλακών Κορυδαλλού, κρύβουν πίσω από τους
τοίχους που τα περιβάλλουν, την απάνθρωπη κατάσταση που περιέγραψα προηγούµενα, την οποία και βιώνουν πραγµατικά οι
ασθενείς κρατούµενοι, αυτοί που είναι χρονίως άρρωστοι, πολλοί
µε βαριά αναπηρία, µερικοί µε λοιµώδη µεταδοτικά νοσήµατα,
στους ίδιους χώρους µε οροθετικούς, χωρίς ασθενοφόρο, µε
χρονοβόρο διαδικασία διακοµιδής για περιπτώσεις ανάγκης
έκτακτων περιστατικών, µε ελάχιστους µόνιµους ειδικευµένους
γιατρούς και νοσηλευτές, µε ελλιπή και απαρχαιωµένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό. Δύο νοσοκοµεία φυλακών για όλη τη
χώρα, στο κέντρο, µόνο για άντρες, χωρίς γυναικείες πτέρυγες
και χωρίς οριοθέτηση των λοιµωδών.
Όσον αφορά το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, αυτό δεν έχει µόνιµους γιατρούς, αλλά επισκέπτες ψυχίατρους. Είναι ένα µεσαιωνικό άσυλο, στο οποίο επιβιώνουν πρακτικές πλήρους
αισθητηριακής αποµόνωσης για ηµέρες στα περίφηµα «µπλε
κελιά» του υπογείου, χώρους εγκλεισµού και αποµόνωσης των
αρρύθµιστων και ενδεχοµένως απειθάρχητων ασθενών.
Ούτε για µια ακόµη µέρα δεν πρέπει να αποστρέψουµε την
προσοχή και το ενδιαφέρον µας από αυτά τα νοσοκοµεία των
φυλακών. Γιατί και οι κρατούµενοι είναι άνθρωποι και µπορεί να
πάσχουν και -απαντάω στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης- να
χρειάζονται περίθαλψη.
Τα τελευταία χρόνια Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής µας
Οµάδας προσπάθησαν να αναδείξουν πλευρές αυτής της απάνθρωπης κατάστασης, τόσο στα νοσοκοµεία των φυλακών, όσο
και στις φυλακές και τα αστυνοµικά κρατητήρια ανά την Ελλάδα.
Από τις επιτόπιες αυτές επισκέψεις τους, είχαν τραυµατικές εµπειρίες που αποτυπώθηκαν στις παρεµβάσεις του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στο δηµόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι κρατούµενοι στην Ελλάδα, εκτός της ελευθερίας, στερούνται τόπου και ζωτικού χώρου. Οι περισσότερες διεθνείς καταδίκες της χώρας αφορούν την ύπαρξη εξευτελιστικής
συµπεριφοράς, λόγω ακραίου συνωστισµού, που αφ’ εαυτού συνιστά βασανισµό. Στις φυλακές της Τρίπολης, για παράδειγµα,
υπάρχει στοίβαγµα υπερτριπλάσιου πληθυσµού -περισσότεροι
από διακόσιοι άνθρωποι σε χώρο για εξήντα- σε θαλάµους χωρίς
διαδρόµους, χωρίς αερισµό και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς
τη δυνατότητα του κρατούµενου απλά να σταθεί όρθιος ή και καθιστός. Άρα, ο εξανθρωπισµός του σωφρονιστικού µας συστήµατος είναι µια επείγουσα ανάγκη.
Πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση θα τηρήσει τις δεσµεύσεις της,
θα εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους και το προσωπικό και
θα ενεργοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3772/2009,
που παραµένει έξι χρόνια στα συρτάρια, ώστε και τα νοσοκοµεία
των φυλακών να ενταχθούν άµεσα λειτουργικά στο ΕΣΥ και να
παρέχουν πλέον ανάλογες ιατρικές υπηρεσίες και νοσηλευτική
φροντίδα.
Και µη νοµίζετε, υπάρχουν πρωτοβουλίες, ακόµη και σε περιφερειακά καταστήµατα κράτησης, σε συνεργασία µε διάφορους
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άλλους επιστηµονικούς φορείς του κέντρου, που προτείνουν
ακόµη και σήµερα τον εξανθρωπισµό, την αξιοπρέπεια, την αποποινικοποίηση των φυλακών.
Ένα τέτοιο πρόγραµµα – θα το καταθέσω στα Πρακτικά αργότερα- είναι το πρόγραµµα «ΔΕΣΜΩΤΗΣ» για τις φυλακές των
Τρικάλων. Και νοµίζω ότι πρέπει να το δει θετικά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ο υπερπληθυσµός των κρατούµενων πρέπει, επίσης, άµεσα
να ελεγχθεί. Το σχέδιο νόµου, που συζητούµε, το επιτυγχάνει,
όχι µόνο µε µέτρα αποσυµφόρησης. Επεκτείνονται οι ρυθµίσεις
που αφορούν την εξωιδρυµατική αντιµετώπιση της παιδικής και
της εφηβικής παραβατικότητας, ανατρέπεται το καθεστώς αντιµετώπισης των εξαρτηµένων ατόµων, που µπορούν πλέον να ελπίζουν σε επιτυχή ένταξη και σε θεραπευτικά προγράµµατα.
Το σχέδιο νόµου αντιµετωπίζει λυτρωτικά τους κρατούµενουςασθενείς µε χρόνια αναπηρία, που υφίστανται χρόνιο βασανισµό,
βιώνοντας τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές
φυλακές. Η αδιαµφισβήτητα τεκµηριωµένη χρονιότητα της ασθένειας –που δεν αποκλείει και τις οξείες εξάρσεις και φάσεις- είναι
αυτή που διαφοροποιεί τον χαρακτηρισµό της ως ανήκεστης
βλάβης. Χρονιότητα και ανήκεστη βλάβη. Όµως, αυτή η ανήκεστη βλάβη που υπήρχε σε διατάξεις προηγούµενων νόµων, καθόλου δεν εµπόδισε τους ασθενείς-κρατούµενους µέχρι σήµερα
να πεθαίνουν στα κρατητήρια.
Βέβαια, γι’ αυτό δεν εφαρµόστηκε και µια διάταξη που επαναλαµβάνεται και σήµερα στο νόµο. Και µε µια νοµοτεχνική διόρθωση που κατέθεσε ο Υπουργός, επαναφέρεται για τους
ασθενείς-κρατούµενους µε κακοήθη νοσήµατα τελικού σταδίου.
Τελικά, όλοι οι καρκινοπαθείς πεθαίνουν σήµερα στα νοσοκοµεία
των φυλακών.
Προβλέπονται, λοιπόν, ελαφρύνσεις στην έκτιση των ποινών
και απόλυση υφ’ όρον, ανάλογα µε το ποσοστό αναπηρίας, που
τεκµηριώνεται µε βάση τον ενιαίο πίνακα εκτίµησης ποσοστών
αναπηρίας, που ισχύει καθολικά για όλους τους ασφαλισµένους
και αποδίδεται µε κριτήρια που αναφέρονται στην κλινική κατάσταση του ασθενούς και την επίπτωση αναπηρίας στην ποιότητα
της ζωής του.
Τα ποσοστά αναπηρίας 50% µε επαχθείς όρους διαβίωσης,
67% έως 80%, διαφοροποιούν την ποινική µεταχείριση από το
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ποσοστό ουσιαστικά καθήλωσης του αρρώστου, που οδηγεί τους ισοβίτες µε το σχέδιο νόµου
σε εναλλακτική έκτιση της ποινής στο σπίτι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα ένα µικρό περιθώριο, κυρία Πρόεδρε, για να δώσω µερικά παραδείγµατα νόσων που προσδιορίζουν τα ποσοστά 67% έως 80% και άνω: Η χρόνια αναπνευστική
ανεπάρκεια µε βαριά κλινικά συµπτώµατα και µε ανάγκη οξυγονοθεραπείας όλο το εικοσιτετράωρο, καρδιολογικές παθήσεις
µε µεγάλη έκταση καρδιακής βλάβης που καθηλώνουν τον
ασθενή, χρόνιες βαλβιδοπάθειες, νεοπλασµατικές παθήσεις µε
ταχεία εξέλιξη, όπως ο καρκίνος του πνεύµονα και του στοµάχου, η µη αντιρροπούµενη ηπατική κίρρωση στα τελικά στάδιά
της, οι ολικοί ακρωτηριασµοί, η ολική τύφλωση. Πόνος και οδύνη
και βασανισµός, λοιπόν, για τους χρονίως πάσχοντες στις φυλακές.
Το σχέδιο νόµου σήµερα δίνει λύσεις. Και είναι σηµαντικό ότι
συµφωνεί το σύνολο σχεδόν των κοινωνικών, επιστηµονικών και
συνδικαλιστικών φορέων που τοποθετήθηκαν θετικά στην ακρόαση στη Βουλή. Έτσι, βλέπουµε την Κυβέρνηση να προχωρά σήµερα σε ένα µικρό µεν βήµα, αλλά ριζοσπαστικό στις σηµερινές
συνθήκες, που πολεµά τον κοινωνικό αποκλεισµό και το στίγµα
και αποδίδει αξιοπρέπεια στους κρατούµενους. Είναι και αυτό
σηµαντικό, γι’ αυτό πρέπει να το υποστηρίξουµε µε όλη µας τη
δύναµη.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μανιός και να ετοιµάζεται ο κ. Τσίρκας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µηδενίστε το χρόνο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Αµέσως, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Θα είναι το µεγαλύτερο ευεργέτηµα που
µπορείτε να κάνετε αν µηδενίσετε το χρόνο, να µην µεγαλώνω
άλλο, γιατί όσο µεγαλώνω, ακούω παράξενα πράγµατα.
Μαθαίνω, λοιπόν, ότι υπάρχει νοµοσχέδιο που έρχεται να ψηφιστεί για να βελτιώσει την κατάσταση των φυλακών και βλέπω
την Αντιπολίτευση απούσα, σύσσωµη Αντιπολίτευση, λες και δεν
υπάρχουν άλλες ευκαιρίες και από τα προηγούµενα και από τα
επόµενα νόµοσχέδια που θα έρθουν εδώ. Σε όλα θα είσαστε αντίθετοι. Πριν µιλήσει κανείς για τις φυλακές και τους νόµους που
πρέπει να διέπουν τη λειτουργία τους, πρέπει να έχει µία εικόνα
τουλάχιστον του τι είναι φυλακή.
Επιτρέψτε µου, δεν θα µιλήσω θεωρητικά, αλλά εντελώς βιωµατικά. Και όχι επειδή παλιά έκανα φυλακή, επί Χούντας, αλλά
επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια του ιατρικού µου βίου έχω επισκεφθεί πολλάκις στις φυλακές Κορυδαλλού και έχω εξετάσει ασθενείς, απεργούς και τους κρατούµενους µαθητές του σχολείου
δεύτερης ευκαιρίας.
Πήγα, λοιπόν, µια φορά να εξετάσω ένα νεαρό παιδί από αυτούς που κατηγορείτε ότι εµείς τους υποθάλπουµε, τους βοηθάµε να σπάνε τζάµια κλπ.. Ήταν ένας απεργός πείνας στο
νοσοκοµείο του Κορυδαλλού. Τώρα, βέβαια, είναι ανέκδοτο να
λέµε «νοσοκοµείο Κορυδαλλού». Και ήταν έξι άνθρωποι µέσα σε
ένα µεταλλικό κλουβί. Βρήκα έναν που ήταν πεσµένος κάτω. Από
την όψη λέω, αυτός είναι απεργός πείνας. Ήταν. Οι υπόλοιποι
πέντε ήταν δύο ψυχικά ασθενείς οι οποίοι ήταν τελείως σε παραλήρηµα, ένας µε φυµατίωση που είχε υποτροπή και ο άλλος
εκεί στο βάθος δεν µπορούσες να καταλάβεις τι έχει. Αυτό ήταν
φυλακή πολιτισµένου κράτους που µιλάει στο όνοµα της δηµοκρατίας!
Κοιτάξτε κάτι: Δεν είναι σωστό να µιλάµε για τους νεκρούς από
εδώ και από εκεί. Οι νεκροί δεν είναι από εδώ και από εκεί. Είναι
νεκροί. Πρέπει να σεβόµαστε τους νεκρούς, αλλά πρέπει να δείχνουµε σεβασµό και όταν µιλάµε και αναφερόµαστε σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει ειδεχθή εγκλήµατα, π.χ. Σάββας Ξηρός,
γιατί υπάρχει και η άλλη δικαιοσύνη. Και ένας Καλαµπόκας -εάν
θυµάµαι καλά το όνοµά του- είχε δολοφονήσει έναν νεαρό, τον
Τεµπονέρα, στην Πάτρα. Κάθισε επτά χρόνια φυλακή και τώρα
εργάζεται ο άνθρωπος. Και καλά κάνει και εργάζεται. Σ’ αυτό
γιατί δεν αναφέρεστε;
Όσο βλέπουµε µε παρωπίδες τη ζωή, τότε δεν πρόκειται να
πάµε µπροστά, όχι ως χώρα που λέτε, γιατί η χώρα είναι µία αφηρηµένη έννοια, αλλά δεν µπορούµε να πάµε ως Κοινοβούλιο
µπροστά.
Λέτε για το Σάββα Ξηρό. Τον έχω εξετάσει στη φυλακή πάνω
από δεκαπέντε φορές ως οφθαλµίατρος. Πήγαµε άλλες δέκα
φορές στα δικαστήρια. Του δώσανε δύο φορές τη δυνατότητα
να πάει για έναν µήνα στο νοσοκοµείο. Βοηθήθηκε λίγο για ένα
µικρό διάστηµα. Και την ίδια στιγµή, επί τρία χρόνια ο αδελφός
του ο Χριστόδουλος, που δεν είχε καµµία σωµατική αναπηρία,
γυρόφερνε στις άλλες ακτίνες της φυλακής από εκεί που ήταν ο
τυφλός Σάββας. Και δεν είδα κανέναν Βουλευτή του κυβερνώντος κόµµατος να µας πει επί Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ πώς
ήταν δυνατόν αυτός να γυροφέρνει ελεύθερος και οι άλλοι κρατούµενοι της «17 Νοέµβρη» να είναι µαντρωµένοι.
Και όλως τυχαίως πήρε και εφτά άδειες και στην όγδοη έφυγε.
Και ήρθε ο τέως Υπουργός, ο κ. Κικίλιας, να µας πει το κατόρθωµα της Αστυνοµίας που έπιασε το Σάββα, που είχε ήδη αφήσει. Και τον έπιασε δεκαπέντε ηµέρες πριν τις εκλογές για να πει
ότι κάτι έκανε. Και τι έκανε αυτός ο Σάββας; Εγώ τα λέω όλα µε
το όνοµά τους.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ο Χριστόδουλος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Ο Χριστόδουλος! Ο Σάββας δεν µπορεί
να κάνει τίποτα. Είναι τυφλός, κουτσός, κουφός, έχει και σκλήρυνση κατά πλάκας και δεν ξέρω τι άλλο και τα πόδια του είναι
νταούλι από το πρήξιµο.
Αυτός, λοιπόν ο Χριστόδουλος τι έκανε; Έφυγε, περιπλανήθηκε. Τον έχασε η Ελληνική Αστυνοµία; Όποιος το ισχυριστεί
αυτό, όχι απλώς θα βάλω τα γέλια, αλλά θα του πω ότι δεν ξέρει.
Ένα προτέρηµα έχει η Ελληνική Αστυνοµία, που το έχει οικοδο-
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µήσει από το 1929. Είναι η δίωξη του πολιτικού εγκλήµατος. Και
θα µου πουν εµένα ότι ο Χριστόδουλος βγήκε και τον έχασαν και
δεν µπορούσαν να τον ξαναβρούν. Αν είναι δυνατόν! Τον βρήκαν
δεκαπέντε ηµέρες πριν τις εκλογές και στήθηκε και ολόκληρη
ιστορία, που θα τίναζαν τον Κορυδαλλό. «Σιγά τ’ αυγά», βρε παιδιά! Ποιος θα τίναζε τον Κορυδαλλό; Αυτοί που βάζουν γκαζάκια
και δεν ξέρω τι άλλο; Μιλάµε έξω από την πραγµατικότητα! Πολύ
έξω!
Ας πάµε παρακάτω, λοιπόν. Γιατί δεν υπάρχει καµµία διαµαρτυρία για τον Χριστόδουλο; Στη Χούντα, µε πολύ λιγότερες παθήσεις, αρκετοί κρατούµενοι που είχαν µεγάλες ποινές, ισόβια,
εικοσιπέντε χρόνια βγήκαν µε ανήκεστο βλάβη. Στην Ελλάδα της
Μεταπολίτευσης έχουν βγει αρκετοί µε το τίποτα. Ο Σάββας
γιατί; Εκεί επάνω είναι όλοι; Αυτός µόνο σκότωσε; Οι άλλοι δεν
σκότωσαν;
Για να δούµε, λοιπόν, τι είναι πίσω από όλο αυτό το πράγµα.
Είναι µία προπαγανδιστική -πώς να την πω;- έξαρση, µια µαύρη
προπαγάνδα. Και τη λέω «µαύρη», γιατί αυτή η προπαγάνδα παραποιεί πλήρως την αλήθεια. Δεν βασίζεται σε κανένα ιστορικό
γεγονός. Και όταν κάνουµε προπαγάνδα, χωρίς να στεκόµαστε
σε πραγµατικά γεγονότα και να σεβόµαστε την αλήθεια, τότε
αυτή η προπαγάνδα είναι µαύρη προπαγάνδα.
Πάµε στους κουκουλοφόρους και στους «κουκουλονόµους».
Και αυτό µε πήγε πίσω, στην εποχή της Χούντας. Όταν κάποιοι
διαµαρτύρονταν την εποχή της Χούντας και η διαµαρτυρία τους
από προκήρυξη γινόταν βόµβα, κροτίδα -πείτε ό,τι θέλετε- τροποποιήθηκε ο Ποινικός Κώδικας. Δεν θυµάµαι αν ήταν το άρθρο
173 ή το 174 που είπε ότι, αν προκαλέσεις πληµµύρα, φωτιά, καταστροφή σε δηµόσια περιουσία µε εκρηκτικό, η ποινή από πέντε
χρόνια που ήταν, γίνεται µέχρι ισόβια κάθειρξη. Και µπήκε το
εξής ερώτηµα στο δικαστήριο από τους δικηγόρους: Πώς είναι
δυνατόν ένας που πάει και καίει δηµόσια περιουσία µε απλή
φωτιά να τιµωρείται µε πέντε χρόνια και όποιος την κάψει µε εµπρηστική ύλη να τιµωρείται µε ισόβια; Ποια είναι η λογική; Είναι
σαφές ποια ήταν η λογική. Ήταν µια πολιτική αντίληψη που είχε
η Χούντα να χτυπήσει το κίνηµα διαµαρτυρίας που γινόταν µε
αυτό τον τρόπο. Προφανώς δεν το πέτυχε, διότι µέχρι να πέσει
είχαν αυξηθεί αυτά τα κρούσµατα.
Το ίδιο συνέβη και µε τον «κουκουλονόµο». Σταµάτησε η βία
των κουκουλοφόρων; Προφανώς δεν σταµάτησε. Μάλλον εντάθηκε. Θέλετε να µιλήσουµε και άλλο για τους κουκουλοφόρους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, αγαπητή κυρία Πρόεδρε.
Πόσες καταγγελίες έγιναν κατά τη διάρκεια των διαµαρτυριών
του άρθρου 16, όπου είδαµε τις κλούβες της Αστυνοµίας να σταµατούν µπροστά στα Προπύλαια, να ανοίγει η πόρτα, να βγαίνουν ένστολοι και µαυροντυµένοι κουκουλοφόροι και να
πηγαίνουν να κάνουν τις ζηµιές που έκαναν;
Ποιος θα µιλήσει γι’ αυτά και πότε; Δεν υπήρχε τότε αυτή η
ιστορία; Τι πέτυχε, λοιπόν, ο περίφηµος «κουκουλονόµος»; Τίποτα δεν πέτυχε. Απλώς έδειξε την πολιτική µυωπία αυτών που
είχαν την έµπνευση να τον ψηφίσουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μανιό.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσίρκας Βασίλειος και ακολουθεί η κ. Μαρία
Τριανταφύλλου.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο εισάγει στην ελληνική πραγµατικότητα µία σύγχρονη και
ανθρωπιστική αντίληψη σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να αντιµετωπίζεται ο σωφρονισµός και σε γενικότερο πλαίσιο η αντεγκληµατική πολιτική. Θέτοντας βασικούς άξονες αυτούς του
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλά και της εξάλειψης
κάθε υπόνοιας βασανισµού, κοιτά το πρόβληµα κατάµατα και επιχειρεί να το αντιµετωπίσει αποφασιστικά.
Έχω τη γνώµη ότι το παρόν νοµοσχέδιο δεν είναι ένα κλασικό
νοµοσχέδιο για την αποσυµφόρηση των φυλακών. Αποτελεί µία
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πολύ σοβαρή, αλλά και αναγκαία προσπάθεια για να επανασυνδεθεί η χώρα µε τις αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου. Παρ’ όλα
αυτά, επιτυγχάνει στην πράξη την αποσυµφόρηση των φυλακών,
γιατί ο υπερπληθυσµός στις φυλακές ευθύνεται εκτός των άλλων
για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στα σωφρονιστικά καταστήµατα.
Εξάλλου, οι καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για τις συνθήκες κράτησης
στην Ελλάδα είναι ενδεικτικές. Έχει ειπωθεί αρκετές φορές σήµερα ότι µόλις τα τελευταία χρόνια η χώρα µας έχει καταδικαστεί
πάµπολλες φορές µε προσφεύγοντες κρατούµενους για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, λόγω συνθηκών κράτησης, αφού
το δικαστήριο έκρινε ότι αυτές οι συνθήκες συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση. Μάλιστα, είναι και υπέρογκα τα ποσά που καλείται να πληρώσει η χώρα µας.
Ειδικότερα, όσον αφορά το άρθρο 1 που καταργεί τα καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου, είναι γνωστές οι αντιδράσεις που
προκάλεσε η εισαγωγή αυτού του τύπου φυλακών στο ελληνικό
σωφρονιστικό σύστηµα. Μάλιστα, σε όσες χώρες υπάρχουν
ακόµα, έχουν καταγγελθεί από τους διεθνείς οργανισµούς, αφού
καταπατούν κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Είναι γεγονός ότι µε τη θέσπιση των φυλακών Γ’ τύπου δεν
συµβάλαµε µε κανέναν γνωστό τρόπο στην υλοποίηση της ποινής, που αποδίδεται σε έναν κρατούµενο, µε την έννοια που η
νοµική επιστήµη απαιτεί. Η ποινή υπάρχει για τον επαναπροσδιορισµό του ατόµου που διασάλευσε την κοινωνική τάξη και υφίσταται για ένα λόγο, την επανένταξή του.
Ας αναρωτηθούµε, λοιπόν, ποιος ήταν ο πραγµατικός λόγος
ύπαρξής τους. Σε καµµία περίπτωση η ύπαρξή τους δεν υπηρετεί
τις ανάγκες του σωφρονιστικού συστήµατος, αφού ανεξάρτητα
από το έγκληµα ή την ποινική του απαξία, ο σωφρονισµός αποτελεί και τον απώτερο στόχο του εγκλεισµού. Γι’ αυτό, άλλωστε,
ονοµάζεται και «σωφρονιστικό».
Ας µας απαντήσουν, λοιπόν, οι κατήγοροι αυτού του νοµοσχεδίου τι κατάφεραν οι φυλακές αυτές και αν επέδρασαν, έστω και
ελάχιστα στο αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών. Μήπως γεννά
φόβο στην ψυχή του επίδοξου εγκληµατία το γεγονός ότι θα εγκλειστεί σε τέτοιου είδους κατάστηµα, ώστε να µη διαπράξει το
έγκληµα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο φόβος δεν εξαλείφει το έγκληµα. Απλώς, το αναβάλλει. Τελικά, αρχίζει να γίνεται ακατανόητος ο λόγος ύπαρξής τους και σε ένα δηµοκρατικό δικαιικό
σύστηµα η έννοια του ακατανόητου έρχεται σε αντιπαράθεση µε
το ορισµένο που απαιτείται. Κατ’ επέκταση, έρχεται σε αντιδιαστολή µε την αρχή της αναλογικότητας ως γενικής αρχής της έννοµης τάξης και σε αντίθεση µε το άρθρο 3 του Σωφρονιστικού
Κώδικα.
Η Ελλάδα είναι µία από τις χώρες µε το µεγαλύτερο ποσοστό
προφυλακισµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατέχει ένα από τα
µεγαλύτερα ποσοστά αλλοδαπών κρατούµενων, όπως και από
τα µεγαλύτερα ποσοστά ανήλικων κρατουµένων. Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, επαναθεµελιώνει τον τρόπο που ο νοµοθέτης
αντιµετωπίζει την ανηλικότητα και αυξάνει τα όρια της ποινικής
ευθύνης των ανηλίκων. Εξάλλου, µία σωστή αναµόρφωση του
σωφρονιστικού συστήµατος θα πρέπει να εκτείνεται και να ξεκινά
από τους ανήλικους. Η ποινή, εξάλλου, επιβάλλεται ως ρυθµισµένη αντίδραση του κράτους στο έγκληµα µε προσβολή αγαθών του δράστη.
Όµως, όταν ο δράστης είναι ένας ανήλικος, πρέπει να είµαστε
διπλά προσεκτικοί για το αποτέλεσµα που θα παράγουµε. Τι επιδιώκει, λοιπόν, η ποινή σε αυτή την περίπτωση; Αν δεχθούµε το
γεγονός ότι η φυλακή, ως θεσµός, µε την κοινωνία είναι συγκοινωνούντα δοχεία, διαπιστώνουµε ότι καθηµερινά από την πρώτη
αποτυγχάνουµε να εξάγουµε τα αποτελέσµατα που επιδιώκουµε.
Και αφού είναι συγκοινωνούντα δοχεία, µε την έννοια της αλληλοτροφοδότησης ατόµων, σε δεύτερη ανάγνωση αποτυγχάνουµε ως κοινωνία, γιατί σήµερα οι φυλακισµένοι ανήλικοι
επιστρέφουν, δυστυχώς, στον κοινωνικό ιστό παγιδευµένοι στο
φαύλο κύκλο της εγκληµατικότητας, στερούµενοι, µάλιστα,
εντός των φυλακών και βασικών δικαιωµάτων τους.
Το νοµοσχέδιο παγιώνει -θα έλεγα- και προεκτείνει µια υπέρ-
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βαση στην αντιµετώπιση διαφόρων κατηγοριών κρατουµένων. Η
υπέρβαση αυτή, βέβαια, επιτυγχάνεται, όχι µε την µετατροπή του
κράτους δικαίου σε κράτος ανοµίας και ατιµωρησίας, αλλά µε τη
θέσπιση αρχών, που θεµελιώνουν µία σύγχρονη αντιµετώπιση
της ποινικής ευθύνης των ανηλίκων, εναρµονισµένη µε άλλες ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις, αλλά ακόµη και µε στοιχειώδεις κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για την απονοµή δικαιοσύνης σε
ανηλίκους, αλλά και άλλων διεθνών συµβάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόσφατη επικαιρότητα µάς
βοµβάρδισε µε πρωτοσέλιδα περί ανοίγµατος φυλακών, περί ατιµωρησίας, περί ανοµίας. Οι φυλακές, όµως, δεν ανοίγουν, όπως
µας κατηγορεί η Αντιπολίτευση. Και αυτό το κατανοούν οι πολίτες.
Δεν πρόκειται, σε καµµία περίπτωση, για νοµοθέτηµα µε φωτογραφικές διατάξεις. Δεν νοµοθετούµε για να αποφυλακιστεί
κάποιος ή κάποιοι. Αυτό που πρόκειται να συµβεί, ωστόσο, είναι
µια σύγχρονη και εναρµονισµένη µε το διεθνές δίκαιο αναµόρφωση του ποινικού και σωφρονιστικού µηχανισµού.
Οι φυλακές µας είναι γεµάτες από υπερήλικες, αναπήρους,
καρκινοπαθείς. Εισάγονται, λοιπόν, διαβαθµίσεις και ανάλογα µε
την κατάσταση της υγείας του καθενός ή το ποσοστό αναπηρίας
του, αντιµετωπίζεται διαφορετικά και είναι δυνατή η απόλυσή
του. Αυτό γιατί ο ρόλος του σωφρονισµού δεν είναι να θανατώνει
τους κρατούµενους, εξευτελίζοντας την έννοια της δικαιοσύνης
και του ανθρωπισµού. Όλες οι προτεινόµενες διατάξεις, λοιπόν,
συνάδουν µε τους γενικά αποδεκτούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και της διεθνούς πρακτικής για την ποινική αντιµετώπιση, τόσο της ανηλικότητας, όσο και των βαριά ασθενών
κρατουµένων.
Η όλη προσπάθεια θα πρέπει, σε τελευταία ανάλυση, να κατατείνει σε ένα θεµελιώδη στόχο, να διασφαλιστεί η οµαλή επανένταξη των κρατουµένων στην κοινωνία, καθιστώντας τις φυλακές
µια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
Με τις προτεινόµενες αλλαγές, οι φυλακές σίγουρα δεν θα γίνουν κοινωνικά ωφέλιµες ούτε θα εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις
του σωφρονιστικού µας συστήµατος. Θα πάψουν, όµως, να είναι
βλαπτικές στην έκταση που ήταν µέχρι σήµερα.
Λέγεται πως κανένας δεν γνωρίζει πραγµατικά ένα έθνος µέχρι
να βρεθεί µέσα στις φυλακές του. «Ένα έθνος δεν θα πρέπει να
κρίνεται από το πώς αντιµετωπίζει τους ανώτερους πολίτες του,
αλλά τους κατώτερους», λέει ο Νέλσον Μαντέλα.
Η Κυβέρνηση αυτή θα κριθεί τελικά από το τι φυλακές θα παραδώσουµε, γιατί, δυστυχώς, οι φυλακές που παραλάβαµε δεν
τιµούν ούτε τη δηµοκρατία ούτε τον πολιτισµό µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Τσίρκα.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Τριανταφύλλου Μαρία και αµέσως
µετά ο κ. Ουρσουζίδης.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή έχει αναλυθεί το νοµοσχέδιο αρκετά από προηγούµενους οµιλητές, νοµίζω ότι έχει σηµασία να δούµε µέσα σε ποιο κλίµα και ποια κατάσταση
συζητάµε και ψηφίζουµε το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Συζητάµε, τη στιγµή που ο λαός µας αποφάσισε πως πρέπει
να αλλάξει πρώτα από όλα η πολιτική κατάσταση, αλλά και η κατεύθυνση στη χώρα, ώστε να γίνει δυνατό να υπάρξουν εκείνοι
οι αναγκαίοι όροι, που στη συνέχεια θα βοηθήσουν στην κοινωνική και οικονοµική διέξοδο της χώρας µας από την κρίση του
παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού και της επιθετικότητας του
χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου απέναντι στον άνθρωπο και τις
ανάγκες του.
Είναι µια ιστορική επιλογή που παλεύει εδώ και καιρό ο λαός
µας. Και δεν αφορά µόνο σε αυτόν. Ζούµε µια επιλογή που µπορεί να ανοίξει δρόµους και για τους υπόλοιπους λαούς. Είναι ένα
παράδειγµα που εµπνέει, ένα παράδειγµα που αποδεικνύει ότι
αξίζει να τολµάµε, να αγωνιζόµαστε και να νικάµε. Ζούµε µια
εποχή όπου οι αγώνες έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν.
Ας δούµε τι επιλέγει να κάνει η σηµερινή Κυβέρνηση, ποιες
προτεραιότητες βάζει, πέρα από το εν λόγω νοµοσχέδιο και
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γιατί. Αυτά είναι η διαπραγµάτευση -διαπραγµάτευση για πρώτη
φορά- των λαϊκών συµφερόντων και των συµφερόντων της
χώρας εν γένει. Το πάγωµα της διάλυσης των υποδοµών της
χώρας και παράλληλα η ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης. Η
αποκατάσταση των αδικιών και η ανασυγκρότηση της κοινωνίας.
Η αντιµετώπιση του κύµατος προσφύγων από εµπόλεµες ζώνες.
Η έναρξη διαλόγου του Υπουργείου Εργασίας µε τους κοινωνικούς εταίρους. Η ανεξάρτητη, πολύπλευρη και ουσιαστική εξωτερική πολιτική. Και ακριβώς γι’ αυτό υπάρχει η λυσσαλέα
προσπάθεια απαξίωσης, σπίλωσης, όχι απλά της Κυβέρνησης,
αλλά µιας αριστερής προσπάθειας.
Και δείχνετε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, να µην αντιλαµβάνεστε ότι και η πιο απλή αλλαγή και το πιο απλό νοικοκύρεµα απαιτεί τεράστια πολιτική στήριξη. Μάλιστα, το νοικοκύρεµα, κατά
την άποψή µου, δεν είναι ποτέ κάτι απλό.
Ας δούµε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τι ακριβώς έρχεται να
αλλάξει η πολιτική θέσπιση ενός τέτοιου νόµου. Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που δεν λύνει το πρόβληµα των φυλακών ούτε
τις ανισότητες ούτε τις κοινωνικές παθογένειες, υπάρχουν θετικά
σηµεία, θετικά δείγµατα. Τέτοια είναι η κατάργηση των φυλακών
τύπου Γ’, η ελαχιστοποίηση του εγκλεισµού των ανηλίκων, η απόλυση υπό όρους για υπερήλικες, για άτοµα µε αναπηρία, για
ασθενείς, η ειλικρινής αντιµετώπιση του προβλήµατος των φιλοξενούµενων αλλοδαπών, η ποινική αντιµετώπιση του bullying, ο
ευεργετικός υπολογισµός της ποινής για κρατουµένους που
συµµετέχουν σε προγράµµατα απεξάρτησης και ρυθµίσεις για
την αποτελεσµατική εφαρµογή του νόµου περί εξαρτησιογόνων
του 2013, δηλαδή η επιλογή της απεξάρτησης αντί της φυλακής.
Σε έναν κόσµο που όλα συνυπάρχουν, όπως η απόγνωση, η
αξιοπρέπεια, αλλά και η βαρβαρότητα, θα ήταν επιθυµητή και
αναγκαία µια συζήτηση για το σωφρονιστικό µας σύστηµα διαχρονικά, για τις ανεπάρκειές του, για την αθλιότητά του, έτσι
όπως περιγράφηκε, για την πραγµατικότητα της φυλακής, που
κατά τον Φουκώ βασίζεται πρώτα απ’ όλα στην απλή µορφή στέρησης της ελευθερίας. Είναι η κατ’ εξοχήν τιµωρία σε µια κοινωνία, όπου η ελευθερία λογίζεται ως αγαθό, που ανήκει σε όλους
µε τον ίδιο τρόπο και το οποίο ο καθένας το νιώθει καθολικό και
αµετάλλακτο. Και αντί γι’ αυτό, υφάνατε τον ιστό της κινδυνολογίας και της τροµολαγνείας ακόµα µια φορά, προσδοκώντας
αποτελέσµατα επί µαταίω, ακριβώς επειδή οι πολίτες δεν φοβούνται ούτε παραπονιούνται για όσα προτάσσετε.
Τη στιγµή, λοιπόν, που ο παλαιός κραταιός δικοµµατισµός κατέρρευσε οργανωτικά και πολιτικά –κάτι που φάνηκε και µέσα
από την εκλογική διαδικασία που κάνετε πως δεν θυµάστε ή δεν
αντιλαµβάνεστε- τη στιγµή που το ηθικό της κοινωνίας έχει αναταθεί, τη στιγµή που µια σειρά από πολιτικές ανασυνθέσεις είναι
γεγονός, ακόµα και µέσα στο χώρο της παραδοσιακής Δεξιάς,
αλλά και πολλές άλλες ακόµα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τη
στιγµή που ο λόγος της Αντιπολίτευσης είναι πιο θολός από ποτέ
-σε σηµείο που η Νέα Δηµοκρατία έφτασε να µιλά ανοιχτά τη
γλώσσα των δανειστών, καθώς ζητά από την Κυβέρνηση να υποχωρήσει και να βάλει µυαλό- αυτή τη στιγµή και ξανά µε αφορµή
το σηµερινό νοµοσχέδιο, οι της Αντιπολίτευσης επιλέγουν την
ιδεολογική αντιπαράθεση µε την ουσία του νοµοσχεδίου;
Οι πρώην κυβερνητικοί εταίροι κάνουν λόγο κυρίως για ένα νοµοσχέδιο που δυναµώνει την τροµοκρατία και την κουκούλα,
όπως λέει η Νέα Δηµοκρατία και για ένα νοµοσχέδιο που δεν θυµίζει Αριστερά, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, γιατί από τη µια υποτάσσεται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, αφού κατατίθεται χωρίς να
έχουν σταµατήσει οι καταλήψεις και φτάνουν να µιλούν για προεκλογικό πολιτικό ρουσφέτι –το ΠΑΣΟΚ- και από την άλλη ακριβώς γιατί το αποδέχεται ευχαρίστως και ο άλλος κυβερνητικός
εταίρος, ο κ. Καµµένος.
Όλα αυτά θα είχαν πραγµατικά µια σηµασία να σχολιαστούν.
Όµως, δυστυχώς το µόνο που δείχνουν είναι η αδυναµία προσδιορισµού, συνειδητοποίησης και εναρµονισµού του νέου ρόλου
που τους επιφύλαξε η καθαρή λαϊκή εντολή, καθώς και του αδιεξόδου στο οποίο τους οδήγησε η νεοφιλελεύθερη πολιτική των
µνηµονίων, που τόσο πιστά εφάρµοσαν και συνεχίζουν να υπερασπίζονται, σαν το αναγκαίο κακό που έπρεπε να υποστεί η
χώρα, µε κάθε τρόπο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ίσως το πιο σοβαρό θα ήταν να µπορούσαν να ξεκαθαρίσουν
πρώτα απ’ όλα, γιατί τους περιθωριοποιεί διαρκώς η γραµµή που
ακολούθησαν και εφάρµοσαν πιστά τα τελευταία χρόνια. Και αν
δεν µπορούν να την αλλάξουν, ας εξηγήσουν ελληνικά και ειλικρινά στον ελληνικό λαό για ποιο λόγο δεν µπορούν, χωρίς να
κρύβονται πίσω από το δάχτυλο, το οποίο συνεχίζουν να κουνάνε
µε αυθάδεια και θράσος, κάνοντας αναιµικές κριτικές στην Κυβέρνηση, οι οποίες σε τίποτα δεν βοηθούν τη χώρα.
Υπάρχει ένα ζήτηµα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουµε
όλοι, νοµίζω, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα: Με ποιον και για ποιον
πραγµατικά θέλουµε να υπηρετήσουµε σήµερα τη δηµοκρατία;Είναι πραγµατικά δύσκολο να αντιληφθούν, όσοι ξέχασαν µε
τα χρόνια τη σχέση τους µε το λαό και ακολούθησαν άλλες και
εκλεκτικές συγγένειες, στις οποίες υποσχέθηκαν και υποτάχθηκαν µάλλον, ότι πρώτα απ’ όλα θα πρέπει σε αυτές να είναι πιστοί
-είναι λοιπόν πολύ δύσκολο γι’ αυτούς –και µιλάω για τους προηγούµενους κυβερνητικούς εταίρους- ότι πρώτα απ’ όλα, η κοινωνία και ο αγώνας του λαού είναι αυτά που κάνουν τη
δηµοκρατία εργαλείο και όπλο για την πρόοδο και την προκοπή.
Τίποτα από αυτά που λέτε δεν τροµάζουν το λαό. Τίποτα δεν
τον απασχολεί απ’ αυτά που λέτε. Από αυτά που λέτε όλες αυτές
τις µέρες τίποτα δεν αντιπροσωπεύει τον ελληνικό λαό. Τα φαντάσµατα σήµερα δεν τροµάζουν το λαό τους, αλλά όσους τα δηµιούργησαν, δηλαδή εσάς, όσους τα εξέθρεψαν, δηλαδή εσάς
και όσους τα εκµεταλλεύτηκαν τόσα χρόνια για να κρατούν την
καρέκλα τους ζεστή, όσο έκαναν κάποιοι business –θα µου επιτρέψετε την έκφραση- µε τα «τσιµπούρια» του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου.
Μιας και η συζήτηση αναπόφευκτα αποκτά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, θέλω να καλέσω να τοποθετηθούν όσοι µιλούν για
την Αριστερά είτε στο όνοµα της Αριστεράς για ένα ζήτηµα γενικής γραµµής. Με ποιο µέτωπο και σε ποια κατεύθυνση παλεύουν σήµερα οι εργάτες, οι λαοί και τα καταπιεσµένα έθνη του
σύγχρονου κόσµου; Αυτό το ερώτηµα -δεν θα το κρύψουµε- βασάνιζε το ΣΥΡΙΖΑ ως Αντιπολίτευση και συνεχίζει να τον βασανίζει ως Κυβέρνηση. Μόνο που πλέον σήµερα είναι καθαρό πως
όποια κι αν είναι η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα, όταν ο
λαός επιλέγει να σταθεί όρθιος στα πόδια του ή είσαι µαζί του ή
εναντίον του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Τριανταφύλλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης και να ετοιµάζεται
ο κ. Αθανάσιος Κούµας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κύριοι συνάδελφοι, σήµερα βρίσκοµαι εδώ για να καταθέσω µια
µαρτυρία την οποία έζησα πριν λίγα χρόνια.
Πριν λίγα χρόνια, λοιπόν, επισκέφτηκα ένα φίλο στα κρατητήρια της Βέροιας, προκειµένου να του δώσω κουράγιο, γιατί είχε
µια περιπέτεια. Η εικόνα που αντίκρυσα ήταν, µέσα σε ένα υπόγειο, εντελώς ακατάλληλο, στοιβαγµένοι άνθρωποι οι οποίοι επί
µήνες περίµεναν να έρθει η σειρά τους, προκειµένου να οδηγηθούν στα δικαστήρια για να τους επιβληθεί η ποινή, εφόσον κρίνονταν ένοχοι.
Φεύγοντας από τα κρατητήρια αισθάνθηκα πάρα πολύ
άσχηµα, γιατί η εικόνα που αντίκρυσα ήταν µια εικόνα που δεν
περίµενα να δω στην πόλη µου. Δεν ξέρω εάν συµβαίνει στη Βέροια µόνο αυτό ή και σε άλλες πόλεις, πάντως αισθανόµουν µια
ενοχή µέσα µου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε δεν είχα
κάνει τίποτα, αδιαφόρησα. Θέλετε η ζωή, θέλετε τα προβλήµατα;
Σήµερα ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό που µου δίνει την ευκαιρία από αυτό εδώ το Βήµα να εκφράσω αυτά τα συναισθήµατα και να κάνω µε τη σειρά µου κι εγώ εκείνη την ενέργεια,
που ενδεχοµένως θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να δικάζονται στην ώρα τους, αφού θα προκύψει, σύµφωνα µε τις
προσδοκίες από το υπόψη νοµοσχέδιο, αποσυµφόρηση στις φυλακές και έτσι θα πάψει να βιώνει ο τόπος τέτοιες καταστάσεις,
οι οποίες δεν τιµούν κανέναν.
Κάθε νοµοθέτηµα, λοιπόν, είναι ένα ανθρώπινο δηµιούργηµα
και ως τέτοιο δεν µπορεί να είναι τέλειο. Μπορεί όµως και οφείλει
να στοχεύει στη βελτίωση και δικαιότερη αντιµετώπιση των ζη-
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τηµάτων που αφορούν στις ανάγκες που το αναδεικνύουν ως
προτεραιότητα. Δεν θα µιλήσω για την κατάσταση που επικρατεί
στις φυλακές. Ήδη έχω πει την εικόνα που αποκόµισα από τα
κρατητήρια της Βέροιας. Όµως δεν µπορώ να µην αναφερθώ
στο γεγονός ότι η χώρα µας, από µια πρόχειρη έρευνα που
έκανα, έχει ήδη πολλές φορές καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως αυτή εκφράζεται από τα θεσµικά της όργανα.
Άκουσα εδώ σήµερα πολλούς συναδέλφους από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να αναφέρονται στο γεγονός ότι µε το υπόψη
νοµοσχέδιο φωτογραφίζονται περιπτώσεις, όπως του Σάββα
Ξηρού, ενδεχόµενα και άλλοι. Μου δίνουν την εντύπωση ότι εγώ
που υποστηρίζω αυτό το νοµοσχέδιο, έχω κάτι να ωφεληθώ από
το γεγονός ότι ο Σάββας Ξηρός θα είναι ελεύθερος, µε όλες τις
αρρώστιες που κουβαλάει πάνω του.
Δεν το δέχοµαι αυτό. Και δεν το δέχοµαι για τον εξής απλό
λόγο: Κατ’ αρχάς, αν κάποιος θέλει να µου πει ότι είµαι κοντά
στην τροµοκρατία θα προτιµούσα να βρει έναν άλλο τρόπο να
µου το πει. Υποστηρίζω ότι πρέπει να αλλάξει κάτι, που είναι
κοινά παραδεκτό, ότι είναι στραβό στη χώρα µας και πρέπει να
βελτιωθεί. Δε δέχοµαι να µου πει ότι βρίσκοµαι κοντά σ’ αυτές
τις απόψεις και τις ιδέες, µόνο και µόνο επειδή συµπτωµατικά
θα βγει ένας τέως τροµοκράτης από τη φυλακή και θα πάει σπίτι
του για το υπόλοιπο της ζωής του.
Όµως πρέπει να τονίσω ότι στην περίπτωση του Σάββα Ξηρού
και της «17ης Νοέµβρη» αυτή η υπόθεση κάθε άλλο παρά ωφέλησε την υπόθεση που λέγεται «Αριστερά». Αντίθετα, έγινε αιτία
παραπληροφόρησης και προπαγάνδας σε βάρος της Αριστεράς
για όλες τις δυνάµεις -το τονίζω αυτό- ακόµα και εκείνες που αυτοπροσδιορίζονταν ως αριστερές. Μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, που σήµερα εδώ εµφανίζεται µε µια θέση τελείως ξένη µε εκείνη που
είχε τα προηγούµενα χρόνια.
Τροφοδοτείται, λοιπόν, το παραλήρηµα της ακροδεξιάς, σε
βάρος κάθε προοδευτικού κινήµατος ή πολίτη αυτής της χώρας
που πρεσβεύει διαφορετικά πράγµατα. Εγώ προσωπικά κινούµαι
σε ένα χώρο κινηµάτων εδώ και πάρα πολλά χρόνια είτε αφορούν σε φιλειρηνικά κινήµατα είτε αφορούν σε δραστηριότητες
µε τις οποίες διαφωνώ, όπως η σηµερινή διαδικασία που έλαβε
χώρα στο Σύνταγµα µε τους ανθρώπους που ήρθαν να υπερασπιστούν το δικαίωµά τους στη δουλειά. Μιλάω για τους υπαλλήλους της «ELDORADO GOLD». Εµείς σαν Τεχνικό
Επιµελητήριο εκφράσαµε µια διαφορετική άποψη. Προσεγγίσαµε το θέµα από µια εντελώς άλλη σκοπιά.
Άρα, η περίπτωση του Σάββα Ξηρού είναι εκείνη η περίπτωση
από την οποία η Αριστερά δεν έχει να ωφεληθεί απολύτως τίποτα. Νοµίζω ότι λέω αυτονόητα πράγµατα.
Θέλω όµως να τονίσω και την περίπτωση του Ρωµανού, ενός
ανθρώπου ο οποίος εκτίει ποινή και άσκησε το δικαίωµά του.
Συµµετείχε σε εξετάσεις και πέτυχε. Είδαµε πόσο «δυσκοίλια»
ήταν η προηγούµενη κυβέρνηση στο να του αναγνωρίσει το δικαίωµα της πρόσβασης στις σπουδές.
Το υπόψη νοµοσχέδιο αυτά τα ζητήµατα τα προωθεί και τα αντιµετωπίζει µε αυτό που λέµε «µια δεύτερη ευκαιρία». Ιδιαίτερα
σε νέους ανθρώπους είναι απολύτως απαραίτητο.
Θέλω επίσης να τονίσω ότι κάθε νοµοθέτηµα, όσο σοφό κι αν
είναι, προϋποθέτει ανθρώπους που θα κληθούν να το εφαρµόσουν, να το υπηρετήσουν. Πρέπει να γίνουν σίγουρα κάποια βήµατα στην κατεύθυνση αυτή, ώστε να εκπαιδευτούν και να γίνει
πράγµατι το νοµοσχέδιο αυτό µια ωφέλιµη πράξη για την κοινωνία µας.
Ακούσαµε για φωτογραφικές διατάξεις, για σχέση µε την τροµοκρατία, ζητήµατα τα οποία ανάγονται σε εξυπνάδες, που ανάλογα µε τη δυνατότητα και την ευφράδεια λόγου την οποία έχει
κανείς, εντυπωσιάζει το κοινό.
Εκείνο όµως που δεν θα αφήσω ασχολίαστο, είναι η αναφορά
που έγινε στον κ. Κωνσταντόπουλο και την επίσκεψή του το 1996
στις Σκουριές, στη Χαλκιδική. Και το κάνω αυτό, γιατί αφέθηκε
να εννοηθεί ότι αυτός ο άνθρωπος κάτω από τις σηµερινές συνθήκες, τα σηµερινά πραγµατικά γεγονότα που λαµβάνουν χώρα
εκεί, θα µπορούσε να υπερασπιστεί ξανά αυτή την κατάσταση.
Θα αναφέρω λοιπόν τις ηµεροµηνίες.
Το Δεκέµβρη του 2003 εδώ, σ’ αυτήν τη Βουλή, ψηφίστηκε ο
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νόµος µεταβίβασης των δικαιωµάτων από την «TVX» προς την
«EUROPEAN GOLD PHOENIX» συµφερόντων «Άκτορα» και από
εκεί στην «ELDORADO GOLD», όταν ήξεραν οι πάντες ότι οι επικείµενες εκλογές θα αναδείκνυαν µια άλλη κυβέρνηση. Η επόµενη Κυβέρνηση η οποία κατηγόρησε τους εθνικούς
εργολάβους, γνωρίζετε πολύ καλά σαν τι, στις 2 Οκτωβρίου
2009, δύο µέρες πριν τις εκλογές και ενώ ήξερε πάρα πολύ καλά
ότι πήγαινε σπίτι της, ενέκρινε την ΠΠΕΑ, την Περιβαλλοντική
Προκαταρκτική Εκτίµηση και Αξιολόγηση.
Όλα αυτά που λέω εδώ τα έχω πει σε διάφορα φόρουµ µεταξύ
νέων ανθρώπων. Τι είδους πολίτες νοµίζετε ότι θα µπορεί να παράξει µια τέτοια συµπεριφορά, όπως αυτή του εκπροσώπου του
ΠΑΣΟΚ σήµερα από αυτό το Βήµα, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και αδικώντας µάλιστα κατάφορα ανθρώπους, οι οποίοι
έχουν επιδείξει στο παρελθόν µια παρρησία και µια τόλµη πάνω
στα ζητήµατα τα οποία κλήθηκαν να υπηρετήσουν;
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω ότι στον τόπο µου λένε
ότι όταν κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει µια φυλακή. Νοµίζω ότι το
υπόψη νοµοθέτηµά σας είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση και
γι’ αυτό µε µεγάλη χαρά θα το υπερψηφίσω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κ. Αθανάσιος Σκούµας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο
ζήσαµε αυτές τις ηµέρες και στην επιτροπή, αλλά και σήµερα
στην Ολοµέλεια είναι µια απόπειρα από την πλευρά της Αντιπολίτευσης να δηµιουργήσει µια κατάσταση αποπροσανατολισµού
από αυτό που συζητάµε, δηλαδή από το ίδιο το νοµοσχέδιο, από
την ουσία του και ουσιαστικά να µπει σε µια καταστροφολογία,
όπως καταστροφολογία είναι η γενικότερη πολιτική της Αντιπολίτευσης, σε ό,τι αφορά το µικρό χρονικό διάστηµα της σηµερινής Κυβέρνησης.
Αντί, λοιπόν, να σταθεί πάνω σε αυτό το ζήτηµα, σε αυτές τις
επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την αντεγκληµατική πολιτική, το ζήτηµα της κατάργησης των φυλακών Γ’ τύπου, το θέµα
της αντιµετώπισης του υπερπληθυσµού µέσα στις φυλακές, τα
προβλήµατα από την έλλειψη νοσοκοµείων και νοσηλευτικής πολιτικής και το θέµα της αντιµετώπισης της τοξικοεξάρτησης ως
ένα ζήτηµα σοβαρό που πρέπει να αντιµετωπιστεί, είδαµε την
προσπάθεια σπίλωσης, απαξίωσης, όχι µόνο της πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά της σπίλωσης και της απαξίωσης ανθρώπων.
Αυτή ακριβώς η πολιτική υπήρξε, διότι δεν υπάρχει πολιτική
επιχειρηµάτων και κρύβει ακριβώς το έλλειµα της µέχρι σήµερα
πολιτικής που υπήρχε σε αυτά τα ζητήµατα, της πολιτικής ευθύνης που οδήγησε στη σηµερινή κατάσταση στις φυλακές και στα
εκρηκτικά προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί.
Εποµένως, το νοµοσχέδιο έρχεται να επιλύσει ακριβώς τέτοιου
είδους ζητήµατα µε µια επείγουσα µορφή, χωρίς ούτε ο ίδιος ο
Υπουργός ούτε η Κυβέρνηση να λέει ότι µε αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζονται όλα τα ζητήµατα. Βεβαίως, είναι αναγκαία µια
σειρά από µέτρα που θα χρειαστούν, που θα απαιτηθούν, ώστε
να µπορέσει να µπει το ζήτηµα των φυλακών, το ζήτηµα της αντεγκληµατικής πολιτικής και το σωφρονιστικό ζήτηµα συνολικότερα σε µια ουσιαστική βάση, σε ένα πλάνο που θα µπορέσει να
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα.
Αντιµετωπίζεται, λοιπόν, ο υπερπληθυσµός σύµφωνα µε το
Διεθνές Κέντρο Μελέτης Φυλακών: δεκατρείς χιλιάδες εκατόν
σαράντα επτά κρατούµενοι χωρίς να περιλαµβάνονται τα κρατητήρια, η Ελλάδα εξηκοστή στην παγκόσµια κατάταξη, 133,9%
υπερπλήρωση της χωρητικότητας και τρίτη στην πανευρωπαϊκή
κατάταξη.
Για τις φυλακές Γ’ τύπου τι προτείνεται; Προτείνεται η κατάργηση ενός θεσµού που είχε ως στόχο την περιστολή δικαιωµάτων και την εξόντωση κρατουµένων χωρίς να έχει καµµία σχέση
µε σωφρονισµό και ασφάλεια.
Υπενθυµίζω το κείµενο των σαράντα ενός πανεπιστηµιακών για
τις φυλακές τύπου Γ’ όπου έθετε σοβαρά ζητήµατα συνταγµατικότητας και έλλειψης αναλογικότητας σε σχέση µε το προτεινόµενο τότε µέτρο που υιοθετήθηκε µε το ν.4274/2014. Ουσιαστικά,
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δεν υπήρξε καµµία αποτελεσµατικότητα στην πρόληψη του οργανωµένου εγκλήµατος, στις συνθήκες ασφαλείας µέσα στις φυλακές, στην υγεία των κρατουµένων και στον περιορισµό της
βίας µέσα στις φυλακές.
Τελικά, αυτού του είδους οι φυλακές παράγουν βία, διαφθορά
και οργανωµένο έγκληµα µέσα σε αυτές, αντιµετωπίζουν δε µε
ένα προληπτικό πειθαρχικό µέτρο κατ’ ουσίαν χωρίς τις εγγυήσεις που πηγάζουν από την αρχή της νοµιµότητας της πειθαρχικής διαδικασίας. Επιτείνεται η αποµόνωση, αφού περιορίζεται η
επικοινωνία µε το κοινωνικό περιβάλλον µε σαφή προσανατολισµό στη µείωση των δικαιωµάτων των κρατουµένων.
Θα υπενθυµίσω ότι η επίσκεψη Βουλευτών σε νοσοκοµείο σε
ανθρώπους κρατουµένους, ανεξάρτητα ποιοι είναι αυτοί, θεωρήθηκε και δαιµονοποιήθηκε από την Αντιπολίτευση και τα Μέσα
Ενηµέρωσης, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι αυτή η στάση της επικοινωνίας ακριβώς αυτό έσπαγε, τον αποµονωτισµό που ήθελαν
να επιβάλουν. Αυτή η αµιγώς τιµωρητική πρακτική δεν υπαγορεύεται από καµµία δικαιική αρχή, ενώ αντιβαίνει ουσιωδώς σε
διατάξεις του ισχύοντος Σωφρονιστικού Κώδικα, στα άρθρα 3
και 4, που επιβάλλουν διακριτή µεταχείριση προς όφελος των
κρατουµένων και όχι εις βάρος τους.
Σε διεθνείς συνθήκες και αρχές του Διεθνούς Δικαίου και στη
συζήτηση που έγινε στις επιτροπές από την ακρόαση των φορέων, σύσσωµοι όλοι οι φορείς τάχθηκαν ουσιαστικά υπέρ της
κατάργησης αυτού του τύπου των φυλακών. Θέλω δε, να διευκρινίσω και να επισηµάνω, επίσης, ότι ακριβώς αυτές οι επισηµάνσεις από την πλευρά των φορέων στην επιτροπή ουδόλως
κοινοποιήθηκαν µε τη µορφή που είχαν και µε αυτήν την ουσιαστικά οµόφωνη θέση στα µέσα ενηµέρωσης.
Είναι τυχαίο ότι την ίδια ώρα που οι κοινωνικοί φορείς που
έχουν σχέση µε τα ζητήµατα αυτά, ουσιαστικά ενέκριναν και
αυτήν τη διάταξη, αλλά και τις άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου
στα µέσα ενηµέρωσης και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα
άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης από κοινού δηµιούργησαν µία
κατάσταση η οποία καµµία σχέση δεν είχε µε τη στάση των φορέων σ’ αυτά τα ζητήµατα, σε αυτά τα ζητήµατα δηλαδή που συζητούσαµε, στην ουσία;
Είπε πριν ο Υπουργός –για να µην επαναλαµβάνω- ότι η Επιτροπή για την Πρόληψη κατά των Βασανιστηρίων είναι εδώ και
µάλιστα πρόσφατα, πριν από τρία τέσσερα χρόνια, έκανε και τη
δηµόσια δήλωση, επικριτική για τις συνθήκες κράτησης. Έχει το
άγχος και ο Υπουργός, όπως και όλοι οι σκεπτόµενοι άνθρωποι,
ότι µπορεί να υπάρξει µία επίσης αντίστοιχη δηµόσια δήλωση, η
οποία να κατακρίνει για άλλη µία φορά τις ελληνικές φυλακές και
να καταδικάζει τη χώρα.
Εποµένως, το ζήτηµα είναι ότι η αποσυµφόρηση καθίσταται
αναγκαία για να αντιµετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήµατα. Η
Αντιπολίτευση ωθήθηκε σε µία κριτική, παρ’ όλο που όλο το προηγούµενο διάστηµα έχει ψηφιστεί πλήθος νόµων -το 2005, το
2008, δύο το 2009, ένας το 2010, ένας το 2012 κι ένας το 2014που αφορούσαν ακριβώς νοµοθετήµατα στη λογική της αποσυµφόρησης.
Τέθηκε κι εδώ σήµερα αλλά και στην επιτροπή το ζήτηµα αν ο
Υπουργός και η Κυβέρνηση νοµοθετούν µε γενικές αρχές δικαίου ή µε βάση τις ιδεολογικές συγγένειες του χώρου, που καταλαµβάνει κτήρια και δεν αποδίδει το αίσθηµα της ασφάλειας.
Τελικά, τι κάνει η Κυβέρνηση; Η Κυβέρνηση, ουσιαστικά προχωράει σε µία ρύθµιση µε βάση τις προτροπές των διεθνών οργανισµών και µε βάση αυτό που λένε τα Ηνωµένα Έθνη «πλάνο για
τη µείωση του υπερπληθυσµού».
Στις βραχυπρόθεσµες στρατηγικές: απελευθέρωση κρατουµέ
νων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας ή αναπηρίας ηλικιωµένων ή
ανθρώπων που έχουν διαγνωσθεί πως πάσχουν από θανάσιµες
ασθένειες για παράδειγµα καρκίνο, AIDS, απελευθέρωση κρατουµένων ύστερα από παροχή αµνηστίας ή αναθεώρηση της νοµιµότητας κράτησης, περιορισµό της επίδρασης του υπερπληθυσµού
µε µεταγωγή κρατουµένων σε χαµηλής ασφάλειας φυλακές,
χρήση του µέτρου της πρόωρης αποφυλάκισης, προστασία της
φυσικής και ψυχικής υγείας των κρατουµένων, εκπαίδευση του
προσωπικού, αποτροπή της διαφθοράς, µεσοπρόθεσµες στρατηγικές µε απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας απόδο-
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σης της δικαιοσύνης, µείωση των προφυλακίσεων, βελτίωση και
διεύρυνση των εναλλακτικών της κάθειρξης ποινών και βέβαια,
µακροπρόθεσµες στρατηγικές που αφορούν τη µείωση ορίων
ποινής, τον περιορισµό του εγκλεισµού των ανηλίκων και βέβαια
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος απονοµής
της ποινικής δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Ταυτόχρονα, οι διατάξεις για τους ανηλίκους, για τα ναρκωτικά θεωρήθηκαν και από τους φορείς ιδιαίτερα σηµαντικές και
θετικές και µία διάταξη ουσιαστικά τέθηκε στο στόχαστρο της
Αντιπολίτευσης, η οποία αφορά το θέµα της αποφυλάκισης των
κρατουµένων που έχουν 80% αναπηρία. Προβλέπεται µε τη διάταξη ότι εφόσον έχουν στερηθεί την ελευθερία τους για δέκα
χρόνια, µπορούν να εκτίουν την ποινή τους µε κατ’ οίκον περιορισµό και µάλιστα ο Υπουργός και σε αυτό το θέµα υιοθέτησε
πρόταση που έγινε στην επιτροπή.
Εγώ θα διαβάσω µόνο µια δήλωση που είχε γίνει το Μάιο του
1996, όταν συζητούνταν ένα ανάλογο νοµοσχέδιο στην Ελληνική
Βουλή. Τότε, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πει ότι η
συνεχής εξαίρεση από διατάξεις που ισχύουν για όλους τους Έλληνες θα µπορούσε ενδεχοµένως από µια πλευρά να θεωρηθεί
και αντισυνταγµατική. Γιατί δηλαδή ο πλέον στυγερός δολοφόνος, ο οποίος προκάλεσε το κοινό αίσθηµα, πρέπει να βγαίνει και
πρέπει διαρκώς να εξαιρείται ο άνθρωπος ο οποίος διέπραξε
αυτό το έγκληµα αδιαµφισβήτητα, αλλά ο οποίος πλήρωσε
ακριβά επί πολλά χρόνια το έγκληµα το οποίο διέπραξε; Τότε,
είχε ακριβώς υποστηριχθεί η αποφυλάκιση των Απριλιανών και
από τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και από την παράταξη της ΠΟΛΑΝ.
Ποιο είναι, λοιπόν, το διακύβευµα; Να έχουµε µια σταθερή
στάση απέναντι στα ζητήµατα που αφορούν το θέµα του ανθρωπισµού ή θέλουµε να έχουµε µια κατά περίπτωση και κατά το δοκούν διαφορετική στάση;
Το νοµοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι η πρώτη
φάση µιας ευρύτερης νοµοθετικής παρέµβασης, που πρέπει να
γίνει, ώστε να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα των φυλακών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Σκούµα.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Σταµατάκη και θα ακολουθήσει η τελευταία οµιλήτρια για σήµερα, η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου.
Κυρία Σταµατάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι η δεύτερη φορά που µιλάω επί της Προεδρίας σας. Την
πρώτη φορά σας ζήτησα να µου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω.
Σήµερα πιστεύω ότι έχω υπολογίσει καλά την οµιλία µου, αλλά
αν δεν το έχω κάνει, αν δεν την έχω υπολογίσει σωστά, εκ των
προτέρων σας ζητάω να µου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Εντάξει, κυρία
Σταµατάκη.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι πραγµατικά πολύ σηµαντικό, όπως βέβαια είναι όλα τα νοµοσχέδια που έχουν
κατατεθεί µέχρι σήµερα από την Κυβέρνηση. Όµως, το συγκεκριµένο είναι κοµβικής σηµασίας, γιατί αφορά ανθρώπινες ζωές,
ασθενείς, άτοµα µε µεγάλη αναπηρία, τοξικοεξαρτηµένους και
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, όπως είναι οι ανήλικοι, οι µητέρες µε µικρά παιδιά, οι αλλοδαποί, οι Ροµά.
Θεωρώ πως πρέπει να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση στις
φυλακές µέσα από µια νέα προσέγγιση, που θα συνιστά ένα
κράµα ρεαλισµού, ορθολογισµού, αλλά προ πάντων ανθρωπισµού, γιατί αφορά ανθρώπινες ζωές, όπως ήδη είπα, και γιατί σε
κάθε περίπτωση η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατο αγαθό. Καλώ,
λοιπόν, όλους και όλες να εξαντλήσουµε όλα τα αποθέµατα ευαισθησίας και κατανόησης σε αυτό το σοβαρό θέµα.
Όσοι και όσες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε επισκεφτεί
κάποια από τις φυλακές της χώρας, θα έχετε πραγµατικά προσωπική εµπειρία και εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σήµερα. Οι συνθήκες είναι τραγικές και συχνά το κλίµα είναι
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εκρηκτικό. Αυτό το διαπιστώνει κανείς ήδη από την είσοδο της
φυλακής. Από τους χώρους αναµονής, µέχρι να φτάσεις να επικοινωνήσεις µε τον κρατούµενο, συνειδητοποιείς πώς λειτουργεί
το σωφρονιστικό σύστηµα και αντιλαµβάνεσαι πως κάθε άλλο
παρά σωφρονιστικό είναι.
Πολλοί από τους έγκλειστους είναι ανήλικοι, σοβαρά άρρωστοι, ηλικιωµένοι, γυναίκες µε µικρά παιδιά, συχνά στοιβαγµένοι
σε κελιά, µε πολύ άσχηµες συνθήκες, που δεν πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, τόσο για την υγεία όσο και για την αξιοπρέπειά τους.
Ειδικότερα, παρατηρούνται απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής,
κελιά µε διπλάσιο αριθµό κρατουµένων απ’ ότι η προβλεπόµενη
χωρητικότητά τους, χώρους προαυλισµού περιορισµένους, υποδοµές εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας ανύπαρκτες.
Είναι χαρακτηριστική η υπόθεση, στην οποία το Μονοµελές
Πληµµελειοδικείο Ηγουµενίτσας το 2012, µε την απόφαση υπ’
αριθµ. 682/2012, αθώωσε τους µετανάστες που δραπέτευσαν
από τα κρατητήρια του Αστυνοµικού Τµήµατος Ηγουµενίτσας
λόγω του αίσχους των συνθηκών κράτησής τους. Συγκεκριµένα,
ο Πρόεδρος της Έδρας φαίνεται να απεφάνθη: «Δραπετεύσατε
από τον εξευτελισµό, γι’ αυτό είστε αθώοι».
Δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς πως ο κρατούµενος είναι ένα
άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει δικαιώµατα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη φυλακή και ότι οι ανθρώπινες φυλακές δεν
είναι πολυτέλεια, αλλά ο καθρέφτης µιας ευνοµούµενης, δηµοκρατικής και πολιτισµένης κοινωνίας.
Σκοπός της ποινής δεν είναι η εκδίκηση, αλλά ο σωφρονισµός
αυτού που διέπραξε το αδίκηµα και ο παραδειγµατισµός των
άλλων. Άρα, ο σκοπός της ποινής είναι διττός, έχει δύο γενικά
χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η γενική πρόληψη του κακού, δηλαδή να αποτρέψει και άλλους από το να θελήσουν να κάνουν
το ίδιο αδίκηµα. Έχει και µία ειδική πρόληψη, δηλαδή να αποτρέψει το συγκεκριµένο άτοµο από το να ξαναεγκληµατίσει.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οποιαδήποτε και αν είναι
τα κίνητρα που ώθησαν το άτοµο που διέπραξε το αδίκηµα, η
ποινή που θα του επιβληθεί είναι αναγκαίο να έχει έναν εξαγνιστικό και καθαρτικό χαρακτήρα, µε άλλα λόγια, να παίξει ένα
ρόλο νουθέτησης και όχι να φορτίζεται µε στοιχεία εκδίκησης.
Απαντώντας σε κάποια επιχειρήµατα που ακούστηκαν, είναι
άµεση ανάγκη να αλλάξουν οι όροι και οι συνθήκες κράτησης.
Ας µην γελιόµαστε, η έκτιση της ποινής φυλάκισης σήµερα συντελεί πάρα πολύ λίγο σε µία κοινωνική επανένταξη του ατόµου
και στην πρόληψη να µην ξαναεµφανίσει εγκληµατικές δράσεις.
Αντίθετα, τα φαινόµενα εγκληµατικότητας και παραβατικής
συµπεριφοράς οξύνονται εντός και εκτός των συνόρων της φυλακής και έχουµε πολλά πρόσφατα παραδείγµατα να ανακαλέσουµε στη µνήµη µας.
Άλλωστε και από οικονοµικής σκοπιάς, το κόστος του εγκλεισµού είναι δυσανάλογα µεγαλύτερο σε σχέση µε ανταλλακτικά,
εξωιδρυµατικά µέτρα, ειδικά για τους ανήλικους, αλλά και για
άλλες περιπτώσεις κρατουµένων. Παραδείγµατος χάριν, στις φυλακές Γ’ τύπου έχουν ξοδευτεί υψηλότερα χρηµατικά ποσά για
τη φύλαξη των κρατουµένων, ενώ πραγµατικά αποδεικνύεται ότι
η σωφρονιστική τους λειτουργία είναι περιορισµένη.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, πέρα από την αποσυµφόρηση των
φυλακών, έρχεται να αποκαταστήσει και να ενισχύσει το κράτος
δικαίου, το κράτος που δίνει δεύτερη ευκαιρία ανοίγοντας και
όχι κλείνοντας τους δρόµους της επανένταξης στην κοινωνία και
ταυτόχρονα έρχεται να σκύψει µε ευαισθησία στις ευπαθείς οµάδες.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µία σειρά από ρυθµίσεις για τους
ανήλικους, µε στόχο τον περιορισµό στο ελάχιστο των στερητικών της ελευθερίας ποινών και την ενίσχυση των µέτρων διαπαιδαγώγησης και αγωγής σε όλα τα στάδια της ποινικής
διαδικασίας. Όπου κλείνει µία φυλακή ανοίγει ένα σχολείο και το
αντίστροφο.
Εξάλλου, αυτό αποτελεί και σηµαντική δέσµευση της χώρας,
αφού έχει επικυρώσει τη διεθνή σύµβαση για τα δικαιώµατα του
παιδιού, όπου στο άρθρο 40 προκύπτει ότι η κράτηση είναι το
έσχατο µέσο. Τις δοµές και τους τρόπους που θα εντάξει τους
νέους πρέπει να αναζητήσει η κοινωνία, µε µεγάλη φροντίδα και
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επιµέλεια. Στόχος είναι η πρόληψη και η νουθεσία και όχι η εκδίκηση.
Με το νοµοσχέδιο αυτό εξασφαλίζονται συνθήκες κράτησης
που κατοχυρώνουν το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
ενισχύοντας παράλληλα τον αυτοσεβασµό και την ανάπτυξη αισθήµατος ευθύνης των ανηλίκων κρατουµένων, µε την παροχή
σε αυτούς ευκαιριών εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης.
Ένα δεύτερο πολύ σηµαντικό που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο
είναι η κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου, καθώς
το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο ήταν επαρκές, ενώ αντίθετα η
δηµιουργία αυτού του τύπου των φυλακών δηµιούργησε αντί να
λύσει προβλήµατα. Και αυτό γιατί πρόκειται για µια φυλακή µέσα
στη φυλακή, µε ακόµα σκληρότερους όρους κράτησης και µε
έναν επιπλέον στιγµατισµό και µε ασαφές και αµφίβολο το πώς
στοιχειοθετείται το κριτήριο της υψηλής επικινδυνότητας για
τους ανθρώπους που παραπέµπονται εκεί για να εκτίσουν την
ποινή τους.
Επίσης, τίθεται σε κίνδυνο η ψυχική, αλλά και σωµατική υγεία
των κρατουµένων σε αυτού του τύπου τις φυλακές, καθώς η
αποµόνωση από τη µία και η ανεπάρκεια από την άλλη των
δοµών υγειονοµικής περίθαλψης δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα, που ως Κυβέρνηση αρνούµαστε, σε σχέση µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, να παραβλέψουµε.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει, επίσης, τον ευεργετικό υπολογισµό
ηµερών ποινής για κρατούµενους που συµµετέχουν σε προγράµµατα ψυχικής απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, µε στόχο να υποστηριχτεί η θεραπευτική τους προσπάθεια και να τους δώσει
κίνητρα για µία οµαλή επανένταξη στην κοινωνία. Είναι σηµαντικές ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου, που κατά τη γνώµη µου
πρέπει, όπως είπα και στην αρχή, να το στηρίξουµε και να το ψηφίσουµε όλες οι πτέρυγες της Βουλής.
Περαιτέρω, το νοµοσχέδιο, κατά τη γνώµη µου, ανακουφίζει
οικονοµικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά την οικογένεια. Μια
ολόκληρη οικογένεια, γονείς, παιδιά, σύζυγοι γίνονται στόχος
στιγµατισµού και υφίστανται πολύ µεγάλη κοινωνική, οικονοµική,
ψυχολογική ασφυξία, αποµόνωση και αποκλεισµό.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισηµάνω ότι προσβλέπω, σε
επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία, ρυθµίσεις ευνοϊκότερες για
τις γυναίκες κρατούµενες, για µητέρες ανήλικων παιδιών, για ευνοϊκότερους όρους στον υπολογισµό της ποινής τους, µε τη δυνατότητα εργασίας τους στις φυλακές, τη δηµιουργική τους
απασχόληση και την κοινωνική τους επανένταξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Σταµατάκη.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου,
τελευταία οµιλήτρια για σήµερα το βράδυ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ µε
προσοχή σήµερα τις τοποθετήσεις διαφόρων Βουλευτών της Αντιπολίτευσης στο εν λόγω νοµοσχέδιο. Δυστυχώς, δεν έχω εντοπίσει κάποιον πλούτο επιχειρηµάτων. Ενώ όλοι παίρνουν
αποστάσεις από τον εκ των πραγµάτων τιµωρητικό χαρακτήρα
που έχει η ποινή, ενώ µιλούν υπέρ του σωφρονισµού, ένα στοιχείο κυριαρχεί: Επαναλαµβανόµενες τοποθετήσεις, κυρίως της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, περί βίας και ανοµίας.
Δυστυχώς, βλέπουµε για µια ακόµη φορά, η Νέα Δηµοκρατία
να αδυνατεί πλήρως να κατανοήσει στοιχειώδεις έννοιες, όπως
δικαιώµατα και συνθήκες κράτησης. Ενώ συζητάµε για το πώς
θα µπορέσουµε να εκσυγχρονίσουµε και να εξανθρωπίσουµε επιτέλους το σωφρονιστικό µας σύστηµα, αποδίδοντας αξιοπρέπεια
στους κρατούµενους, δυναµώνοντας την αλληλεγγύη και τη διεκδίκηση ενός κράτους δικαίου για όλους, εσείς, κύριοι, βλέπετε
βία και ανοµία.
Όχι, λοιπόν, µην τροµοκρατείτε τον κόσµο! Δεν κινδυνεύουµε
από καταδίκους µε 80% αναπηρία, οι οποίοι θα απολύονται υπό
όρους, έχοντας ήδη εκτίσει µεγάλο µέρος της ποινής τους. Η
βελτίωση δε των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές περιορίζει
την εγκληµατικότητα. Όλοι γνωρίζουµε ότι οι φυλακές που εξον-
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τώνουν ανθρώπους, τους καθιστούν τελικά αντικοινωνικούς. Αµφιβάλλει κανείς ότι το τωρινό σωφρονιστικό σύστηµα, σε µεγάλο
βαθµό, µετεκπαιδεύει τους κρατούµενους στην εγκληµατικότητα; Αυτά είναι τα ζητήµατα που πρέπει να απασχολήσουν την
Ολοµέλεια.
Θα µπορούσε σήµερα να προκύψει µια πολύ ενδιαφέρουσα
και εποικοδοµητική συζήτηση για το πώς µπορούµε να βελτιώσουµε το σωφρονιστικό µας σύστηµα, κατά τρόπο που να εκπληρώνει την αποστολή του, την επανένταξη δηλαδή στην κοινωνία
ανθρώπων που ούτως ή άλλως σε κάποια στιγµή θα αποφυλακιστούν και θα κληθούν να συµβιώσουν µε τους υπόλοιπους συνανθρώπους µας.
Θα µπορούσαµε να κάνουµε µια τέτοια συζήτηση. Δυστυχώς,
όµως, όχι µε τους συγκεκριµένους συνοµιλητές. Τελικά, οι άνθρωποι που αφορά το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δεν ενδιαφέρουν τη Νέα Δηµοκρατία. Δυστυχώς, οι άνθρωποι αυτοί δεν
ενδιαφέρουν και άλλα κόµµατα, που θέλουν να τοποθετούνται
στον χώρο του κέντρου. Πώς να γίνει διάλογος πάνω στη βάση
τρόµου, φόβου και υστερίας; Είναι τα στοιχεία αυτά βάση και
αρετές ενός έντιµου διαλόγου;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητάµε καθόλου δεν αφορά στη βία και στην τροµοκρατία. Αφορά στις συνθήκες που θα αντιµετωπίσουν άνθρωποι που πέρασαν ήδη τα
στάδια της σύλληψης, της δίκης και της καταδίκης. Το νοµοσχέδιο διέπεται από ένα πνεύµα ασφάλειας, ανθρωπισµού και δικαίου. Ενδεικτικά, η απόλυση υπό όρους για όσους έχουν πάνω
από 67% αναπηρία, η θετική µεταχείριση σε υπερήλικες κρατουµένους και ο περιορισµός της φυλάκισης ανηλίκων αυτό ακριβώς
καταδεικνύουν.
Καταδεικνύουν ότι στόχος αυτής της Κυβέρνησης δεν είναι η
εξόντωση των κρατουµένων, αλλά η αντικατάσταση της εκ των
πραγµάτων τιµωρίας από το σωφρονισµό.
Τονίζουν οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης τις εγκληµατικές
πράξεις στις οποίες έχουν αποβεί οι κατάδικοι. Κύριοι, είναι προφανές ότι εγκληµάτησαν. Επαναλαµβάνετε κάτι που κανείς δεν
αρνείται. Όµως εδώ αναγκαζόµαστε να επιστρέψουµε στα βασικά. Αυτή ακριβώς είναι η γοητεία της δηµοκρατίας, το ότι αντιµετωπίζει ως υποκείµενα δικαιωµάτων τους πάντες, ακόµη και
όσους εγκληµάτησαν. Άλλωστε, τα δικαιώµατα που κατοχυρώνει
το ποινικό και σωφρονιστικό δίκαιο εξ ορισµού αφορούν ανθρώπους που εγκληµάτησαν. Οι υπόλοιποι δεν το έχουν ανάγκη,
καθώς δεν θα βρεθούν αντιµέτωποι µε το σωφρονιστικό σύστηµα.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, τις κραυγές στην άκρη και ας συζητήσουµε µε όρους δικαιωµάτων. Θα έπρεπε να το αντιλαµβάνονται
αυτό Βουλευτές, που κατά τα άλλα διεκδικούν σχέσεις µε τον
πολιτικό φιλελευθερισµό.
Στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησής µας είχε πει

ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι είµαστε κάθε λέξη αυτού του
Συντάγµατος. Το λέµε και το εννοούµε. Μια από τις σηµαντικότερες διατάξεις του Συντάγµατος, που αποτελεί θεµέλιο της ουσιαστικότερης και πληρέστερης κατοχύρωσης των δικαιωµάτων,
είναι το άρθρο 2 παράγραφος 1, που αναφέρεται στην αξία του
ανθρώπου. Αυτήν ακριβώς την αξία του ανθρώπου προσπαθούµε
να υπερασπιστούµε και να αποκαταστήσουµε µε το υπό συζήτηση σηµερινό νοµοσχέδιο.
Προς τι, λοιπόν, οι φωνασκίες; Εκτός αν είστε ικανοποιηµένοι
από τις συνεχείς καταδίκες που µας επιβάλλει το Δικαστήριο του
Στρασβούργου για την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές
φυλακές. Τώρα που το σκέφτοµαι, µάλλον θα είστε ικανοποιηµένοι από τις καταδίκες αυτές, γιατί όσο κυβερνούσατε, όχι µόνο
δεν κάνατε τίποτα για να βελτιώσετε τις συνθήκες κράτησης,
αλλά συνειδητά τις χειροτερεύσατε.
Υπάρχουν πολλά που πρέπει να αλλάξουν στις φυλακές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναδείξει ήδη από την προηγούµενη κοινοβουλευτική
περίοδο, αλλά και από παλαιότερα τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, που προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια: κρατούµενοι
χωρίς θέρµανση και ζεστό νερό, θαλαµισµός καταδικασµένων για
πληµµελήµατα µαζί µε βαρυποινίτες, υπερπληθυσµός έξι και οκτώ
ατόµων να στοιβάζονται σε κελί δύο ατόµων, σχεδόν ανύπαρκτος
ιατρικός έλεγχος και περίθαλψη. Εικόνες ντροπής, που καµµία
σχέση δεν έχουν µε τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώµατα.
Περιµένουµε πολλά: Περισσότερη εκπαίδευση για τους κρατούµενους, αναβάθµιση της εργασίας στις φυλακές, βελτίωση
των επισκεπτηρίων. Περιµένουµε την επιτάχυνση της νέας µεταναστευτικής πολιτικής, η οποία θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη αποσυµφόρηση των φυλακών.
Ξέρουµε ότι η Κυβέρνηση θα αγωνιστεί για να αντιµετωπίσει
αυτά τα ζητήµατα. Ο δρόµος για τη δηµιουργία ενός υγιούς σωφρονιστικού συστήµατος είναι µακρύς. Σήµερα όµως γίνεται µια
σηµαντική αρχή.
Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
κι εµείς την κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 01.15’, λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 και ώρα 12.00’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: Συνέχιση της συζήτησης του σχεδίου νόµου: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’
τύπου και άλλες διατάξεις, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί».
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