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Αθήνα, σήµερα στις 16 Απριλίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.48’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6-4-2015
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΚΑ’ συνεδριάσεώς του, της Δευτέρας
6 Απριλίου 2015)
Κατ’ αρχάς, χρόνια πολλά. Κατά δεύτερον, έχουµε προγραµµατίσει για σήµερα στις 10.00’ την έναρξη της συνεδρίασης µε
αντικείµενο τη συζήτηση ενός πολύ σοβαρού και σηµαντικού νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής και το άρθρο 24, η
Βουλή δεν µπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων Βουλευτών, η οποία δεν µπορεί επίσης να είναι
µικρότερη από το του όλου αριθµού των Βουλευτών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, τι να αποφασίσουµε;
Δεν έχει τεθεί κανένα θέµα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα τι λέτε τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτήν τη στιγµή η
ώρα είναι 10.52’ και στην Αίθουσα βρίσκονται πενήντα επτά Βουλευτές, δεν έχει δηλαδή συµπληρωθεί η απαρτία. Θα διακόψουµε για δέκα λεπτά, προκειµένου να συµπληρωθεί η απαρτία,
διότι µε πενήντα επτά Βουλευτές δεν µπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Ας το φροντίσουν οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ)
Διακόπτουµε για δέκα λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Χαίροµαι που ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοι στην έκκληση να
συµπληρωθεί η απαρτία και θα παρακαλέσω η Ολοµέλεια να λειτουργεί µε τους Βουλευτές παρόντες και παρούσες. Δεν µπορεί
να ξεκινάει χωρίς απαρτία, δεν µπορεί και το Προεδρείο να αναµένει κάθε φορά να συµπληρωθεί η απαρτία. Οπότε, παρακαλώ
πάρα πολύ όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες να µεριµνούν,
ώστε να υπάρχει η απαρτία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον λό-

γο, να µου επιτρέψετε µόνο να ξεκινήσω τη συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Επί της διαδικασίας θέλω τον
λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο. Αν θέλετε, να µη διακόπτετε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν νοµίζω να έχει κανείς παράπονο ότι δεν του δόθηκε ο λόγος.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων συνεδρίασε στις 2 Απριλίου του
2015, δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε ολοκληρωθεί η
συζήτηση του νοµοσχεδίου. Αποφάσισε ήδη τότε ότι όποιο νοµοσχέδιο ολοκληρωθεί σε συζήτηση στις επιτροπές µέχρι και την
Τρίτη του Πάσχα, θα εισαγόταν σε συζήτηση σήµερα και αύριο,
Πέµπτη και Παρασκευή 16 και 17 Απριλίου και µε δεδοµένο ότι
ικανοποιήθηκε η τεθείσα προϋπόθεση, να έχει δηλαδή ολοκληρωθεί η συζήτηση µέχρι και την Τρίτη του Πάσχα, ορίσθηκε ηµεροµηνία συνεδρίασης η σηµερινή και η αυριανή, µε την πρόβλεψη να έχουµε δύο έως τρεις συνεδριάσεις.
Για τον λόγο αυτό και προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε
όλους τους Βουλευτές να τοποθετηθούν, αλλά και να γίνει µια
ουσιαστική συζήτηση, προσδιορίστηκαν τρεις συνεδριάσεις, η
σηµερινή πρωινή, η συνεδρίαση του απογεύµατος απόψε, δηλαδή στις 18.00’, και η αυριανή συνεδρίαση στις 12.00’ που µπορούµε να εξετάσουµε, ωστόσο να ξεκινήσει νωρίτερα.
Διευκρινίζω ότι εφαρµόζεται το άρθρο του Κανονισµού το
οποίο προβλέπει την κατ’ αυτόν τον τρόπο έκδοση της ηµερήσιας διάταξης, όταν ολοκληρώνεται το νοµοσχέδιο στην επιτροπή µε εµβόλιµες συνεδριάσεις σε ηµέρες αργίας, όπως
συνέβη εν προκειµένω.
Να σας ενηµερώσω για τη διαδικασία, η οποία ακολουθείται
στην επί της αρχής συζήτηση, η οποία θα ξεκινήσει σε αυτήν την
πρώτη συνεδρίαση. Προτείνω να µιλήσουν οι Βουλευτές επί της
αρχής, να συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής κατά την
πρωινή συνεδρίαση, να γίνει µία διακοπή κατά τις 17.00’ ή κατά
τις 16.00’ -ανάλογα µε τον αριθµό των οµιλητών- και στην απογευµατινή συνεδρίαση και αύριο να συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
των άρθρων.
Για την επί της αρχής συζήτηση υπενθυµίζω –τα έχουµε ξαναπεί- εφαρµόζεται το άρθρο 95 του Κανονισµού της Βουλής. Η
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επί της αρχής συζήτηση αναφέρεται αποκλειστικά στον σκοπό
και στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Στην κατ’ αρχήν συζήτηση
του νοµοσχεδίου εισηγείται ο Υπουργός και στη συνέχεια µιλούν
οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και τέλος οι Βουλευτές που
έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των οµιλητών της κατ’ αρχήν συζήτησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 64 παράγραφος 2 και 95 παράγραφος 2.
Η εγγραφή στον κατάλογο των οµιλητών γίνεται από την
έναρξη και ως το τέλος της οµιλίας των εισηγητών. Διευκρινίζω
και πάλι ότι µολονότι στην πραγµατικότητα εισηγητές είναι όλοι
οι εκπρόσωποι των κοµµάτων -και νοµίζω ότι ισότιµα πρέπει να
τους αντιµετωπίζουµε- ωστόσο για τις ανάγκες του Κανονισµού
εφαρµόζεται η στενή έννοια του εισηγητή, δηλαδή των δύο πρώτων εισηγητών. Άρα να έχετε υπ’ όψιν σας ότι η εγγραφή στον
κατάλογο θα γίνει µέχρι το τέλος της τοποθέτησης του κ. Κικίλια.
Οι δύο πρώτοι εισηγητές είναι η κ. Κατριβάνου από το ΣΥΡΙΖΑ
και ο κ. Κικίλιας από τη Νέα Δηµοκρατία. Εποµένως η έναρξη εγγραφής θα γίνει µε την έναρξη της εισήγησης του Υπουργού και
θα τελειώσει µε την εισήγηση του κ. Κικίλια.
Δικαίωµα δευτερολογίας έχουν οι εγγεγραµµένοι οµιλητές,
εφόσον το ζητήσουν έως το τέλος της κατ’ αρχήν συζήτησης.
Οι αγορεύσεις στην κατ’ αρχήν συζήτηση διέπονται από τις
διατάξεις και κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 64, 97 και 98
του Κανονισµού της Βουλής. Προτείνω να συνεκτιµήσουµε τον
αριθµό των εγγεγραµµένων. Αυτό το οποίο συνήθως συµβαίνει
είναι ότι εγγράφονται πάρα πολλοί στην κατ’ αρχήν συζήτηση και
συνήθως γίνεται ένας διακανονισµός, ώστε κατά την ώρα και
κατά τον χρόνο ψήφισης κατ’ αρχήν του νοµοσχεδίου, είτε να
παραιτούνται είτε να µετατίθενται ως οµιλητές στην κατ’ άρθρον
συζήτηση. Αυτό, βέβαια, δεν µπορεί να γίνει χωρίς συµφωνία.
Εποµένως, νοµίζω ότι θα εκτιµήσουµε πόσο έχει προχωρήσει
ο κατάλογος των οµιλητών κατά τη λήξη της συνεδρίασης –να
πούµε στις 16.00’, δηλαδή µε προοπτική διακοπής από τις 16.00’
έως τις 18.00’ και επανέναρξη στις 18.00’. Υπενθυµίζω ότι στις
16.00’ έχουµε και τη Διάσκεψη των Προέδρων, οπότε θα πρέπει
όλοι οι Αντιπρόεδροι και η Πρόεδρος, αλλά και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να βρισκόµαστε στη διάσκεψη. Προτείνω, λοιπόν, να εκτιµήσουµε την κατάσταση του καταλόγου τότε και να
ληφθεί µία απόφαση εκείνη την ώρα σε σχέση µε το πώς θα προχωρήσουµε µε τον κατάλογο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Και µε τη µία ώρα που χάσαµε
τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατ’ αρχάς, να υπενθυµίσω ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν οριστεί από τον
ΣΥΡΙΖΑ η κ. Όλγα Γεροβασίλη, από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή ο κ.
Ιωάννης Λαγός, από το Ποτάµι η κ. Αντιγόνη Λυµπέρακη, από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο κ. Αθανάσιος Παφίλης, από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ. Νικόλαος Μαυραγάνης και από
το ΠΑΣΟΚ ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Εισηγητές και ειδικοί αγορητές έχουν οριστεί, αντίστοιχα, από
τον ΣΥΡΙΖΑ η κ. Βασιλική Κατριβάνου, από τη Νέα Δηµοκρατία ο
κ. Βασίλειος Κικίλιας, από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή η κ.
Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου, από το Ποτάµι ο κ. Ιάσων Φωτήλας, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο κ. Ιωάννης Γκιόκας, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ. Βασίλειος Κόκκαλης
και από το ΠΑΣΟΚ η κ. Φώφη Γεννηµατά.
Προτείνω να µπούµε στη συζήτηση, εκτός αν υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχουν ζητήσει από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ο κ. Μητσοτάκης
από τη Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Κουτσούκος από το ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο, υποθέτω επί της διαδικασίας, για δύο λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, για άλλη µία
φορά παραβιάζετε βάναυσα τον Κανονισµό της Βουλής, ο οποίος στο άρθρο 24 ορίζει ότι η Βουλή δεν µπορεί να αποφασίζει
χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Βουλευτών. Πουθενά δεν ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής ότι η συνεδρίαση δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µπορεί να ξεκινήσει, εάν στην Αίθουσα δεν είναι το 1/4 των Βουλευτών. Αυτή είναι δική σας ερµηνεία.
Και, εν πάση περιπτώσει, αν θέλατε να κάνετε αυτό το ωραίο
σόου, το οποίο για άλλη µία φορά κάνατε εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο, γιατί δεν το κάνατε στις 10.00’; Να έρθετε στις 10.00’, να
τηρήσετε επιτέλους µία φορά την έναρξη της διαδικασίας και να
επισηµάνετε ότι δεν υπάρχουν Βουλευτές εδώ πέρα! Δεν θα
φορτώσετε στην πλάτη των Βουλευτών τη δική σας καθυστέρηση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο
το οποίο περιέχει και άρθρο για το bullying, δεν δεχόµαστε bullying, κυρία Πρόεδρε, από εσάς ως Βουλευτές της Νέα Δηµοκρατίας.
Σταθείτε επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων και καταλάβετε
ότι είστε Πρόεδρος όλης της Βουλής και, κυρίως, µε τα τερτίπια
σας, µη στερείτε χρόνο από τους Βουλευτές! Διότι ξέρετε τι θα
γίνει τώρα µε αυτή τη µία ώρα, την οποία χάσαµε; Ποιος θα την
πληρώσει, κυρία Πρόεδρε, τη δική σας καθυστέρηση; Οι απλοί
Βουλευτές που δεν θα µπορούν να µιλήσουν!
Λοιπόν, αρκετά πια µε αυτή τη συµπεριφορά! Απαιτούµε από
εδώ και στο εξής οι συνεδριάσεις να ξεκινούν ακριβώς στην ώρα
τους και να µη φορτώνετε τη συστηµατική δική σας καθυστέρηση στους Βουλευτές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς η κατά σύστηµα καθυστερηµένη
προσέλευσή σας στην Ολοµέλεια δηµιουργεί πολλά προβλήµατα
στην κοινοβουλευτική διαδικασία και κινδυνεύει να την ευτελίσει,
πολύ δε περισσότερο να οδηγήσει κατά το διάστηµα της απουσίας σας και κατά τον χρόνο της αναµονής σε αντεγκλήσεις,
χωρίς να υπάρχει κανένας σοβαράς λόγος, µεταξύ των Βουλευτών -αυτών δηλαδή που αδηµονούν και παρακαλούν για την
έναρξη της συνεδρίασης και εκείνων που σπεύδουν να σας
δικαιολογήσουν.
Εάν, κυρία Πρόεδρε, έχετε πάρα πολύ σοβαρές υποχρεώσεις
την ώρα που είναι προγραµµατισµένη η έναρξη της Βουλής, θα
σας παρακαλούσα πάρα πολύ να αναθέσετε στους εξαίρετους
Αντιπροέδρους του Σώµατος να µεριµνήσουν για την έναρξη της
Ολοµέλειας. Αυτό επιτρέπεται από τον Κανονισµό και ήταν πάγια
πρακτική. Δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί µόνη σας αποφασίζετε και
ερµηνεύετε κατά το δοκούν τον Κανονισµό.
Εάν θέλατε να θέσετε θέµα απαρτίας, έπρεπε να είστε εδώ
στις 10.00’, άντε µε το ακαδηµαϊκό τέταρτο στις 10.15’ και να
συνεννοηθούµε εάν υφίσταται θέµα απαρτίας και ιδιαίτερα να το
αποφασίσουµε ως Σώµα. Διότι είστε Πρόεδρος του Σώµατος,
δεν είστε Πρόεδρος µονοµελούς οργάνου και κανενός αυταρχικού καθεστώτος.
Επί της ουσίας προσβάλλετε τους συναδέλφους σας Βουλευτές, ενός Σώµατος που είναι δηµοκρατικά εκλεγµένο και που
έχει εκλέξει εσάς µε δηµοκρατικό τρόπο για να προεδρεύετε και
όχι να ασκείτε µε τρόπο αυταρχικό τα καθήκοντά σας.
Θα σας παρακαλέσουµε, λοιπόν, για άλλη µία φορά -εγώ το
κάνω για τρίτη φορά- αυτή την «ώρα Κωνσταντοπούλου» να
βρείτε τρόπο να την αντιµετωπίσουµε. Υπάρχουν πάρα πολλοί
τρόποι δηµοκρατικοί, νοµιµοποιηµένοι και από την πρακτική της
Βουλής θεσµοθετηµένοι.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του νοµοσχεδίου, υπάρχουν διάφορα τυπικά θέµατα, στα οποία δεν θέλω να µείνω, µιας και
φτάσαµε στην Ολοµέλεια, δηλαδή σε ό,τι αφορά την αυστηρή
τήρηση του Κανονισµού σε σχέση µε τις προθεσµίες από την
πρώτη στη δεύτερη ανάγνωση κ.ο.κ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµάς µας ενδιαφέρει να πάρουν τον λόγο σήµερα όσο το
δυνατόν περισσότεροι Βουλευτές. Για αυτό θα σας παρακαλούσαµε να συστήσετε στους συναρµόδιους Υπουργούς να µιλήσουν µετά τους κατά τον Κανονισµό προτασσόµενους µε βάση
τον κατάλογο έξι ή επτά Βουλευτές, να περιορίσουν τις παρεµ-
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βάσεις τους…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε,
σταµατήστε το κουδούνι να ακουστεί ο οµιλητής!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: …και ιδίως να µην πάρουν τον λόγο
πριν ξεκινήσουν οι αγορεύσεις των συνάδελφων και ιδίως αυτών
που προβλέπει ο Κανονισµός να προηγούνται, έτσι ώστε να κερδίσουµε χρόνο, να διεξαχθεί οµαλά η συζήτηση και να τοποθετηθούµε επί της ουσίας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
Κύριε Κουτσούκο, επειδή είναι η τρίτη φορά που µιλάτε για
«ώρα Κωνσταντοπούλου» και επειδή σε µία προηγούµενη συνεδρίαση, όταν ξεκινήσαµε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο µε τέσσερις Βουλευτές µέσα, προσήλθατε στην Έδρα και µε ρωτήσατε
αν είχατε χρόνο για ένα καφεδάκι, θα σας παρακαλούσα να τηρείτε τουλάχιστον κάποιους κανόνες. Γιατί το να επιδιώκετε να
έρχεστε καθυστερηµένα και µετά να ψέγετε την Πρόεδρο, είναι
νοµίζω υπερβολή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό δεν υπάρχει!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό είναι απίστευτο!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εδώ δεν είναι το βενζινάδικο στην Αιδηψό, κυρία Κωνσταντοπούλου! Εδώ είναι Βουλή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πήρα άδεια για να πιώ καφέ. Τι να
κάνω; Από κει και πέρα δεν θα το ξανακάνω! Δεν ξαναπίνω καφέ
την ώρα της συνεδρίασης! Θα είµαι όλες τις ώρες µέσα και παρακαλώ πολύ να µου τις αφαιρείτε και να µου κόψετε και τον
µισθό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ούτως ή άλλως ο Κανονισµός προβλέπει ότι όταν υπάρχουν πάνω από πέντε αδικαιολόγητες απουσίες στη διάρκεια του µήνα, περικόπτεται η
αποζηµίωση του Βουλευτή. Και σας έχω πει ότι ο Κανονισµός θα
εφαρµοστεί. Σύµφωνοι;
Τώρα, δεν έχω άλλο σχόλιο. Ο κ. Παφίλης έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αντιλαµβανόµαστε ότι χρειάζεται και
για λόγους τηλεοπτικούς όλη αυτή η ιστορία κάθε φορά και λέω
από όλους, πριν προλάβετε να χειροκροτήσετε. Γιατί, κοιτάξτε,
είναι απαράδεκτο πράγµατι να αρχίζουµε µία ώρα και ένα τέταρτο αργότερα, αλλά µη γίνεστε και τιµητές. Έλεος δηλαδή.
Στη Βουλή είµαστε. Κι εσείς όταν ήσασταν, τα ίδια δεν γίνονταν;
Πότε άρχιζε η Βουλή δέκα η ώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Όχι, ποτέ! Εγώ το λέω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σας παρακαλώ να δείτε το πρόγραµµα, να δείτε πόσες καθυστερήσεις…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Εµένα να ρωτάς, που έκανα τις βάρδιες των Αντιπροέδρων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει τηλεοπτικό
υλικό µπόλικο για να διαπιστώσεις όλα αυτά τα πράγµατα.
Εποµένως λέµε ότι θεωρούµε απαράδεκτη την καθυστέρηση,
θεωρούµε ότι δίνεται αφορµή και είναι συµµετέχοντες όλοι για
τηλεοπτικούς σχολιασµούς και η ουσία είναι ότι γίνεται συζήτηση
για τη διαδικασία και ότι χάνεται χρόνος, ο οποίος είναι ουσιαστικός και πολύτιµος για να µιλήσουν οι Βουλευτές.
Τώρα, σε ό,τι αφορά, κυρία Πρόεδρε, το ογδόντα, που λέτε,
αυτό είναι από τα άγραφα που λένε και στο χωριό µου. Πρώτη
φορά το ακούµε. Αν είναι, να βάλετε µία ανακοίνωση και να συµφωνήσουµε όλοι ότι αν δεν είναι εδώ ογδόντα Βουλευτές, δεν
θα αρχίζει η Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εβδοµήντα πέντε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Μόνο για τις ψηφοφορίες ισχύει αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό το θεωρούµε τουλάχιστον υπερβολικό, για να µην πω άλλη, βαριά κουβέντα και να µη χρησιµοποιήσω τη λέξη υποκριτικό µε όλα τα παρεπόµενα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παφίλη, διευκρινίζω ότι δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κανονισµός στο άρθρο 24:
«Η Βουλή δεν µπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Βουλευτών, η οποία δεν µπορεί, επίσης, να
είναι µικρότερη από το 1/4 του όλου αριθµού των Βουλευτών».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Όχι όµως και να συνεδριάσει.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Διαβάστε και την επόµενη πρόταση!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το 1/4 του όλου αριθµού των Βουλευτών είναι εβδοµήντα πέντε και στη διαδικασία
έναρξης ενός νοµοσχεδίου, όπως ξέρετε, πάντοτε η Βουλή αποφασίζει για τη διαδικασία και για τις συνεδριάσεις. Πάντοτε παίρνουµε απόφαση. Εποµένως δεν µπορεί µια τέτοια απόφαση να
ληφθεί χωρίς την απαρτία. Και θα πρέπει όλοι σε αυτό να πειθαρχήσουµε. Και οι πολίτες µας έχουν εκλέξει για να είµαστε
εδώ, όχι για να µην είµαστε. Δεν είναι απαράδεκτο να πρέπει να
είµαστε εδώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσείς δεν είστε στην ώρα
σας. Σε εµάς κάνετε παρατηρήσεις;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σε µας κάνετε παρατηρήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, δώστε τον
λόγο στον κ. Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μα, καλά, σοβαρολογείτε; Όταν όλοι
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι από όλα τα κόµµατα συµφωνούν για τη διαδικασία, πρέπει να έχουµε ογδόντα; Τι είναι αυτά,
δηλαδή; Πού βρισκόµαστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μα, βλέπετε ότι δεν
συµφωνούν, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όταν δεν συµφωνούν, υπάρχουν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ήδη κάνουµε είκοσι
λεπτά συζήτηση για τη διαδικασία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν οι πλειοψηφίες που δεν τις αµφισβητεί κανένας. Αν τρία ή τέσσερα κόµµατα συµφωνούν ή η Κυβέρνηση από µόνη της, υπάρχει η αρχή
της δεδηλωµένης. Πώς να το πούµε;
Και, δεύτερον, αν η αντίληψή σας είναι –κι εσάς και άλλων- ότι
οι Βουλευτές πρέπει να είναι κλεισµένοι από το πρωί µέχρι το
βράδυ µέσα στη Βουλή, εµείς διαφωνούµε ριζικά. Πρέπει να είναι
κοντά στον λαό και στη Βουλή φυσικά, όταν χρειάζεται να είναι
εδώ. Τι θα γίνει, δηλαδή, τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γι’ αυτό τον λόγο….
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν ξέρω αν συµφωνούν εδώ µέσα
και οι Βουλευτές, δηλαδή αν πρέπει να παρατήσουν τα προβλήµατα τα κοινωνικά και να είναι όλη την ηµέρα µέσα στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πρέπει ίσως να ασχοληθούν µε το να τα λύσουν µέσα από τη Βουλή µε τη νοµοθεσία.
Όµως, φυσικά, οι Βουλευτές πρέπει να είναι δίπλα στους πολίτες και µέσα στην κοινωνία. Γι’ αυτό η Βουλή καλό είναι να µη
συνεδριάζει οργιωδώς και να δίνει το δικαίωµα και το περιθώριο
αυτό στους Βουλευτές. Από την άλλη πλευρά, όταν νοµοθετεί η
Βουλή, δεν µπορεί οι Βουλευτές να είναι αλλού, γιατί κάποιοι µας
έχουν στείλει εδώ, ώστε υπεύθυνα να τοποθετούµαστε και να
ψηφίζουµε και να µιλάµε.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Ιωάννης Λαγός από τη Χρυσή Αυγή
και η κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη από το Ποτάµι.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δίνω τον λόγο µε τη
σειρά που έχει ζητηθεί και γι’ αυτό έχουµε παραβιάσει και τη
σειρά των κοµµάτων. Δεύτερος µίλησε ο κ. Κουτσούκος, ενώ
είναι έβδοµος, και εν συνεχεία ο κ. Παφίλης.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαγός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή συζητάµε εδώ
πέρα ένα νοµοσχέδιο, συζητάµε για δηµοκρατικές και ανθρώπινες ευαισθησίες και ακούω και µέσα στη Βουλή τόση ώρα που
µιλάµε για τους νόµους που πρέπει να ισχύουν, θέλω να τονίσω
για άλλη µία φορά εδώ πέρα ότι υπάρχει η µεγαλύτερη καταπάτηση νόµου που γίνεται µέσα στο Κοινοβούλιο.
Τρεις Βουλευτές εκλεγµένοι της Χρυσής Αυγής -ο Γιώργος ο
Γερµενής, ο Νίκος ο Κούζουλος και ο Ηλίας Κασιδιάρης- θα ήθελαν να είναι παρόντες εδώ, είχαν δηλώσει να είναι οµιλητές και
τους στερείται «ετσιθελικά» το δικαίωµα να µιλήσουν. Μιλάµε για
τις άδειες που µπορεί να παίρνει ο κάθε τροµοκράτης και για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα που έχει ο κάθε εγκληµατίας, ο κάθε βιαστής, ο κάθε λαθροµετανάστης, ο νόµιµα εκλεγµένος Βουλευτής
της Χρυσής Αυγής, όµως, δεν µπορεί να είναι εδώ παρών.
Απαιτούµε ως Χρυσή Αυγή αυτήν τη στιγµή –ο κύριος Υπουργός είναι εδώ πέρα κιόλας- να γίνει παρέµβαση και να έλθουν οι
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άνθρωποι αυτοί είτε σήµερα το απόγευµα είτε και αύριο, ώστε
να παραστούν και να πουν τις απόψεις τους.
Αυτή είναι η δηµοκρατία που ζούµε. Μας βάλατε φυλακή
άδικα. Τουλάχιστον, αυτοί οι άνθρωποι ας είναι εδώ.
Αν –το είπα πάλι χθες, θα το πω ξανά και σήµερα- οι δικές σας
ψήφοι µετράνε αλλιώς και οι δικές µας µετράνε αλλιώς, να µας
το πείτε να το ξέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει η κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κυρία Πρόεδρε, εµένα δεν µ’ ενδιαφέρει το τηλεοπτικό σόου και οπωσδήποτε πιστεύω ότι πρέπει να έχουµε όσο πιο πολύ χρόνο γίνεται για τους Βουλευτές
και τις Βουλευτές.
Όµως, νοµίζω ότι υπάρχει ένα θέµα ουσίας και το θέµα της
ακρίβειας στην έναρξη των συνεδριάσεων θεωρώ ότι είναι θέµα
ουσίας, θέµα πολιτικού ήθους και, ειλικρινά, πιστεύω ότι πρέπει
να γίνεται µία προσπάθεια και από εσάς. Καταλαβαίνω ότι στο
γραφείο σας µπορεί να κοιτάτε πόσοι είναι στη Βουλή. Είναι, όµως, πολύ καλύτερο για το πνεύµα συνεργασίας µέσα στη Βουλή
να είσαστε στην Έδρα σας και να ξεκινάµε στην ώρα µας.
Όσο για την ώρα της έναρξης –το 10.00’ το πρωί- ήταν γνωστό
από την περασµένη εβδοµάδα ότι υπήρχε µία Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία είναι και πολύ πολυπληθής. Πέρασα
από εκεί, αλλά δεν µπορούσα να µείνω, γιατί έπρεπε να είµαι
εδώ. Τουλάχιστον, αν το κανονίζατε να αρχίσουµε στις 11.00’, θα
ήταν πιο καλό. Θα έλεγα, λοιπόν, στο µέλλον να µη συµπίπτει µε
επιτροπές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συµφωνώ απόλυτα,
κυρία Λυµπεράκη, ότι δεν πρέπει να συµπίπτουν οι επιτροπές µε
την Ολοµέλεια. Αυτή είναι και η επιδίωξη όλο αυτό το διάστηµα.
Δυστυχώς, για σήµερα µεν αυτό δεν κατέστη εφικτό. Για αύριο, που υπάρχει πάλι επιτροπή στις 10.00’ η ώρα, προσδιορίσαµε τη συζήτηση στις 12.00’.
Ωστόσο, είµαι βέβαιη, γιατί ήδη έρχονται σχετικά αιτήµατα απ’
όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, ότι θα υποβληθεί το αίτηµα
να συνεδριάσουµε νωρίτερα, γιατί πάρα πολλοί Βουλευτές θα
θέλουν να αναχωρήσουν νωρίτερα. Το λέω για να είµαστε και δίκαιοι και σαφείς.
Από την άλλη, θα σας πω το εξής: Σε ό,τι µε αφορά και ως
Πρόεδρο της Βουλής, την εικόνα «εγκρίνεται κατά πλειοψηφία»
µε τρεις Βουλευτές µέσα, οι οποίοι σιωπούν, αυτή η Βουλή δεν
θα την επαναλάβει. Είναι τραυµατική και για τους Βουλευτές και
για τη Δηµοκρατία.
Η κ. Γεροβασίλη έχει ζητήσει τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ζητούσα τον λόγο πριν για να απευθυνθώ στους συναδέλφους
να σταµατήσουµε, καθώς επί της ουσίας δεν διαφωνούµε στη
διαδικασία, και να προχωρήσουµε. Έχουµε µπροστά µας εξέλιξη
σοβαρού νοµοσχεδίου. Θα χρειαστούµε πάρα πολύ χρόνο. Ας
διευκολύνουµε και να µη δηµιουργούµε θέµατα, όταν δεν είναι
απαραίτητα και όταν δεν είναι αναγκαία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τη µία ώρα εµείς τη χάσαµε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Γεροβασίλη για τα είκοσι δευτερόλεπτα που µίλησε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, ο κ. Νίκος Παρασκευόπουλος, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, για να εισηγηθεί επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
NIKOΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παίρνοντας τον
λόγο θα ήθελα να αναφερθώ στο διαδικαστικό θέµα, το οποίο
προέκυψε προηγουµένως και το οποίο αφορά οπωσδήποτε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Έχω αποφύγει και θα αποφεύγω πάντοτε να παίρνω θέση σε
ζητήµατα συγκεκριµένα και εξατοµικευµένα. Όµως, γενικά, επί
του δέοντος, πιστεύω ότι σε κρίσιµες συνεδριάσεις και ζητήµατα
της Βουλής θα πρέπει να χορηγείται άδεια σε κρατούµενους
Βουλευτές, προκειµένου να παρίστανται.
Το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητείται σήµερα έχει ως κεντρικό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του θέµα τις συνθήκες στις ελληνικές φυλακές και τη συµφόρηση των κρατουµένων σε αυτές. Το θέµα αυτό έχει απασχολήσει σε πολλές περιπτώσεις την ελληνική Βουλή και την ελληνική
κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν νοµοθετικά έργα
και προϊόντα χωρίς επιτυχία.
Νοµίζω ότι ένας λόγος της αποτυχίας των προηγούµενων προσπαθειών είναι ότι δεν αφορούσαν τον µεγαλύτερο πληθυσµό
των φυλακών, που είναι οι κρατούµενοι µε ποινές κακουργηµατικές. Πλέον στις φυλακές µας οι κρατούµενοι για πληµµελήµατα
είναι ελάχιστοι. Αυτό προσπαθεί να δει µε προσοχή και να διορθώσει το παρόν νοµοσχέδιο.
Πρέπει να πω ότι µια πρόσθετη αφορµή για την κατάρτιση και
εισήγηση του νοµοσχεδίου αυτού είναι το γεγονός ότι η χώρα
µας έχει αντιµετωπίσει πια για το θέµα αυτό µια διεθνή πίεση. Η
πίεση υπάρχει από τον ΟΗΕ, ο οποίος το 2009 στις εργασίες του
κάλεσε τουλάχιστον οι κρατούµενοι, οι οποίοι έχουν ειδικά προβλήµατα υγείας, να αντιµετωπίζονται νοµοθετικά µε ταχύτερες
απολύσεις. Αυτό το πρόβληµα το έχουµε εδώ στη χώρα µας.
Σηµαντικό πρόβληµα για τη χώρα µας συνιστούν οι εκθέσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Βασανιστήρια, της γνωστής
CPT, η οποία και αυτή τη στιγµή βρίσκεται στη χώρα µας από
προχθές, για να κάνει έλεγχο των συνθηκών στις ελληνικές φυλακές. Έχουµε, λοιπόν, αγωνία για τα πορίσµατά της.
Η επιτροπή αυτή έχει θυµίσει πρόσφατα ότι η βαρύτερη παρατήρηση που µπορεί να κάνει είναι η δηµόσια δήλωση σε βάρος
µιας χώρας, στην περίπτωση που αυτή δεν συνεργάζεται για τη
βελτίωση των συνθηκών. Η αρχή αυτή έχει στην ιστορία της χρησιµοποιήσει έξι φορές το «όπλο» της δηµόσιας δήλωσης, δύο
φορές για την Τουρκία, τρεις φορές για τη Ρωσία –για την περίπτωση της Τσετσενίας- και µία φορά για τη χώρα µας, το 2011.
Αναφέρεται ειδικά στη δήλωσή της στον υπερπληθυσµό των
φυλακών, στην έλλειψη ιατρικής φροντίδας, στην έλλειψη προσωπικού και στις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε.
Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να µη µιλούν δυνατά και
τόσο επιδεικτικά. Παρακαλώ, όποιος θέλει να µιλήσει µπορεί να
εξέλθει της Αιθούσης, κύριε Γρηγοράκο, κύριε Κωνσταντινόπουλε, κυρία Γεννηµατά, και να κάνετε έξω τη συζήτηση. Είναι
φοβερά οχληρό για τον οµιλητή να υπάρχει αυτή η διαρκής
οχλαγωγία. Σας παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
NIKOΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας ευχαριστώ.
Επίσης, η χώρα µας έχει ήδη να αντιµετωπίσει και οικονοµικά
καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις συνθήκες κράτησης και την αδυναµία περίθαλψης των κρατουµένων. Από το
έτος 2011 οι καταδίκες είναι έντεκα και η χώρα µας οφείλει να
πληρώσει γι’ αυτές 1.423.000 ευρώ συν τους τόκους.
Εκθέτω το επιχείρηµα όχι επειδή θα έπρεπε να ήταν το βαρύτερο. Το βαρύτερο είναι ότι η χώρα µας έχει αυτές τις συνθήκες,
οι οποίες σε µεγάλο βαθµό ντροπιάζουν τον πολιτισµό της.
Ωστόσο, επειδή πολλοί συνηθίζουν να προσέχουν το οικονοµικό επιχείρηµα περισσότερο από άλλα, το εκθέτω και προσθέτω
ότι εκτός από αυτά τα 2.000.000 ευρώ περίπου, τα οποία έχουµε
να πληρώσουµε για καταδίκες για τις συνθήκες στις φυλακές µε
βάση έντεκα αποφάσεις, αυτήν τη στιγµή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκκρεµούν εκατόν ενενήντα µία υποθέσεις που αφορούν
το ίδιο θέµα. Πρέπει να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
λόγω του παρελθόντος της χώρας µας αποδίδει προτεραιότητα
σε αυτές τις υποθέσεις.
Εκτός βέβαια από τους διεθνείς φορείς, οι οποίοι βλέπουν µε
πολλή προσοχή τις συνθήκες στις φυλακές της χώρας µας, πρέπει να θυµίσω σε όσους ήταν παρόντες ότι κατά την ακρόαση
φορέων που έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών στην αρµόδια
Κοινοβουλευτική Επιτροπή, οι φορείς οι οποίοι προσήλθαν τάχθηκαν στη µεγάλη τους πλειονότητα υπέρ του νοµοσχεδίου. Από
τους δεκαπέντε παρόντες οι δεκατρείς ήταν µε έµφαση υπέρ του
νοµοσχεδίου. Και υπενθυµίζω ότι πρόκειται για φορείς αρµόδιους και µε σχέση εκπροσώπησης µε πολλά άλλα µέλη που ερ-
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γάζονται στα πλαίσιά τους ή που ωφελούνται από τις υπηρεσίες
τους, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, οργανισµοί κατά των ναρκωτικών, η Οµοσπονδία των Φυλάκων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση των Εισαγγελέων, η Ένωση Επιµελητών
Ενηλίκων. Πολλοί άλλοι φορείς ήρθαν. Επιφυλάξεις υπήρξαν από
δύο µόνο από τους δεκαπέντε και αυτές βεβαίως εποικοδοµητικές και προσεκτικές.
Περνώντας στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να
πω ότι οι κατευθύνσεις είναι δύο. Η µία είναι η βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές, η βελτίωση των όρων κράτησης. Εδώ εντάσσονται η αλλαγή που αφορά τα σωφρονιστικά καταστήµατα
Γ’ τύπου και η αλλαγή που αφορά τον εγκλεισµό των ενηλίκων.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου υπηρετεί µια προσπάθεια
αποσυµφόρησης µέσω λελογισµένων και διαβαθµισµένων κατά
τη βαρύτητα της ποινής απολύσεων.
Πρέπει να πω κατ’ αρχάς ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών
στην επιτροπή έγιναν δεκτές κάποιες τροπολογίες από τη δική
µου την πλευρά. Βεβαίως, η µία είναι δική µου τροπολογία –δεν
ακριβολογώ λέγοντας ότι έγινε δεκτή- και αφορά τη δυνατότητα
κατ’ οίκον κράτησης οικείων συγκατηγορουµένων κατά τη διάρκεια της προδικασίας της ποινικής δίκης.
Οι δύο άλλες προήλθαν από Βουλευτές της Αντιπολίτευσης.
Η µία αφορά τη διάσπαση του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου, το
οποίο είναι ευρύ και αφορά το σύνολο των ρυθµίσεων που εντάσσονται στον Ποινικό Κώδικα. Διασπάστηκε το άρθρο 2 και
πλέον αυτοτελώς µπορεί να ψηφιστεί ένα µέρος των ρυθµίσεών
του. Αυτό οδήγησε, βέβαια, σε µια γενική αναρρύθµιση στο νοµοσχέδιο αναγκαστικά.
Η τελευταία πρόταση που έχει υποβληθεί και έγινε δεκτή και
από τη δική µου την πλευρά και έχει κατατεθεί είναι η πρόταση
που αφορά την ηλεκτρονική επιτήρηση κατηγοριών αναπήρων
κρατουµένων, οι οποίοι θα κρατούνται κατ’ οίκον, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
Περνώ στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάποιες παρανοήσεις, οι οποίες είναι σαφές σε εµένα
ότι έχουν λάβει χώρα µέχρι τώρα, σύµφωνα µε όσα έχω ακούσει
και κατά τη διάρκεια των εργασιών στην κοινοβουλευτική επιτροπή.
Η µία παρανόηση είναι ότι το νοµοσχέδιο αυτό εισηγείται τον
ανθρωπισµό ερήµην ή σε βάρος της ασφάλειας. Πρόκειται περί
λάθους. Το νοµοσχέδιο αυτό ενισχύει ταυτόχρονα τον ανθρωπισµό στις φυλακές αλλά και την ασφάλεια. Ως παράδειγµα αναφέρω την πρόταση κατάργησης των φυλακών Γ’ τύπου, η οποία
µας οδηγεί στο καθεστώς που προέβλεπε πτέρυγες υψίστης
ασφαλείας διάσπαρτες στη χώρα. Θα εξηγήσω αναλυτικότερα
ότι το καθεστώς της διάσπαρτης κράτησης σε πτέρυγες ασφαλείας για πολλούς λόγους είναι κατά πολύ ασφαλέστερο από τη
συγκέντρωσή τους σε έναν χώρο.
Θα ήθελα, όµως, να πω και κάτι άλλο, αναφερόµενος σε ένα
βιβλίο, στο οποίο έγινε πολλές φορές αναφορά κατά τη διάρκεια
των εργασιών της επιτροπής. Ο Μισέλ Φουκώ στο βιβλίο του
«Επιτήρηση και Τιµωρία» θυµίζει –και µε έµφαση το σηµειώνειότι η υποτροπή προς το έγκληµα είναι ένα είδος εκδίκησης των
εγκληµατιών για τις κακές συνθήκες της κράτησής τους.
Αυτό σηµαίνει ότι, εάν οι συνθήκες κράτησης βελτιώνονται,
έχουµε µικρότερα ποσοστά υποτροπής, λιγότερη εγκληµατικότητα, περισσότερη ασφάλεια. Περισσότερος ανθρωπισµός, λοιπόν, και περισσότερη ασφάλεια, διότι οι άνθρωποι, οι οποίοι
βγαίνουν µέσα από ανθρώπινες συνθήκες δεν εγκληµατούν µε
τα ίδια στατιστικά υψηλά ποσοστά σε σχέση µε εκείνους οι οποίοι ήταν στις αντίστροφες συνθήκες.
Ένα άλλο ερώτηµα: Γιατί τόση σπουδή για το νοµοσχέδιο
αυτό; Νοµίζω ότι θα αρκούσε η απαρίθµηση όλων των διεθνών
οργανισµών, οι οποίοι µας καταδικάζουν ηθικά και δικαστικά, για
να καταλάβει κανείς πόσο επείγον είναι το θέµα. Και θυµίζω ότι
ακόµα και αυτήν τη στιγµή βρίσκεται εδώ η Επιτροπή Ελέγχου
των Βασανιστηρίων.
Θα ήθελα, όµως, να πω το εξής γενικόλογο: Οι προσβολές της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η κακοµεταχείριση, η εξευτελιστική
συµπεριφορά –αυτό είναι το σκεπτικό του άρθρου 3-, η µείζων
πρόταση επί τη βάση της οποίας καταδικαζόµαστε, όλα αυτά δεν
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µπορούν να περιµένουν. Η προσβολή της αξιοπρέπειας δεν είναι
σαν ένα χαλασµένο εµπόρευµα, για το οποίο είµαστε χαρούµενοι
ή ευχαριστηµένοι εάν αφορά τρία είδη και όχι τέσσερα ή αν τα
εµπορεύµατα που είναι χαλασµένα είναι εκατό και όχι διακόσια.
Καθεµία περίπτωση προσβολής της αξιοπρέπειας για τον πολιτισµό µας, για τη χώρα µας είναι κανονιά και δεν πρέπει να ακούσουµε άλλη.
Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι ένα επιχείρηµα, το οποίο και σε
εµένα ακούγεται λογικό και έχει υποστηριχθεί κατ’ επανάληψη,
είναι γιατί να υπάρξουν απολύσεις και να µην έχουµε βελτίωση
των συνθηκών περίθαλψης στις φυλακές.
Λογικό είναι. Αυτό θέλουµε και εµείς και το προσπαθούµε και
έχουµε προσπαθήσει να αναβαθµίσουµε τις συνθήκες περίθαλψης στις φυλακές και τις νοσηλευτικές και τις συνθήκες κράτησης ανηλίκων.
Κυρίες και κύριοι, όµως, αυτό το προσπαθεί επί δεκαετίες η
ελληνική κοινωνία. Επί δεκαετίες γίνεται λόγος για τη δηµιουργία
ενός σύγχρονου νοσηλευτηρίου µέσα στο σωφρονιστικό µας σύστηµα ή για την αναβάθµιση των συνθηκών κράτησης των ανηλίκων. Το προσπαθούµε. Θα ήταν δυνατόν αυτό το οποίο δεν
επιτεύχθηκε επί δεκαετίες, να επιτευχθεί µέσα σε λίγους µήνες;
Είναι αδύνατον. Και µάλιστα µε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, µε
τις οποίες θα παλέψουµε µεν, αλλά δυσκολεύουν οπωσδήποτε
τουλάχιστον την ταχύτητα, µε την οποία θα βελτιωθεί η κατάσταση.
Δεν µπορούσαµε, λοιπόν, δεν είχαµε ηθικό δικαίωµα να πούµε
ότι αυτό το οποίο επί δεκαετίες δεν κατορθώθηκε να γίνει, εµείς
θα προσπαθήσουµε να το κάνουµε µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και µέχρι τότε ας βρίσκονται µέσα σε αναξιοπρεπείς συνθήκες οι κρατούµενοί µας.
Ειπώθηκε ότι το νοµοσχέδιο είναι αποσπασµατικό. Βεβαίως.
Δεν πρόκειται για µία µεταρρύθµιση του Σωφρονιστικού Κώδικα
ή του Ποινικού Κώδικα. Πρόκειται για ορισµένες διατάξεις.
Υπάρχει όµως συνοχή. Υπάρχει ένα κεντρικό θέµα, το οποίο
σας ανακοίνωσα στην αρχή και δεν πρόκειται να το επαναλάβω.
Θυµίζω, εν πάση περιπτώσει, ότι το νοµοσχέδιο αυτό έχει ρυθµίσεις, οι οποίες αποβλέπουν ιδίως στις συνθήκες κράτησης ή
στην ταχύτερη απόλυση κρατουµένων που ανήκουν σε κατηγορίες όπως οι ανήλικοι, οι υπερήλικες, οι ασθενείς, οι ανάπηροι,
οι εξαρτηµένοι από ναρκωτικά και οι φιλοξενούµενοι αλλοδαποί,
η ποινή των οποίων έχει τελειώσει, αλλά βρίσκονται ακόµη στα
κελιά. Εποµένως η συνοχή υπάρχει.
Άκουσα και διάφορα άλλα, τα οποία είναι οφθαλµοφανώς αβάσιµα, ότι «τους απολύετε όλους», «τους βγάζετε όλους». Είναι
προφανές, µε την ανάγνωση του νοµοσχεδίου, ότι οι ρυθµίσεις
είναι διαβαθµισµένες, ότι αφορούν διαφορετικές κατηγορίες
κρατουµένων, ότι προβλέπουν χρονικό όριο παραµονής στη φυλακή πριν εφαρµοστούν οι απολύσεις, ότι υπάρχουν εγγυήσεις
εφαρµογής και για τον χρόνο µετά την απόλυση, αλλά και εγγυήσεις επιβολής, αφού έχουµε δικαστικές κρίσεις για την επιβολή
τους.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, για µια απότοµη απόλυση-απελευθέρωση όλων, αλλά για µια σταθµισµένη πολιτική απόλυσης υπό
όρους, η οποία εφαρµοζόταν ανέκαθεν στη χώρα µας. Τι προβλέπει παγίως ο Ποινικός Κώδικας από το 1950; Την πολιτική των
απολύσεων. Και κατά καιρούς έχουµε και ειδικές ρυθµίσεις, όταν
υπάρχουν ειδικές ανάγκες, που εισφέρουν συνήθως κάποιες
ελαφρότερες περιστάσεις για την απόλυση.
Προσθέτω το εξής: Κατά κόρον ειπώθηκε –και µέσα από τις
εργασίες της Βουλής- ότι αυτό το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει φωτογραφικές διατάξεις. Βεβαίως, δεν συζητώ και για τον Τύπο,
όπου αυτό το επιχείρηµα κυκλοφόρησε ευρύτατα. Θέλω, λοιπόν,
να σας πω ότι όποτε και αν γίνονται στη νοµοθεσία µας ελαφρυντικές µεταρρυθµίσεις ή που έχουν ως αντικείµενο την αποποινικοποίηση, πάντοτε κάποιοι κρατούµενοι ευνοούνται, διότι είτε θα
υπάρξει µία ταχύτερη παραγραφή λόγω της απόλυσης, είτε θα
υπάρξει µία άµεση απόλυση λόγω της αποποινικοποίησης, η
οποία επέρχεται. Εάν θέλαµε να µην έχουµε καθόλου διατάξεις,
οι οποίες να φαίνονται ότι αφορούν κάποιες συγκεκριµένες κατηγορίες, τότε θα έπρεπε να µην έχουµε ποτέ ελαφρυντικές µεταρρυθµίσεις. Οι ελαφρυντικές µεταρρυθµίσεις πάντοτε οδη-
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γούν σε κάποιες απολύσεις.
Το θέµα, λοιπόν, δεν είναι αυτό, δηλαδή το αν ευνοούνται από
τη νοµοθεσία κάποιες κατηγορίες, αλλά το αν όντως αυτές είναι
φωτογραφικές ρυθµίσεις, δηλαδή αν αφορούν µόνο µία περίπτωση. Η κριτική αφορά κυρίως τη ρύθµιση που αναφέρεται
στους ανάπηρους ισοβίτες. Ακούστηκε, επίσης, η ίδια κριτική και
µε τους ίδιους οξείς χαρακτηρισµούς και για την τροπολογία,
την οποία κατέθεσα που αφορά τη δυνατότητα της κατ’ οίκον
κράτησης των οικείων συγκατηγορουµένων προσώπων.
Θα αναφερθώ, λοιπόν, στις δύο αυτές συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Η πρώτη που αφορά τους αναπήρους αναφέρεται σε δύο
ανθρώπους που βρίσκονται µ’ αυτό το υψηλό ποσοστό αναπηρίας, το 80%, στο νοσηλευτικό κατάστηµα του Κορυδαλλού.
Αφορά όµως –όπως συµπληρώθηκε και διευκρινίστηκε και από
την Οµοσπονδία των Φυλάκων και από εµένα προσωπικά στην
ίδια συζήτηση της επιτροπής- και έναν υπολογίσιµο αριθµό κρατουµένων νοσηλευοµένων σε νοσοκοµεία άλλων περιοχών της
χώρας.
Επίσης, η ίδια ρύθµιση δεν αφορά µόνο όσους έχουν βρεθεί
στις ελληνικές φυλακές σήµερα, ανάπηροι όντες, µε ποσοστό
αναπηρίας άνω του 80% που έχουν συµπληρώσει τα δέκα χρόνια, αλλά αφορά κι εκείνους που τώρα έχουν οκτώ ή εννέα χρόνια και θα ωφεληθούν µε ταχύτερη έξοδο, εφόσον συντρέχουν
οι λοιπές προϋποθέσεις.
Εποµένως, οι ευνοούµενοι είναι πολλοί. Ελπίζω η διάταξη να
µακροηµερεύσει οπότε θα αφορά και άλλους στο µέλλον.
Η διάταξη η οποία αφορά τη δυνατότητα του συµβουλίου µε
δικαστική κρίση και όχι µε ρύθµιση, η οποία κατά το νοµοσχέδιο
να είναι υποχρεωτική και αυτόµατη, να επιβάλλει την κατ’ οίκον
κράτηση αντί της προσωρινής κράτησης σε οικείους που συγκατηγορούνται και τέλεσαν την πράξη τους από µία αίσθηση υποχρέωσης προς τους συγκατηγορουµένους, όπως καταλαβαίνετε,
δεν µπορεί παρά να αφορά µεγάλο αριθµό κατηγορουµένων, οικείων συγκατηγορουµένων στα ελληνικά δικαστήρια. Το ξέρετε
ότι είναι πολλοί.
Επίσης, φαντάζοµαι ότι εύκολα υποθέτει ο καθένας το πόσο
πολλοί µπορούν να βρεθούν οικείοι συγκατηγορούµενοι στο µέλλον. Μία ρύθµιση που αποβλέπει σ’ αυτήν την κατηγορία µε εγγύηση δικαστικής κρίσης, αφορά ένα πολύ µεγάλο αριθµό
περιπτώσεων –θα έλεγα, έναν αµέτρητο αριθµό περιπτώσεωνκαι σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να ονοµαστεί φωτογραφική.
Πάντως, θα ήθελα επ’ αυτού να πω και κάτι ακόµα. Αν υποθέσουµε ότι µία ελαφρυντική ρύθµιση αφορούσε µόνο έναν άνθρωπο, ο οποίος βασανίζεται και ο οποίος βρίσκεται υπό συνθήκες κακοµεταχείρισης και εξευτελισµού, τι θα λέγαµε; Θα λέγαµε
να µην την κάνουµε, επειδή αυτή η ρύθµιση αφορά µόνο έναν
άνθρωπο, ο οποίος βασανίζεται; Υπάρχει ποτέ πιθανότητα ένα
διεθνές όργανο να µην υιοθετήσει µία ρύθµιση, επειδή ενδεχοµένως οι ωφελούµενοι είναι λίγοι, όταν αυτή η ρύθµιση δικαιοκρατικά και πολιτιστικά είναι επιβεβληµένη;
Περνώ και στο τελευταίο θέµα που τέθηκε, το οποίο αφορά
την κατηγορία, τη συκοφαντία -θα έλεγα- ότι κάποιες από αυτές
τις ρυθµίσεις ενέχουν έναν διάλογο µε τροµοκράτες, εγκληµατίες και άλλους εξεγερµένους. Θα ήθελα να πω ότι οι πλείστες
από τις ρυθµίσεις, τις οποίες περιλαµβάνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είχαν προταθεί πριν από οποιαδήποτε αντίδραση ή κινητοποίηση υπάρχει αυτήν τη στιγµή στην ελληνική κοινωνία ή
στις φυλακές. Το νοµοσχέδιο πρώτα καταρτίστηκε και µετά εµφανίστηκαν οι αντιδράσεις.
Έχουµε, ωστόσο, δύο ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, οι οποίες
όντως είχαν επίκαιρες αφορµές και δεν συντάχθηκαν επί τη
βάσει παγίων αναγκών. Η µία είναι η τροποποίηση του άρθρου
312 του Ποινικού Κώδικα για τη συνεχή σκληρή συµπεριφορά –
συνδυάστηκε µε τον όρο bullying, όχι από εµένα- και η άλλη είναι
η ρύθµιση που αφορά την προσωρινή κράτηση των συγγενών
συγκατηγορουµένων, για την οποία ήδη σας µίλησα. Όντως, εδώ
είχαµε επίκαιρες αφορµές για τη νοµοθεσία που δεν οδήγησαν
σε φωτογραφικές διατάξεις, γιατί αφορούν πολλούς. Είναι πρώτη φορά που έχουµε ρυθµίσεις, οι οποίες εισάγουν εξαιρέσεις
και εισάγουν νοµοθετήµατα µε βάση κοινωνικά αιτήµατα της εποχής; Είναι πρωτοφανές θέµα το να γίνεται διάλογος µε κρατου-
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µένους ή να γίνεται διάλογος µε εξεγερµένους οπουδήποτε;
Θυµίζω ότι το 1990 -η δεκαετία του ’80 ήταν περίοδος, βεβαίως, καταλήψεων και διαδηλώσεων, ήµασταν τότε σε εκείνο
το κλίµα- έγινε µία µεγάλη εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού.
Η εξέγερση είχε ως αποτέλεσµα οι κρατούµενοι να καταλάβουν
τις φυλακές, να βάλουν φωτιές, να αρνούνται να αποχωρήσουν
εάν ο Υπουργός δεν προχωρούσε σε διάλογο µαζί τους. Και τότε
ο Τύπος σε µεγάλο βαθµό φώναζε «Να µπει η Αστυνοµία στις φυλακές», «Είναι αδιανόητος ο διάλογος µε τους διπλούς εγκληµατίες», εγκληµατίες επειδή είναι µέσα στη φυλακή και εγκληµατίες
επειδή εξεγείρονται εκεί και διαπράττουν πάλι αξιόποινες πράξεις.
Ένας εµπνευσµένος και καλλιεργηµένος Υπουργός της Νέας
Δηµοκρατίας, ο οποίος ήταν τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος, έκλεισε τα αφτιά του στις σειρήνες που
έλεγαν «Να µπει η Αστυνοµία µέσα να λύσει το πρόβληµα» και
έκανε διάλογο µε τους κρατουµένους. Πώς τον έκανε; Κάλεσε
εκπροσώπους των κρατουµένων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και
µίλησε µαζί τους –πέντε ήταν. Ο ένας, τουλάχιστον από ό,τι θυµάµαι, ήταν και ανθρωποκτόνος. Ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος
τους κέρασε και πίτσες. Συζήτησε µαζί τους. Στη συνέχεια, ως
προϊόν του διαλόγου προέκυψε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο αντιµετώπιζε κάποιο από τα θέµατα των κρατουµένων. Κάποιες από
αυτές τις ρυθµίσεις έγιναν δεκτές τότε και κάποιες έγιναν αργότερα από έναν άλλο τολµηρό Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γεώργιο
Κουβελάκη.
Το 1996 είχαµε το ίδιο φαινόµενο, κατειληµµένες τις φυλακές
από εξεγερµένους κρατούµενους. Είχαµε το ίδιο σκηνικό, δηλαδή πίεση και από τον χώρο της πολιτικής και από τον χώρο
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για επέµβαση της Αστυνοµίας
στον Άγιο Στέφανο της Πάτρας.
Ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, προς
τιµήν του, αντί να ζητήσει να µπει η Αστυνοµία στις φυλακές της
Πάτρας, έκανε διάλογο µε τους κρατούµενους που ήταν εξεγερµένοι. Έστειλε τους εκπροσώπους του. Στο αυτοκίνητο που πήγε
στην Πάτρα για να συζητήσει ήταν και ο Βουλευτής Ανδρέας Λοβέρδος. Έγινε η συζήτηση µε τους κρατούµενους της Πάτρας.
Προέκυψε ένα νοµοθέτηµα, ο ν. 2408/1996, ο οποίος δέχθηκε τα
περισσότερα από τα αιτήµατα των κρατουµένων.
Ο νόµος αυτός, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταξιώθηκε,
διότι οι ρυθµίσεις του ισχύουν µέχρι σήµερα και έχουν γίνει ευπρόσδεκτες και από τους αρµόδιους και από την ελληνική κοινωνία.
Το ίδιο ισχύει και µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις που ξεκίνησαν µε τον Αθανάσιο Κανελλόπουλο και κατέληξαν µε τον Γεώργιο Κουβελάκη. Αυτές, λοιπόν, ισχύουν µέχρι σήµερα και είναι
ευπρόσδεκτες, ενώ αποτελούν ένα παράδειγµα του γεγονότος
ότι οι ρυθµίσεις, οι οποίες θεσπίζονται και ψηφίζονται, καταξιώνονται ή όχι µε βάση το περιεχόµενό τους και όχι από το αν έγινε
ή όχι διάλογος προηγουµένως. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν
µπορώ να καταλάβω στον ελληνικό πολιτισµό, στον σηµερινό
παγκόσµιο πολιτισµό πώς µπορεί ο διάλογος να εµφανίζεται ως
κάτι το επάρατο. Όταν αναφέρθηκα στον «διάλογο ακόµα και µε
τους «κουκουλοφόρους»», είχα συµπληρώσει «αν έτσι µπορούµε
να αποφύγουµε τη βία». Σε όλες τις αναφορές που έχουν γίνει
σ’ αυτή τη φράση, απαλείφεται το δεύτερο µέρος και αποµένει
µόνο η καταδίκη του διαλόγου.
Σας παρακαλώ πολύ να δείτε µε προσοχή αυτό το νοµοθέτηµα
και είµαι στη διάθεσή σας στη συζήτηση κατ’ άρθρον για διευκρινίσεις ή για οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσµα που θα προκύψει
από τον διάλογο εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και για την εισήγησή του αλλά και για το περιεχόµενό της.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασιλική Κατριβάνου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα επιγράφεται ως «Μεταρρυθµίσεις ποινι-
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κών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». Όµως, νοµίζω ότι θα ήταν πιο σωστό
να είχε γραφεί, όπως έχει γραφεί στον Τύπο, ότι το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα είναι το νοµοσχέδιο που θέλει να βάλει
τέλος στην ντροπή ή µάλλον στις ντροπές, γιατί οι ντροπές είναι
πολλές.
Μιλάµε για φυλακές, οι οποίες για όσους από εµάς τις ξέρουµε –και πολλοί από εµάς τις επισκεπτόµαστε συνεχώς- είναι
φυλακές που σακατεύουν αναπήρους, που κάνουν τους αρρώστους πιο άρρωστους, που καθηλώνουν τους τοξικοεξαρτηµένους και στιγµατίζουν για πάντα τις ζωές των νέων παιδιών. Είναι
φυλακές όπου υπάρχουν υπερήλικες. Έχω συναντήσει άνθρωπο
που είναι πάνω από ενενήντα δύο χρονών µε άνοια, ο οποίος έχει
ξεχάσει τον λόγο που είναι µέσα στη φυλακή. Πρόκειται για φυλακές που «φιλοξενούν» αλλοδαπούς µετανάστες που έχουν
εκτίσει την ποινή τους και έχει τελειώσει αυτό και επειδή δεν µπορούν να απελαθούν, παραµένουν εκεί έως και δεκαοκτώ µήνες
παραπάνω.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αποτελεί ουσιαστικά µια ανάσα
ανθρωπιάς, µια ανάσα δικαίου και εξορθολογισµού. Και όπως
µας είπαν και όλοι οι φορείς, αυτή η αντιµετώπιση του υπερπληθυσµού, µε τους όρους που µπαίνει είναι απολύτως απαραίτητη
για να στηθεί οποιαδήποτε παραπέρα δοµική παρέµβαση στο
σωφρονιστικό σύστηµα, η οποία εξετάζεται, προχωράει και αποτελεί δέσµευση του Υπουργείου.
Θα έλεγα ότι για εµάς αποτελεί µεγάλη ανακούφιση, γιατί
έχουµε δει, όπως έχει πει ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάς –µε τον
οποίο πηγαίνουµε µαζί σε επισκέψεις- ότι οι άνθρωποι βασανίζονται. Στις φυλακές υπάρχει βασανισµός µε κάθε τρόπο. Αυτή
η κατάσταση προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και γι’
αυτό, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, έχουµε καταδικαστεί
επανειληµµένα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτήν τη στιγµή
έχουµε πρόστιµα περίπου 2.000.000, τα οποία βέβαια θα µπορούσαµε να έχουµε αξιοποιήσει για να καλυτερέψουν οι συνθήκες στις ελληνικές φυλακές, αντί να συνεχίζουµε να πληρώνουµε
τις «καµπάνες». Θα ήταν ένας γενναίος συγχρονισµός το να ακολουθήσουµε το ευρωπαϊκό πρόταγµα, αυτό που λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού θέλουµε να ακολουθούµε το πλαίσιο
που τηρεί η Ευρώπη, όταν προασπίζεται τα δικαιώµατα και τη δικαιοσύνη.
Αυτές τις µέρες η CPT επισκέπτεται τη χώρα µας -η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης
Μεταχείρισης- και συντάσσει τη νέα έκθεση. Όλες οι εκθέσεις
που έχει κάνει είναι εξαιρετικά επιβαρυντικές για τη χώρα µας.
Έτσι το νοµοσχέδιο έρχεται εσπευσµένα για πάρα πολλούς λόγους και για να µη χάσουµε άλλες ζωές µε αυτοκτονίες. Αυτό το
νοµοσχέδιο θα άφηνε έναν καρκινοπαθή µε 80% αναπηρία, που
δεν πρόλαβε και πέθανε µέσα στη φυλακή; Το επείγον είναι οι
άνθρωποι που φεύγουν, είναι ο βασανισµός των ανθρώπων εκεί
µέσα. Αυτό είναι το επείγον και αυτές είναι πάγιες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλου του νοµικού κόσµου, που συµφωνεί µε αυτό,
γιατί το ακούσαµε από τους φορείς.
Αυτό το νοµοσχέδιο λοιπόν –που αποτελείται και από πάγιες
θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και το είχαµε εξαγγείλει- καταργεί τις φυλακές τύπου Γ’, που ουσιαστικά είναι φυλακές εξόντωσης των ανθρώπων, περιστολής των δικαιωµάτων. Δεν έχουν καµµία σχέση
µε το σωφρονισµό και καµµία σχέση, ουσιαστικά, µε την ασφάλεια. Όπως έχει διαπιστωθεί από την ευρωπαϊκή εµπειρία, αυτές
οι φυλακές αυξάνουν τις υποτροπές, αυξάνουν τη βία µεταξύ
κρατουµένων και µεταξύ σωφρονιστικών υπαλλήλων και κρατουµένων, αυξάνουν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και το έγκληµα.
Το νοµοσχέδιο αυτό ουσιαστικά περιορίζει την κράτηση ανηλίκων και την αντικαθιστά µε αναµορφωτικά και εκπαιδευτικά
µέτρα. Για µας είναι καίριο αυτό το ζήτηµα, διότι δεν στιγµατίζουµε τον ανήλικο. Αντίθετα, σαν πολιτεία, συνδράµουµε ώστε
να µπορεί να στηριχθεί και να αναµορφωθεί µε παιδαγωγική και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε κατάλληλες δοµές, που το νοµοσχέδιο προβλέπει και την ίδρυσή τους. Δεν µπορούµε να τους
αφήνουµε τους ανηλίκους µέσα σε αυτές τις συνθήκες µέχρι να
ολοκληρωθούν αυτές οι δοµές και αναγνωρίζουµε ότι πρέπει
αυτές οι δοµές να γίνουν άµεσα.
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Ευνοεί µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις την απόλυση ευάλωτων οµάδων, όπως υπερηλίκων, ασθενών, ανθρώπων µε αναπηρία, που η κράτησή τους επιδεινώνει την υγεία τους. Όποιος έχει
επισκεφθεί το νοσοκοµείο φυλακών, ένα νοσοκοµείο, όπου έχει
οδηγήσει σε αυτοκτονίες και αυτοτραυµατισµούς, που έχει υποδοµή για εβδοµήντα άτοµα και είναι πάνω από διακόσια αυτά που
είναι εκεί µέσα, µε ελάχιστο προσωπικό, έχει φρίξει µε τις συνθήκες, που ζουν οι άνθρωποι εκεί, έχει ντραπεί.
Το ίδιο και µε το ψυχιατρείο. Εγώ όταν µπήκα στο ψυχιατρείο
των φυλακών νοµίζω πως µου πήρε πάρα πολύ καιρό να συνέλθω, διότι όσο πιο βεβαρηµένοι ήταν οι ασθενείς στο ψυχιατρείο, τόσο πιο στοιβαγµένοι ήταν σε αδιανόητα κελιά, παρατηµένοι, χωρίς να σηκώνονται, µε τα ψυχοφάρµακα, εγκαταλελειµµένοι από τη µοίρα, χωρίς µόνιµο ψυχίατρο. Η ντροπή είναι το
πιο ανώδυνο συναίσθηµα που µπορώ να µοιραστώ µαζί σας.
Επίσης, δεν έχουµε ψυχιατρείο και νοσοκοµείο για γυναίκες.
Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν; Θα µείνουν εκεί µέσα µέχρι να
δηµιουργηθούν νέες δοµές; Και την παραλάβαµε αυτήν την κατάσταση!
Το νοµοσχέδιο επίσης καθορίζει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις
για την υφ’ όρον απόλυση κρατουµένων και για την άµεση αντιµετώπιση του υπερπληθυσµού των φυλακών. Αυτή είναι µια πάγια τακτική που κάνουν πολλές κυβερνήσεις και έχει γίνει και στο
παρελθόν πολλές φορές.
Αυτήν τη στιγµή υπάρχουν εννιακόσιοι εβδοµήντα εννέα ισοβίτες. Ένας, δηλαδή, στους δώδεκα κρατούµενους είναι ισοβίτης. Έχουµε ρεκόρ για την Ευρώπη. Έχουµε τον µεγαλύτερο
αριθµό ισοβιτών σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα γίνει άπαξ. Είναι
µια συνήθης πρακτική.
Προβλέπει ακόµη ρυθµίσεις για την ευνοϊκότερη εφαρµογή
του νόµου που ψηφίσαµε σε αυτή τη Βουλή, του λεγόµενου
νόµου Ρουπακιώτη, που προκρίνει τη θεραπεία και την απεξάρτηση των ανθρώπων που είναι τοξικοεξαρτηµένοι αντί για τον
στιγµατισµό τους.
Επειδή έχουµε επαφές µε το ΚΕΘΕΑ, µε τον ΟΚΑΝΑ και µε
άλλες κοινότητες, θα ήθελα να πω ότι έχουµε ακούσει συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που αν έµεναν χωρίς στήριξη µέσα
στις φυλακές θα είχαν καταστραφεί, ενώ µε τη στήριξη που
πήραν από αυτά τα προγράµµατα, άλλαξαν, άνθησαν. Ισχύει
αυτό για κάθε άνθρωπο που έχει αυτή τη δυνατότητα να σωθεί.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, δίνει κίνητρα στους κρατούµενους για
απεξάρτηση έξω από τη φυλακή. Η αποφυλάκιση γίνεται αφού
έχει συµπληρωθεί η πρώτη φάση του προγράµµατος µέσα στη
φυλακή. Όπως είπα και πριν, αποφυλακίζει φιλοξενούµενους,
υπό απέλαση αλλοδαπούς, πεντακόσιους περίπου ανθρώπους
που έχουν εκτίσει την ποινή τους και που συνεχίζουν να κρατούνται, γιατί δεν µπορούν να απελαθούν. Το νοµοσχέδιο υποχρεώνει
τις αρχές να προετοιµάσουν την απέλαση έγκαιρα ή να διαπιστώσουν ότι είναι ανέφικτη. Δεν µπορούµε να τους κρατάµε αν
η απέλαση είναι ανέφικτη. Τι να κάνουµε; Έχουν τελειώσει την
ποινή τους και δεν µπορούµε να τους βάλουµε κι άλλη ποινή
πάνω στην ποινή.
Είναι, λοιπόν, µια δέσµη διατάξεων µε πνεύµα ανθρωπισµού
και δικαίου, η οποία συµπληρώνεται µε τις τροπολογίες που έχει
καταθέσει το Υπουργείο και εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα αναφέρω
πολύ περιληπτικά, γιατί θα τα αναπτύξουµε και κατ’ άρθρον.
Είναι ο κατ’ οίκον περιορισµός κράτησης συγγενών µέχρι και
δεύτερου βαθµού κατά τη διάρκεια της προδικασίας, για πράξεις
που τελέσθηκαν στην εκπλήρωση του κοινωνικού, συγγενικού
καθήκοντος. Με απλά λόγια, ο νόµος λαµβάνει υπ’ όψιν τις συνειδησιακές επιταγές αλλά και την κοινή λογική. Κατανοεί, δηλαδή, χωρίς όµως να απαλλάσσει. Κατανοεί, παραδείγµατος
χάριν, ότι µια µάνα δεν µπορεί να καταδώσει το παιδί της.
Συγχρόνως, καταθέσαµε δύο ακόµα τροπολογίες και µια σειρά
άλλων, αλλά θα αναφερθώ στις δύο πιο επίµαχες. Η µια αφορά
την κατάργηση του νοµικού τερατουργήµατος, κάτι για το οποίο
είχε συµφωνήσει όλος ο δηµοκρατικός και νοµικός κόσµος την
περίοδο εκείνη. Αναφέροµαι στον περίφηµο «κουκουλονόµο».
Τότε, εξήντα τέσσερις δικηγορικοί σύλλογοι, η Ένωση Ελλήνων
Ποινικολόγων, ο Μανωλεδάκης, όλοι είχαν γράψει εναντίον. Ήταν επαίσχυντος, δεν βοήθησε σε τίποτα. Ποινικοποίησε την πο-
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λιτική.
Επίσης, προτείνουµε να αλλάξει ο τρόπος λήψης DNA µε τρόπο που να εναρµονίζεται µε το Σύνταγµα, τις διεθνείς συµβάσεις
και τις συστάσεις που µας δίνει η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις µέρες που προηγήθηκαν σε
αυτήν τη συζήτηση, σε αυτό το πλαίσιο για το νοµοσχέδιο, παρακολουθήσαµε από πλευράς Νέας Δηµοκρατίας και αρκετών
καναλιών, µια ολοµέτωπη επίθεση. Κραυγές ανοµίας, τροµοϋστερία, διαστρέβλωση. Τα κανάλια και η Νέα Δηµοκρατία µετατράπηκαν και µετατρέπονται στους καλύτερους διαφηµιστές των
«γνωστών-αγνώστων», ενάντια στους οποίους διαρρηγνύουν τα
ιµάτια τους. Προβάλλουν το παραµικρό ασήµαντο ή σηµαντικότερο επεισόδιο σαν να το λαχταρούν. Τα επεισόδια της Μεγάλης
Τρίτης παίζουν τρεις και τέσσερις µέρες «κονσέρβα», τα ίδια και
τα ίδια. Και εγώ θα αναρωτιόµουν: Ποιος πριµοδοτεί πραγµατικά
την ανοµία; Ποιος δηµιουργεί αυτήν την αίσθηση ότι καιγόµαστε,
ότι χανόµαστε;
Είναι µια εκστρατεία τρόµου, θλιβερή και εξοργιστική, γιατί
ακριβώς έρχεται και καλύπτει τη συζήτηση γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, που αφορά τους πιο ανήµπορους και αδύνατους. Αυτή η
βαρβαρότητα δεν αξίζει και δεν αναλογεί σε κανέναν. Θα ήθελα
και το Ποτάµι και το ΠΑΣΟΚ να µη συµπορεύονται µε αυτήν την
τροµολαγνεία. Θα ήθελα πραγµατικά να έχουν µια διαφορετικά
στάση σε αυτό το θέµα, γιατί είναι µια πολιτική προπαγάνδα τρόµου, δηµαγωγίας και καταστροφολογίας, ακροδεξιά τακτική του
κ. Σαµαρά, που ηττήθηκε στις εκλογές και δεν πάει µπροστά. Δεν
µπορείς να κάνεις µόνον έτσι πολιτική.
Θα πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτηση σε αυτό το νοµοσχέδιο, για το οποίο όλοι έχουµε µεγάλες ευθύνες. Κυρίως, βέβαια,
µεγάλες ευθύνες έχουν οι προηγούµενες κυβερνήσεις για τις
συνθήκες τις οποίες τώρα παραλαµβάνουµε και τις οποίες όλοι
πρέπει να βάλουµε ένα χέρι να τις αλλάξουµε.
Συγχρόνως, όµως, την προηγούµενη εβδοµάδα, τη Μεγάλη
Εβδοµάδα, ακούσαµε και τους επιστηµονικούς φορείς, εκπροσώπους Ενώσεων Δικαστών και Εισαγγελέων, σωφρονιστικών
υπαλλήλων, οργανώσεων δικαιωµάτων, τους Συνηγόρους του
Πολίτη και του Παιδιού. Η συντριπτική τους πλειοψηφία –δεκατρείς στους δεκατέσσερις- στάθηκαν µε σαφήνεια υπέρ του νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Θα ήθελα δυο λεπτά ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχει καν ολοκληρωθεί ο χρόνος σας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Σταχυολογώ.
Η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων λέει: «Το
νοµοσχέδιο αποτελεί επανάληψη αντίστοιχων προηγούµενων
ρυθµίσεων. Αυτές οι ρυθµίσεις επιβάλλονται και λόγω του αδιαχώρητου των φυλακών, αλλά και λόγω των συνεχών καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της Ελλάδας από το Δικαστήριο
των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»
Ο Συνήγορος του Παιδιού λέει: «Αποδεχόµαστε πολύ θετικά
τα µέτρα που αφορούν στους ανηλίκους και χαιρόµαστε που οι
Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων συµφωνούν.»
Ο Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ λέει: «Ο σηµερινός νόµος εξειδικεύει
µε πολύ ευτυχή τρόπο θέµατα τα οποία ήδη προϋπήρχαν στον
νόµο του 2013.»
Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας λέει: «Όσοι πιστεύετε ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι χρήσιµο κάνετε λάθος. Δεν είναι απλώς χρήσιµο. Είναι εξαιρετικά
απαραίτητο.»
Έχουµε, λοιπόν, όλους αυτούς τους φορείς από διαφορετικές
αφετηρίες να στηρίζουν αυτό το νοµοσχέδιο. Τι είναι όλοι τούτοι;
Συριζαίοι; Φιλοτροµοκράτες; Οπαδοί της ανοµίας;
Για µας και για µια ολόκληρη παράδοση φιλελεύθερων στοχαστών και αγώνων για τα δικαιώµατα και την ελευθερία το σωφρονιστικό σύστηµα πρέπει να στοχεύει στη στήριξη, στον σωφρονισµό και στην επανένταξη του ανθρώπου και όχι στην εξόντωσή
του, στη συντριβή του, στην εκδικητικότητα και στην αποκοπή
του από την κοινωνία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό δεν είναι µια προσέγγιση µόνο ανθρωπιστική. Είναι µια
προσέγγιση ρεαλιστική, που πραγµατικά στηρίζει και προάγει
την ασφάλεια. Γιατί µόνο αν κοπεί ο φαύλος κύκλος που λέει «έγκληµα, τιµωρία, εξόντωση, εκδίκηση έναντι αυτού που θα βγει
έξω, άρα και υποτροπή», µόνο αν σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, πραγµατικά µπορεί να στηριχθεί µια άλλη προσέγγιση που
θα φέρνει µακροπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα την ασφάλεια.
Άρα, όπως είπε ο Υπουργός, το νοµοσχέδιο συµβάλλει στην
ασφάλεια και στον ανθρωπισµό. Και τα δύο συνυπάρχουν και το
ένα στηρίζει το άλλο. Πρέπει να επιλέξουµε πώς στεκόµαστε σ’
αυτά τα πράγµατα. Πρέπει να αξιοποιήσουµε πού η τιµωρία και
η εξόντωση έφεραν πραγµατικά αποτελέσµατα.
Θα κλείσω µε µια εικόνα που -το έχω ξαναπεί- για µένα είναι
συγκλονιστική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Τη Μεγάλη Πέµπτη
στις φυλακές της Ρεµπίµπια της Ρώµης ο Πάπας Φραγκίσκος
στην τελετή του Νιπτήρος έπλυνε και φίλησε τα πόδια δώδεκα
κρατουµένων. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τόση εξουσία. Σκεφτείτε πως τη χρησιµοποιεί και πως την αξιοποιεί και τι µήνυµα
και τι προοπτική δίνει για µια κοινωνία: Μια προοπτική ανθρωπιάς
και συγχώρεσης.
Έχουµε όλες και όλοι την ευθύνη τι µήνυµα θα δώσουµε, τι
δοµές θα βάλουµε και ποια κοινωνία ονειρευόµαστε. Αυτή ή θα
δώσουµε µήνυµα µνησικακίας, βίας και εξόντωσης;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Κατριβάνου.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κικίλιας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι µπορούµε και να διαφωνούµε. Εδώ, όµως, υπάρχει δοµική διαφωνία.
Κύριε Υπουργέ, στο τέλος της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής µε παρέµβασή σας το οµολογήσατε ότι οι ρυθµίσεις στο
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο έχουν αποσπασµατικό χαρακτήρα.
Δεν θα επισηµάνω ότι ο αποσπασµατικός χαρακτήρας σε κρίσιµα
νοµοσχέδια που αφορούν τη λειτουργία του κράτους µπορεί να
αποβεί ολέθριος. Αυτό το γνωρίζουµε –νοµίζω- όλοι αυτοί οι οποίοι βρισκόµαστε σήµερα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Κύριε Υπουργέ, όµως, οι ρυθµίσεις αυτές, παρ’ ότι αποσπασµατικές, είναι απολύτως ενταγµένες σε µια δοµηµένη πολιτική
που υπαγορεύεται από τις βασικές ιδεολογικές αρχές των αντιεξουσιαστών, που βρίσκονται, δυστυχώς, στον σκληρό πυρήνα
του ΣΥΡΙΖΑ.
Το νοµοσχέδιο που φέρατε προς ψήφιση υπηρετεί τρεις καθορισµένους στόχους:
Πρώτον -και πιστέψτε µε, γιατί υπηρέτησα τη θέση του Υπουργού Δηµοσίας Τάξεως για οκτώ µήνες- διαλύετε την εσωτερική
ασφάλεια της χώρας. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει το είδος της πράξης, οι συνθήκες τέλεσής της, η προσωπικότητα και η τυχόν επικινδυνότητα του δράστη της. Εξοβελίζετε κάθε στοιχείο πρόνοιας και εξατοµικευµένης κρίσης. Επιβάλλετε ένα και µοναδικό
κριτήριο για όλους, για να αποσυµφορηθούν –δήθεν- οι φυλακές.
Σε τραγική κατάσταση είναι οι φυλακές µας, κυρία συνάδελφε
-συµφωνώ απολύτως- αλλά βαρείς ποινικοί, βιαστές, κλέφτες,
ληστές, τροµοκράτες οριζόντια σε όλους αµνήστευση; Πήρατε
ένα αντικειµενικό κριτήριο, δηλαδή την κατά περίπτωση έκτιση
του 1/10, του 1/5, του 1/3 της επιβληθείσας ποινής, και το ενδύσατε µε τον µανδύα της απολυτότητας.
Πριν από εσάς, κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι και άλλοι χρησιµοποίησαν παρόµοια κριτήρια σε ό,τι αφορά τα σοβαρά εγκλήµατα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγοντας παράλληλα και τις
αναγκαίες εξαιρέσεις. Εσείς, όµως, προχωρήσατε πέρα από κάθε εσκαµµένο, ειδικά στην τελευταία περίπτωση που αναφέρεστε
σε όσους εκτίουν ποινές κάθειρξης άνω των δέκα ετών. Δεν το
συζητάω. Έτσι, ο φρονηµατισµός καθίσταται εξοβελιστέος. Οι
δικαστές δεν χρειάζεται πλέον να δικάζουν. Η δεκαετής αποφυλάκιση καθορίζεται ως µέτρο οριζόντιο, για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ
ως αξιωµατική αντιπολίτευση -θυµίζω ως γενική αρχή- διερρήγνυε τα ιµάτιά του. Πρόσχηµα: ο συνωστισµός στα καταστήµατα
κράτησης και το οικονοµικό κόστος από τη διατροφή και το σύστηµα φύλαξης.
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Κοιτάξτε, η πραγµατικότητα και η αλήθεια είναι, κυρία Πρόεδρε, ότι το κόµµα σας έχει ένα δοµικό πρόβληµα µε την Αστυνοµία και µε τη Δικαιοσύνη. Μιµνήσκεται ηµερών αρχαίων. Εµείς
τα θάψαµε βαθιά αυτά. Συνέβαιναν άλλωστε πριν γεννηθώ.
Εσείς, όµως, όχι, όπως αποδεικνύεται.
Ο δεύτερός σας στόχος είναι να ικανοποιηθούν οι συνιστώσες
του ΣΥΡΙΖΑ, εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ µάλλον, µε την κατάργηση
-αν µου επιτρέπετε- των κελιών στα καταστήµατα κράτησης Γ’
τύπου. Έτσι ακόµα και ένας φυλακισµένος, που ξέρουµε πολύ
καλά ότι επιδεικνύει επιθετική συµπεριφορά και είναι κίνδυνος
για τους συγκρατούµενούς του ή τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να µην µπορεί να αποµακρύνεται από τους άλλους. Ενισχύετε αυτό που όλοι ξέρουν, ότι στις φυλακές οι σκληροί
ποινικοί κάνουν κουµάντο. Κατεδαφίζετε, εποµένως, τη δική µας
προσπάθεια να βάλουµε τάξη αντί να τη βελτιώνετε και αυτό
είναι κρίµα, κύριε Υπουργέ,
Το περίεργο, όµως, είναι ότι ενώ συµφωνήσατε µε τους άµεσα
ενδιαφερόµενους, οι κουκουλοφόροι-υπερασπιστές τους κάθε
βράδυ βγαίνουν και σας προκαλούν. Σε εσάς αποδεικνύουν ότι
εκείνοι έχουν και ασκούν εξουσία. Σε εµάς εσείς αποδεικνύετε
και πιστοποιείτε και µε τις τροπολογίες που θα συζητηθούν αύριο
τις εκλεκτικές ιδεολογικές συγγένειες µε εκείνους. Στήνουν οι
κουκουλοφόροι, οι αντιεξουσιαστές, οι «µπαχαλάκηδες» τον χορό της φωτιάς κάθε βράδυ και εσείς ως Κυβέρνηση «πρώτη
φορά αριστερά» ανακαλύπτετε αιφνιδίως ότι έχουν ορµητήριο
και εργαστήρια κατασκευής βοµβών και µολότοφ το άβατο του
πολυτεχνείου. Τώρα, µετά από σαράντα έτη; Και τι κάνατε για
αυτό; Θα σας πω τι κάνατε. Αποσύρατε την Αστυνοµία, καθιστώντας την παθητικό θεατή, για να µην εκνευρίσουµε τα «παιδιά».
Τρίτος στόχος σας είναι να τηρήσετε τη συµφωνία µε τους
τροµοκράτες και συνοδοιπόρους και υπερασπιστές τους, όπως
ακριβώς εσείς -όχι εγώ, κύριε Υπουργέ- είχατε αναγγείλει, ήδη
από τις προγραµµατικές σας δηλώσεις, ότι θα τους καλούσατε
σε διάλογο. Και το κάνατε, κύριε Υπουργέ. Και, δυστυχώς, το κάνατε πριν καν διαλεχτείτε µε τους συναδέλφους µου εδώ πέρα
στη Βουλή και µε τα κόµµατα, τα νόµιµα εκλεγµένα από τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η αλήθεια.
Έτσι, σήµερα η Πρυτανεία Αθηνών, που στεγάζεται στο εµβληµατικό κεντρικό κτήριο της πανεπιστηµίου, µετράει δεκαοκτώ
µέρες κατάληψης από κουκουλοφόρους.
Εξορµούν µε το σκοτάδι, βάφουν µε συνθήµατα τον Άγνωστο
Στρατιώτη και ανενόχλητοι επιστρέφουν στη βάση τους, γιατί η
πολιτική βούληση θέλει την Αστυνοµία ευνουχισµένη. Σας είπα
για αστυνοµικούς θεατές εκ του µακρόθεν, για να µη συγχυστούν
«τα παιδιά».
Για τους πολίτες, που αυτούς κανονικά υπηρετούµε, δεν
βλέπω ευαισθησία. Για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού
λαού, τους νοµοταγείς πολίτες. εξατµίζεται τάχιστα η αίσθηση
της ασφάλειας που είχαν και που εµείς µε τόσες δυσκολίες τούς
εξασφαλίσαµε σε δύσκολους καιρούς.
Ξέρετε -πάλι όχι εγώ- ο Αναπληρωτής Υπουργός Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη νιώθει ο ίδιος τόση ανασφάλεια, ώστε σας προειδοποίησε λέγοντας «οι κουκουλοφόροι θέλουν νεκρό, για να ξαναζήσουν το έπος του Δεκέµβρη του 2008».
Δυστυχώς δεν παρέµεινε παρά µόνο ένα τετραήµερο –και αυτό
λάθρα, κύριε Υπουργέ- υπό την προστασία σας, στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να παρέχεται και σε αυτόν προστασία.
Όµως, ας έρθω στο θέµα της θεσµοθέτησης ευνοϊκών µέτρων
για ασθενείς, υπερήλικες και ανήλικους κρατουµένους. Βλέπω
στην αιτιολογική έκθεση ότι ειλικρινά διακατέχεστε από αισθήµατα επιείκειας απέναντι τους, απέναντι σε αυτές τις οµάδες
κρατουµένων κι αυτά τα αισθήµατά σας δεν θα µπορούσα παρά
να τα επικροτήσω. Θεωρώ ότι είναι προϊόντα ευγενούς φύσης.
Με εµποδίζει, όµως, κύριε Υπουργέ η φράση «σε κρατούµενους µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω κι έχοντας εκτίσει
µέρος της ποινής ως ισοβίτες, εφόσον εξαιτίας της αδυναµίας
αυτοεξυπηρέτησής τους για λόγους υγείας η κράτησή τους σε
καταστήµατα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής».
Διότι, κύριε Υπουργέ, σας το είπα και κατά την προχθεσινή συνεδρίαση και βρίσκοµαι στη δυσάρεστη θέση να επαναλάβω και
σήµερα ότι η διάταξη αυτή όζει αφόρητα, γιατί είναι φωτογρα-

1447

φική. Εν τέλει και εσείς το παραδεχθήκατε, συµπληρώνοντας ότι
φωτογραφίζει δύο.
Δεν µπορώ να φανταστώ –ειλικρινά σας το λέω- ότι εσείς προσωπικά, ένας έγκριτος καθηγητής του Ποινικού Δικαίου, θα είχατε ποτέ την πρόθεση να εξυπηρετήσετε το έγκληµα και την
τροµοκρατία. Προς θεού! Πιστεύω, όµως, ότι η συγκεκριµένη
ρύθµιση είναι προϊόν υπαγόρευσης.
Αν είχαµε δυσκολία να ανιχνεύσουµε το πνεύµα του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, τότε η κυρία συνάδελφος της Συµπολίτευσης µας έκανε τρόπον τινά φροντιστήριο, ώστε να διαλυθούν και
οι όποιες ισχνές αµφιβολίες είχαµε. Είπε –µε ειλικρίνεια, οµολογώ- ότι στο κόµµα σας προέχει η προστασία της υγείας του
ανθρώπου-τροµοκράτη, έναντι της ποινικής, ηθικής και κοινωνικής απαξίωσης του εγκλήµατος που διέπραξε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Είπα εγώ για τροµοκράτη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, µη διακόπτετε. Σεβαστείτε τη στιγµή.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Μην παραποιείτε, όµως, κύριε Κικίλια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ούτως ή άλλως είπε η κυρία συνάδελφος ότι ανάλογα µε τις εποχές η κοινωνία αξιολογεί µε διαφορετικό τρόπο κάθε φορά τις συνθήκες και τις περιστάσεις της
τέλεσης µίας πράξης.
Σύµφωνα µε τη θεωρία σας, λοιπόν, ο Σάββας Ξηρός το 2002
δεν έβαζε βόµβα, για να πάρει τη ζωή ανθρώπων, αλλά βρισκόταν εν ώρα διατεταγµένης υπηρεσίας. Τώρα το 2015, επειδή
είστε Κυβέρνηση, µάς είπατε το ανήκουστο, σπεύδοντας να ζητήσετε και συγγνώµη: Είπατε ότι η πολιτεία τον τύφλωσε!
Οπότε συνεχίζοντας, κύριε Υπουργέ, τη σκέψη σας, οι πολίτες
οφείλουν να αντιληφθούν ότι ο Ξηρός αποφυλακίζεται, γιατί η
πολιτεία τού οφείλει. Η πρώτη φορά αριστερά σηµαίνει ότι η κοινωνία, υπό την ιδεολογική καθοδήγηση των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ, θα διδάξει σε λίγο στον κόσµο να βλέπει τον Ξηρό µε άλλα
µάτια, ενδεχοµένως αυτά του λαϊκού ήρωα.
Οπότε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να γυρίσετε και εσείς
οµοίως στους βασανισµένους ανθρώπους στον ξενώνα και να
πείτε και στην µητέρα του κυρίου Αξαρλιάν και στα παιδιά του
Παύλου Μπακογιάννη και στον γιο του Μοµφεράτου και στις οικογένειες των τριάντα εννιά θυµάτων της 17 Νοέµβρη ότι θα πάψουν να πονούν, επειδή η πολιτεία οφείλει να αποφυλακίσει τον
Ξηρό που εν ώρα τροµοκρατικής υπηρεσίας έχασε το φως του.
Και στις οικογένειες των θυµάτων του που δεν θα ξαναδούν ποτέ
το φως, κύριε Υπουργέ, τι θα πούµε;
Δεν θα ήθελα να είµαι απόλυτα αρνητικός απέναντι στο σχέδιο
νόµου που καταρτίσατε και οφείλω να οµολογήσω –αναλύθηκε
και στην επιτροπή- ότι ανιχνεύονται κάποιες λίγες διατάξεις που
πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατορθώσατε, όµως, κι
αυτές να είναι ουσιαστικά ελλιπείς και νοµοτεχνικά κακότεχνες
και να δυσκολευόµαστε να τις υποστηρίξουµε όλες.
Σας πρότεινα να αποσύρετε το νοµοσχέδιο, να διορθώσετε τον
αποσπασµατικό χαρακτήρα των ρυθµίσεων και να το ξαναφέρετε. Να µην κακοποιήσετε τη λειτουργία του κράτους και της
δικαιοσύνης που έχετε την τιµή να υπηρετείτε και ως ακαδηµαϊκός δάσκαλος.
Εσείς, όµως, αποφασίσατε να µην το κάνετε. Είναι απόφασή
σας.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς, µε νεοφανείς ρυθµίσεις που εισάγετε, καταστρέφοντας τον υπάρχοντα
νόµο που ερχόταν υποστηρικτικά στην απόδοση της δικαιοσύνης, δεν θα συναινέσουµε. Εµείς, νοµοσχέδια που έρχονται να
ικανοποιήσουν -λυπάµαι- θλιβερές µειοψηφίες, δεν θα ψηφίσουµε.
Κύριε Υπουργέ, για να µη νοµίζετε ότι είναι προσωπικό το θέµα
-δεν είναι- σας λέω ότι το πρόβληµα δεν είναι µε εσάς. Eίναι µε
τους ιδεαλισµούς που εσείς και η Κυβέρνησή σας υπηρετείτε σε
θέµατα ασφάλειας, σε θέµατα µετανάστευσης, σε θέµατα δηµόσιας τάξης.
Φαίνεται ότι αυτά τα οποία προ πολλών δεκαετιών υπήρξαν ξεφτισµένοι ιδεαλισµοί εµείς καλούµαστε να τα ξαναζήσουµε σήµερα ως κακό όνειρο. Δυστυχώς µαζί µε εµάς και η χώρα. Και
ακόµα δυστυχέστερα, όπως πολύ φοβάµαι, µε απρόβλεπτες και
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καταστροφικές συνέπειες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κικίλια.
Τώρα λήγει η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο των οµιλητών. Θα σας ενηµερώσω εν συνεχεία για τον αριθµό των εγγεγραµµένων οµιλητών.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Χριστός ανέστη,
χρόνια πολλά!
Αυτά που άκουσα από τον εξαίρετο Υπουργό κ. Παρασκευόπουλο, τον οποίο γνώριζα πρώτα ως πανεπιστηµιακό δάσκαλο,
µπορώ να πω ότι µε συγκίνησαν, αλλά συγχρόνως µε προβληµάτισαν.
Με συγκίνησαν, γιατί ο κύριος Υπουργός, ο δάσκαλος ο πανεπιστηµιακός, έκανε αναφορά σε προγενέστερους Υπουργούς Δικαιοσύνης, µεγάλες προσωπικότητες, και είπε πώς ακριβώς
λειτούργησαν εκείνοι οι άνθρωποι σε ανάλογες περιπτώσεις, δηλαδή όταν έπρεπε να φέρουν κάποιους νόµους για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα των εγκλείστων στα σωφρονιστικά
καταστήµατα.
Σωφρονιστικά; Κατ’ ευφηµισµόν λέγονται έτσι. Φυλακές είναι,
κι ας τα λέµε «σωφρονιστικά». Είναι όπως ο Εύξεινος Πόντος.
Επίσης, µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση που πήρε θέση και
είπε ότι η δική του η άποψη είναι ότι οι έγκλειστοι συνάδελφοί
µου Βουλευτές της Χρυσής Αυγής έπρεπε σήµερα να είναι εδώ.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω, βέβαια, την ευαισθησία σας, αλλά
µου δίνεται η ευκαιρία από του Βήµατος αυτού να πω, µια και
αναφερθήκατε σε προκατόχους σας που ήρθαν σε επαφή µε εγκλείστους σοβαρών εγκληµάτων και µάλιστα καταδικασθέντες,
µήπως εν όψει και της «αναστάσιµης πλευράς» του θέµατος θα
έπρεπε είτε η κ. Κατριβάνου, η οποία έχει πολύ µεγάλη ευαισθησία µε τους εγκλείστους, είτε κάποιος εκπρόσωπος δικός σας δεν θα τολµούσα να πω να πάτε εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ,
αλλά γιατί όχι και εσείς και η κ. Κατριβάνου ως εισηγήτρια- να
κάνει µια επίσκεψη στις φυλακές Κορυδαλλού; Διότι και εκεί στις
φυλακές Κορυδαλλού άνθρωποι είναι αυτοί που κρατούνται.
Είναι χρυσαυγίτες, βέβαια, αλλά είναι συνάδελφοί σας. Είναι συνάδελφοί µας. Είναι Βουλευτές.
Το θεωρώ, ξέρετε, υποκριτικό και λίγο περίεργο από τη µια
πλευρά να λέµε -και η αλήθεια έτσι είναι - ότι οι φυλακές θα πρέπει να είναι σωφρονιστικά καταστήµατα και ότι δεν πρέπει να
είναι αποθήκες ψυχών. Αυτό, όµως, δεν µπορεί να ισχύει µόνο
για κάποιους.
Δεν µπορεί να λέµε ότι πήγα και είδα κάποιους από αυτούς και
αισθάνθηκα ότι ζούσα το «Εχπρές του Μεσονυχτίου». Δεν µπορούµε να µιλάµε µε τόσο µελανά χρώµατα και να δείχνουµε συµπάθεια -και καλά κάνουµε, δεν είµαστε θεοί εµείς- µόνο σε
ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για σοβαρότατα αδικήµατα του Ποινικού Δικαίου, για ανθρωποκτονίες -αυτό πιστεύω
ότι είναι το σοβαρότερο αδίκηµα, δηλαδή η αφαίρεση µιας ανθρώπινης ζωής- ή για τροµοκρατικές ενέργειες, δηλαδή σε ανθρώπους τους οποίους η ελληνική δικαιοσύνη έχει κρίνει, έχει
δικάσει και έχει καταδικάσει.
Αυτούς τους ανθρώπους τους επισκέπτεστε -και καλά κάνετεγιατί είναι άνθρωποι. Γιατί αυτό που ήταν να κάνει η πολιτεία το
έκανε διά των οργάνων της, διά των δικαστηρίων της και αυτό
που πρέπει να κάνει το µετέπειτα κοµµάτι της πολιτείας είναι ο
σωφρονισµός αυτών των ανθρώπων.
Όµως, µήπως είστε υποκριτές; Μήπως τελικά δεν λέτε αλήθεια, για να µην πω ότι λέτε ψέµατα; Μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους είστε ευαίσθητοι; Δηλαδή είναι δυνατό ένας άνθρωπος
να είναι ευαίσθητος µε κάποιον έγκλειστο, είτε είναι άρρωστος
είτε δεν είναι; Γιατί, ξέρετε, όταν είσαι έγκλειστος και καλά να
είσαι, γίνεσαι άρρωστος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι’ αυτό λέµε
ότι δηµιουργείται µια ιδρυµατοποίηση. Γι’ αυτό υπάρχει και ο θεσµός των αδειών. Δεν τους θέλουµε να είναι ζωντανοί-νεκροί
µέσα στις φυλακές. Θέλουµε να επανενταχθούν. Έχουµε, λοι-
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πόν, τον θεσµό των αδειών, προκειµένου τα άτοµα αυτά να επανενταχθούν. Και µιλάµε για οποιοδήποτε άτοµο, όποια πράξη κι
αν έχει κάνει, όσο απαξιωτική και αν είναι αυτή. Αυτό είναι το ένα.
Υπάρχει και το άλλο, κύριε Κικίλια. Υπάρχουν συνάδελφοί σας,
συνάδελφοί µας, στους οποίους ισχύει, όπως στον καθένα πολίτη -από τον πλέον άσηµο µέχρι τον πλέον διάσηµο- το τεκµήριο
της αθωότητας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στη φυλακή.
Από την προηγούµενη Κοινοβουλευτική µας Οµάδα των δεκαεπτά συναδέλφων οι επτά ήταν προσωρινά κρατούµενοι. Ο Αρχηγός εξάντλησε το δεκαοκτάµηνο, για να βγει έξω.
Και ξέρετε, είδα δάκρυα πολλά. Λυπάµαι που θα σας το πω,
αλλά είναι κροκοδείλια τα δάκρυά σας. Δεν µπορεί να έχετε
αγάπη, δεν µπορεί να έχετε συµπόνια, δεν µπορεί να βλέπετε µε
τόση ανθρωπιά µόνο τους κατάδικους όλων των εγκληµάτων,
όλων των µορφών βίας, βιαστές, σωµατέµπορους, φονιάδες και
για κάποιους ανθρώπους, στους οποίους ισχύει το τεκµήριο της
αθωότητας να φέρεστε αλλιώς.
Τελικά ισχύει στη χώρα µας το τεκµήριο της αθωότητας; Είµαστε πολιτισµένη χώρα; Έχουµε νοµικό πολιτισµό; Έχουµε πολιτικό πολιτισµό; Ε, αποφασίστε, τέλος πάντων, ποιοι είµαστε, τι
είµαστε και τι ισχύει σε αυτήν εδώ τη χώρα; Διότι δεν είναι δυνατό να µην έχει κανένας ευαισθητοποιηθεί απ’ αυτήν την πλευρά των προοδευτικών, των αριστερών! Βλέπετε ότι είναι πάντοτε
τα έδρανά µας άδεια. Είναι άδεια απ’ αυτούς οι οποίοι δεν µπορούν να έρθουν, διότι δεν τους επιτρέπεται να έρθουν.
Δεν λέω ότι φταίτε εσείς. Είναι ο εισαγγελέας, είναι ο δικαστής
ο υπεύθυνος ο οποίος αποφασίζει κατά το δοκούν το δικό του.
Κάνατε ποτέ ένα ψήφισµα; Κάνατε µια διαµαρτυρία εσείς, όταν
για άλλες καταστάσεις που σας απασχολούσαν κάνατε διαµαρτυρίες, πηγαίνατε στους Υπουργούς Δικαιοσύνης, πηγαίνατε
στον Πρωθυπουργό, πηγαίνατε στον Αρχιεπίσκοπο και κάνατε
παράσταση ότι δεν έπρεπε να ισχύει αυτό για ανθρωπιστικούς
λόγους. Αυτός είναι ο ανθρωπισµός σας; Πώς είναι ο ανθρωπισµός σας; Κατά το δοκούν; Κατ’ αποκοπή; Υπάρχει ανθρωπισµός
που έχει ιδεολογικό υπόβαθρο; Είναι ποτέ δυνατό να µιλήσουµε
µε τέτοιες βάσεις;
Επειδή ασχολούµαι χρόνια µε το Ποινικό, ναι, σε γενικές γραµµές πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Έχουµε, όµως, κάποιες ενστάσεις. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί οι φυλακές τύπου Γ’ δεν έχουν γίνει µέχρι τώρα.
Λέµε ότι καταργούµε φυλακές τις οποίες έκανε η δική σας Κυβέρνηση, κύριε Κικίλια, και ήσασταν και Υπουργός Δηµόσιας
Τάξης. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί αναφερθήκατε σε κάποια πράγµατα που µάλλον δεν θα έπρεπε και δεν τιµούν, τέλος πάντων,
την προηγούµενη Κυβέρνηση. Λέµε, λοιπόν, για φυλακές Γ’ τύπου, οι οποίες δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ.
Και γίνεται πολύ κακό και πολύς λόγος για το τίποτα, για φυλακές που δεν λειτούργησαν, που αν λειτουργούσαν, θα, θα,
θα…Και η άλλη πλευρά λέει ότι πρέπει να λειτουργήσουν για να,
να, να…Τίποτα!
Ήδη τα υπάρχοντα σωφρονιστικά καταστήµατα µπορούσαν
να λειτουργήσουν όπως ακριβώς προτάσσεται και στο σχέδιο
νόµου σαν Α και Β τύπου. Πολύ φοβάµαι ότι δεν θα λειτουργήσουν έτσι και θα µπορούσαν πραγµατικά κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι -λυπάµαι που θα το πω- που είναι έγκλειστοι, που έχουν
καταδικαστεί, αλλά που χαρακτηρίζονται από τις αρχές ή από
τους ανθρώπους ως ιδιαίτερα επικίνδυνοι, σε αυτούς ίσως θα
µπορούσαν να υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες πτέρυγες στις φυλακές. Αλλά µη γίνεται τόσος πολύς ντόρος τώρα, τι κάνατε
εσείς µε τις φυλακές τύπου Γ’ που δεν λειτούργησαν ποτέ. Αλλά
και εσείς πάλι µη λέτε ότι καταργούµε κάποιες φυλακές οι οποίες
δεν λειτούργησαν. Το ίδιο ισχύει και για τη µία πλευρά και για
την άλλη.
Εµείς ως Χρυσή Αυγή πιστεύουµε στ’ αλήθεια ότι έπρεπε να
γίνουν κάποιες τοµές. Έπρεπε να δοθούν κάποιες κατευθύνσεις.
Έπρεπε να γίνει µια αποσυµφόρηση στις φυλακές, µια που για χ
λόγους, είτε κονδύλια δεν έχουµε είτε δεν φρόντισαν οι προηγούµενοι να φτιάξουν φυλακές καθώς πρέπει. Ναι, οι άνθρωποι
πρέπει -σεβόµενοι εµείς τον εαυτό µας, σεβόµενοι κι εκείνοι τους
εαυτούς τους- να εκτίσουν ποινή, όχι όµως να διαλυθούν. Και θα
έπρεπε να γίνει αυτό το σχέδιο νόµου.
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Φοβόµαστε, όµως, ότι το κάνετε, κύριοι της συγκυβέρνησης,
και για άλλους λόγους, επικοινωνιακούς. Με πολύ µεγάλη θλίψη,
δεν παρακολουθώ µόνο εγώ, όλος ο ελληνικός λαός παρακολουθεί ότι για δέκατη έβδοµη, δέκατη όγδοη ηµέρα έχει καταληφθεί
από αντιεξουσιαστές η Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
του αρχαιότερου πανεπιστηµίου της Ελλάδος. Τι είναι οι αντιεξουσιαστές τελικά; Μήπως είναι οι εξουσιαστές; Μήπως είναι οι
σούπερ εξουσιαστές αυτοί; Μάλλον αυτό είναι. Διότι δεν είναι
δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί, οι αντιεξουσιαστές, να περιµένουν
να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο για να δουν αν θα απελευθερωθούν
δικά τους άτοµα, που ίσως πρόσκεινται ιδεολογικά. Προφανώς
αυτό θα εννοούν. Γι’ αυτό βλέπουµε ότι υπάρχει τόσο πολύ µεγάλη σπουδή. Μα θα µου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Και ξέρετε τι
θα σας πω εγώ; Τα γεγονότα άλλο δείχνουν.
Η κ. Κατριβάνου αναφέρθηκε, βέβαια, πάνω σε αυτό και είπε
ότι όλα αυτά δεν ισχύουν, ότι εµείς δηλαδή φέρνουµε το νοµοσχέδιο γρήγορα-γρήγορα τώρα, επειδή οι αντιεξουσιαστές-εξουσιαστές και δυνάστες -αυτοί είναι δυνάστες της δηµοκρατίας
τελικά- έχουν κάνει κατάληψη σε ένα δηµόσιο κτήριο. Κατ’
αρχάς, αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να µας κάνει όλους
να ντρεπόµαστε. Ναι, να µας κάνει όλους να ντρεπόµαστε. Δεν
νοµίζω πουθενά, σε οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη, ακόµα και
στις υποσαχάριες χώρες ή Μπανανία ή δεν ξέρω τι άλλο -µε συγχωρείτε για την αγοραία έκφραση που χρησιµοποίησα- να είναι
δυνατόν ποτέ µια οµάδα ατόµων, γνωστών άγνωστων -δεν ξέρω
πώς να τους χαρακτηρίσω- να καταλαµβάνουν πανεπιστήµιο, όχι
απλώς δηµόσιο κτήριο, το πρώτο πανεπιστήµιο της χώρας. Κι
εµείς περιµένουµε να κάνουν τι τα παιδιά; Σήµερα κάνουν αυτό,
αύριο θα κάνουν κάτι άλλο;
Μου προκάλεσε, λοιπόν, εντύπωση ότι η κ. Κατριβάνου λέει
«Α, δεν είναι τίποτα, αυτά είναι η «κονσέρβα», ξέρετε, που παίζει
η τηλεόραση». Μπορεί, κυρία Κατριβάνου, να έχετε δίκιο, µπορεί
να είναι η «κονσέρβα» που παίζει η τηλεόραση. Θα σας θυµίσω,
όµως -και τώρα απευθύνοµαι προς όλες τις πλευρές της Βουλής- ότι αυτές τις «κονσέρβες» έπαιζε και η τηλεόραση για τη
Χρυσή Αυγή και τώρα που είναι και εν όψει του δικαστηρίου πολύ
φοβάµαι ότι τις ίδιες «κονσέρβες» θα παίζει πάλι η τηλεόραση.
Και κανένας δεν ευαισθητοποιήθηκε. Όλα τα κανάλια έδειχναν
ακριβώς το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο περιστατικό, τα ίδια περιστατικά
από άλλη οπτική γωνία, µε τα ίδια ρούχα, µε τους ίδιους ανθρώπους. Όλα αυτά ήταν τα εγκλήµατα, τα οποία έδειχνε η τηλεόραση.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Τότε υπήρξε έγκληµα όµως! Έχει διαφορά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Κυρία Βαγενά, µε
συγχωρείτε πάρα πολύ, λυπάµαι που θα σας το πω, αλλά το έγκληµα έχει ονοµατεπώνυµο. Έχει συλληφθεί ο δράστης, αυτός
που διέπραξε το αδίκηµα, και βρίσκεται στη φυλακή. Δηλαδή,
επειδή είµαστε και Λαρισαίες, αν αύριο κάποιος χρυσαυγίτης ή
κάποιος που τολµήσει και πει ότι είναι χρυσαυγίτης σκοτώσει κάποιον άνθρωπο και µε πάρει τηλέφωνο, σιδηροδέσµια πρέπει να
µε πάρετε κι εµένα;
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Δεν είναι έτσι απλό.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Έτσι ακριβώς είναι.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Κάποιοι τον καθοδήγησαν αυτόν και σκότωσε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Να σας πω κάτι;
Κατ’ αρχάς, αν ενδιαφέρεστε τόσο πολύ, αρχίζει η δίκη. Θα πρέπει όλοι να περιµένουµε και να µη βγάζουµε πιο µπροστά κρίσεις,
γιατί κακά τα ψέµατα, όπως είπαµε, ρόδα είναι και γυρίζει και δεν
ξέρουµε ποτέ σε τι κατάσταση µπορούµε εµείς να βρεθούµε. Να
σας θυµίσω τον Μπρεχτ που δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο πλέον,
γιατί δεν µε ενδιαφέρει εµένα λέει ο ένας, δεν µε αφορά εµένα
λέει ο άλλος και στο τέλος, όταν αφορά εµάς, δεν υπάρχει φωνή
να φωνάξει. Δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει τίποτα.
Αν θέλετε πραγµατικά να λέτε ότι είστε προοδευτικοί, αν θέλετε να λέτε ότι είστε αριστεροί, σεβαστείτε, όχι εµένα, αλλά τον
νοµικό µας πολιτισµό και το δικαιϊκό µας σύστηµα, το οποίο µιλά
για το τεκµήριο αθωότητας. Εµείς είµαστε ακόµη προσωρινά
κρατούµενοι και είµαστε στο στάδιο που δεν έχει ακόµα γίνει
ούτε η πρωτόδικη δίκη. Αυτό, τουλάχιστον, θα πρέπει να το σεβαστείτε. Και µη µιλάτε µετά για δηµοκρατία, µη µιλάτε για αν-
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θρωπισµό, όταν εσείς οι ίδιοι δεν µπορείτε να εγκύψετε µέσα σας
και το µόνο που µπορείτε και βγάζετε ακόµη και αυτή τη στιγµή,
είναι κραυγές.
(Στο σηµείο αυτό, κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όσο για τον κ. Κικίλια -εγώ πρώτη φορά βρέθηκα στη Βουλήαρχίζω και λέω ότι µάλλον δεν ζω σε τούτη εδώ τη χώρα ή κάποιοι άνθρωποι ήρθαν πρώτη φορά εδώ και κατοικούν. Άκουσα
από τον κ. Κικίλια, τον πρώην Υπουργό Δηµοσίας Τάξεως, να λέει
τι έγινε µε τις φυλακές, τι έγινε µε αυτούς που ήταν εκεί, που κατέλαβαν το πανεπιστήµιο κ.λπ.. Γιατί, µήπως επί ηµερών δικών
του γινόταν κάτι διαφορετικό; Αν γινόταν κάτι διαφορετικό, θα
έλεγα και εγώ ότι πράγµατι ήταν η καθεστηκυία τάξη καθωσπρέπει, ζούσαµε πραγµατικά σε µία ευνοµούµενη πολιτεία και τώρα
ήρθαν οι άλλοι και έφεραν τα πάνω κάτω. Εδώ είναι περίπου µια
από τα ίδια. Απλά τώρα, ίσως να αισθάνονται οι γνωστοί άγνωστοι -να αισθάνονται οι ίδιοι, δεν ξέρω- ότι πρέπει να περιµένουν
από τούτη εδώ την Κυβέρνηση κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω τι.
Ξέρετε, όποιος δεν πήγε στις φυλακές, δεν µπορεί να καταλάβει ότι αυτό που συµβαίνει στους ανθρώπους εκείνους, είναι κάτι
το εξαιρετικά άσχηµο. Περνούν από µια διαδικασία πρώτα που
θα πρέπει να έρθουν σε επαφή µε τον εαυτό τους, µια αυτογνωσία. Ξέρετε ότι το περιβάλλον δεν τους βοηθάει σε αυτό, γιατί
υποδοµές στις φυλακές δεν έχουµε, ούτε τους κατάλληλους κοινωνιολόγους ούτε τους κατάλληλους ψυχολόγους. Τίποτα δεν
υπάρχει. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είναι ελάχιστοι. Και ξέρετε,
στο πρώτο διάστηµα στο οποίο υπάρχει και ο διαλογισµός µε τον
εαυτό τους, όπου µετανιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, τότε που
έχουν ανάγκη µιας χείρας βοηθείας για να επανενταχθούν πλέον
στην κοινωνία -γιατί είναι διπλός ο ρόλος που παίζει η ποινή, είναι
η ειδική πρόληψη και η γενική πρόληψη- όταν αισθάνονται ότι
έχουν µεταµεληθεί και θέλουν να βγουν στην κοινωνία, τότε ξέρετε τι διαπιστώνουν; Ότι δεν υπάρχει χέρι βοηθείας δίπλα τους.
Ήδη έχουν τον στιγµατισµό και δεν φτάνει αυτό, αλλά αυτοί οι
άνθρωποι θεωρούνται ότι όντως είναι αποβράσµατα της κοινωνίας και ενώ αισθάνονται ότι είναι οι θύτες, γιατί έκαναν µια απαξιωτική, βαριά πράξη –γι’ αυτό βρέθηκαν µέσα στη φυλακήαρχίζουν και αισθάνονται αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, αρχίζουν σιγά-σιγά και αισθάνονται θύµατα. Θυµατοποιούνται, µε
αποτέλεσµα όταν βγαίνουν έξω οι άνθρωποι αυτοί να έχουν µια
απέραντη οργή προς όλη την κοινωνία, προς όλους µας, σε αυτό
που λέγεται καθεστηκυία τάξη. Και αυτό είναι ένας τρόπος που
αναπαράγεται το έγκληµα.
Είµαστε ευνοϊκοί, βλέπουµε µε πολύ ευνοϊκό µάτι, αν θέλετε,
τις µεταρρυθµίσεις που γίνονται για τους ανηλίκους, όµως
έχουµε την ένστασή µας, κύριε Υπουργέ, διότι δεν είναι δυνατόν
στα δεκαοκτώ χρόνια ένας νέος να είναι ώριµος για να ψηφίσει
εσάς, εµένα, τον άλφα ή τον βήτα και στα δεκαπέντε να είναι ανήλικος. Δηλαδή να µην καταλογίζεται η πράξη από οκτώ έως δεκαπέντε ετών. Είναι µεγάλη ψαλίδα αυτή, για να πούµε να µην
καταλογίζεται στον δράστη.
Εγώ περίµενα ότι θα έπρεπε να είναι µικρότερη ακόµα η ηλικία, γιατί η Ένωση Εισαγγελέων εκεί προέβαλε κάποια αντίρρηση και είπε ότι οι συµµορίες των δεκαπεντάρηδων και των
δεκαεξάρηδων µπορούν πλέον και οι ίδιοι να χρησιµοποιήσουν
άλλους ανήλικους για έκνοµες δραστηριότητες, αλλά και οι ίδιοι
να χρησιµοποιηθούν πλέον από άλλους ενήλικες.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα έπρεπε να το κοιτάξουµε µε περισσότερη προσοχή. Επειδή ακριβώς το άρθρο αυτό δεν είναι
µόνο του, δεν µπορούµε να το δούµε. Δηλαδή, ναι µεν βλέπουµε
µε ευνοϊκή µατιά τις άλλες διατάξεις, όµως στεκόµαστε σε αυτό
το συγκεκριµένο.
Όσον αφορά τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι ουσιοεξαρτηµένοι -άλλο µεγάλο θέµα µε τους ουσιοεξαρτηµένους- αυτές είναι
αποδοµηµένες προσωπικότητες που βρέθηκαν µέσα στη φυλακή. Η άποψη και η θέση της Χρυσής Αυγής εδώ και χρόνια
είναι ότι άτοµα ουσιοεξαρτηµένα, άρρωστα, αποδοµηµένες προσωπικότητες δεν πρέπει να είναι στη φυλακή, δεν τους πρέπει η
φυλακή. Θα πρέπει να έχουν µια αντιµετώπιση όπως έχουν όντως
οι άρρωστοι. Θα πρέπει να έχουν µια αντιµετώπιση όµως σε κέντρο αποτοξίνωσης. Όµως εδώ τι λέει το νοµοσχέδιό σας, κύριε
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Υπουργέ; Λέει ότι υπάρχει µια διάκριση. Λέει ότι αναστέλλονται
οι ποινές για κάποιους που παρακολουθούν πρόγραµµα απ’ έξω,
τους άλλους τους αφήνουµε µέσα.
Σας το είχα πει και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ. Με όλο τον
σεβασµό, δυστυχώς δεν υπάρχουν σε όλες τις φυλακές οι υποδοµές µε τα προγράµµατα. Παραδείγµατος χάριν, στην Άµφισσα
δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τοξικοµανείς, υπάρχουν άνθρωποι που
θέλουν να παρακολουθήσουν προγράµµατα και δυστυχώς δεν
υπάρχει το ανάλογο πρόγραµµα. Αλλά και στη Λάρισα –ξέρετευπάρχει το έργο το οποίο γίνεται. Δηλαδή, άλλο να παρακολουθήσω το πρόγραµµα από το σπίτι µου, που είναι επί καθηµερινής
βάσεως, και άλλο να είµαι στη φυλακή, διότι ο θεραπευτής πάει
στις φυλακές Λάρισας µια φορά την εβδοµάδα.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι θέλει πολύ περισσότερο χρόνο
αυτός ο ουσιοεξαρτηµένος να φτάσει σε ένα στάδιο µε έναν
άλλον επίσης κατηγορούµενο για τις ίδιες πράξεις, που είναι απ’
έξω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι µεγάλο το θέµα της ουσιοεξάρτησης. Για να µη σας πω
ότι µπορεί να θέλετε, κύριοι –ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ, οι αριστεροί, οι
προοδευτικοί- να κάνετε όντως προοδευτικές προτάσεις για τους
ουσιοεξαρτηµένους, αφού όλοι θέλουµε να χτυπήσουµε την ουσιοεξάρτηση και να σώσουµε τους νέους -γιατί οι νέοι συνήθως
πέφτουν στα ναρκωτικά- όµως θέλουµε να πατάξουµε και το εµπόριο.
Το µαύρο χρήµα από πού είναι; Από το εµπόριο λευκής σάρκας, από τα όπλα και από τα ναρκωτικά. Θέλουµε να πατάξουµε
το εµπόριο ναρκωτικών; Τότε όπως έχουµε τα κέντρα µε υποκατάστατα, θα µπορούσαµε να χορηγούνται οι ουσίες αυτές οι
εξαρτησιογόνες στα νοσοκοµεία. Όµως, να είναι υπό ιατρική επιτήρηση, να υπάρχει ένας κατάλογος µε τα ονόµατα των εγγεγραµένων ουσιοεξαρτηµένων, διότι πάρα πολλές άλλες έκνοµες
πράξεις αυτών των νεαρών ατόµων έχουν να κάνουν µε την εξάρτησή τους από τα ναρκωτικά. Δηλαδή, το κορίτσι που δεν έχει,
θα εκπορνευθεί, ο νεαρός θα ληστεύσει, θα κλέψει, θα κάνει διάφορες έκνοµες δραστηριότητες, προκειµένου να βρει το ναρκωτικό του για να ικανοποιήσει το πάθος του.
Όλα τα υπόλοιπα που κάνουµε είναι ηµίµετρα. Αν πάτε έξω
από τα κέντρα µε τα υποκατάστατα, θα δείτε ότι υπάρχει ουρά
νεαρών ατόµων που περιµένουν εκλιπαρώντας µη τυχόν κατ’
εξαίρεση κάποιος γιατρός τους δώσει µεθαδόνη ή βουπρενορφίνη.
Πιστεύω ότι, κύριε Υπουργέ, πρώτα πρέπει να κάνουµε κάτι
τουλάχιστον για τους ουσιοεξαρτηµένους γιατί πραγµατικά πρόκειται για νέα άτοµα. Δεν έχουµε αυτή την πολυτέλεια, τους
νέους µας να τους αφήνουµε να πεθαίνουν. Δεν τους δώσαµε
που δεν τους δώσαµε πυξίδα στη ζωή τους. Δεν τους δώσαµε
που δεν τους δώσαµε ιδέες και αρχές -γιατί είναι η αξιακή κρίση
τελικά που έχει οδηγήσει τη νεολαία, τον ανθό τούτου εδώ του
τόπου να είναι στα ναρκωτικά- τουλάχιστον ας τους σταθούµε,
τουλάχιστον ας φτιάξουµε ειδικά θεραπευτικά καταστήµατα. Να
προστρέξουµε, γιατί χανόµαστε!
Συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε, για τον χρόνο και σας ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Χονδρονάσιου.
Νοµίζω ότι έχει µια σηµασία να υποµνήσουµε το ρητό του πάστορα Μάρτιν Νίµελερ που πολλές φορές αποδίδεται στον
Μπρέχτ, αλλά δεν ανήκει στον Μπρεχτ. Έχει ίσως αξία και για τη
συζήτησή µας. «Όταν ήρθαν να πάρουν τους Τσιγγάνους, δεν
αντέδρασα. Δεν ήµουν Τσιγγάνος. Όταν ήρθαν να πάρουν τους
κοµµουνιστές δεν αντέδρασα. Δεν ήµουν κοµµουνιστής.
Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, δεν αντέδρασα. Δεν
ήµουν Εβραίος. Όταν ήρθαν να πάρουν εµένα, δεν είχε αποµείνει
κανείς για να αντιδράσει».
Αυτό ας το σκεφτούν εκείνοι οι οποίοι σπεύδουν να ταυτίσουν
εκείνον ο οποίος αντιδρά, µε εκείνους τα δικαιώµατα των οποίων
υπερασπίζεται.
Τον λόγο έχει από πλευράς του Ποταµιού ο κ. Ιάσων Φωτήλας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω
την οµιλία µου, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο κύριος
Υπουργός στην εισήγησή του. Προφανώς αναφέρθηκε στην έκθεση της Επιτροπής του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
µεταχείρισης ή τιµωρίας, η οποία έχει κατ’ επανάληψη αξιολογήσει αρνητικά την Ελλάδα για την κατάσταση των καταστηµάτων κράτησης και έχει διαπιστώσει την ενδεή κατάστασή τους.
Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2011 η CPT είχε προχωρήσει σε δηµόσιες δηλώσεις για την κατάσταση των φυλακών στην Ελλάδα,
διαπιστώνοντας σταθερή επιδείνωση των συνθηκών ζωής και της
µεταχείρισης των κρατουµένων στις φυλακές.
Εντόπισε αριθµό ουσιαστικών διαρθρωτικών ζητηµάτων εξαιτίας των οποίων υπονοµεύονται οι προσπάθειες θεραπείας της
κατάστασης και αυτά είναι: Πρώτον, η έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για τη διοίκηση του συστήµατος των φυλακών. Δεύτερον, η
έλλειψη αποτελεσµατικού συστήµατος εκθέσεων και εποπτείας.
Και, τρίτον, η ανεπαρκής διοίκηση του προσωπικού.
Η CPT αναγνωρίζει ότι ο υπερπληθυσµός των καταστηµάτων
κράτησης δηµιουργεί σοβαρές δυσκολίες. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι επειδή δεν µπορούν οι κατά καιρούς αρµόδιοι να ασκήσουν µία αποτελεσµατική διοίκηση των φυλακών, πρέπει σε
τακτά χρονικά διαστήµατα να τις αδειάζουν, αποφυλακίζοντας
µαζικά κατάδικους.
Μάλιστα, η CPT στην τελευταία της έκθεση το 2014 γράφει
χαρακτηριστικά ότι τα µέτρα πρόωρης αποφυλάκισης δεν είχαν
τελικά το παραµικρό αποτέλεσµα. Γι’ αυτό θα παρακαλούσα τον
κύριο Υπουργό και του συντάκτες του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου να διαβάσουν όλες τις σελίδες της έκθεσης της CPT και όχι
µόνο αυτές που είναι υπέρ των επιχειρηµάτων τους.
Θα περιµέναµε το πρώτο νοµοθέτηµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αφορά είτε ένα στρατηγικό σχέδιο για τη µεταρρύθµιση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας µας, είτε
συγκεκριµένα µέτρα για την επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης, η καθυστέρηση της οποίας αγγίζει τα όρια της αρνησιδικίας,
ή έστω κάποιο νοµοθέτηµα που θα περιλαµβάνει µία ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση από τα κάτω προς τα πάνω σαν και αυτή που
έχει ανάγκη το σωφρονιστικό µας σύστηµα.
Αντ’ αυτού -και δυστυχώς δεν είναι το πρώτο νοµοσχέδιο που
το βλέπουµε αυτό- έχουµε ένα νοµοθέτηµα µε αποσπασµατικές
ρυθµίσεις. Η Κυβέρνηση δεν τολµά να καινοτοµήσει, αλλά κάνει
χρήση αποτυχηµένων πολιτικών του παρελθόντος µε µόνο στόχο
την προσωρινή εκτόνωση µίας κατάστασης και µε µετάθεση για
το µέλλον των όποιων µεταρρυθµίσεων.
Είναι ιδιαίτερα λυπηρό αυτό, γιατί από τον συγκεκριµένο
Υπουργό περιµέναµε πολλά περισσότερα. Και πάρα το σύντοµο
χρονικό διάστηµα στο οποίο έγινε η συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή, δυστυχώς και ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχτηκε πως πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται γρήγορα και έχει
αποσπασµατικές ρυθµίσεις λόγω του κατεπείγοντος της κατάστασης. Πράγµατι, είναι επείγουσα η ανάγκη µεταρρύθµισης του
σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας, αλλά όχι προς την κατεύθυνση που επιχειρεί η Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι αποτελεί κοινό τόπο
σε όλους µας, ακόµα και σε όσους δεν ασχολούνται συστηµατικά
µε το συγκεκριµένο ζήτηµα, πως η κατάσταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας είναι δραµατική. Οι ελλείψεις σε υλικές υποδοµές έµψυχο δυναµικό, είναι µεγάλες. Οι υποστηρικτικές δοµές του σωφρονιστικού συστήµατος στην καλύτερη περίπτωση λειτουργούν στοιχειωδώς, ενώ στη χειρότερη απλώς
δεν υπάρχουν. Η κατάσταση στους χώρους τω ψυχιατρείων και
των κέντρων αποτοξίνωσης είναι δραµατική. Όσο για τα νοσοκοµεία των φυλακών είναι κολαστήρια ανθρώπινων ψυχών.
Για αυτά τα ζητήµατα έχουµε καταδικαστικές αποφάσεις από
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Γι’ αυτά
όµως το νοµοσχέδιο που καλούµαστε να συζητήσουµε σήµερα
δεν έχει καµµία αναφορά -ούτε µία.
Και όταν κατά τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή ρώτησα
τον κύριο Υπουργό για ποιον λόγο το καινούργιο νοµοσχέδιο δεν
προβλέπει τη δηµιουργία νέων δοµών ούτε την ενίσχυση των
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υπαρχόντων, η απάντηση ήταν ότι τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις
που πέρασαν δεν έκαναν τίποτα για τις δοµές, ότι χρειάζεται χρόνος κι ότι θα επανέλθουν στο µέλλον να διορθώσουν τα κακώς
κείµενα και τις όποιες ελλείψεις.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λογική του «έτσι έκαναν και οι προηγούµενοι» είναι απαράδεκτη για µια κυβέρνηση
µε νωπή λαϊκή εντολή που κλήθηκε να εφαρµόσει µια άλλη πολιτική, όπως ισχυρίστηκε προεκλογικά και είναι κάτι που στο «Ποτάµι» θα µας βρει και µας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Και το «Ποάµι» δεν είναι εδώ για να συζητήσει το τι συνέβη στο
παρελθόν, αλλά το τι θα γίνει από δω και µπρος. Όχι ποια λάθη
έκαναν οι προηγούµενοι για να τα επαναλάβουµε, αλλά πώς θα
σχεδιάσουµε το σωφρονιστικό σύστηµα της χώρας µας στο µέλλον.
Δυστυχώς αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει κανένα ψήγµα οράµατος ή σχεδιασµού για τον εκσυγχρονισµό του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας, ούτε αντιµετωπίζει τα δοµικά προβλήµατα
και τις χρόνιες δυσλειτουργίες του, γιατί φυσικά αυτά απαιτούν
µακροχρόνιο σχέδιο και οργάνωση για να αντιµετωπιστούν και η
Κυβέρνηση δεν δείχνει καµµία πρόθεση να τα επιλύσει.
Να έρθω τώρα στο νοµοσχέδιο. Με το πρώτο άρθρο έχουµε
την κατάργηση των καταστηµάτων τύπου Γ’ χωρίς να υπάρχει
καµµία πρόνοια βελτίωσης των καταστηµάτων κράτησης Α’ και
Β’ τύπου και µε µόνη αναφορά ότι στα καταστήµατα κράτησης
Α’ τύπου κρατούνται υπόδικοι κρατούµενοι για χρέη και στα καταστήµατα κράτησης Β’ τύπου όλοι οι υπόλοιποι.
Προκαλεί εντύπωση κιόλας ότι στην αιτιολογική έκθεση το
προϋφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για τη µεταχείριση των κρατουµένων κρίνεται ικανοποιητικό και γι’ αυτό ο συγκεκριµένος νόµος
δεν προβλέπει παρεµβάσεις στα καταστήµατα κράτησης Β’
τύπου σε ειδικές πτέρυγες ασφαλείας για τους επικίνδυνους
κρατούµενους. Μάλλον η Κυβέρνηση έχει ξεχάσει τις επιτυχείς
αποδράσεις του παρελθόντος µε ελικόπτερα και άλλα µέσα και
δεν θεωρεί ότι είναι πιθανόν να ξανασυµβούν στο µέλλον.
Πραγµατικά αναρωτιέµαι πώς είναι δυνατόν να διαφωνεί κάποιος ότι ο βαρυποινίτης, ο αρχιµαφιόζος αυτής της χώρας δεν
είναι δυνατόν να βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε κάποιον κρατούµενο µεσαίας και χαµηλής ποινικής επικινδυνότητας ή ότι τους
βαρείς ποινικούς κρατούµενους δεν πρέπει να τους φυλάει το ειδικό σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, που δηµιουργήθηκε για
αυτό τον λόγο.
Διαφωνεί κανείς µε αυτό που η διεθνής εµπειρία έχει δείξει,
ότι όπου δεν υπάρχει διαχωρισµός κρατουµένων ανάλογα µε την
επικινδυνότητά τους, οι φυλακές πρακτικά διοικούνται από τους
βαρυποινίτες κρατούµενους; Και οι ελληνικές φυλακές, κύριοι
συνάδελφοι, δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτό.
Και η επιλογή της κατάργησης των φυλακών υψίστης ασφαλείας περισσότερο θίγει τους αδύναµους κρατούµενους, αυτούς
που κατηγορούνται για αδικήµατα µικρότερης βαρύτητας, οι
οποίοι καταλήγουν να είναι έρµαια βαρυποινιτών και αρχιµαφιόζων. Και είναι απορίας άξιο που η ευαισθησία της Κυβέρνησης
εξαντλείται σε συγκεκριµένες µόνο διατάξεις περί αποφυλακίσεων και όχι στην προστασία των αδύναµων κρατουµένων.
Και δυστυχώς, βλέπουµε να επαναλαµβάνεται µία ακόµα πρακτική αυτής της Κυβέρνησης. Όποιος θεσµός ή όργανο δεν λειτουργεί σωστά αντί να το µεταρρυθµίσουµε ή να το βελτιώσουµε, το καταργούµε. Αντί να µεταρρυθµίσει και να εξορθολογήσει το καθεστώς λειτουργίας των φυλακών υψίστης ασφαλείας, όπως θα ήταν το σωστό, τις καταργεί επικαλούµενη την
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Δηλαδή, όλες οι χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης που
έχουν φυλακές υψίστης ασφαλείας, όπως η Φιλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία, η Ιταλία, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα; Δεν νοµίζω.
Και κατά την ακρόαση των φορέων στην επιτροπή ο Πρόεδρος
της Οµοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων κατέθεσε πολύ σηµαντικές προτάσεις, κύριε Υπουργέ, τις οποίες, δυστυχώς, δεν
φαίνεται να λάβατε υπ’ όψιν σας. Γιατί εκτός από τη δύσκολη καθηµερινότητα που βιώνουν οι εργαζόµενοι στις φυλακές, µας
έθεσε και τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν πολύ κρατούµενοι των οποίων απειλείται η ασφάλεια. Μίλησε συγκεκρι-
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µένα για κρατούµενους που συνεχίζουν την παραβατική συµπεριφορά και εντός των καταστηµάτων κράτησης. Έκανε µάλιστα
µια πρόταση, να υπάρξει ένας ειδικός χώρος όπου θα κρατούνται
αυτοί οι κρατούµενοι και ότι δεν µπορεί να κρατείται στον ίδιο
χώρο αυτός που εισέρχεται πρώτη φορά στο σωφρονιστικό κατάστηµα µε αυτόν που ήδη εκτίει οκτώ ή δέκα χρόνια ποινής. Δηλαδή, εκτός από το αδίκηµα για το οποίο κάποιος κατηγορείται,
πρέπει να λογίζεται και ο χρόνος που εισέρχεται στο κατάστηµα
κράτησης .
Να πάµε στο άρθρο 2, το οποίο τροποποιεί διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και ρυθµίζει ζητήµατα που αφορούν τη διάρκεια
και τις προϋποθέσεις επιβολής περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα
κράτησης νέων, τα ηλικιακά όρια ποινικής ανευθυνότητας των
ανηλίκων, την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής φυλάκισης ή κάθειρξης, τις προϋποθέσεις για την υπό όρους απόλυση καταδίκων,
την επέκταση του ευεργετικού υπολογισµού ποινής και σε άλλες
κατηγορίες κρατουµένων.
Η Κυβέρνηση, επικαλούµενη λόγους ανθρωπισµού και περιβάλλοντας την αιτιολογική έκθεση µε µία ρητορεία περί ισότητας
και δικαιοσύνης, προχωρά σε αυθαίρετη νοµοθετική µείωση του
χρόνου πραγµατικής έκτισης της ποινής µε τη χωρίς εξαιρέσεις
απελευθέρωση καταδικασθέντων για εγκλήµατα κάθε βαθµίδας
και βαρύτητας µε µόνο κριτήριο λόγους ηλικίας και υγείας, χωρίς
να προβλέπεται παράλληλα καµµία ουσιαστική εκτίµηση της
προσωπικότητας του δράστη.
Αρκετές διατάξεις του άρθρου 2 υποκρύπτουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γενική αµνηστία, καθώς στις συγκεκριµένες
αποφυλακίσεις δεν τίθεται κανένα ουσιαστικό κριτήριο περί της
επικινδυνότητας του δράστη. Απλώς αφήνονται ελεύθεροι, χωρίς
καν να εξεταστεί αν ο απολυόµενος είναι ήδη υπότροπος. Και,
δυστυχώς, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απολυθούν και πρόσωπα
που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να παραµείνουν έγκλειστα.
Παράλληλα, στο άρθρο 2 προβλέπονται επιπλέον ευεργετικές
διατάξεις επιµέτρησης και έκτισης της ποινής στους κρατούµενους που πάσχουν από ηµιπληγία, παραπληγία και µια σειρά από
ασθένειες, καθώς η κάθε µέρα κράτησης υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο ηµέρες. Το ίδιο ισχύει και για τους κρατούµενους µε
ποσοστό αναπηρίας 67%, το οποίο υπήρχε. Και εδώ προστίθεται
και η κατηγορία των κρατουµένων µε ποσοστό 50% αναπηρίας
και πάνω, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να εργαστούν.
Παράλληλα, στην παράγραφο 2 προστίθεται η απόλυση ανεξαρτήτως προϋποθέσεων και στους καταδίκους µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και σε εκείνους µε 50% και άνω, εφόσον
κρίνεται ότι η παραµονή τους στο κατάστηµα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναµίας αυτοεξυπηρέτησης.
Το σηµείο που χρήζει της προσοχής µας είναι στην παράγραφο 10 του άρθρου 2, όπου σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης,
αν ο κρατούµενος έχει εκτίσει µε οποιαδήποτε τρόπο δέκα έτη
και διαθέτει ποσοστό αναπηρίας 80% ή παραπάνω, εκτίει το υπόλοιπο της ποινής του κατ’ οίκον. Για τη συγκεκριµένη διάταξη
ακούστηκαν πολλά. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Χαίροµαι, πάντως, που ο κύριος Υπουργός διευκρίνισε ότι αυτή η διάταξη δεν
είναι φωτογραφική. Αφορά τον Σάββα Ξηρό και άλλον έναν!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Και άλλους δέκα είπε!
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε
αυτό το σηµείο θα ήθελα να θέσω στον Υπουργό ένα απλό ερώτηµα. Το έθεσα και στην επιτροπή, αλλά δεν έλαβα απάντηση.
Πώς κρίνετε ότι ένα ποσοστό αναπηρίας της τάξης του 50% ή
67% καθιστούν κάποιον ανίκανο να τελέσει εκ νέου αδίκηµα ή να
είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός; Αν κάποιος έχει κάνει εγχείρηση καρδιάς, για παράδειγµα, ή κάνει αιµοκάθαρση µια φορά
στις τρεις ηµέρες ή έχει µερικά δάχτυλα κοµµένα από ένα ατύχηµα, θεωρείτε ότι αυτό και µόνο είναι αρκετό για να αποφυλακιστεί και ότι δεν είναι σε θέση να διαπράξει αδίκηµα εκ νέου;
Ένα άλλο στοιχείο, που δεν λαµβάνει υπ’ όψιν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, είναι το αν η συγκεκριµένη αναπηρία προϋπήρχε της τέλεσης του αδικήµατος ή εµφανίστηκε στην πορεία
ή κατά τη διάρκεια της τέλεσης του αδικήµατος. Δεν βλέπω
ποιος λόγος θα αποτρέψει κάποιον που είχε σκλήρυνση κατά
πλάκας είτε είχε κάνει εγχείρηση καρδιάς ή έχει νεφρική ανεπάρ-
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κεια κατά τη στιγµή της τέλεσης του αδικήµατος από το να τελέσει ανάλογα αδικήµατα στο µέλλον.
Όµως, και η ίδια η φύλαξη των κρατουµένων κατ’ οίκον δεν
τους αποτρέπει από το να είναι ηθικοί αυτουργοί σε αδικήµατα
κατά την έκτιση της ποινής τους στην κατοικία τους.
Το δεύτερο σηµείο του νοµοσχεδίου που µας βρίσκει αντίθετους, είναι οι υποπαράγραφοι του άρθρου 2 που αφορούν τον
εγκλεισµό των ανηλίκων.
Κατ’ αρχάς αυξάνεται το κατώτατο όριο έναρξης της ποινικής
ευθύνης από τα δεκατρία στα δεκαπέντε έτη. Εδώ διαπιστώνεται
µία αντίφαση. Καθώς σήµερα θεωρούµε ότι τα παιδιά ωριµάζουν
γρηγορότερα από τις παλιότερες γενιές, εντούτοις αυξάνουµε
το ηλικιακό όριο µέχρι το οποίο δεν µπορεί να τους καταλογιστεί
κάποια πράξη. Με αυτήν τη ρύθµιση στην ουσία καταργείται ο
εγκλεισµός των ανηλίκων για όλα τα αδικήµατα µε εξαίρεση αυτά
που επισείουν την ισόβια κάθειρξη. Δηλαδή, ένας ανήλικος που
έχει καταδικαστεί για βιασµό είτε ένοπλη ληστεία, θα λαµβάνει
µόνο αναµορφωτικά µέτρα και εναλλακτικές µορφές σωφρονισµού, για τις οποίες το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, παρ’ όλο που
τις επικαλείται, δεν αναφέρει κάτι πιο συγκεκριµένο.
Αυτό στην ουσία αποτελεί µια γενική και ισοπεδωτική ρύθµιση.
Παραβλέπει τον κίνδυνο της εκµετάλλευσης ανηλίκων από κυκλώµατα, τα οποία θα χρησιµοποιούν ανηλίκους για αδικήµατα
µε µεγάλη κοινωνική απαξία.
Ακούγοντας τις δικαιολογηµένες ενστάσεις µας κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόµενο να επεκταθεί η πρόβλεψη και για το αδίκηµα του βιασµού.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, εµείς δεν υποστηρίζουµε ότι η φυλακή είναι το ενδεδειγµένο µέσο σωφρονισµού για ανήλικους.
Αυτό που επισηµαίνουµε είναι ότι δεν µπορεί να αρνούµαστε την
πραγµατικότητα, ότι δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις ανηλίκων
που είναι χρόνια εκπαιδευµένοι στο έγκληµα και είναι πράγµατι
επικίνδυνοι να τελέσουν εκ νέου κάποιο αδίκηµα.
Γι’ αυτούς πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κράτησης, δηλαδή
ο εκάστοτε φυσικός δικαστής να διατάσσει το µέτρο κατά περίπτωση, κάτι που το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο καταργεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, επειδή ο χρόνος πιέζει και δεν θα ήθελα στην
παρθενική µου οµιλία στην Ολοµέλεια να καταχραστώ και τον
χρόνο αλλά και την υποµονή σας, θα κλείσω εδώ. Για τα υπόλοιπα άρθρα αλλά και για τις τροπολογίες θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Φωτήλα.
Κύριε συνάδελφε, ούτως ή άλλως επί των άρθρων θα γίνει χωριστή συνεδρίαση, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αναφερθείτε ειδικά.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Θα τα µάθω σιγά-σιγά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στο σηµείο αυτό,
θέλω να σας ενηµερώσω, όπως υποσχέθηκα, για τον αριθµό των
εγγεγραµµένων οµιλητών: Έχουν ήδη εγγραφεί πενήντα δύο οµιλητές. Θα συζητήσουµε στη συνέχεια τη διαδικασία που θα ακολουθήσουµε, για να µπορέσουµε να κάνουµε όσο το δυνατόν πιο
µεστή, ουσιαστική και πλήρη συζήτηση.
Τον λόγο έχει ο Εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από το 2008 µέχρι σήµερα έχουν
ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή πάνω από πέντε νοµοσχέδια,
που περιλαµβάνουν έκτακτα µέτρα αποσυµφόρησης των φυλακών, µαζί µε ριζικές αλλαγές του Ποινικού Κώδικα για την υφ’
όρον απόλυση κρατουµένων.
Κάθε φορά που η κατάσταση στις φυλακές έφτανε στο απροχώρητο µε τον αριθµό των κρατουµένων και τις συνθήκες διαβίωσής τους, ερχόταν ένα τέτοιο νοµοσχέδιο που αποσυµφορούσε προσωρινά τις φυλακές, εκτόνωνε προσωρινά µια κατάσταση, µέχρι φυσικά οι φυλακές να ξαναγεµίσουν και να έρθει η
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επόµενη ρύθµιση και η επόµενη και πάει λέγοντας.
Όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις, µε πρώτη αυτή της Νέας
Δηµοκρατίας το 2008 και διαδοχικά όλες τις κυβερνήσεις Νέας
Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ- Νέας Δηµοκρατίας, πήραν τέτοια
παρόµοια µέτρα.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Κρατούµενοι έβγαιναν από τις φυλακές, πολλοί εκ των οποίων -εάν όχι οι περισσότεροι- επέστρεφαν και οι φυλακές ξαναγέµιζαν και γιατί το έγκληµα δεν αντιµετωπιζόταν, αλλά και γιατί όλα αυτά τα νοµοσχέδια δεν υπηρετούσαν καµµία λογική σωφρονισµού, βελτίωσης των συνθηκών
κράτησης στις φυλακές, επανένταξης µε µέτρα για την αντιµετώπιση της υποτροπής.
Εµείς, βέβαια, θεωρούµε ότι το έγκληµα δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ριζικά σε µια κοινωνία σήψης, ζούγκλας, όπου ισχύει
το «ο θάνατός σου η ζωή µου». Αντίθετα, θα αυξάνουν τα ποσοστά όσο αυξάνει αυτή η σήψη. Όµως, τα µεµονωµένα άτοµα µπορούν και να σωθούν και να επανενταχθούν, εάν υπάρχουν οι
κατάλληλες δοµές, τα κατάλληλα µέτρα, οι υποδοµές και το ειδικευµένο προσωπικό.
Αυτοί οι νόµοι, λοιπόν, αντί να δώσουν λύσεις σε όλα αυτά τα
ζητήµατα, το µόνο που έκαναν ήταν να παίρνουν κάποια µέτρα
εκτόνωσης και τεχνητής αποσυµφόρησης, χωρίς καµµία µέριµνα
ούτε για το τι θα κάνουν ούτε για το πού θα πάνε όλοι αυτοί οι
άνθρωποι.
Επειδή πολύς λόγος έγινε -και γίνεται- στη συζήτηση του νοµοσχεδίου περί «ανθρωπισµού» για το τι είναι ανθρώπινο, ανθρωπιστικό και τι είναι απάνθρωπο, εµείς θεωρούµε ότι όσο απάνθρωπη είναι η λογική που στοιβάζει σαν τα ζώα -και ακόµα χειρότερα- ανθρώπους στις φυλακές, άλλο τόσο απάνθρωπη είναι
η λογική που λέει, «βγάλε τους στη ζούγκλα και ας κόψουν τον
λαιµό τους, ας επιβιώσουν όπως µπορούν και εάν µπορούν».
Είναι οι δύο όψεις του ίδιου απάνθρωπου νοµίσµατος. Είναι η
ίδια λογική που στο θέµα, για παράδειγµα, των µεταναστών και
των προσφύγων λέει, «δεν θα δηµιουργήσω χώρους φιλοξενίας,
δεν θα δώσω ταξιδιωτικά έγγραφα για να πάνε σε χώρες-προορισµούς, σε σύγκρουση µε το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα αφήσω αυτόν τον κόσµο να περιπλανιέται στην
απελπισία» και όχι να λιάζεται, όπως είπε η Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Είναι η ίδια λογική που στο θέµα των εξαρτηµένων από τα ναρκωτικά ανθρώπων λέει «δεν θα φτιάξω στεγνά θεραπευτικά προγράµµατα, αλλά θα τους αφήσω στη διά βίου εξάρτηση ή
υποκατάσταση».
Είναι η ίδια λογική της διαχείρισης ενός προβλήµατος που συνεχώς αναπαράγεται, ανακυκλώνεται µε τον έναν ή τον άλλο
τρόπο.
Όλα τα προηγούµενα νοµοσχέδια διέπονταν από αυτήν τη λογική.
Και το σηµερινό νοµοσχέδιο, δυστυχώς, αν και µε διαφοροποιήσεις και µε ορισµένες θετικές διατάξεις, όπως είναι οι διατάξεις
για τους αλλοδαπούς ή για τις φυλακές Γ’ τύπου, κινείται στην
ίδια πεπατηµένη λογική, δηλαδή µε τον µανδύα του ανθρωπισµού έχουµε ένα ακόµη νοµοσχέδιο τεχνητής –λέµε εµείς- αποσυµφόρησης, όπως τα τόσα και τόσα που είχαµε τα τελευταία
χρόνια. Όµως, επειδή ακριβώς είναι τεχνητή αυτή η αποσυµφόρηση, οι φυλακές σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ξαναγεµίζουν
µε τους ίδιους και ακόµη περισσότερους κρατούµενους.
Υπηρετείται, δηλαδή, ένας κοντόφθαλµος στόχος για να πείτε
ότι βγαίνει κόσµος, ότι δήθεν βελτιώνεται η κατάσταση στις φυλακές, επειδή υπάρχει το αδιαχώρητο, επειδή υπάρχουν τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, χωρίς να
παίρνετε κανένα ουσιαστικό µέτρο βελτίωσης των συνθηκών,
βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδοµής, µέριµνας για την επανένταξη αυτών των κρατουµένων.
Γιατί γίνεται αυτό και στα προηγούµενα και στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο; Διότι και η σηµερινή Κυβέρνηση, ανεξάρτητα από
προθέσεις που µπορεί να υπάρχουν –εµείς δεν ερµηνεύουµε
ούτε µπορούµε να ερµηνεύσουµε προθέσεις- αντικειµενικά προσπαθεί να διαχειριστεί και να συµβιβάσει τα ασυµβίβαστα.
Επειδή και η σηµερινή Κυβέρνηση κινείται στην ίδια λογική της
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και προσαρµογής, στη λογική ότι δεν
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υπάρχουν κονδύλια για σοβαρές κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι
οι ανάγκες του σωφρονισµού –το είπε άλλωστε και ο Υπουργός
στην οµιλία του, «Τι να κάνουµε; Αυτά είναι τα διαθέσιµα»- επειδή
κινείται στη λογική της υποστήριξης ενός δρόµου που γεννά και
αναπαράγει την εγκληµατικότητα, καταφεύγει σε δοκιµασµένες
µεθόδους και µέτρα σαν και αυτά που ακολούθησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Και επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός σε αυτό, εµείς,
κύριε Υπουργέ, δεν θεωρούµε ότι γινόταν καµµιά προσπάθεια
από τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Λέτε ότι έγινε προσπάθεια
από τις προηγούµενες κυβερνήσεις για να βελτιωθούν οι συνθήκες στις φυλακές, στα νοσοκοµεία, στα νοσηλευτήρια. Εµείς δεν
θεωρούµε ότι γινόταν τέτοια προσπάθεια. Ούτε τώρα γίνεται.
Και η απόδειξη ξέρετε πού υπάρχει; Υπάρχει στο άρθρο 10.
Είναι το άρθρο του νοµοσχεδίου για νέες προσλήψεις. Τι λέει
αυτό το άρθρο για προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού; Είκοσι νοσηλευτές και πέντε εργαζόµενους κοινωνικής εργασίας.
Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο, την ίδια στιγµή
που υπάρχουν εκατόν εξήντα εργαζόµενοι εξωτερικής φρούρησης, τριακόσιοι σαράντα εργαζόµενοι φύλαξης. Δεν λέµε ότι δεν
χρειάζονται και αυτοί. Όµως, όσον αφορά στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και φροντίδα στις φυλακές και στα νοσηλευτήρια, είναι είκοσι τον αριθµό. Αν αυτή είναι η προσπάθεια που
κάνει η Κυβέρνηση, τότε έχουµε διαφορετική αντίληψη για το τι
σηµαίνει «προσπάθεια».
Επειδή, λοιπόν, ακολουθείται η πεπατηµένη, καλό θα ήταν να
µην υπάρχουν µεγάλες κουβέντες για καινοτοµίες, για πρωτοτυπίες από τη µεριά της Κυβέρνησης.
Φυσικά, από την άλλη µεριά, είναι απόλυτα υποκριτική η κριτική που κάνει η Νέα Δηµοκρατία και τα άλλα κόµµατα για δήθεν
ασφάλεια που διαταράσσεται κ.λπ.. Οι πρώτοι διδάξαντες τέτοιου είδους νοµοσχεδίων έκτακτων µέτρων τεχνητής αποσυµφόρησης των φυλακών ήταν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Ήταν οι πρώτοι που εφάρµοσαν τέτοιες πρακτικές. Από το 2008
µέχρι και την προηγούµενη κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις
πήραν τέτοια µέτρα τεχνητής και έκτακτης αποσυµφόρησης για
την εκτόνωση του ζητήµατος. Και, φυσικά, δεν αντιµετώπισαν τα
ουσιώδη ζητήµατα και τα βασικά προβλήµατα που υπάρχουν στις
φυλακές.
Βεβαίως, στη συζήτηση και στην επιτροπή, αλλά και σήµερα
στην Ολοµέλεια, δεν αναφέρθηκαν αυτά τα σοβαρά προβλήµατα.
Αντίθετα, µονοπώλησε τη συζήτηση, τη δηµοσιότητα και την
προβολή στα µέσα ενηµέρωσης, µε ευθύνη και της Κυβέρνησης,
αλλά και άλλων κοµµάτων, το ζήτηµα της τροµοκρατίας, το ζήτηµα των καταλήψεων, το ζήτηµα του αν βγαίνει ή δεν βγαίνει ο
Ξηρός, αν είναι φωτογραφικές ή δεν είναι φωτογραφικές οι διατάξεις.
Εµείς θέλουµε να επαναλάβουµε τη δική µας θέση που είναι
γνωστή, θέση πάγια, θέση αρχών, όλα αυτά τα χρόνια: Αντιµετωπίζουµε τέτοιους κρατούµενους ως κοινούς κρατούµενους,
για τους οποίους πρέπει να εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις.
Είναι άλλο ζήτηµα να δούµε εάν οι γενικές αυτές διατάξεις πάσχουν, πού πάσχουν, τι πρέπει να αλλάξει και τι δεν πρέπει να
αλλάξει.
Η δική µας επιφύλαξη στη συγκεκριµένη παράγραφο που έγινε
άρθρο, δεν αφορά τον Ξηρό ούτε κατηγορούµε την Κυβέρνηση
ότι είναι φωτογραφική διάταξη. Και συµφωνούµε, αν θέλετε, και
µε αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι εάν ακόµη και για έναν άνθρωπο πρέπει να πάρεις ένα µέτρο για να αντιµετωπιστεί κάποιο
πρόβληµα, πρέπει να το πάρεις. Είναι γνωστή και η θέση που
κρατήσαµε ως Κόµµα –οι Βουλευτές της προηγούµενης θητείας
το γνωρίζουν- στην περίπτωση του Ρωµανού. Εµείς πιέσαµε, µαζί
µε άλλα κόµµατα, να πάρει την άδεια για να µπορέσει να σπουδάσει, παρά τη ριζικά διαφορετική γνώµη που είχαµε και για τις
πράξεις και τις ενέργειές του κ.λπ.. Είναι, όµως, άλλο ζήτηµα
αυτό και άλλο να ανοίγεις µε γενικές διατάξεις τον δρόµο µιας
τεχνητής αποσυµφόρησης, ακόµη και µε κόσµο που δεν θα
έπρεπε να βγαίνει ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να βγαίνει µε τέτοιους όρους.
Φυσικά, όλη αυτή η αποπροσανατολιστική συζήτηση, αυτός ο
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δικοµµατικός καυγάς τροφοδοτήθηκε και από τα γεγονότα των
καταλήψεων στην Πρυτανεία και αλλού, ενέργειες οι οποίες δεν
έχουν καµµία απολύτως σχέση µε τη γνήσια διαµαρτυρία και
διεκδίκηση, µε τους αγώνες του λαού µας, ούτε καν, κύριε Υπουργέ, επειδή το αναφέρατε, µε τις διαµαρτυρίες των κρατουµένων. Είναι άλλο πράγµα η διαµαρτυρία κρατουµένων, οι οποίοι
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης στις φυλακές
και καλά κάνουν και διαµαρτύρονται και κινητοποιούνται και άλλο
πράγµα οι ενέργειες οµάδων µε περίεργα κίνητρα –άλλωστε και
οι δικοί σας Υπουργοί το έχουν παραδεχτεί-, οµάδες που είναι
διάτρητες, που είναι διαβρωµένες και όλα τα προηγούµενα χρόνια λειτούργησαν συκοφαντικά, λειτούργησαν προβοκατόρικα σε
βάρος του εργατικού λαϊκού κινήµατος.
Αυτές τις οµάδες τις αξιοποίησε και η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ, οι προηγούµενες κυβερνήσεις, για να εφαρµόσουν λογικές και πρακτικές καταστολής σε βάρος του λαϊκού κινήµατος,
αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε αναγορεύσει όλα τα προηγούµενα
χρόνια -και µε πρόσφατες δηλώσεις- αυτές τις οµάδες σε τµήµα
του κινήµατος, των αγώνων, που διεκδικούν, νοµιµοποιώντας
στην ουσία αυτήν την προβοκατόρικη δράση.
Με αφορµή, λοιπόν, αυτά τα γεγονότα που δηµιουργούν σοβαρά ερωτήµατα για τους σκοπούς και τους στόχους που υπηρετούν, συντηρείται µια αποπροσανατολιστική συζήτηση, ένας
δικοµµατικός καυγάς, που είναι και βολικός για να κρύψει την
πραγµατική ουσία των σοβαρών εξελίξεων και µε τη διαπραγµάτευση και µε τις νέες δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται µε τους
εταίρους σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και φυσικά –όταν µιλάµε για το νοµοσχέδιο- να κρύψει και την ουσία του νοµοσχεδίου, που δεν έχει καµµία σχέση
µε επανένταξη, σωφρονισµό, βελτίωση των συνθηκών κράτησης
στις φυλακές.
Αντίθετα, η δική µας γνώµη είναι ότι το νοµοσχέδιο σε αυτά
τα ουσιώδη, τα βασικά προβλήµατα, δεν δίνει καµία πειστική και
ουσιαστική απάντηση. Το ζήτηµα δεν είναι µόνο να µην υπάρχουν
οι φυλακές τύπου Γ’. Βεβαίως να µην υπάρχουν. Και εµείς συµφωνούµε να καταργηθούν οι φυλακές τύπου Γ’. Το ζήτηµα, όµως,
είναι να υπάρχουν ασφαλείς και ανθρώπινες φυλακές και για
τους κρατούµενους και για όσους εργάζονται σε αυτές. Δεν είναι
µόνο να µην υπάρχουν φυλακές ανηλίκων σαν αυτές που υπήρχαν, µε τις απαράδεκτες συνθήκες. Το ζήτηµα είναι αυτοί οι ανήλικοι να επανεντάσσονται, να έχουν δικαιώµατα, να τελειώνουν
το σχολείο τους, να µπορούν να ξεφεύγουν από ένα νοσηρό οικογενειακό περιβάλλον –όσοι ζουν σε τέτοιο περιβάλλον- να ξεκόβουν από εγκληµατικά κυκλώµατα. Αυτό είναι το κρίσιµο
ζήτηµα όταν µιλάµε για ανήλικους δράστες τέτοιων πράξεων. Το
ζήτηµα δεν είναι µόνο να µην υπάρχει στις φυλακές ή στα νοσοκοµεία των φυλακών κόσµος µε επιβαρυµένη υγεία, βαριά άρρωστοι, αλλά και όσοι βρίσκονται στις φυλακές να µπορούν να
έχουν την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που πρέπει και την
οποία έχουν ανάγκη.
Κατά τη γνώµη µας, σ’ αυτά τα βασικά και ουσιαστικά ζητήµατα το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης δεν δίνει καµµία απάντηση.
Υπηρετείται µία λογική µε έκτακτα µέτρα, όπως αυτά που προβλέπει το άρθρο 6, χωρίς καµµία φροντίδα και καµµία µέριµνα
που να εξασφαλίζει ότι αυτός ο κόσµος δεν θα ξανακυλήσει στο
έλεος των κυκλωµάτων, της φτώχειας, των ναρκωτικών, δηλαδή
σε µία κατάσταση που γεννά και αναπαράγει την εγκληµατικότητα.
Γι’ αυτό τον λόγο, εµείς λέµε ότι αυτό που στο νοµοσχέδιο φαντάζει και αναγορεύεται ως ανθρωπιστικό, καταντά στην πράξη
–εκ του αποτελέσµατος και ανεξάρτητα από προθέσεις που µπορεί να υπάρχουν- να είναι απάνθρωπο.
Οι πιο κραυγαλέες περιπτώσεις αυτής της λογικής είναι το
άρθρο 6 του νοµοσχεδίου για τα έκτακτα µέτρα αποσυµφόρησης, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν τους ανήλικους δράστες. Στα έκτακτα µέτρα αποσυµφόρησης του άρθρου 6 συµπεριλαµβάνονται και εκείνοι οι κρατούµενοι που έχουν καταδικαστεί µε ποινές ισόβιας κάθειρξης. Ένας κρατούµενος, δηλαδή,
µε πάνω από είκοσι χρόνια κάθειρξη, θα µπορεί σε επτά χρόνια
έκτισης της ποινής να βγαίνει έξω.
Στο παρελθόν, συνήθως τέτοια µέτρα έκτακτης αποσυµφόρη-

1454

σης εµείς δεν τα καταψηφίζαµε. Ψηφίζαµε «παρών», διότι αν και
δεν συµφωνούσαµε µε τη λογική, κατανοούσαµε έστω µία πιεστική ανάγκη ένας κόσµος να µπορεί να βγαίνει, να αποφυλακίζεται, προκειµένου να εκτονωθεί µία κατάσταση. Όµως, δεν το
κάναµε κάτω απ’ αυτούς τους όρους. Δηλαδή, κρατούµενοι µε
ισόβια κάθειρξη θα µπορούν µε επτά χρόνια έκτισης της ποινής
–ίσως και λιγότερα- να βγαίνουν. Εδώ δηµιουργούνται κίνδυνοι
ακόµα και αυτοδικίας. Υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή, κρατούµενοι
οι οποίοι αποφυλακίζονται έχοντας διαπράξει σοβαρά εγκλήµατα, να πέσουν και οι ίδιοι θύµατα αυτοδικίας. Εποµένως δεν
συµφωνούµε µε τέτοιου είδους µέτρα.
Ο Υπουργός είπε –και σωστά- ότι στο Ποινικό Δίκαιο υπάρχουν
οι διατάξεις για την υφ’ όρον απόλυση που έχει γενικό χαρακτήρα και η οποία δεν υπόκειται σε εξαιρέσεις. Αυτό είναι σωστό.
Όντως έτσι είναι. Έτσι συγκροτούνται οι διατάξεις και για την
υφ’ όρον απόλυση. Βεβαίως, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορείς
να κάνεις κριτική στις συγκεκριµένες διατάξεις.
Όµως, αυτή είναι η µισή αλήθεια. Ας µας απαντήσει η Κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός στο εξής: Τα έκτακτα µέτρα αποσυµφόρησης σε ποια λογική του Ποινικού Δικαίου ακουµπούν;
Πού υπάρχουν; Έκτακτα µέτρα αποσυµφόρησης έχουν πάρει
όλες οι κυβερνήσεις και έχουν γίνει ο κανόνας. Κάθε χρόνο
υπάρχει µία γενιά έκτακτων µέτρων αποσυµφόρησης και εκτόνωσης του προβλήµατος και οι φυλακές µετά γεµίζουν ξανά.
Επειδή, λοιπόν, είστε και καθηγητής του Ποινικού Δικαίου,
πείτε µας σε ποιο κοµµάτι και σε ποια ποινική δογµατική ακουµπά
αυτή η λογική. Εποµένως κι εσείς ακολουθείτε µία πεπατηµένη
λογική.
Οι άλλες διατάξεις –και τελειώνω µε αυτό- µε τις οποίες δεν
συµφωνούµε, είναι οι διατάξεις που αφορούν τους ανήλικους
δράστες. Συµφωνούµε απόλυτα µε την αύξηση του ορίου ηλικίας, όσον αφορά την ποινική ανευθυνότητα των κρατουµένων.
Τα δεκατρία πρέπει να γίνουν δεκαπέντε χρόνια. Αυτό είναι απόλυτα σωστό.
Επίσης, συµφωνούµε ότι πρέπει να υπάρχει µία ριζική αναµόρφωση του Ποινικού Δικαίου των ανηλίκων, σε αντίθεση µε ό,τι γίνεται µέχρι σήµερα.
Βεβαίως, όµως, για να έχουν όντως αποτέλεσµα αυτές οι ρυθµίσεις και να µην οδηγούν ακόµα και σε εργαλειοποίηση, όπως
ειπώθηκε, αυτών των νέων, πρέπει να συνοδεύονται µε υποδοµές
και µε προσωπικό. Πρέπει να συνοδεύονται µε µία φροντίδα ότι
θα υπάρχουν αναµορφωτικά µέτρα και δοµές γι’ αυτούς τους
ανήλικους.
Απ’ όλα αυτά, τι υπάρχει στο νοµοσχέδιο; Δεν υπάρχει τίποτα.
Υπάρχει µόνο το άρθρο 9 που λέει ότι κάποια στιγµή στο απώτερο µέλλον µε προεδρικό διάταγµα θα δηµιουργηθούν κάποιες
δοµές ελεύθερης, ηµιελεύθερης και ανοιχτής διαβίωσης γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Όµως, επί της ουσίας µε τι χρονοδιάγραµµα, τι δοµές και µε τι προσωπικό; Δεν λέµε ότι θα πατήσεις
ένα κουµπί και θα γίνουν αύριο. Όµως, τι σχεδιασµός υπάρχει
σε σχέση µ’ αυτό το ζήτηµα; Για όλα αυτά τα κρίσιµα δεν υπάρχει
τίποτα στο νοµοσχέδιο.
Ούτε για ενίσχυση της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων υπάρχει ούτε για τίποτα από όλα αυτά.
Και ενώ θα µπορούσε να γίνει µια πραγµατική τοµή στο Ποινικό Δίκαιο των ανηλίκων στην κατεύθυνση πραγµατικού σωφρονισµού και επανένταξης, µε αυτό τον τρόπο και µε αυτές τις
διατάξεις το µόνο που πετυχαίνετε είναι να ενοχοποιείτε ένα
µέτρο οδηγώντας το στην αναποτελεσµατικότητα και σε τέλµα.
Αυτό πετυχαίνετε όταν φέρνετε ρυθµίσεις χωρίς να διαµορφώνετε τις κατάλληλες υποδοµές.
Γι’ αυτούς τους λόγους και για άλλα ζητήµατα, που φυσικά θα
τα αναδείξουµε στις επόµενες συνεδριάσεις επί των άρθρων,
εµείς ψηφίζουµε «παρών» στο νοµοσχέδιο. Θεωρούµε ότι και η
σηµερινή Κυβέρνηση κινείται σε µία λογική εκτόνωσης, διαχείρισης, δέσµια της πολιτικής της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του
«Δεν υπάρχουν κονδύλια για σοβαρές κοινωνικές ανάγκες» όπως
είναι αυτές του σωφρονισµού. Και από αυτή την άποψη το µόνο
που κάνετε είναι να παίρνετε µέτρα ανακύκλωσης και όξυνσης
του προβλήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον ει-
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δικό αγορητή -εΕισηγητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γκιόκα.
Επιτρέψτε µου να κάνω µία πρόταση στο Σώµα, σε σχέση µε
τη διαδικασία που θα ακολουθήσουµε. Αποµένουν δύο εισηγητές, ο κ. Κόκκαλης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και η κ. Γεννηµατά από το ΠΑΣΟΚ. Έχουµε πενήντα δύο εγγεγραµµένους
οµιλητές. Αυτό σηµαίνει ότι αν τηρηθεί ο χρόνος απαρέγκλιτα
από όλους, πράγµα που η εµπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι πολύ
πιθανό, θα χρειαστούν έξι ώρες µόνο για να µιλήσουν οι οµιλητές, χωρίς να συνυπολογίζουµε Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους -που ήδη έχει δηλώσει ότι ζητά τον λόγο ένας
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- ή Αρχηγούς κοµµάτων –που
επίσης έχει ζητήσει ένας Αρχηγός κόµµατος. Έχει ζητήσει τον
λόγο ο κ. Μητσοτάκης και έχει ζητήσει τον λόγο και ο κ. Βενιζέλος.
Αυτό το οποίο προτείνω…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιου κόµµατος λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μίλησα για Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Αν ασχολείστε
λίγο περισσότερο µε το να ακούτε αυτά που λέγονται και λίγο λιγότερο µε το να κάνετε αυτό το πηγαδάκι που έχει διαµορφωθεί
εκεί σύµµειξης Βουλευτών ΠΑΣΟΚ και Ποταµιού, που ακούγονται
αυτά που λέγονται µέχρι εδώ, τότε θα παρακολουθείτε καλύτερα
και δεν θα έχετε απορίες.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας αρέσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, εκτός αν έχετε κάποια άλλη άποψη. Ο κ. Βενιζέλος είναι
Αρχηγός του κόµµατός σας, εκτός αν έχετε κάποια άλλη άποψη.
Αν δεν υπάρχει, λοιπόν, αντίρρηση στα αυτονόητα, συνεχίζω.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς τι λέτε;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Συνεχίστε, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεχίζω, λοιπόν, και
προτείνω τα εξής: Η συνεδρίαση αυτή, η πρώτη, να συνεχιστεί
µέχρι τις 16:30’. Η Διάσκεψη των Προέδρων να περιοριστεί από
τις 16:45’ µέχρι τις 17:45’, ώστε στις 18:00’ ακριβώς να ξεκινήσουµε τη δεύτερη συνεδρίαση. Να συµφωνήσουµε ότι η επί της
αρχής συζήτηση θα ολοκληρωθεί µε επί της αρχής ψηφοφορία
στις 20:30’ µε 21:00’. Εν συνεχεία, θα µπούµε στα άρθρα.
Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι προς το τέλος να συναινέσουν στο να περιληφθούν
κατά προτεραιότητα στην επί των άρθρων συζήτηση, ώστε έτσι
να έχουµε µοιράσει το χρόνο των τριών συνεδριάσεων και να έχει
διατεθεί ο µισός για την επί της αρχής συζήτηση και ο άλλος
µισός να έχει διατεθεί για τα άρθρα.
Εάν συµφωνήσει το Σώµα σε αυτό τον τρόπο, θα προχωρήσουµε έτσι. Διαφορετικά, θα στερηθούν τον λόγο αρκετοί Βουλευτές. Υπάρχει κάποια αντίρρηση σε αυτήν τη διαδικασία;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πάµε µία ώρα πίσω, κυρία Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Γκιόκα, να
δώσω κανονικά τον λόγο στον κ. Παφίλη; Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν έχουµε αντίρρηση
να διευκολύνουµε, ιδιαίτερα µάλιστα αν δεν υπάρχει κάποια άλλη
άποψη από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δεδοµένου, λοιπόν,
ότι έχουµε και αύριο συνεδρίαση, µπορεί να ολοκληρωθεί σήµερα ο κατάλογος κανονικά και να γίνουν αύριο οι εισηγήσεις επί
των άρθρων και των τροπολογιών. Και αυτό το λέω για να κερδίσουµε χρόνο, δεδοµένου ότι µαζί µε την αυριανή συνεδρίαση
έχουµε τρεις συνεδριάσεις για το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, αλλά αντιλαµβάνεστε ότι αν αφιερώσουµε τις δύο από τις τρεις συνεδριάσεις
µόνο στην επί της αρχής συζήτηση, θα αδικήσουµε τα άρθρα και
τις τροπολογίες. Αν τώρα κάποιοι εισηγητές θέλουν διευκολύνοντας να µεταθέσουν την εισήγησή τους για αύριο, αυτό είναι
κάτι που µπορούµε να κάνουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Αυτό λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αλλά να µη σηµάνει
αυτό ότι µεταθέτουµε την έναρξη της επί των άρθρων συζήτη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ’ - 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

σης. Άρα αυτή νοµίζω ότι είναι µία πρόταση προς τη σωστή και
θετική κατεύθυνση.
Εποµένως υπάρχει κάποια αντίρρηση επί της διαδικασίας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θα πάµε µία ώρα πίσω, κυρία
Πρόεδρε. Καθυστερήσατε µία ώρα, θα πάει µία ώρα πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Αθανασίου,
τώρα είµαι σε δύσκολη θέση, διότι λείπει ο Κοινοβουλευτικός
σας Εκπρόσωπος κ. Μητσοτάκης, όπως και ο εισηγητής σας κ.
Κικίλιας. Εδώ είστε µόνο εσείς και η κ. Μπακογιάννη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είµαι και εγώ, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βλέπω ότι είναι και ο
κ. Τασούλας, ο κ. Σταµάτης και η κ. Μαρτίνου. Είστε πέντε Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά δεν είναι κανείς από αυτούς που δικαιούνται να παρέµβουν. Αν παρ’ όλα αυτά θέλετε να
παρέµβετε, εγώ θα σας δώσω τον λόγο. Βέβαια, θα χάσουµε περισσότερο χρόνο. Ωστόσο, αν θέλετε να παρέµβετε εκπροσωπώντας και τους υπολοίπους τέσσερις συναδέλφους σας, χωρίς
να είστε όµως δικαιούµενος, κατά παράβαση του Κανονισµού δηλαδή, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θέλω να πω ότι η έναρξη της
Βουλής καθυστέρησε αδικαιολόγητα κατά µία ώρα. Όσον αφορά
το άρθρο 24, όπως είπατε, θα εξηγήσω µετά ότι αφορά τη λήψη
απόφασης. Λήψη απόφασης δεν µπορούσε να υπάρξει εκ των
υστέρων, αλλά κατά την έναρξη. Συνεπώς ήταν λάθος δικό σας,
λάθος χειρισµού που ζητήσατε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Αθανασίου, θα
σας παρακαλούσα να σηκωθείτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εν πάση περιπτώσει, χάσαµε
µία ώρα από τη διαδικασία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Την ώρα που αγορεύετε από τη θέση σας, αγορεύετε όρθιος. Στην επιτροπή καθιστός. Αυτή είναι η διαδικασία κατά τον Κανονισµό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εντάξει, αφού αυτό σας ενοχλεί.
Κάνετε τόσα άλλα που ενοχλούν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Θέλουµε να πάει η διαδικασία µία ώρα πίσω, για να µπορέσουν
όλοι οι Βουλευτές να χρησιµοποιήσουν όλο τον χρόνο που δικαιούνται. Από υπαιτιότητα δική σας, καθυστερήσαµε µία ώρα
και ένα τέταρτο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας υπενθυµίζω ότι οι
Βουλευτές δεν ήταν στην Αίθουσα και δεν υπήρχε απαρτία.
Συνεχίζουµε. Υπάρχει κάποια άλλη αντίρρηση…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μην το λέτε αυτό, κυρία Πρόεδρε! Αν οι Βουλευτές καθυστερούσαν πέντε ώρες, θα καθυστερούσαµε να αρχίσουµε τη συνεδρίαση πέντε ώρες; Πού πάει η
αρχή της δεδηλωµένης;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Μην ξαναρχίζουµε το ίδιο θέµα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας έδωσα τον λόγο,
κύριε Αθανασίου; Γιατί δεν ζητάτε τον λόγο για να σας τον δώσω;
Γιατί δεν ζητάτε τον λόγο και παρεµβαίνετε διακόπτοντας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ωραία, κυρία Πρόεδρε, δώστε
µου πάλι τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ζητάτε ξανά τον λόγο;
Δεν διατυπώσατε αντίρρηση στη διαδικασία που πρότεινα.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εγώ διατύπωσα αντίρρηση,
αλλά δεν ήταν εδώ οι εκπρόσωποί µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, λοιπόν, έχετε
τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σας λέω, λοιπόν, ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητά σας. Υπάρχει η αρχή της δεδηλωµένης και συνεπώς δεν χρειάζεται να υπάρχει πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η δεδηλωµένη είναι
κάτι άλλο, κύριε Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αφήστε µε να τελειώσω! Πολύ
περισσότερο που για πολλά νοµοσχέδια, όταν ψηφίζουν….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): «Ωσεί παρόντες» Βουλευτές δεν υπάρχουν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ακούστε να σας πω τώρα. Αφήστε αυτές τις -το βάζω σε παρένθεση- «εξυπνάδες», γιατί σας
λέω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εννοείτε εισαγωγικά!
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σας λέω, λοιπόν, ότι η Βουλή
ψηφίζει πολλά νοµοσχέδια, όταν βρίσκονται στην Αίθουσα µόνο
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ή οι εισηγητές και δεν υπάρχει
πλειοψηφία. Το άρθρο 24 υποχωρεί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν λέει αυτό ο Κανονισµός. Μιλάει για ψηφοφορία επί των παρόντων. Και «ωσεί παρόντες» δεν υπάρχουν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σας εξηγώ, λοιπόν, ότι όλες οι
ψηφοφορίες µπορεί να γίνονται και γίνονται εδώ µόνο µε τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και τα φαινόµενα του
«εγκρίνεται κατά πλειοψηφία» σε µια άδεια επιτροπή, δεν θα επαναληφθούν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μη µου λέτε, λοιπόν, τώρα ότι
είµαστε όλοι παρόντες όταν ψηφίζουµε τα νοµοσχέδια. Μη µου
λέτε ότι υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία όταν ψηφίζουµε τα νοµοσχέδια.
Και σε κάθε περίπτωση, αν καθυστερήσουν να έρθουν οι Βουλευτές τέσσερις ή πέντε ώρες, θα περιµένει η Βουλή, όλοι οι
Υπουργοί και οι Βουλευτές, πέντε ώρες για να υπάρξει απαρτία;
Αυτά είναι πρωτοφανή πράγµατα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µην ανακυκλώνουµε
τη συζήτηση!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είµαστε σύµφωνοι και προχωράµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Με ποιο είµαστε σύµφωνοι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Αθανασίου διατυπώνει µία ακαθόριστη αντίρρηση για τη διαδικασία που πρότεινα. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είναι σύµφωνος µε τη διαδικασία
ή µε την αντίρρηση;
Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Συµφωνούµε, κύρια Πρόεδρε, µε
τη διαδικασία να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της αρχής περί τις
21.00’ και όσοι δεν έχουν εγγραφεί στον κατάλογο, όσοι δεν
έχουν µιλήσει, να εγγραφούν κατά προτεραιότητα στη συζήτηση
επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ωραία.
Υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Γεννηµατά, θα
µιλήσετε, µιας και απουσιάζει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος. Είστε εισηγήτρια. Ελάτε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω πως επειδή
όπως εξελίσσεται η συζήτηση, δεν θα προλάβουν να τοποθετηθούν οι Βουλευτές πριν από τη µεσηµεριανή διακοπή, θα ήταν
προτιµότερο η συζήτηση επί των άρθρων να ξεκινήσει αύριο. Να
ολοκληρωθεί σήµερα ο κατάλογος, µέχρι αργά το βράδυ. Νοµίζω πως έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούν οι περισσότεροι Βουλευτές που το έχουν ζητήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει κάποια άλλη
αντίρρηση;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι, συµφωνούµε µε αυτήν την πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η µόνη που αντίρρηση που έχει διατυπωθεί είναι από την κ. Γεννηµατά, εκ µέρους
του ΠΑΣΟΚ.
Κυρία Γεννηµατά, πρέπει να σας πω ότι αυτή η ρύθµιση την
οποία πρότεινα κατά βάση αδικεί ή περιορίζει τους εγγεγραµµένους Βουλευτές, που είναι ως επί το πλείστον Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Από το κόµµα σας, εν πάση περιπτώσει, απ’ ό,τι βλέπω,
είναι ένας µόνο Βουλευτής.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Μα δεν µιλάω για τους Βουλευτές
του κόµµατός µου µόνο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το λέω για να ξέρετε
ότι η αντίρρησή σας τελικά δεν θα προστατεύσει τον εγγεγραµµένο Βουλευτή από το κόµµα σας.
Εποµένως θα κάνουµε µία ενδεικτική ψηφοφορία.
Συµφωνείτε να προχωρήσουµε έτσι όπως πρότεινα;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ναι, ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συµφωνούµε.
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τι σηµαίνει «ενδεικτική
ψηφοφορία», κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτοί που συµφωνούν
να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι αυτά;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ενδεικτική ψηφοφορία δεν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν υπάρχει κάποιος
που διαφωνεί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εποµένως θα προχωρήσουµε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η διακοπή
θα γίνει στις 16.30’, η Διάσκεψη των Προέδρων από τις 16.45’
µέχρι τις 17.45’ και στις 18.00’ ακριβώς θα ξεκινήσουµε συνεχίζοντας την επί της αρχής συζήτηση, η οποία θα ολοκληρωθεί
περί τις 20.30’ µε 21.00’, οπότε και θα µπούµε στην επί των άρθρων συζήτηση.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ποιος το αποφάσισε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το αποφάσισε η Ολοµέλεια, κύριε Κωνσταντινόπουλε, µε τη διαδικασία της δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόκκαλης, εισηγητής από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Ορίστε, κύριε Κόκκαλη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να µην εξαντλήσω τον χρόνο, προκειµένου να δώσω
τη δυνατότητα σε όλους τους Βουλευτές να αναφέρουν τις απόψεις τους.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός
αναµφίβολα δεκτό πως το σωφρονιστικό µας σύστηµα βρίσκεται
σε τέλµα και δεν στοχεύει στον σωφρονισµό, αλλά στην τιµωρία.
Είναι, επίσης, γενικά αποδεκτό πως τα τελευταία χρόνια έχουµε αποκλίνει από τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου, αγγίζοντας αλλά και ξεπερνώντας τα όρια της αντισυνταγµατικότητας σε πολλές διατάξεις, οι οποίες είχαν θεσπιστεί και είχαν
σχέση µε την ποινική καταστολή αλλά και µε τη σωφρονιστική
πολιτική.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται να δοθεί στον σωφρονισµό η πραγµατική του όρου έννοια, η οποία δεν είναι άλλη από
την επανένταξη.
Ο ποινικός νοµοθέτης, όµως, οφείλει και πρέπει να είναι ψύχραιµος και µη λησµονείτε ότι ο ποινικός νοµοθέτης είµαστε
εµείς. Οφείλει να είναι ψύχραιµος στις αντιδράσεις των οργανωµένων κοινωνιών και κατά την επιβολή της ποινής και κατά τη
διάρκεια της έκτισης αυτής. Είναι αρκετές οι φωνές που λένε
«ασ’ τον να σαπίσει στη φυλακή» ή «κρίµα, είναι άρρωστος. Ας
βγει από τη φυλακή».
Διαπιστώσαµε, κύριε Υπουργέ, στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής που επεξεργάστηκε το παρόν νοµοσχέδιο αφ’
ενός µία τροµολαγνεία από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας,
ότι δηλαδή θα βγουν όλοι οι ποινικοί έξω -λες και οι υπόλοιποι
κρατούµενοι είναι αστικοί- και θα τα κάνουν µπάχαλο, αφ’ ετέρου
δυστυχώς διαπιστώσαµε και µια θεοποίηση του όρου «ασθένεια»,
του όρου «αναπηρία».
Και οι δύο προσεγγίσεις είναι λάθος, διότι δεν συµµερίζονται
τη βασική αρχή του δικαίου, την ασφάλεια δικαίου, αλλά ταυτόχρονα δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τις οργανωµένες κοινωνικές αντιδράσεις.
Κύριε Υπουργέ, κύριε καθηγητά, ως πολύ καλά γνωρίζετε, η
ποινή αποτελεί την αντίδραση της οργανωµένης κοινωνίας στο
έγκληµα. Η έκτιση, όµως, αυτής της ποινής πρέπει να έχει σκοπό
το σωφρονισµό, δηλαδή την επανένταξη. Θα σταθώ στα σηµεία
τριβής του νοµοσχεδίου και στις προτάσεις που κατέθεσαν οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι δεν συµµερίζονται ούτε την τροµολαγνεία, αλλά ούτε και την αναπηροφοβία.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες πιστεύουν και θεωρούν ότι πρέπει να
εµπεδώνεται το αίσθηµα δικαίου και ασφάλειας στους πολίτες,
σε συνδυασµό µε την προστασία της υγείας και της ζωής αυτών,
οι οποίοι έχουν στερηθεί την προσωπική τους ελευθερία, σύµ-
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φωνα πάντα µε την Αρχή της Αναλογικότητας, η οποία ήταν το
εφαλτήριο, ο προποµπός στην πρότασή µας για τη συγκεκριµένη
διάταξη, η οποία από πολλούς κατηγορήθηκε -ίσως και να είναι,
αν και µε τη δική µας πρόταση πλέον, κύριε Υπουργέ, δεν θα
είναι- ότι ήταν φωτογραφική.
Αναφέροµαι στη διάταξη των πασχόντων µε ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και οι οποίοι εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης. Για να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας, πολλοί
είπαν ότι αφορά τον Σάββα Ξηρό. Έχουµε αµετάκλητη δικαστική
καταδίκη, έχουµε θύµατα από τη συγκεκριµένη εγκληµατική δραστηριότητα αφ’ ενός και αφ’ ετέρου έχουµε µια κατάσταση υγείας πολύ σοβαρή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν δύο προτάσεις: άµεση διακοπή
της ποινής, µε ιατρική νοσηλεία του Σάββα Ξηρού ή οποιουδήποτε ήταν σε αυτήν τη θέση. Δεύτερη πρόταση ήταν η έκτιση της
ποινής του υπό το καθεστώς της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Με
χαρά διαπιστώσαµε -και προχτές στην επιτροπή, αλλά και σήµερα από αυτό το Βήµα- ότι ο Υπουργός έκανε δεκτό το αίτηµα
για την ηλεκτρονική επιτήρηση.
Νοµίζω ότι µε αυτήν την πρόταση παράγεται και εµπεδώνεται
η ασφάλεια δικαίου στους πολίτες. Οφείλουµε να είµαστε ψύχραιµοι και τολµώ να πω ότι ακούστηκαν εκφράσεις και ονόµατα,
όπως τι σχέση µπορεί να έχει ο Τεµπονέρας µε το συγκεκριµένο
θέµα. Επαναλαµβάνω πως ο ποινικός νοµοθέτης πρέπει να είναι
ψύχραιµος. Πιστεύω πως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δώσαµε την
ορθή λύση, αφ’ ενός σεβόµενοι το αίσθηµα ασφάλειας που πρέπει εµείς οι ίδιοι να παράγουµε και να εµπεδώνεται στους πολίτες, αφ’ ετέρου όµως την προστασία της υγείας των κρατουµένων.
Θα ήθελα να ανοίξω µια παρένθεση. Κύριε Υπουργέ, µε το καθεστώς της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα βοηθηθούν εκατοντάδες κρατούµενοι. Κύριε Αθανασίου, νοµίζω επί δική σας υπουργία θεσµοθετήθηκε η ηλεκτρονική επιτήρηση και πολύ σωστά
έγινε.
Θα βοηθήσει εκατοντάδες κρατουµένους. Επίσης θα βοηθήσει, ώστε η προσωρινή κράτηση να λύσει τα χέρια πάρα πολλών
δικαστών, που αντί να το έχουν ως έσχατο µέτρο δικονοµικού
καταναγκασµού ήταν το πρώτο που έκαναν. Συνεπώς µε τη δική
µας πρόταση, µε το γνωστό βραχιολάκι, το οποίο πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί, επωφελούνται δικαίως εκατοντάδες κρατούµενοι και µπαίνει σε λειτουργία ο πολύ σωστός θεσµός της
ηλεκτρονικής επιτήρησης, κύριε Αθανασίου, τον οποίο εσείς εισηγηθήκατε και ψηφίσατε.
Το δεύτερο σηµείο τριβής είναι τα καταστήµατα κράτησης.
Κατ’ αρχάς, θα συµφωνήσω µε την εισηγήτρια της Χρυσής
Αυγής ότι δεν ξεκίνησαν να λειτουργούν, άρα γιατί διαφωνούµε;
Με την εξαγγελία τους; Απόδειξη ότι δεν έλυσαν κάποιο πρόβληµα ποιο είναι; Απευθύνοµαι στη Νέα Δηµοκρατία. Ελέγξτε την
παραβατικότητα από τότε που οι συγκεκριµένες φυλακές εξαγγέλθηκε ότι θα είναι του τύπου Γ’, αν από τότε που το εξαγγείλατε έχει αυξηθεί ή µειωθεί. Σας ενηµερώνω ότι έχει αυξηθεί.
Συνεπώς το εξαγγελθέν µέτρο και όχι υλοποιηθέν –διότι στην
πράξη δεν λειτούργησε ποτέ- έχει αποτύχει.
Ο θεσµός της υφ’ όρων απόλυσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τωρινός. Ο πλέον πρόσφατος είναι ο ν. 4242/2014.
Περιελάµβανε διατάξεις σχεδόν ίδιες. Είναι θεσµός ο οποίος έχει
αρκετά χρόνια στο ποινικό µας δίκαιο. Με τις περισσότερες διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου κατ’ αρχήν έχει συµφωνήσει η
πλειονότητα των φορέων, την οποία πρέπει να σεβαστούµε: εκπρόσωποι σωφρονιστικών καταστηµάτων, Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων. Αυτό νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό. Ας πούµε
ότι εµείς κάναµε λάθος. Αυτοί που εκφράζουν την επιστηµονική
κοινότητα έκαναν και αυτοί λάθος;
Διαπνέεται συνεπώς από µια βασική αρχή το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο: του ορισµού του σωφρονισµού στη σωστή του έννοια,
δηλαδή την επανένταξη και όχι τη συνέχιση της τιµωρίας. Η τιµωρία είναι η επιβολή της ποινής. Είναι η οργανωµένη αντίδραση
της πολιτείας. Η συνέχιση της έκτισης αυτής είναι άλλο πράγµα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε
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βασικές αρχές το δικαίου. Είπαµε, ούτε να θεοποιούµε την ασθένεια, αλλά ούτε και την τροµολαγνεία.
Σε σωστή κατεύθυνση είναι και οι διατάξεις που αφορούν τους
ανηλίκους. Επ’ ουδενί ο ανήλικος δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται
ως εγκληµατίας.
Σε σωστή επίσης κατεύθυνση είναι και οι διατάξεις που αφορούν τους εξαρτηµένους χρήστες. Θα τα αναλύσουµε, όµως,
αυτά στη συνεδρίαση που αφορά τα άρθρα.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο κινείται σε ορθή κατεύθυνση. Εξυπηρετεί τις αρχές του κράτους δικαίου. Εξυπηρετεί το σκοπό του
σωφρονισµού που είναι η επανένταξη.
Με χαρά εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες διαπιστώσαµε ότι από
τις δύο προτάσεις µας έγινε δεκτή η µία από τον αρµόδιο
Υπουργό και προτείνουµε την ψήφισή του.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι ήµουν συνεπέστατος σε αυτό που
είπα. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Κόκκαλη.
Καλείται στο Βήµα η κ. Φώφη Γεννηµατά, ειδική αγορήτρια
από το ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κυρία Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η εξέλιξη του νοµοθετικού έργου
αποτυπώνει µε αυθεντικό τρόπο τη γενικότερη εικόνα της Κυβέρνησης. Οι µεγάλες προσδοκίες του αντιπολιτευτικού λόγου αντικαθίστανται η µία µετά την άλλη από τις µεγάλες χαµένες
προσδοκίες στη δύσκολη κυβερνητική πράξη. Η Κυβέρνηση µπορεί ήδη να χαρακτηριστεί ως η Κυβέρνηση των µεγάλων χαµένων
ευκαιριών, χαµένες ευκαιρίες για τη χώρα όπου οι θυσίες των
πολιτών δίνονται βορά σε ιδεοληψίες, προχειρότητα, επικοινωνιακή και µόνο διαχείριση των προβληµάτων και απουσία οποιουδήποτε σχεδίου.
Η Κυβέρνηση αντί να αξιοποιεί το χρόνο για όλα όσα πρέπει η
ίδια να κάνει, τον σπαταλά µαζί µε τα τελευταία αποθέµατα ρευστότητας, ποντάροντας στο τι δεν θα κάνουν οι άλλοι. Δεν θα
χρεοκοπήσουµε, γιατί κανείς δεν θέλει Grexit. Δεν θα µας αρνηθούν, γιατί δεν θέλουν την Ελλάδα έξω από την Ευρώπη. Είναι η
επικίνδυνη θεωρία που ακούγεται δυστυχώς από επίσηµα χείλη
Υπουργών. Αντί να εργάζεστε για την έξοδο από την κρίση µε
ασφαλή βήµατα, επί της ουσίας πειραµατίζεστε και προσπαθείτε
να επινοήσετε ενόχους µέσα ή έξω από τη χώρα για µια πιθανή
σας αποτυχία.
Ήσασταν τόσα χρόνια στην Αντιπολίτευση, τόσα χρόνια αγανακτισµένοι, τόσα χρόνια επενδύατε στον λαϊκισµό, τη δηµαγωγία, τους προπηλακισµούς των πολιτικών σας αντιπάλων µε
µοναδικό σκοπό να κερδίσετε την εξουσία. Ήρθε η ώρα για την
Αριστερά. «Πρώτη φορά Αριστερά» είπατε στους πολίτες και σας
πίστεψαν, θεώρησαν ότι είστε η εναλλακτική λύση. Είχατε τόσο
χρόνο για να προετοιµαστείτε έξω από τον χορό, µακριά από τα
προβλήµατα.
Ποιο είναι, λοιπόν, το σχέδιο της Αριστεράς για τη διακυβέρνηση του τόπου; Η αδυναµία διακυβέρνησης, η ανικανότητα είναι
Αριστερά;
Δεν υπάρχει ενιαία κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι έχετε συστήσει πολλές καινούργιες θέσεις συντονιστών, συντονιστές για
το κυβερνητικό έργο, για τη διαφθορά, για τους µετανάστες και
ο συντονισµός ακόµη αναζητείται.
Είναι Αριστερά να µην εφαρµόζεται ο νόµος στην περίπτωση
του Πανεπιστηµίου; Είναι Αριστερά ο αρµόδιος Υπουργός να
ζητά οδηγίες από τον Πρωθυπουργό; Ποιος αποφασίζει τελικά
σε αυτόν τον τόπο και ποιος είναι υπεράνω του νόµου; Καλείστε
να µας απαντήσετε.
Εφαρµόζετε µία πολιτική, η οποία άγεται και φέρεται ανάµεσα
στις δεσµεύσεις προς τις συνιστώσες και στην παραχώρηση ζωτικού χώρου στον κ. Καµµένο, µία πολιτική που οδηγεί από την
αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού και την ανοχή στους καταληψίες
µέχρι τα γλέντια στο Σύνταγµα και τα αρνιά στο Γουδί.
Αλήθεια, είναι Αριστερά η υιοθέτηση της πολιτικής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στο θέµα των προσφύγων; Συνέλθετε! Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήρθαν στην Ελλάδα για να λιαστούν, ήρθαν
αναζητώντας µια θέση στον ήλιο. Δεν µπορείτε να βλέπετε απο-
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σπασµατικά τα θέµατα παραπλανώντας και την κοινή γνώµη και
τους πρόσφυγες.
Χρειάζεται διακοµµατική συνεννόηση, γιατί πρέπει επιτέλους
να γίνουν πολλά, να καταρρίψουµε τους µύθους που γεννούν ρατσισµό και ξενοφοβία, να φτιάξουµε δοµές και διαδικασίες σύµφωνα µε τον νόµο. Έτσι θα µπορέσουµε να γίνουµε αξιόπιστοι
συνοµιλητές στην Ευρώπη, όχι µε αντιευρωπαϊκούς εντυπωσιασµούς για εσωτερική κατανάλωση.
Εφαρµόστε το υπάρχον νοµικό πλαίσιο. Επικαιροποιήστε το
Action Plan για τη διαχείριση µεταναστευτικών ροών που εγκρίθηκε το 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έτσι και µόνο
θα µπορέσετε να διεκδικήσετε περισσότερους πόρους για να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα.
Είστε Αριστερά που µοιράζετε τη χώρα σε ζώνες επιρροής; Τη
Θράκη και την Εθνική Άµυνα την παραχωρήσατε στους Ανεξάρτητους Έλληνες, τα πανεπιστήµια και την πρωτοβουλία για αλλαγές στη δικαιοσύνη στους καταληψίες, την εκπαίδευση στην
κοµµατοκρατία, τη δηµόσια διοίκηση στον κ. Κατρούγκαλο. Κλείνετε το µάτι στους πολίτες και τους καλείτε να αναζητήσουν
αυτήν τη φορά έναν αριστερό µπάρµπα στην Κορώνη. Ψάχνουµε
σε όλα αυτά να βρούµε πού είναι η Αριστερά. Ε όχι, λοιπόν. Η
νέα σύγχρονη Αριστερά δεν µπορεί να είναι η αντίληψη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας έχουµε ξαναπεί ότι το σχέδιο
νόµου που συζητάµε σήµερα, είναι βαθιά συντηρητικό. Δεν ακούσαµε από εσάς ούτε µία κουβέντα για την απειλή που υφίστανται
οι σύγχρονες δηµοκρατίες από την τροµοκρατία. Ας απολυθούν
κρατούµενοι για τέτοια θέµατα µόνο αν κριθεί ατοµικά από τις
δικαστικές αρχές η κάθε ξεχωριστή περίπτωση µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της. Να επιµείνετε, όµως, εδώ, όλοι στην ηθική
και πολιτική απαξία αυτών των εγκληµάτων.
Μέσα σε αυτό το κλίµα ζητά η Κυβέρνηση να νοµοθετήσουµε
χωρίς καµµία καθυστέρηση σε έναν ιδιότυπο κοινοβουλευτικό
αγώνα δρόµου. Σας το είπαµε και προχθές, κύριε Υπουργέ, να
µην φέρετε το νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια αν δεν έχουν σταµατήσει οι καταλήψεις. Δεν έχετε, λοιπόν, σήµερα το δικαίωµα να
µιλάτε για συκοφαντία. Είχατε την ευκαιρία να σταµατήσετε όλη
αυτήν τη συζήτηση. Σας ζητήσαµε να απαλλάξετε την ελληνική
Βουλή από την πίεση των ακραίων εξωθεσµικών παραγόντων,
που ζητούν τι άλλο; Την εκπλήρωση των προεκλογικών υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ.
Επικρατεί µία γενικευµένη αίσθηση στην κοινωνία ότι η πολιτεία εκβιάζεται από ακραία στοιχεία και δυστυχώς, δεν φταίει η
τροµολαγνεία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για αυτό. Είναι η
ίδια η Κυβέρνηση και οι ακραίοι συνοµιλητές της που έδωσαν
πλείστες αφορµές για τον αποπροσανατολισµό της διαδικασίας,
µε αποτέλεσµα η συζήτηση πολλές φορές να επεκταθεί και σε
θέµατα εκτός του νοµοσχεδίου.
Επίσης, δυστυχώς, η Κυβέρνηση έκανε ό,τι µπορούσε για να
δικαιολογήσει τις απόψεις που την θέλουν να άγεται και να φέρεται από τους ακραίους καταληψίες. Γιατί πώς αλλιώς να ερµηνεύσουµε ότι το νοµοσχέδιο απαντά σε πολύ συγκεκριµένα
αιτήµατα, πολύ συγκεκριµένων κύκλων που υποστηρίζουν πολύ
συγκεκριµένες κατηγορίες κρατουµένων για βαριά οργανωµένη
µορφή εγκληµατικότητας; Πώς αλλιώς να ερµηνεύσουµε το ζήλο
και τη σπουδή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την προτεραιοποίηση αυτού του νοµοσχεδίου έναντι άλλων που είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο Υπουργός; Τι άλλαξε στην ατζέντα της Κυβέρνησης;
Εµµένετε σε διατάξεις που, όπως επανειληµµένως τονίσαµε,
δηµιουργούν σοβαρά ζητήµατα για την προστασία των δικαιωµάτων των κρατουµένων, τη διατήρηση µιας ήρεµης και ασφαλούς διαβίωσης στις φυλακές, αλλά και την ίδια τη δηµόσια
ασφάλεια. Προχωράτε σε διευθετήσεις και εξόφληση γραµµατίων και είναι πολύ συγκεκριµένα τα σηµεία του νοµοσχεδίου που
αυτό γίνεται σαφές.
Πρώτα µε τη δογµατική κατάργηση των φυλακών υψίστης
ασφαλείας. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση αφού δεν µπόρεσε να καταργήσει τα µνηµόνια µε ένα άρθρο, έρχεται να το κάνει αυτό
στις φυλακές τύπου Γ’. Και βέβαια η επιλογή αυτή απαντά στην
προεκλογική δέσµευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δίνει, όµως, καµµία
απάντηση στα ζητήµατα ασφαλείας που οδήγησαν στη δηµιουρ-
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γία αυτών των δοµών που όµοιές τους λειτουργούν και αλλού
στην Ευρώπη κι αυτό γιατί δεν λαµβάνεται καµµία µέριµνα για
το τι θα γίνει την επόµενη ηµέρα, όταν όλοι γνωρίζουµε ότι δεν
υπάρχουν και δεν λειτουργούν πτέρυγες ασφαλείας στις ελληνικές φυλακές πλην Δοµοκού.
Πού θα µεταχθούν οι επικίνδυνοι κρατούµενοι; Θα επιστρέψουν εκεί που βρίσκονταν; Η απόλυτη κατάργηση των φυλακών
τύπου Γ’ επαναφέρει τους επικίνδυνους κρατούµενους στο προηγούµενο καθεστώς κυριαρχίας τους στις περιφερειακές φυλακές. Πώς θα προστατευθούν οι υπόλοιποι κρατούµενοι και οι
σωφρονιστικοί υπάλληλοι από τις απειλές, τους εκβιασµούς και
τις κακοποιήσεις;
Θέλω να επαναλάβω και να αποσαφηνίσω ότι δεν είµαστε δογµατικά υπέρµαχοι των φυλακών Γ’ τύπου. Όµως, η αυτόµατη,
πρόχειρη κατάργησή τους µας ανησυχεί πολύ. Διότι αντί να
επέµβετε δηµιουργικά στους όρους λειτουργίας των φυλακών
ασφαλείας, αντί να δηµιουργήσετε περισσότερες πτέρυγες
ασφαλείας σε περισσότερα καταστήµατα, για να καταπολεµήσετε την υπερσυγκέντρωση που αναφέρεται και στην αιτιολογική
έκθεση, εσείς προτιµάτε να αυξήσετε τις πιθανότητες εξαγωγής
της βίας στην κοινωνία, υπονοµεύοντας τελικά τη δηµόσια ασφάλεια.
Μαζί µε τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, δυστυχώς, κύριε
Υπουργέ, καταργείτε τελικά και την ίδια την ασφάλεια.
Το δεύτερο σηµείο στο οποίο διαφαίνεται η εµµονή της Κυβέρνησης εντοπίζεται στην άρνησή σας να εισάγετε εξαιρέσεις
στις διατάξεις του νοµοσχεδίου για την αποσυµφόρηση των φυλακών, καθώς και για τις διατάξεις για την απόλυση κρατουµένων µε αναπηρία ή υπερηλίκων. Προχωρείτε σε οριζόντιες απολύσεις, χωρίς να προβλέπετε κανένα κριτήριο, κανένα περιορισµό. Δεν προβλέπετε καν την κρίση ενός δικαστικού συµβουλίου.
Επιµένουµε ότι είναι απαραίτητο να εξαιρεθούν συγκεκριµένα
βαρύτατα και σοβαρότητα αδικήµατα, όπως η εσχάτη προδοσία,
οι τροµοκρατικές πράξεις και ο βιασµός.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες εξαιρέσεις είχαν προβλεφθεί
σε όλες τις ανάλογες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και µε το ν. 4043/2012 και µε τον πρόσφατο ν. 4274/2014.
Αναρωτιόµαστε αλήθεια: Ποια είναι τελικά τα οφέλη αυτής της
παρέµβασης; Έστω ότι θα καταφέρετε την απόλυση χιλίων ατόµων. Οι επτακόσιοι θα σας έρθουν άµεσα από τα κρατητήρια.
Πώς θα βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση; Πώς θα γλιτώσουµε
δήθεν τις καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης;
Καµµία καταδίκη δεν θα γλιτώσουµε, γιατί, πολύ απλά, καµµία
οριστική, καµµία πειστική λύση δεν δίνουµε στο χρόνιο πρόβληµα των ελληνικών φυλακών.
Όσον αφορά το επίµαχο ζήτηµα µε τους κρατούµενους µε
αναπηρία, επαναλαµβάνω ότι οι Βουλευτές δεν είµαστε ούτε γιατροί ούτε δικαστές. Αυτό είναι έργο επιστηµονικό, δικαστικό, και
θα πρέπει να αφεθεί στα αρµόδια όργανα η κρίση για τη διακοπή
της έκτισης της ποινής, όπως ισχύει µέχρι σήµερα.
Είναι απαραίτητες και εδώ, λοιπόν, οι εξαιρέσεις. Είναι νοµικά
και πρακτικά αναγκαίο το φίλτρο της δικαστικής κρίσης.
Τις προηγούµενες ηµέρες στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής
έγιναν πολλές τοποθετήσεις µε διαφορετικό πρόσηµο. Εµείς
προτιµήσαµε να κάνουµε δηµιουργική αντιπολίτευση, να θέσουµε όλα τα ζητήµατα στις πραγµατικές τους βάσεις και είναι
θετικό ότι ορισµένες από τις παρατηρήσεις µας ελήφθησαν υπ’
όψιν από τον Υπουργό.
Θα υπερψηφίσουµε ορισµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τα ναρκωτικά. Περιµένουµε να δούµε
αν θα χωριστεί το άρθρο 2 σε διαφορετικές παραγράφους.
Όλα αυτά τα λέµε υπεύθυνα, γιατί γνωρίζουµε πολύ καλά την
κατάσταση στις φυλακές. Ακούσαµε Βουλευτές της Πλειοψηφίας να διαµαρτύρονται για την εικόνα των φυλακών που τους
παρέδωσαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Ακούσαµε τον Υπουργό κ. Βούτση να λέει ότι το σωφρονιστικό σύστηµα δεν παρέχει κανενός είδους σωφρονισµό.
Τα γνωρίζουµε όλα αυτά. Κανείς δεν µπορεί να κρύβεται πίσω
από το δάχτυλό του και από ιδεολογικές εµµονές. Στις ελληνικές
φυλακές υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, ανθρωπιστική τραγωδία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και δεν νοµίζω να υπάρχει κανείς µέσα σε αυτήν την Αίθουσα που
να το αµφισβητεί αυτό.
Αυτήν ακριβώς την κατάσταση πρέπει να αλλάξουµε. Γι’ αυτήν
ακριβώς τη µεταρρύθµιση κάναµε λόγο σε όλες τις συνεδριάσεις
της αρµόδιας επιτροπής. Γι’ αυτόν τον λόγο επιµένουµε και ζητάµε την επίσπευση των µεγάλων ιστορικών µεταρρυθµίσεων
στα πεδία της ποινικής δικαιοσύνης και του σωφρονιστικού συστήµατος.
Με τους νέους κώδικες: Ποινικό, Σωφρονιστικό και Ποινικής
Δικονοµίας. Με την ενίσχυση των υποδοµών, την εκπαίδευση του
προσωπικού, τη δηµιουργία σύγχρονων διαπαιδαγωγικών δοµών
για τους ανήλικους. Με τον εκσυγχρονισµό του Ποινικού µας Δικαίου, την ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών ποινής, την αποποινικοποίηση πράξεων χαµηλής απαξίας.
Μόνον έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και όχι µε µερικές
ακόµα αποσπασµατικές, µεµονωµένες διατάξεις πρόκειται η ελληνική πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων απέναντι
στους ανθρώπους που διαβιούν σήµερα σε απάνθρωπο, περιοριστικό περιβάλλον, αυτό της ελληνικής φυλακής.
Ας µην αφήσουµε και αυτήν την ευκαιρία να πάει χαµένη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Γεννηµατά.
Περατώθηκε, κυρίες και κύριοι, ο κατάλογος των ειδικών αγορητών.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των κοινών αγορητών. Θα έλθει
στο Βήµα ο κ. Σωκράτης Φάµελλος, θα ακολουθήσει η κ. Μπακογιάννη, η οποία πήρε τη θέση του κ. Τασούλα, ο οποίος τη διατηρεί για αργότερα και θα ακολουθήσει µετά την κ. Μπακογιάννη, όπως ζήτησε, ο αξιότιµος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλος.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά, παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι, ξεκινώντας τον κύκλο των τοποθετήσεων των Βουλευτών, είµαι
υποχρεωµένος να επαναφέρω τη συζήτηση στα πραγµατικά επίδικα του νοµοσχεδίου το οποίο συζητάµε σήµερα. Νοµίζω ότι
µέσα σε αυτήν τη συζήτηση θα µπορέσουµε να διερευνήσουµε
τους λόγους και τις πραγµατικές αιτίες για τις οποίες η Αντιπολίτευση συσκοτίζει τα πραγµατικά επίδικα και το ζητούµενο του
νοµοσχεδίου αυτού.
Όµως, δεν µπορώ να µη µπω στον πειρασµό να πω ότι είναι
κατανοητό γιατί επιδιώκει µία συντηρητική, µία στροφή καθυστέρησης για τη χώρα η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας. Όµως,
για εµάς είναι περίεργο να ακούµε κριτική από την Αριστερά και
τον λόγο της Αριστεράς από ένα κόµµα το οποίο ήταν η πατερίτσα της πιο συντηρητικής, της πιο ανιστόρητης, της πιο -αν θέλετε- άδικης στροφής της Ελλάδας τα τελευταία τρία χρόνια.
Αυτά ακούσαµε από την τελευταία οµιλήτρια.
Όµως, αυτά τα ζητήµατα στα οποία πρέπει να τοποθετηθούµε,
τα ζητήµατα στα οποία πρέπει να απαντήσουµε -και πρέπει, αγαπητοί συνάδελφοι, να απαντήσουµε όλοι µαζί- είναι τα εξής: Θέλουµε ή όχι τη χώρα µας να την προστατεύσουµε από την
εγκληµατικότητα; Θέλουµε χαµηλότερη ή υψηλότερη εγκληµατικότητα; Θέλουµε να ασκήσουµε πολιτικές πρόληψης της εγκληµατικότητας ή να τα αφήσουµε όλα ξέφραγο αµπέλι, όπως
ήταν µέχρι τώρα; Θέλουµε να κρατήσουµε τους νέους µακριά
από το έγκληµα; Θέλουµε να γίνουµε πιο ασφαλής χώρα; Θέλουµε να επανέλθει η νοµιµότητα στην Ελλάδα; Θέλουµε ταυτόχρονα να τιµήσουµε την ευρωπαϊκή πορεία και να γλιτώσουµε
πρόστιµα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;
Θα µου πείτε το εξής: Είναι δυνατόν όλα αυτά να λυθούν µε
το καθεστώς των φυλακών, µε το αν δηλαδή οι φυλακές, τα σωφρονιστικά καταστήµατα θα είναι σύµφωνα µε τη διεθνή νοµική
κοινότητα και θα ακολουθήσουν τα δηµοκρατικά και ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά που εισάγει το νοµοσχέδιο;
Αγαπητοί συνάδελφοι, µόνο έτσι µπορούµε να κάνουµε µία
στροφή στη χώρα και στην κουλτούρα της κοινωνίας και να αποφύγουµε την εγκληµατικότητα. Θα σας διαβάσω τι έχει πει ο δι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ’ - 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

ευθυντής των φυλακών µιας ευρωπαϊκής χώρας, στη φυλακή του
οποίου η υποτροπή στο έγκληµα ανέρχεται µόνο στο 16%: «Με
το να κάνεις κάποιον να υποφέρει δεν κερδίζεις τίποτα. Η τιµωρία
του ήταν να χάσει την ελευθερία του. Με το να αντιµετωπίζεις
κάποιον σαν ζώο στη φυλακή το πιο πιθανό είναι να τον κάνεις
να λειτουργήσει σαν ζώο και στην κοινωνία, όταν βγει.»
Η συγκεκριµένη φυλακή, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει 16% υποτροπή. Η χώρα που ασκεί τέτοιες πολιτικές -και δεν θέλω να τη
διαφηµίσω- έχει 30%. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, πολύ µεγαλύτερες, στις οποίες ακολουθείται ένα άλλο σωφρονιστικό σύστηµα, η υποτροπή στο έγκληµα µετά τη φυλακή ανέρχεται στο
60%. Αυτό το µοντέλο θέλετε να ακολουθήσουµε;
Σε αυτό πρέπει να τοποθετηθείτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι
πολύ συγκεκριµένο και δεν έχει να κάνει µε τον εντυπωσιασµό
της διαδικασίας τον οποίο εισαγάγατε στην αρχή.
Όµως, επειδή το πιο λαµπρό κοµµάτι της χώρας µας, το πιο
ελπιδοφόρο είναι η νεολαία, τι σηµαίνει για τους ανήλικους ο εγκλεισµός; Τι σηµαίνει να έχουµε ανήλικους στις φυλακές και
πόσο διαπαιδαγωγεί και πόσο αποτρέπει από το έγκληµα;
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι η χώρα µας έχει το µεγαλύτερο
ποσοστό, το µεγαλύτερο πλήθος ανήλικων παραβατών και ανήλικων φυλακισµένων στην Ευρώπη και αυτό είναι σε πλήρη αντίθεση µε τις ευρωπαϊκές αρχές. Υπάρχουν χώρες, όπως είναι η
Ισπανία, που δεν έχουν κανέναν ανήλικο µέσα στις φυλακές.
Εµείς έχουµε πέντε φυλακές ανηλίκων. Προσέξτε: Ο Συνήγορος
του Παιδιού έχει πει ότι οι ελληνικές φυλακές ανηλίκων είναι τραγικές, οι υποδοµές τους είναι απαράδεκτες, δεν έχουν τις ελάχιστες συνθήκες υγιεινής. Και αντέχατε αυτό το καθεστώς να το
καλύπτετε µε τη λειτουργία της Βουλής εδώ και τόσα χρόνια,
από τη Μεταπολίτευση και µετά. Αυτή ήταν η κατάσταση την
οποία ονειρευόµασταν για το µέλλον της Ελλάδας;
Όµως, δεν είναι µόνο οι συνθήκες που ζουν τα παιδιά στις φυλακές. Έχει να κάνει µε το ότι το 45% των αποφυλακισµένων ανηλίκων επιστρέφουν στο έγκληµα, γιατί αναπαράγεται το έγκληµα
µέσα στις φυλακές.
Εµείς, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αποτρέψουµε
ακόµη και τον ανήλικο παραβάτη από το να επανέλθει στον ίδιο
δρόµο για όλη του τη ζωή και πρέπει οι φυλακές να αποτελέσουν
κέντρο σωφρονισµού, να λειτουργήσουν προληπτικά για το έγκληµα και όχι να µας παρασύρουν σε έναν κατήφορο, σε µία χιονοστιβάδα αναπαραγωγής. Η ευρωπαϊκή πορεία, η ευρωπαϊκή
ένταξη της χώρας µάς υποχρεώνει να το αλλάξουµε. Το ότι διαφωνείτε µας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και το τι θέλετε ειλικρινά
είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαντηθεί στη σηµερινή συνεδρίαση.
Η Κυβέρνηση έχει καταθέσει ένα νοµοσχέδιο το οποίο πολύ
απλά λέει «θέλουµε σωστές φυλακές στη χώρα µας, για να είναι
πιο ασφαλής η κοινωνία µας και να τηρούνται και οι αρχές του
ανθρωπισµού».
Όσα περιγράφηκαν κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην
επιτροπή και τα περιέγραψε εύγλωττα και ο κ. Κικίλιας και ο κ.
Αθανασίου -εννοώ µε την κατάσταση που επικρατούσε πριν, το
µπες-βγες στον Κορυδαλλό, ακόµη και µε ελικόπτερα- είναι κάτι
το οποίο µας βρίσκει όλους, αν θέλετε, να διαφωνούµε. Θα το
αλλάξουµε; Διότι, απ’ ό,τι κατάλαβα, η στάση της Αντιπολίτευσης
στο να µην αλλάξουµε τίποτα στις φυλακές είναι να συντηρήσουµε την ίδια κατάσταση. Αυτό θέλετε να κάνουµε; Συνηγορείτε, δηλαδή, µε ένα καθεστώς ανοµίας, µε ένα καθεστώς ατιµωρησίας, µε ένα καθεστώς να µπαίνει και να βγαίνει όποιος
θέλει, γιατί πολύ απλά δεν χωρούν οι φυλακές, που έχουν ήδη
25% περισσότερο πληθυσµό.
Η επιλογή του νοµοσχεδίου είναι µία επιλογή η οποία είναι
απόλυτα σύµφωνη µε τους θεσµούς και όσοι εκ του πονηρού
αναφέρουν ότι είναι εξωθεσµικά τα κίνητρα του ΣΥΡΙΖΑ, ακόµα
και της κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, πρακτικά ψεύδονται και
παρασύρουν την κοινωνία σε ένα δρόµο που δεν έχει διέξοδο.
Διότι ο µόνος, ο οποίος εφαρµόζει σήµερα την πρόταση των θεσµών είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης µε το νοµοσχέδιο. Διότι οι
ευρωπαϊκοί φορείς και οι φορείς του Συνήγορου του Πολίτη και
του Παιδιού, που επί της προηγούµενης κοινοβουλευτικής περιόδου διοικήσεως είχαν πάρει τις θέσεις τους, προτείνουν αυτά
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που λέει το νοµοσχέδιο. Μόνο εξωθεσµικά παπαγαλάκια του
Σόιµπλε, της «BILD» λένε να µην το εφαρµόσουµε.
Εµείς, λοιπόν, πρέπει να είµαστε σοβαροί και να πούµε ότι
σύµφωνα µε τους θεσµούς, σύµφωνα µε την οργανωµένη λειτουργία της κοινωνίας και χωρίς να υπακούµε σε εξωθεσµικές
πιέσεις για κάτι που είχαµε ήδη καταθέσει στον προγραµµατικό
λόγο, θα επαναφέρουµε και σε αυτό το πεδίο τη νοµιµότητα και
την ειλικρινή και ισότιµη συνεργασία µε τους διεθνείς φορείς.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα περιεχόµενα του νοµοσχεδίου,
πρώτα απ’ όλα, λειτουργούν αντιεγκληµατικά, γιατί δεν αναπαράγουν εστίες αναπαραγωγής της βίας και της εγκληµατικότητας µέσα στις φυλακές. Δυστυχώς η αναπαραγωγή της βίας είναι
καθηµερινότητα στις φυλακές. Ταυτόχρονα, έχουν και σωφρονιστικό και δικαιοπρακτικό χαρακτήρα και λένε ψέµατα όσοι χρησιµοποιούν µισές φράσεις του Υπουργού για να πουν ότι έχει
αποσπασµατικό χαρακτήρα το νοµοσχέδιο.
Δεν είπε αυτό ο Υπουργός. Είπε ότι θα συµπληρωθεί και µε το
Σωφρονιστικό Κώδικα και µε τον Ποινικό Κώδικα, διότι είναι ενιαία λογική να έχουµε ασφαλή λειτουργία των φυλακών, να υπακούµε στις διεθνείς συνθήκες και να τηρούµε τον ανθρωπισµό
σε όλα τα επίπεδα, και των παιδιών και των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες και των υπερηλίκων. Αυτή είναι η ενιαία λογική που έχει
αυτή τη στιγµή το νοµοσχέδιο.
Δεν µπορώ να καταλάβω το εξής: Δεν είναι απλή λογική να µην
επιτρέψουµε στους πεντακόσιους έξι φυλακισµένους -που δεν
είναι πια φυλακισµένοι, δεν είναι πια κατηγορούµενοι, αλλά είναι
φιλοξενούµενοι, ξένοι στις φυλακές µας- να πάνε στις χώρες
τους; Τι πιο λογικό να µειώσουµε αυτό το φορτίο από τις φυλακές; Γιατί δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε σε αυτό που είναι
πάρα πολύ απλή λογική;
Επιτρέψτε µου να πω ότι η επιλογή της Κυβέρνησης να στοχεύσει στις ειδικές κοινωνικές οµάδες των ανήλικων παραβατών
και των ΑΜΕΑ πρέπει να συνδυαστεί και µε τη δική µας λειτουργία µέσα στην κοινωνία, µε ένα συνολικό πλαίσιο επανένταξης.
Διότι το στίγµα των φυλακών γι’ αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων
τούς ακολουθεί παντού και δεν µπορούν να ενταχθούν ούτε στην
κοινωνία, ούτε στην οικογένεια, ούτε στην εργασία. Πρέπει να
συνηγορήσουµε, ώστε να τους ενσωµατώσουµε στη λειτουργία
της ζωής της κοινωνίας, και όχι να εξακολουθήσουν να φεύγουν
και από την κοινωνία και από την Ελλάδα, όπως έκαναν αρνητικές
πολιτικές που εφαρµόζονταν τόσα χρόνια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι και στο επίπεδο των φυλακών και στο επίπεδο των σωφρονιστικών καταστηµάτων και στο
θέµα της δικαιοσύνης η χώρα µας πρέπει να κάνει µια µεγάλη
στροφή. Να κάνει µια µεγάλη στροφή στον Διαφωτισµό της Γαλλικής Επανάστασης, που ξεχάσατε, να κάνει µια µεγάλη στροφή
στις αξίες του ανθρώπου. Να κάνει, όµως, πρώτα απ’ όλα, µία
µεγάλη στροφή στην τιµιότητα, στη δικαιοσύνη. Αυτό κάνει αυτό
το νοµοσχέδιο και γι’ αυτό θα το υποστηρίξουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Φάµελλε. Τον λόγο έχει η κ. Μπακογιάννη από τη Νέα Δηµοκρατία. Ακολουθεί ο κ. Αντώνιος Γρέγος και ο κ. Παναγιώτης
Καρκατσούλης µετά τον κύριο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κυρία Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Ρόναλντ Στιούαρτ, τον
Ιωάννη Βαρή, τον Οµέρ Σιπαχίογλου, τον Κωστή Περατικό, τον
Στίβεν Σόντερς, το Θάνο Αξαρλιάν τους δολοφόνησε ο Σάββας
Ξηρός. Στις δολοφονίες του Γουίλιαµ Νορντίν, του Παύλου Μπακογιάννη, του Τσετίν Γιοργκού, του Μιχάλη Βρανόπουλου συνεργός ήταν ο Σάββας Ξηρός.
Δεκάδες πολίτες, εργαζόµενοι, αστυνοµικοί τραυµατίστηκαν
από τη δράση του Σάββα Ξηρού και ακόµα ταλαιπωρούνται ανάπηροι, τυφλοί, ανίκανοι προς εργασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια στιγµή ευρύτερης κρίσης, όπου η Ελλάδα θα χρειαζόταν το σύνολο των δυνάµεών της
ενωµένο σε ένα εθνικό µέτωπο για την αντιµετώπιση της κρίσης,
η Κυβέρνηση επιλέγει µε το νοµοσχέδιο «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’
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τύπου και άλλες διατάξεις» να χαράξει νέες διαχωριστικές γραµµές και να σπείρει διχαστικές λογικές.
Δεν είναι δυνατό να µην αντιλαµβάνεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης τη σηµασία των λόγων του όταν δηλώνει -έστω και αν το
πήρε µετά πίσω- ότι το ελληνικό κράτος τύφλωσε τον Σάββα
Ξηρό ή ότι πίσω από τις κουκούλες βρίσκονται άνθρωποι, ότι
υπηρετείται ο ανθρωπισµός όταν παρεµβαίνει η εκτελεστική και
νοµοθετική εξουσία αναιρώντας αµετάκλητες αποφάσεις της δικαιοσύνης.
Η εισαγωγή από τον κ. Παρασκευόπουλο του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου άνοιξε µεγάλη συζήτηση, η οποία πρέπει να µας
προβληµατίσει όλους, αλλά και τον καθένα προσωπικά. Ο κύριος
Υπουργός έρχεται µε το νοµοσχέδιο αυτό να παρέµβει σε δικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί, και µάλιστα σε επίπεδο
Αρείου Πάγου, που ο εισαγγελέας που απέρριψε τις αιτιάσεις
των κατηγορουµένων ήταν ο ίδιος ο Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο
Υπουργός για την καταπολέµηση της διαφθοράς και των οικονοµικών εγκληµάτων, ο κ. Παναγιώτης Νικολούδης.
Αλήθεια, δεν ρωτήσατε, κύριε Παρασκευόπουλε, τον κ. Νικολούδη; Στερείται ο Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ανθρωπίνων αισθηµάτων και ευαισθησίας;
Θέλω, λοιπόν, να θυµίσω σε εκείνους που έχουν ενδεχοµένως
ξεχάσει ή σε εκείνους που είναι νεότεροι και δεν το γνωρίζουν
γιατί έχει καταδικαστεί ο Σάββας Ξηρός.
Ο Σάββας Ξηρός έχει καταδικαστεί πέντε φορές ισόβια και
χίλια εβδοµήντα πέντε χρόνια κάθειρξης για συµµετοχή σε δολοφονίες, ένοπλες ληστείες, εκρήξεις και για ένταξη στην τροµοκρατική οργάνωση «17 Νοέµβρη». Δίκασε, καταδίκασε και
δολοφόνησε τον Γουίλιαµ Νορντίν. Δίκασε, καταδίκασε και δολοφόνησε τον Ρόλαντ Στιούαρτ. Δίκασε και καταδίκασε τον Γιάννη Παλαιοκρασσά. Δολοφόνησε, όµως, τον Θάνο Αξαρλιάν ο
οποίος, όπως µας είπαν µετά, ήταν απλώς µια παράπλευρη απώλεια. Αυτό βέβαια δεν τους εµπόδισε να γλεντήσουν τη νύχτα,
µετά τη δολοφονία του, όπως διεκήρυτταν υπερηφάνως.
Ο κατάλογος των θυµάτων του Σάββα Ξηρού είναι µακρύς.
Υπάρχουν πολίτες και αστυνοµικοί τυφλοί, ανάπηροι, µε τεράστια προβλήµατα υγείας διότι είχαν την ατυχία να έχουν βάρδια
όταν εκείνος έβαζε βόµβες ή απλώς περνούσαν από δίπλα όταν
εκείνος αποφάσιζε να σκοτώσει.
Θα τελειώσω µε τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Τη
σκανδάλη τράβηξαν ο Κουφοντίνας και ο Κωστάρης. Στη δολοφονία συµµετείχε ο Ξηρός µαζί µε τον Τζωρτζάτο. Για την αποφυλάκιση αυτού ανθρώπου µιλάµε σήµερα.
Και ακούστηκαν καταπληκτικά πράγµατα αυτές τις µέρες. Έγιναν καταλήψεις σε πανεπιστήµια, στην Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο προαύλιο της Βουλής των Ελλήνων, στα
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ µε ένα κεντρικό σύνθηµα «Λευτεριά στον
αγωνιστή Σάββα Ξηρό».
Και σε αυτό θα σταθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ποιο
είναι το µήνυµα που σήµερα η Κυβέρνηση στέλνει στον ελληνικό
λαό; Ότι ο Σάββας Ξηρός είναι αγωνιστής; Σε τι; Αγωνιστής της
δηµοκρατίας, στη διάρκεια της οποίας έβαζε βόµβες; Αγωνιστής
κατά του φασισµού; Μα, υπάρχει πιο ακραία µορφή φασισµού
απ’ αυτήν που αφαιρεί ανθρώπινες ζωές; Αγωνιστής κατά του εχθρού, του κατακτητή; Αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
που δολοφονεί τον εικοσάχρονο Αξαρλιάν, ο οποίος ξεκινούσε
τη ζωή του µε όνειρα και µε τις αρχές του;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να τοποθετηθείτε. Για
µένα αγωνιστής είναι ο Μανώλης Γλέζος, ναι. Αγωνιστής ήταν
και ο Παύλος Μπακογιάννης, ο οποίος Παύλος Μπακογιάννης το
1968 είχε αφιερώσει το βιβλίο του εναντίον των συνταγµαταρχών
της χούντας σε όσους δεν υποτάχθηκαν στον ολοκληρωτισµό
και νιώθω ότι σήµερα οφείλω στη µνήµη του να σας θυµίσω µε
δύο λόγια την ιστορία του.
Ο Παύλος γεννήθηκε στη Βελωτά Ευρυτανίας των τριάντα
τριών κατοίκων. Ήταν γιος παπά. Για να πάει στο δηµοτικό, περπατούσε καθηµερινά δύο ώρες. Για να πάει στο γυµνάσιο, άφησε
το σπίτι του και πήγε στο Αγρίνιο, όπου µοίραζε είδη µαναβικής.
Στη συνέχεια, πέτυχε από τους πρώτους στη Νοµική Αθηνών,
αλλά επέλεξε την Πάντειο, γιατί εκεί οι παρουσίες δεν ήταν υποχρεωτικές και θα µπορούσε να υπηρετεί στο Λιµενικό, που του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προσέφερε µισθό που ο ίδιος χρειαζόταν για να επιβιώσει. Αργότερα έφυγε µετανάστης στη Γερµανία, χωρίς να ξέρει ούτε
λέξη γερµανικά, για να γίνει αργότερα η φωνή των Ελλήνων εκεί.
Πολέµησε τη χούντα µε όλες του τις δυνάµεις και η χούντα πολέµησε εκείνον, βάζοντας βόµβα στο σπίτι του. Ήταν η πρώτη
απόπειρα δολοφονίας, αλλά δεν πέτυχε. Γι’ αυτό, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να είσαστε προσεκτικοί όταν µας µιλάτε εµάς
για χούντα. Γύρισε µετά τη Μεταπολίτευση, µε όνειρα την ανάπτυξη της πατρίδας του της Ευρυτανίας και την εθνική συµφιλίωση. Δολοφονήθηκε στις 26 του Σεπτέµβρη του 1989 από τους
Κουφοντίνα, Κωστάρη, Ξηρό. Αν, λοιπόν, στο δικό µου λεξιλόγιο
κάποιος χαρακτηρίζεται αγωνιστής, αυτός σίγουρα δεν είναι ο
δολοφόνος, είναι το θύµα.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να συνεννοηθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είµαι πολλά χρόνια µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης. Πιστεύω στις ανθρώπινες συνθήκες κράτησης, πιστεύω ότι
η πολιτεία έχει υποχρέωση να τις παράσχει και όλα όσα ακούστηκαν εδώ είναι σωστά, από τον κ. Φωτήλα και όλους εσάς που
µιλήσατε για τις άθλιες συνθήκες κράτησης. Άλλωστε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι το
κράτος έχει καθήκον περίθαλψης του ασθενούς κρατουµένου,
ώστε αυτός να είναι ικανός να εκτίει την ποινή του. Δεν λέει ότι
το κράτος πρέπει να τον απελευθερώνει και να φεύγει, επειδή
είναι ανίκανο να του παράσχει τουλάχιστον αυτές τις προϋποθέσεις.
Στο µεταξύ, για να ξέρουµε και τι λέµε, ο Σάββας Ξηρός έχει
αξιοποιήσει όλες τις παροχές που προσφέρει η πολιτεία, νοσηλευόµενος σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας. Αντιθέτως, ο Στέλιος Κήλης, που ενδεχοµένως δεν ξέρετε το όνοµά του, ο οποίος
χτυπήθηκε µαζί µε τον Αξαρλιάν από τον Ξηρό, έχασε το µάτι του
και έχει πληρώσει ο ίδιος όλες τις χειρουργικές επεµβάσεις που
έχει κάνει. Δεν είδα κανέναν να αγωνίζεται γι’ αυτόν.
Δυστυχώς, η εµπειρία έχει δείξει, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Χριστόδουλου Ξηρού, ότι υπάρχουν άνθρωποι που
εκλαµβάνουν, όπως λέει ο Ισοκράτης, την παρανοµία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιµονία και γι’ αυτό συµπεριφέρονται όπως συµπεριφέρονται.
Δεν είναι τυχαίο ότι καµµία δηµοκρατία δεν διαπραγµατεύεται
µε τροµοκράτες, κύριε Παρασκευόπουλε. Διότι δεν διαπραγµατευτήκατε µε τις γυναίκες κρατούµενες που έχουν παιδιά στη
φυλακή υπό άθλιες συνθήκες. Δεν διαπραγµατευτήκατε µε ανθρώπους άλλους, αλλά µόνο µε τους συγκεκριµένους τροµοκράτες. Διότι η λογική της τροµοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε το ίδιο το κύτταρο της δηµοκρατίας. Στις περιπτώσεις Ξηρού και Τσάκαλου -για να µην ξεχνάµε κι αυτήν την υπόθεση- η ευθεία παρέµβαση της νοµοθετικής εξουσίας στις αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι το µεγαλύτερο λάθος σήµερα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, ανοίγετε µία κερκόπορτα που διαλύει
το δικαιϊκό σύστηµα. Αγνοείτε την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την επιστηµονική κοινότητα. Αγνοείτε τον Πρόεδρο
του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι δεν καθίσταται σαφής δικαιοπολιτικός λόγος θέσπισης της συγκεκριµένης ρύθµισης και τονίζει ότι η απόλυση καταδικασθέντων θα
πρέπει να γίνεται εξαιρετικά και υπό αυστηρές προϋποθέσεις,
εφόσον αποδεικνύεται ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι
απολύτως ασύµβατη µε την κράτησή τους.
Και σας ερωτώ: Πόσο αποτιµάται η ανθρώπινη ζωή; Με ενάµιση χρόνο φυλάκιση; Τόσο δηλαδή, όσο η συκοφαντική δυσφήµιση; Και σε ποιο σύστηµα δικαιοσύνης το έχετε δει αυτό;
Διάβασα ένα άρθρο στην «ΑΥΓΗ» και άκουσα ότι το παρακάτω
επιχείρηµα χρησιµοποιήθηκε και στη Διαρκή Επιτροπή. Σεβόµαστε, λέει, τον πόνο των θυµάτων, αλλά δεν νοµοθετούµε εν βρασµώ ψυχής. Και είναι σωστό. Και κάποιοι από εµάς ψηφίσαµε την
κατάργηση της θανατικής ποινής, πριν ακόµη συλληφθούν οι δολοφόνοι της «17 Νοέµβρη». Kαι προσωπικά το έπραξα, αγαπητές
και αγαπητοί συνάδελφοι, διότι βαθύτατα πιστεύω ότι η θανατική
ποινή αντιβαίνει σε κάθε αρχή της δηµοκρατίας και του κράτους
δικαίου. Όµως, αυτήν την ποινή επέβαλαν οι τροµοκράτες στα
θύµατά τους, κρίνοντας και καταδικάζοντας οι ίδιοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτηθείτε και διαισθανθείτε
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την ευθύνη που φέρετε για τη διαιώνιση της λογικής των κουκουλοφόρων, των εµπρηστών, των καταληψιών, των τροµοκρατών.
Η Ελλάδα δεν µπορεί να είναι η µόνη ευρωπαϊκή χώρα, στην
οποία αυτό το φαινόµενο εξακολουθεί να ανθεί και είχατε την αυταπάτη, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ερχόµενοι στην εξουσία και δείχνοντας ανθρωπισµό απέναντι στα φαινόµενα αυτά θα
βρίσκατε κατανόηση, θα εκπληρώνατε ένα πολιτικό σας ρουσφέτι, θα εξευµενίζατε τους διάφορους ακραίους και εξτρεµιστές, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο.
Ο κ. Παρασκευόπουλος που διαπραγµατεύεται µε τους τροµοκράτες πιστεύει ότι για την τύφλωση του Ξηρού είναι υπεύθυνη η πολιτεία και όχι ο ίδιος, λες και η βόµβα που ετοίµαζε δεν
θα είχε κάποια άλλα θύµατα. Οφείλει να ξέρει ο κ. Παρασκευόπουλος ότι κουκούλες, για τις οποίες µιλάει, φορούσαν οι καταδότες στην Κατοχή. Κουκούλες φορούσαν και οι Κου Κλουξ
Κλαν, κουκούλες φορούν και σήµερα όσοι θέλουν να κρύψουν
το πρόσωπό τους, ασκώντας βία.
Η δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν εκδικείται,
αλλά η δηµοκρατία δεν εκβιάζεται κιόλας και στη δηµοκρατία δεν
υπάρχει φόβος. Tο µήνυµά µου σήµερα προς όλους εκείνους
που µας απειλούν, µέσω των ιστοσελίδων τους, θέλοντας να µας
φοβίσουν και να µας κάνουν να σιωπήσουµε, απαιτώντας ταυτόχρονα την αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού, είναι απλό: Η δηµοκρατία δεν τροµοκρατείται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Μπακογιάννη.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έχει τον
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα ζητήµατα της σωφρονιστικής πολιτικής βρίσκονται στην καρδιά του
κράτους δικαίου και άρα των θεσµών και η συζήτηση επί της
αρχής για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης προσφέρεται να δούµε συνολικότερα πού βρίσκονται οι δηµοκρατικοί και
δικαιοκρατικοί θεσµοί της χώρας, σε ποιο σηµείο βρίσκεται η πατρίδα µας συνολικά και πού βαδίζει.
Αναρωτιέµαι: Τρεις µήνες, µετά τις εκλογές, τι έχει αλλάξει
προς το καλύτερο στην πραγµατικότητα και όχι στο παιχνίδι των
εντυπώσεων ή µάλλον στο παιχνίδι των ψευδαισθήσεων; Αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές –και απευθύνοµαι στην κάθε
µία και στον καθένα από εσάς-, η χώρα έχει στρατηγική, έχει
ρυθµό, έχει προοπτική; Η εντύπωσή µου είναι ότι η Κυβέρνηση
έχει χάσει τον έλεγχο σε όλα τα κρίσιµα µέτωπα, φυσικά στο µέτωπο της οικονοµίας και της διαπραγµάτευσης, στο µέτωπο της
ασφάλειας, της µεταναστευτικής πολιτικής και των θεσµών συνολικά, συµπεριλαµβανοµένης και της δικαιοσύνης και του σωφρονιστικού συστήµατος. Και δεν αναφέρω, για την οικονοµία
του λόγου, την εξωτερική πολιτική και τη θέση της χώρας στους
διεθνείς συσχετισµούς.
Ποιος είναι κοινός παρονοµαστής; Ο κοινός παρονοµαστής
είναι διπλή γλώσσα, άλλη µέσα, άλλη έξω και διπλή κίνηση, µια
παλινδρόµηση πίσω-µπρος σε όλα τα µέτωπα.
Έχουµε και διαπραγµάτευση στην οικονοµία για έντιµο συµβιβασµό, αλλά και ρητορική προετοιµασία της ρήξης µε ψήφιση
νοµοσχεδίων και άλλες πρωτοβουλίες που δυσκολεύουν µια γρήγορη και καλή συµφωνία. Έχουµε και Επιτροπή Αλήθειας για το
χρέος εδώ στη Βουλή και κανονική καταβολή δόσεων από την
Κυβέρνηση προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, κανονική εξυπηρέτηση του χρέους και απόλυτη σιωπή για νέες παραµετρικές
αλλαγές που έχουν προβλεφθεί ήδη από το 2012.
Έχουµε και υπογραφή της παράτασης του µνηµονίου και άρνηση εµφάνισης της παράτασης και κύρωσής της από τη Βουλή.
Έχουµε και «κλείσιµο του µατιού» στην ανοµία, τους κουκουλοφόρους, τις καταλήψεις και ασφυκτικό έλεγχο του κράτους µε
πελατειακούς διορισµούς πολιτευτών του ΣΥΡΙΖΑ και συγγενών.
Έχουµε και αναµονή λύσης στο οικονοµικό πρόβληµα της
χώρας από την Ευρώπη, αλλά και αντιευρωπαϊκή εθνικολαϊκι-
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στική έξαρση µε επιπόλαιη διαχείριση των σχέσεων της χώρας
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, µε τη Ρωσία, µε την Κίνα.
Έχουµε και µήνυµα στους διακινητές µεταναστών και προσφύγων πως η Ελλάδα είναι καλή πύλη εισόδου στην Ευρώπη και
επίµονη διεκδίκηση µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής που βασίζεται στο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρώπης και στην αναλογική
κατανοµή βαρών µεταξύ των κρατών-µελών. Όλα µαζί! Τη µια
στιγµή το ένα, την άλλη στιγµή το άλλο, άλλα µέσα, άλλα έξω,
µε αποτέλεσµα την ακινησία τελικά.
Έχουµε πλήρη αδυναµία αποσαφήνισης και εφαρµογής µιας
καθαρής, σταθερής και ενιαίας κυβερνητικής πολιτικής σε όλους
τους τοµείς, ιδεοληπτική και επικίνδυνη προσέγγιση, επιπόλαιες
δηλώσεις Υπουργών που αγγίζουν το όριο του γραφικού, αδυναµία εκτίµησης του πραγµατικού συσχετισµού των δυνάµεων,
άνοιγµα περιττών µετώπων, διακινδύνευση µεγάλων εθνικών
συµφερόντων. Έχουµε ένα παιχνίδι µε τη φωτιά, εκτός κι αν
υπάρχει κάποιο κρυφό σχέδιο, το οποίο είναι η απόλυτη πολιτική
εξαπάτηση των πολιτών.
Ας δούµε τι γίνεται για να δούµε τι συµβαίνει και στους θεσµούς. Στην οικονοµία και στη διαπραγµάτευση πάµε µέρα-µέρα,
εβδοµάδα-εβδοµάδα µε διάφορα ορόσηµα που µετακινούνται,
είναι «κινητή γιορτή». Το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, το
Eurogroup της 24ης Απριλίου –αυτή είναι πράγµατι κινητή εορτή,
του Αγίου Γεωργίου, πηγαίνει πάντα µετά τη Μεγάλη Εβδοµάδα
και την Σαρακοστή- τώρα έχουµε το Eurogroup της 8ης Μαΐου,
µετά έχουµε την τελική προθεσµία της παράτασης στις 30 Ιουνίου.
Η Κυβέρνηση έχει την εντύπωση ότι κερδίζει χρόνο, ενώ δεν
κερδίζει χρόνο. Χάνουµε χρόνο ως έθνος και τρώµε τις σάρκες
µας εις βάρος της οικονοµίας. Ανακαλύπτουµε συνεχώς νέους
µύθους. Τώρα εν όψει των µεγάλων λήξεων οµολόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λήξεων του Ιουλίου και του
Αυγούστου, βλέπω να διαπλάθεται το επιχείρηµα ότι «µην στεναχωριέστε, πάλι θα βρούµε κάτι, αυτά τα οµόλογα διέπονται
από το ελληνικό δίκαιο, άρα ενδεχοµένως µπορούµε κάτι να
σκαρφιστούµε».
Διέπονται, πράγµατι, από το ελληνικό δίκαιο. Είχα την τιµή ως
Υπουργός Οικονοµικών να τα διατηρήσω υπό το ελληνικό δίκαιο
γιατί είναι ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο υποστήριξης των κρατώνµελών αυτό που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κυβέρνηση παράλληλα διεκδικεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
να αγοράζει διαρκώς ελληνικά οµόλογα για να βοηθάει την ελληνική οικονοµία.
Παρακαλούµε και απειλούµε ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρακαλούµε για περισσότερο ELA, για ποσοτική χαλάρωση, για επαναγορά οµολόγων ως ενεχύρων, προκειµένου να δανειοδοτούνται στην πραγµατικότητα οι ελληνικές
τράπεζες που χάνουν καταθέσεις και απειλούµε µε µη πληρωµή
λήξεων. Πήγαµε να κάνουµε το ίδιο και µε το ΔΝΤ, αλλά δεν µας
πήρε και τελικά ο κ. Βαρουφάκης προσήλθε γονυπετής και οµολόγησε πίστη στην κ. Λαγκάρντ µέσα στο Πάσχα.
Όµως έχουµε ήδη εσωτερική παύση πληρωµών προ πολλού.
Το δε δήθεν δίληµµα «πληρώνουµε µισθούς και συντάξεις και όχι
διεθνείς υποχρεώσεις» είναι µπούµερανγκ διότι εν τέλει δεν θα
έχεις να πληρώσεις, όπως έχουµε πει, ούτε µισθούς και συντάξεις την επόµενη µέρα. Έχει ρουφηχτεί όλη η ρευστότητα. Αποδυναµώνονται διαρκώς οι τράπεζες και επιδεινώνονται όλα τα
δηµοσιονοµικά και µακροοικονοµικά µεγέθη.
Ούτε κουβέντα για ανάπτυξη. Αποθάρρυνση επενδύσεων,
επαναφορά του πιο σκληρού και ακραίου κρατισµού.
Αυτό που συµβαίνει σήµερα στην Αθήνα µε τις παράλληλες
διαδηλώσεις σχετικά µε την επένδυση των Σκουριών είναι χαρακτηριστικό. Είναι η επιτοµή της ανυπαρξίας µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος,
επενδύσεις, απασχόληση.
Και βέβαια η θέση της χώρας αποδυναµώνεται διαρκώς. Είπε
ο Υπουργός Επικρατείας χθες: «Μην στενοχωριέστε, θα κάνουν
πίσω οι εταίροι, γιατί δεν θέλουν έξοδο της Ελλάδας από το
ευρώ». Ναι, δεν θέλουν αλλά υπάρχει πάντα -το έχω πει άπειρες
φορές- η πτώχευση εντός ευρώ, το να είσαι µαύρη τρύπα εντός
ευρώ.
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Και επειδή, λέει ο κύριος Υπουργός, το αδιέξοδο ή το ατύχηµα
δεν αποκλείεται, θα φταίνε αυτοί, οι Ευρωπαίοι, και επειδή οι
εξελίξεις θα είναι ιστορικά σηµαντικές, δεν βλάπτει να κάνουµε
και δηµοψήφισµα. Το κρυφό χαρτί είναι η απόφαση της Κυβέρνησης να παίζει το χαρτί της εξόδου από το ευρώ, µετακυλίοντας
την ευθύνη είτε στους «κακούς» Ευρωπαίους είτε στον ελληνικό
λαό. Για ποια θέµατα; Για δηµοσιονοµικά; Αυτό το δηµοψήφισµα
απαγορεύεται συνταγµατικά. Για έξοδο από το ευρώ; Αρκεί η
προκήρυξη. Δεν χρειάζεται καν η διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος. Η καταστροφή συντελείται αυτοµάτως.
Τους εκβιάζουµε, απειλώντας τους ότι θα αυτοκτονήσουµε και
άρα θα πενθήσουν και θα στενοχωρηθούν και θα φορέσουν µαύρα, αλλά εµείς δεν θα υπάρχουµε σε αυτό το σύµπαν της αναπτυγµένης οικονοµικά Ευρώπης.
Όµηρος δεν είναι οι Ευρωπαίοι, είναι ο ελληνικός λαός που
παραπλανήθηκε και ένα ποσοστό του ακόµη νοµίζει ότι γίνεται
σκληρή διαπραγµάτευση. Άλλωστε ένα ποσοστό του περίµενε
καλόπιστα λύση στη Μόσχα ή ίσως και στο Πεκίνο. Μόνο που
αυτές οι λύσεις δεν έρχονται έτσι. Δεν ήρθαν ποτέ ούτε στην
Κύπρο. Και στο µεταξύ χάνουµε το πρωτογενές πλεόνασµα και
επανέρχεται η ύφεση.
Εµείς είχαµε διατυπώσει σκληρές και δύσκολες κόκκινες
γραµµές. Δεν κλείναµε την διαπραγµάτευση, αλλά είχαµε χρονοδιάγραµµα και σχέδιο εξόδου από το µνηµόνιο. Τώρα ποιος είναι
ο έντιµος συµβιβασµός που θα µπορούσε να είναι η ιδεώδης
λύση; Τι ζητάµε; Ζητάµε δάνειο από τους Ευρωπαίους και
συνέχεια της εκταµίευσης του δανείου του ΔΝΤ χωρίς όρους.
Ζητάµε δηλαδή στην πραγµατικότητα ανασυσκευασία των
υπολοίπων κεφαλαίων του τρέχοντος προγράµµατος και θα
θεωρούσαµε µεγάλη επιτυχία εάν η Ελλάδα µείνει εκτός αγορών
για απροσδιόριστο διάστηµα, εξαρτηµένη από τους εταίρους και
τα δάνειά τους σε συνεχές µνηµόνιο. Αυτό που λέγαµε για
µνηµόνιο 3 είναι το λιγότερο, γιατί εδώ µιλάµε για µνηµόνιο 3, 4
κ.ο.κ..
Είναι επιτυχία δηλαδή εάν η Ελλάδα µείνει για απροσδιόριστο
χρόνο στο περιθώριο των εξελίξεων, χωρίς ανανεωµένο παραγωγικό ιστό, χωρίς ανταγωνιστικότητα, χωρίς νέα παρέµβαση
στο χρέος -τσιµουδιά για αυτό-, χωρίς τη µνηµονιακή υποχρέωση
να εφαρµόσει περικοπές σε µισθούς σε συντάξεις που εµείς
αυτό το είχαµε σηµαία -ήταν η πρώτη κόκκινη γραµµή- αλλά µε
τον άµεσο κίνδυνο τώρα να καταρρεύσει ένα σύστηµα που θα
βασίζεται στην υπερφορολόγηση και τον αποδεκατισµό της
µεσαίας τάξης, στην οποία θεωρείται ότι ανήκει όποιος έχει
εισόδηµα πάνω από το αφορολόγητο όριο.
Πρόκειται -το έχω πει- για τον απόλυτο πολιτικό εγκλωβισµό
της Κυβέρνησης -ούτε ρήξη ούτε συµβιβασµός, ούτε µπρος ούτε
πίσω- και για την απόλυτη παραπλάνηση του ελληνικού λαού.
Το ίδιο συµβαίνει και στο µέτωπο της δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας, το ίδιο ακριβώς. Έχουµε το πρωτοφανές φαινόµενο
δηµοσίων επανειληµµένων εκκλήσεων του αρµοδίου Υπουργού
προς τον Πρωθυπουργό να αποσαφηνίσει ο Πρωθυπουργός πως
θέση της Κυβέρνησης είναι ο σεβασµός της νοµιµότητας. Προσέξτε, δεν είναι αυτονόητο! Το ζητάει ο Υπουργός από τον
Πρωθυπουργό δηµόσια. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό!
Έχουµε συνεχή φαινόµενα καταλήψεων. Η Πρυτανεία του
Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι όχι το µοναδικό αλλά το πιο εµφανές από τα ζητήµατα αυτά. Είχε προηγηθεί η Σύγκλητος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά η Κυβέρνηση τα
χαρακτηρίζει «περιθωριακά γεγονότα», τις δε αντιδράσεις των
πρυτάνεων «τροµοϋστερία». Και οι αρµόδιες αρχές τι κάνουν;
Ποιον περιµένουν;
Και δεν εννοώ την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, εννοώ
τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, οι οποίες εν προκειµένω
δεν χρειάζονται καµµία κυβερνητική άδεια.
Και ούτε θα σχολιάσω ως θεσµικό ζήτηµα το αδιευκρίνιστο πήγαινε-έλα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης ως έχει από το
Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τούµπαλιν, αλλά βλέπω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης τελεί υπό την
υψηλή πολιτική εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τις µεταναστευτικές και προσφυγικές
ροές. Είχαµε άλλο φαινόµενο. Πενήντα µέρες τρεις Αναπληρω-
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τές Υπουργοί είχαν αναγγελθεί, αλλά δεν είχαν διοριστεί και δεν
ασκούσαν καθήκοντα, µεταξύ αυτών και η Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Είχαµε δηµόσιες διαφωνίες Υπουργών γύρω από τα θέµατα
µε αφορµή την Αµυγδαλέζα –δεν το ξεχνάµε- και λάθος µήνυµα
προς τους διακινητές πως η Ελλάδα είναι βολική χώρα, γιατί θα
στείλει ολοσούµπιτους τους πρόσφυγες, τους άτυπους µετανάστες µε προσωρινά χαρτιά στην Ευρώπη και µαζί και τους τζιχαντιστές. Αυτά τα έχουν πει κορυφαίοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και
δεν τους έχει ανακαλέσει κανείς στην τάξη.
Και βέβαια ταυτόχρονα ζητάµε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και
αναλογική κατανοµή βαρών, χωρίς να µιλάµε για την οδηγία
55/2001, που είχε εφαρµοστεί στο Κόσοβο και θα µπορούσαµε
να ζητήσουµε κάτι ανάλογο.
Δεν αξιοποιούµε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τον αρµόδιο
επίτροπο για τη µετανάστευση. Και δεν τον απέκτησε τυχαία. Κάποιο πολιτικό σχέδιο εφαρµόστηκε για να πάρει ο κ. Αβραµόπουλος αυτό το κρίσιµο και ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο. Και βέβαια
θέτουµε σε κίνδυνο το κύρος του ελληνικού διαβατηρίου, των ελληνικών εγγράφων, χωρίς να χρειάζεται –περιττεύει- να σχολιάσω ξανά τις λεβεντο-απειλές του κ. Καµµένου για επανεισδοχή που θα γίνει πού; Σε ποια χώρα; Ποια είναι η χώρα προέλευσης;
Και δεν µιλάµε καθόλου για την κοινή εξωτερική πολιτική και
την πολιτική ασφάλειας που είναι το πραγµατικό ζήτηµα. Γιατί αν
δεν µπορέσει να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την επιρροή της
πολιτικά, για να παύσουν οι αιτίες που γεννούν τα προσφυγικά
και µεταναστευτικά ρεύµατα, η Ευρώπη δεν έχει στην πραγµατικότητα λύση. Όλες οι χώρες έχουν πάρει ποσοστά προσφύγων
και µεταναστών, τα οποία είναι µεγαλύτερα από τις χώρες του
Νότου, δυστυχώς, µε τις οποίες δεν έχουµε συντονιστεί. Δεν
βλέπω τι συντονισµό έχουµε κάνει όλες αυτές τις εβδοµάδες µε
την Ιταλία και µε τη Μάλτα, κάτι που ήταν καθηµερινή πρακτική
µέχρι τις εκλογές.
Με αυτές τις προϋποθέσεις αρχίζει η συζήτηση για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε σχέση µε το σωφρονιστικό.
Κοιτάξτε, η θέση µας ήταν, όπως διατυπώθηκε πολύ σωστά
από την κ. Γεννηµατά, να µην αρχίσει η συζήτηση στην Ολοµέλεια πριν λήξει η κατάληψη της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, για να φανεί ότι η Κυβέρνηση και η πλειοψηφία της Βουλής δεν συναλλάσσεται και δεν κάµπτεται απέναντι σε οµάδες
που έχουν ως πολιτικό στόχο να διευκολύνουν τους δράστες
απεχθών τροµοκρατικών ενεργειών. Άρχισε η συζήτηση µέσα
στην εβδοµάδα της Διακαινησίµου κατά παρέκκλιση από τα κοινοβουλευτικά ήθη και έθιµα.
Επίσης, είναι προφανές ότι ο νοµοθέτης κατά καιρούς πρέπει
να παρεµβαίνει για την αποσυµφόρηση των φυλακών. Το έχουµε
κάνει κι εµείς πολλές φορές. Θυµήθηκε ο κ. Παρασκευόπουλος
ότι πριν από δεκαεννιά χρόνια ήµουν Υπουργός Δικαιοσύνης και
ανέλαβα τα καθήκοντά µου µε όλες τις φυλακές υπό εξέγερση
και κατάληψη. Και πράγµατι έστειλα ειδικούς εκπροσώπους µου,
για να επανέλθουν οι κρατούµενοι στα κελιά τους και να πάψουν
να έχουν οµήρους τους διευθυντές και τους σωφρονιστικούς
υπαλλήλους, µε την Αστυνοµία να αδυνατεί να παρέµβει – δεν
µπορούσε να εκτελέσει τις εντολές των εισαγγελέων εφετών. Και
καταφέραµε να αποκαταστήσουµε την τάξη και να κάνουµε µία
µεγάλη παρέµβαση ανθρωπιστικού χαρακτήρα στο ποινικό µας
δίκαιο. Και µε είχε βοηθήσει τότε και ο κ. Παρασκευόπουλος και
ο κ. Πανούσης ως καθηγητές του ποινικού ο ένας και της εγκληµατολογίας και του σωφρονιστικού δικαίου ο άλλος, όπως µε
είχε βοηθήσει και ο κ. Λοβέρδος υπό την τότε ιδιότητά του.
Αλλά είναι άλλο αυτό, άλλο να προωθείς εναλλακτικά συστήµατα έκτισης ποινών, άλλο να λες πρέπει ο δικαστής να σέβεται
το άρθρο 6 του Συντάγµατος και να µην επιβάλλει προσωρινές
κρατήσεις, προφυλακίσεις δηλαδή, δυσανάλογα πολλές και µεγάλες, γιατί έχουµε έναν αδικαιολόγητα µεγάλο αριθµό υποδίκων στις φυλακές, και άλλο να κάνεις αυτά που γίνονται µε το
παρόν νοµοσχέδιο.
Έχουµε να παρέµβουµε σε µέτωπα του ουσιαστικού και του
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δικονοµικού ποινικού δικαίου, που θα φέρουν την Ελλάδα κοντά
στον ευρωπαϊκό µέσο όρο, όπως η εκλογίκευση, η εφαρµογή της
αρχής της αναλογικότητας και η από-κακουργηµατοποίηση.
Είναι µοναδική η ελληνική ποινική νοµοθεσία, που ανυψώνει σε
κακουργήµατα τα πάντα και απειλεί τα πάντα µε ποινή ισόβιας
κάθειρξης.
Αυτά πρέπει να κάνουµε. Να παρέµβουµε στον κορµό του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, να λύσουµε θέµατα εφαρµογής του
άρθρου 6 του Συντάγµατος σε σχέση µε τις υποδικίες, να εκσυγχρονίσουµε το σωφρονιστικό σύστηµα και όχι να διαπραγµατευόµαστε µε τους τροµοκράτες!
Είναι τραγικό το γεγονός ότι παρακολουθούν τη συνεδρίαση
διαµαρτυρόµενοι οι συγγενείς των θυµάτων της τροµοκρατίας.
Γιατί; Γιατί µε τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης διασπάται το
ενιαίο µέτωπο του δηµοκρατικού τόξου κατά της τροµοκρατίας.
Και αυτό είναι τραγικό σφάλµα. Αντί να διασπάµε το ενιαίο µέτωπο κατά της τροµοκρατίας, θα έπρεπε να το χαλυβδώνουµε.
Γιατί ο τόπος έχει ανάγκη από ορισµένα θέµατα, στα οποία υπάρχει συναίνεση, ενότητα και συστράτευση.
Πρόκειται, λοιπόν, για τεράστιο λάθος και όλα αυτά τελικά
συγκεφαλαιώνονται σε ένα ερώτηµα: Πού πηγαίνει η χώρα; Η
Κυβέρνηση ξέρει πού πάει τη χώρα;
Όπως είπα, υπάρχει απουσία εθνικής στρατηγικής σε όλα τα
επίπεδα. Επίσης, υπάρχουν –και αυτό θέλω να το υπογραµµίσωανεξέλεγκτες κατά τη γνώµη µου εσωτερικές αντιφάσεις µέσα
στην πλειοψηφία. Αυτές οι αντιφάσεις δεν αφορούν το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, µόνον ή κυρίως. Αφορούν τους συσχετισµούς
πλέον στο εσωτερικό της ενιαίας αξιακά και ιδεολογικά πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία έχει τερατογεννηθεί σε µία επικίνδυνη εθνικολαϊκιστική βάση.
Αυτό είναι τεράστιο θέµα, που εκδηλώνεται στην εξωτερική
πολιτική, στην πολιτική άµυνας και ασφάλειας, στην οικονοµία,
παντού. Είναι ένα µεγάλο θέµα για τη χώρα. Πρέπει, λοιπόν, να
δοθούν απαντήσεις για όλα αυτά.
Πιστεύετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της πλειοψηφίας, ότι
η Κυβέρνηση έχει κάποια απάντηση, την οποία δεν λέει. Κοιτάξτε: Η πιο επιεικής και αισιόδοξη εκδοχή είναι ότι τέτοια απάντηση δεν υπάρχει και ότι πηγαίνουµε «στο κύµα», «στον καιρό»,
όπως λένε οι ναυτικοί. Η απαισιόδοξη εκδοχή είναι ότι υπάρχει
ένα «κρυφό σχέδιο», που οδηγεί τη χώρα δεκαετίες πίσω. Αυτή,
όµως, είναι µία τεράστια ιστορική ευθύνη, για την οποία δεν
έχετε ούτε εντολή, ούτε εξουσιοδότηση, ούτε νοµιµοποίηση να
προχωρήσετε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αντώνιος Γρέγος από τη Χρυσή Αυγή. Ακολουθεί ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης από το Ποτάµι και
ύστερα ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και η κ. Όλγα Γεροβασίλη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Γρέγο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μια που είστε παρών, καλό θα είναι να κάνετε µια επανορθωτική δήλωση. Είχατε πει ότι στη λίστα Νικολούδη υπάρχουν κάποιοι µε εµβάσµατα και καταθέσεις στο εξωτερικό, εκτός
κάποιου κόµµατος. Ξεχάσατε να πείτε για τη Χρυσή Αυγή. Για το
άλλο κόµµα δεν ξέρω, δεν έχω δει τη λίστα Νικολούδη, αλλά για
τη Χρυσή Αυγή έχει αποφανθεί και το ΣΔΟΕ και σας το εγγυούµαστε και εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Προτίθεµαι να επανέλθω και σήµερα, κύριε Γρέγο. Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε και το κρατάµε αυτό. Γιατί αυτά τα ξέρει ο ελληνικός λαός,
αλλά καλό είναι να ακούγονται κιόλας.
Θα ξεκινήσω µε µία καταγγελία, η οποία προέρχεται από εργαζόµενους του δηµοσίου τοµέα. Επειδή έχω κάνει πολλές συναντήσεις µαζί τους το τελευταίο διάστηµα, και στην προηγούµενη θητεία µου και σε αυτήν, οι εργαζόµενοι στον δηµόσιο τοµέα
δηλώνουν ότι:
Πρώτον, σε καµµία περίπτωση δεν συµφωνούν µε την ανακοί-
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νωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ σχετικά µε τη δίκη της Χρυσής Αυγής, την οποία θεωρούν απαράδεκτη, προβοκατόρικη και
αντιδηµοκρατική.
Δεύτερον, σε πολλές περιπτώσεις η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ ξεπούλησε τα συµφέροντα των εργαζοµένων για µικροκοµµατικά συµφέροντα και µε αδιαφανείς διαδικασίες.
Τρίτον, πολλοί συνάδελφοι δηµόσιοι υπάλληλοι όλων των χώρων ψηφίζουν και στηρίζουν το νόµιµο πολιτικό κίνηµα Λαϊκός
Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή και καταδικάζουν τα κόµµατα που τους
οδήγησαν στη φτώχεια και στην ανέχεια.
Τέταρτον, η εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της
ΑΔΕΔΥ και οι οµοσπονδίες δεν πρέπει να έχουν καµµία ανάµειξη
σε δικαστικές υποθέσεις. Εξάλλου, δεν είδαµε κάτι ανάλογο να
συµβαίνει και σε άλλες δίκες πολιτικού ενδιαφέροντος.
Ας ασχοληθούν, λοιπόν, οι εργατοπατέρες, που µπαινοβγαίνουν στα κοµµατικά γραφεία µε σκοπό να γίνουν κάποια στιγµή
Βουλευτές, µε όλα αυτά και ας αφήσουν τις κρίσεις για τη δίκη
της Χρυσής Αυγής σε κάποιους άλλους. Ούτως ή άλλως, η
Χρυσή Αυγή έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό. Οι Βουλευτές της
έχουν εκλεγεί ξανά και ξανά και ο λαός είναι ο υπέρτατος κριτής.
Μιλήσαµε πάρα πολύ για τη διαδικασία και µίλησε και η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για τη διαδικασία. Μίλησε το ΠΑΣΟΚ
και η Νέα Δηµοκρατία για τη διαδικασία, επαναλαµβάνω. Ποιοι;
Αυτοί που αποδεδειγµένα έχουν καταλύσει το Σύνταγµα βάσει
σχεδίου και έχουν προσβάλλει το πολίτευµα. Και τους πείραξε η
µία ώρα καθυστέρηση.
Ακούσαµε για ανθρωπισµό. Επειδή έχουµε βιώσει κάποιες καταστάσεις, που για εσάς είναι ανήκουστες, δεν είδα να δείχνετε
τη δέουσα ευαισθησία σε περιπτώσεις που αφορούν τους διωκόµενους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Μου έρχονται στο
µυαλό κάποια περιστατικά, όταν µας καλούσαν σε απολογία στο
εφετείο και όταν προφυλάκιζαν Βουλευτή της Χρυσής Αυγή. Θυµάµαι τον Νίκο Κούζηλο –και δεν είναι λαϊκισµός, πραγµατικά το
έχω βιώσει- όταν τον προφυλάκιζαν και µου λέει η µητέρα του:
«Προφυλάκισαν τον Νίκο µου, αυτόν που ερχόταν στο σπίτι, άδειαζε τα ντουλάπια από τα ρούχα, άδειαζε τα ντουλάπια από τα
τρόφιµα και τα έδινε στον κόσµο.».
Ούτε είδα την ίδια ευαισθησία, όταν πήγαιναν τον συναγωνιστή
Ηλιόπουλο να δει το νεογέννητο παιδί του µε χειροπέδες για µία
ώρα µόνο στο νοσοκοµείο. Καλό θα είναι να δείχνετε τη δέουσα
ευαισθησία.
Ακούσαµε, επίσης, για βία. Πότε εκδώσατε κάποια καταδίκη
σχετικά µε τους δεκάδες τραυµατίες που είχε η Χρυσή Αυγή από
επιθέσεις των γνωστών ταγµάτων εφόδου της Αριστεράς; Πότε
καταδικάσατε τις δεκάδες βοµβιστικές επιθέσεις; Τέλος -το κυριότερο- πότε καταδικάσατε τους τροµοκράτες που δολοφόνησαν τα δύο παλικάρια της Χρυσής Αυγής; Δεν είδαµε κι εκεί
καµµιά τέτοια ευαισθησία.
Υπάρχουν –να θυµίσουµε εδώ- και δύο εγκλήµατα, τα οποία
προφανώς θα µείνουν ανεξιχνίαστα και δεν θα συλληφθούν ποτέ
αυτοί που τα διέπραξαν. Και αν συλληφθούν, δεν ξέρουµε για
πόσο θα µείνουν στη φυλακή. Το πρώτο έγκληµα είναι αυτό της
Marfin, όπου κάηκαν τρεις άνθρωποι, και το δεύτερο αυτό που
ανέφερα πριν µε τη δολοφονία του Μάνου και του Γιώργου.
Μιλήσατε για δηµοκρατία και για εχθρούς της δηµοκρατίας.
Πολλοί είναι οι εχθροί της δηµοκρατίας, πάντως όχι εµείς. Εχθροί της δηµοκρατίας είναι αυτοί οι κουκουλοφόροι, οι γνωστοί
σε όλους. Τα στοιχεία τους τα ξέρουν όλοι. Είναι αυτοί που πάνε
και γράφουν ακόµα και έξω από τη Βουλή: «Μπάτσοι, θα σας
φάνε τα παιδιά σας». Και είναι και ανορθόγραφοι. Επίσης, λένε:
«Πόλεµος στη δηµοκρατία». Αυτοί οι κουκουλοφόροι µε το σύµβολό τους έξω από τον ναό της δηµοκρατίας είναι οι εχθροί της
δηµοκρατίας.
Ακούσαµε ακόµα και για σχέσεις µε τη δικαιοσύνη. Μίλησε
ποιος; Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µίλησαν για τις σχέσεις
µε τη δικαιοσύνη. Ευτυχώς –το επαναλαµβάνω- δεν εµπλέκονται
κάποιοι δικαστές στα γνωστά κυκλώµατα. Ευτυχώς! Το τονίζω.
Μιλήσανε για τα πανεπιστήµια και λένε ότι υπάρχει άσυλο
ιδεών. Όλων των ιδεών; Και των δικών µας ακόµη των ιδεών;
Μπορεί κάποιος να µπει σε ένα πανεπιστήµιο και να δηλώσει
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εθνικιστής; Όχι, βέβαια. Σε δύο-τρία λεπτά θα πέσει νεκρός. Δεν
υπάρχει λόγος να είναι το πανεπιστήµιο άσυλο ιδεών. Οι ιδέες
διαδίδονται. Υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν οι δηµόσιοι χώροι.
Αντιθέτως, στα πανεπιστήµια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ
και σαράντα χρόνια, γίνονται πάρα πολλά εγκλήµατα, πολλές εγκληµατικές πράξεις. Θα αναφέρω µερικές: σύσταση για συµµορία, οπλοκατοχή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπές, εµπόριο
ναρκωτικών, επικίνδυνες σωµατικές βλάβες, αντίσταση, εξύβριση
και, κυρίως, προσβολή συµβόλου, αυτό µε το κάψιµο της σηµαίας. Αυτά γίνονται στα πανεπιστήµια σήµερα. Τα ξέρει όλος ο
κόσµος και τα γνωρίζει.
Αναφερθήκατε, επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις ότι η Χρυσή
Αυγή έχει κάνει κάποιες πράξεις παράνοµες. Έχουν γίνει δικαστήρια και έχουν αθωωθεί, αλλά κανένα κανάλι δεν είπε τίποτα.
Επειδή επίκειται, όµως, η δίκη της Χρυσής Αυγής, εκεί θα επέλθει
και µεγάλη δικαίωση του κόµµατος.
Μιλάτε για πρόσφυγες. Δεν είναι πρόσφυγες. Πρόσφυγες
ήταν οι παππούδες µας που έφυγαν από τον Πόντο, έφυγαν από
τη Μικρά Ασία, έφυγαν από την Κύπρο. Αυτοί είναι λαθροµετανάστες. Ενδεχοµένως να υπάρχει κάποιος πρόσφυγας, αλλά κυρίως είναι λαθροµετανάστες. Να σταµατήσει αυτό!
Και κυρίως η Νέα Δηµοκρατία δεν πρέπει να επικαλείται αυτό
το πρόβληµα, γιατί ήταν αυτοί οι πρώτοι που άνοιξαν τα σύνορα,
ήταν αυτοί που έφεραν τους πρώτους παράνοµους, όπως τους
λέτε εσείς, µετανάστες, τους Αλβανούς, τους Βούλγαρους, τους
Ρουµάνους, ήταν αυτοί που βάσει οργανωµένου σχεδίου θέλησαν να παραδώσουν τη χώρα ακόµα και στο έλεος των τζιχαντιστών. Ψήφισαν κάτι αντιρατσιστικά νοµοσχέδια και κάτι τέτοια
και τώρα βγαίνουν και κόπτονται.
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο, θα αναφερθεί ο ειδικός µας αγορητής και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας.
Όσον αφορά την τροποποίηση που αφορά τα εξαρτηµένα
άτοµα είµαστε υπέρ, αλλά εδώ πρέπει να υπάρξουν µεγάλες
υποδοµές. Για τους υπερήλικες, επίσης, συµφωνούµε ως προς
την έκτιση της ποινής τους κατ’ οίκον. Επίσης, συµφωνούµε στο
ότι χρειάζεται προσωπικό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που
έχουν οι φύλακες. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 10.
Θα ήθελα να ήταν εδώ στο Βήµα κάποιος από τους συναγωνιστές που είναι παράνοµα φυλακισµένοι, γιατί πραγµατικά δεν
έχετε νιώσει –το έχουν νιώσει συναγωνιστές µου- τι είναι να σε
κλείνουν παράνοµα µέσα σε µια φυλακή, να στερείσαι την οικογένειά σου, να τη βλέπεις συγκεκριµένες µέρες και ώρες και το
βράδυ στις 9.00’ να κλείνει ο σύρτης και όλα αυτά -επαναλαµβάνω- να γίνονται κάτω από ένα δήθεν κράτος δικαίου. Όλα αυτά
–επαναλαµβάνω και πάλι- είναι άδικα. Έφθασαν οι µέρες να αποδειχθεί η αθωότητα της Χρυσής Αυγής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Γρέγο.
Το ελληνικό Κοινοβούλιο το τιµούν και πολίτες του κόσµου.
Έχουµε νέους από τη Δανία και την Ολλανδία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα πέντε µαθητές και µαθήτριες από σχολεία της Ολλανδίας και της Δανίας.
We welcome you!
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
We wish the best and we’d like the best for lovers of Greece!
Thank you!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν το καταλάβαµε. Θα µας το µεταφράσετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το κατάλαβαν όλοι.
Ήθελα να τους χειροκροτήσω και όλους.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης. Έχω ήδη προαναγγείλει τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μητσοτάκη, του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Γεροβασίλη και
της Χρυσής Αυγής, τον κ. Λαγό. Αυτή είναι η σειρά, κύριοι συνάδελφοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε Καρκατσούλη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σωφρονιστικό σύστηµα της
Ελλάδας είθισται να θεωρείται πρόβληµα και µάλιστα από τα
ανεπίλυτα. Λάθη και παραλείψεις δεκαετιών, συνοδευόµενα από
µικροπολιτικές επιλογές και κοµµατικές σκοπιµότητες, έχουν
οδηγήσει στη δηµιουργία αυτής της πεποίθησης.
Βεβαίως, ουδείς καλοπροαίρετος µπορεί να ισχυριστεί ότι τα
προβλήµατα που καλείται να επιλύσει η Κυβέρνηση σήµερα δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα της παρούσας διακυβέρνησης. Τα
προβλήµατα γιγαντώθηκαν στην πάροδο των δεκαετιών των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και η άρνησή τους να
επιχειρήσουν τις αλλαγές που χρειαζόταν ο ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός και το σωφρονιστικό σύστηµα ειδικότερα ευθύνονται για τη σηµερινή όξυνση των προβληµάτων.
Η Κυβέρνηση, όµως, φαίνεται ότι ακολουθεί και αυτή κατά
πόδας την πεπατηµένη των προηγουµένων. Αντί να δροµολογεί
τις κρίσιµες µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται, δεν το οµολογεί
βεβαίως, αλλά προσφεύγει σε µισές αλήθειες, που της επιτρέπουν να λέει ολόκληρα ψέµατα.
Θα περιοριστώ λόγω χρόνου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Ο Υπουργός επί της
Δικαιοσύνης ξεκίνησε την εισήγησή του στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αναφερόµενος σε πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της
ταπεινωτικής µεταχείρισης.
Η CPT, όπως είναι γνωστή, έχει επισηµάνει πλειστάκις τις
κακές συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές φυλακές και έχει
διατυπώσει την ενδεή κατάστασή τους. Ήδη από τον Μάρτιο του
2011 υπάρχουν αναφορές στη σταθερή επιδείνωση των συνθηκών ζωής και µεταχείρισης των κρατουµένων στις φυλακές.
Η επιτροπή εντόπισε, όµως, και έναν αριθµό ουσιαστικών διαρθρωτικών ζητηµάτων, εξαιτίας των οποίων υπονοµεύονται οι προσπάθειες θεραπείας της κατάστασης. Αυτά τα ζητήµατα, όµως,
ουδόλως αντιµετωπίζονται στο παρόν νοµοσχέδιο. Κατά την προσφιλή τακτική της Κυβέρνησης παραπέµπονται για αργότερα.
Αντ’ αυτών η Κυβέρνηση προσφεύγει στις παλιές καλές συνταγές. Απολύει άνευ όρων και προσλαµβάνει επίσης άνευ όρων.
Τώρα, το πώς η µαζική απόλυση των κρατουµένων θα θεραπεύσει την έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για τη διοίκηση του συστήµατος των φυλακών, την έλλειψη αποτελεσµατικού συστήµατος εκθέσεων και εποπτείας και την αναποτελεσµατική διοίκηση του προσωπικού, αυτά, δηλαδή, αναφέρονται µονότονα
από τους Έλληνες και τους ξένους ειδικούς ως προβλήµατα του
συστήµατος σωφρονισµού, αυτό µόνον η Κυβέρνηση το γνωρίζει.
Μάλλον η επιλεκτική µνήµη δεν σας επιτρέπει, κύριε Υπουργέ,
να ανακαλέσετε τη σαφέστατη κρίση της CPT στην τελευταία της
έκθεση το 2014, παρακαλώ, ότι τα µέτρα πρόωρης αποφυλάκισης δεν είχαν τελικά το παραµικρό αποτέλεσµα. Δεν είναι δικά
µου τα λόγια. Μα, θα µου πείτε: Ασχέτως του τι λέει η CPT και οι
προηγούµενοι δεν έκαναν ακριβώς το ίδιο;
Εποµένως, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να ακολουθήσουµε
την πεπατηµένη, όπως ισχυρίζεται ο Υπουργός όλες αυτές τις
ηµέρες, και τότε µάλλον θα έχουµε ήδη φτάσει στη µεταρρύθµιση.
Αλλά και η άλλη, δήθεν, µεταρρύθµιση της πρόσληψης επιπρόσθετου προσωπικού στις φυλακές, στην οποία ελάχιστα αναφερθήκαµε, επειδή µονίµως υπάρχουν κενά που πρέπει να
καλυφθούν, είναι επίσης µια παλιά ατελέσφορη ιστορία. Εάν υποτεθεί ότι ο στόχος της πρόσληψης φυλακτικού προσωπικού είναι
ασφάλεια των κρατουµένων, τότε είναι βέβαιον ότι παρά τις επανειληµµένες προσλήψεις καθ’ όλη την προηγούµενη δεκαετία, ο
στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αν και πραγµατοποιούσε µέχρι το
2010 τακτικά προσλήψεις σωφρονιστικού προσωπικού, δεν πέτυχε την αύξηση της αναλογίας σωφρονιστικών υπαλλήλων προς
τους κρατουµένους, αλλά αντίθετα τη µείωσή της σε σχέση µε
τη δεκαετία του ’90. Παρακολουθήστε παρακαλώ τη σειρά: Το
1990 η αναλογία προσωπικού φύλαξης ήταν τρεις κρατούµενοι
προς έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, το 1996 ήταν 3,1 προς 1, το
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2000 4,7 προς 1, το 2008 4,8 προς 1 και τον Μάρτιο του 2014 6,3
προς 1.
Οι προβαλλόµενες αιτιολογίες για τη σταδιακή αυτή επιδείνωση ήταν άλλοτε το υψηλό ποσοστό προσωπικού, που συνταξιοδοτείται ή µετακινείται ή µετατίθεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
άλλοτε η αύξηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλοτε η αύξηση των κρατουµένων. Υποτίθεται, όµως, ότι η αύξηση των κρατουµένων θα περιοριζόταν µε την αύξηση των ορίων της µετατροπής της αναστολής και της υφ’ όρον απολύσεως. Τα όρια διευρύνονταν, αλλά παρ’ όλα αυτά οι κρατούµενοι αυξάνονταν.
Εποµένως, όσο φυλακτικό προσωπικό και αν προσληφθεί, όσο
και αν διευρυνθούν τα όρια µετατροπής των ποινών και της υφ’
όρον απολύσεως, η κατάσταση θα χειροτερεύει, διότι απλώς τα
µέτρα αυτά δεν θεραπεύουν την ουσία του προβλήµατος. Δεν
είναι µεταρρυθµίσεις.
Αντιθέτως, η εµµονή –και δική σας- στα δύο αυτά µέτρα, στις
αποφυλακίσεις και στις προσλήψεις, συνιστούν αντιµεταρρύθµιση, αφού καταναλώνουν κρίσιµους πόρους που θα µπορούσαν
να διατεθούν για τη µεταρρύθµιση.
Για του λόγου το αληθές στις 11 Απριλίου του 2014 εντάχθηκαν στο φυλακτικό προσωπικό των καταστηµάτων κράτησης
τριακόσιοι εβδοµήντα δύο πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί και σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου επρόκειτο να προσληφθούν ακόµη εξακόσιοι ενενήντα δύο. Δεν γνωρίζω εάν τελικά
αυτό το προσωπικό προσελήφθη. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, πιστή στο παρελθόν, προχωρά πλειοδοτώντας
τόσο στη µείωση των ορίων της υφ’ όρον απόλυσης όσο και στην
πρόσληψη πάλι φυλακτικού προσωπικού σε ποσοστό 86,2% του
συνόλου των προσλήψεων, εξ αυτού φυλακτικό προσωπικό
58,6% και εξωτερικής φρούρησης 27,6%.
Οι υπόλοιπες προσλήψεις αφορούν σε ποσοστό –προσέξτε,
παρακαλώ- 3,4% µόνο για κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτικό προσωπικό για το οποίο υποτίθεται ότι νοιάζεστε αντιστοίχως, ενώ σε ποσοστό 6,9% για διοικητικό και διευθυντικό
προσωπικό. Είναι ενδιαφέρον δε ότι ο προϋπολογισµός ουσιαστικά για το φυλακτικό προσωπικό επιβαρύνεται µε 8,7 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Εάν αυτό το ποσό εδαπανάτο άπαξ –πολλώ δε µάλλον δις- τα
καταστήµατα κράτησης θα είχαν αποκτήσει κάποιο τµήµα τεχνολογικού εξοπλισµού που έχουν απόλυτη ανάγκη, όπως για παράδειγµα σαρωτές υπερήχων για τον εντοπισµό ναρκωτικών στο
σώµα των κρατουµένων, θα είχε προχωρήσει η µηχανοργάνωσή
τους, θα είχε εγκατασταθεί σε ορισµένα τµήµατα µηχανισµός
επίβλεψης για ευάλωτους ή επικίνδυνους κρατούµενους που να
βοηθά το έργο του προσωπικού και να προστατεύει τους κρατουµένους, θα είχαν αγοραστεί µηχανήµατα που χρειάζονται οι
αγροτικές φυλακές για τις εργασίες τους ή θα είχαν δηµιουργηθεί τα απαιτούµενα εργαστήρια.
Προχωρήστε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, στις µεταρρυθµίσεις. Αφήστε τις εύκολες συνταγές, όσο και αν σας βολεύουν.
Το σωφρονιστικό σύστηµα της χώρας χρειάζεται τοµές και όχι
ποµφόλυγες, όσο και αν αυτές µικροκοµµατικά και συγκυριακά
σας εξυπηρετούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Καρκατσούλη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από το 1974 και µετά η Ελληνική
Δηµοκρατία βρίσκεται σε έναν ακήρυχτο πόλεµο µε διάφορες
εκφάνσεις επαναστατικής βίας. Αναφέροµαι συγκεκριµένα στη
βία η οποία εκτείνεται από την τροµοκρατία των σαρανταπενταριών της «17 Νοέµβρη» και των καλάσνικοφ του «Επαναστατικού
Αγώνα» και φθάνει µέχρι τις µολότοφ, τα γκαζάκια, τα καψίµατα
αυτοκινήτων. Υπήρχε ένας κοινός παρονοµαστής σε όλες αυτές
τις µορφές βίας. Αυτός ήταν η άρνηση του δηµοκρατικού πλαισίου νοµιµότητας και η αµφισβήτηση της αστικής δηµοκρατίας
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στο όνοµα κάποιας αφηρηµένης επανάστασης.
Θα πρέπει να είµαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι αυτή η βία δεν
προέκυψε από το πουθενά. Δεν αναπτύχθηκε σε κάποιο ιδεολογικό κενό ούτε προφανώς µπορεί να αποδοθεί στην πρόσφατη
οικονοµική κρίση και στη φτώχεια που προκάλεσε. Αυτή η βία
έχει πολύ βαθιά αίτια. Όµως, ένα είναι βέβαιο και δεν επιδέχεται
καµµίας αµφισβήτησης, ότι δηλαδή αυτή η βία αναπτύχθηκε
στους χώρους της µεταπολιτευτικής άκρας Αριστεράς και βρήκε
επίσης πρόσφορο έδαφος σε κάποιες συνιστώσες της Αριστεράς.
Δυστυχώς –και αυτή είναι η αλήθεια- µία ολόκληρη γενιά στελεχών της Αριστεράς αντιµετώπισε αυτήν την επαναστατική βία
ως µία φυσική προέκταση του πολιτικού ανταγωνισµού, δηλαδή
ως ένα είδος πολιτικής µε άλλα µέσα. Βέβαια, γι’ αυτήν τη γενιά
στελεχών υπάρχει διάκριση µεταξύ καλής και κακής βίας, δηλαδή η καλή βία των µολότοφ και η κακή βία του µνηµονίου.
Αρκεί ο στόχος να είναι θεµιτός, και κάποιες µορφές βίας µπορούν να γίνουν ανεκτές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ)
Εξάλλου, θέλω να επισηµάνω ότι κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν είχαν υπερασπιστεί αυτήν τη λογική. Διαβάζω
ενδεικτικά µία δήλωση της κ. Κωνσταντοπούλου από τη δίκη της
κ. Κωνσταντίνας Καρακατσάνη, η οποία καταδικάστηκε σε έντεκα
χρόνια φυλάκιση για συµµετοχή στους «Πυρήνες της Φωτιάς», η
οποία έλεγε τότε σε κοινή δήλωση µε τον πατέρα της ότι τη Δηµοκρατία και το Σύνταγµα δεν απειλούν οι κατσαρόλες των «Πυρήνων της Φωτιάς», αλλά η πλήρης περιφρόνηση του κράτους
δικαίου.
Καταθέτω και το σχετικό απόσπασµα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι σηµαίνει αυτό, δηλαδή; Σηµαίνει ότι η βασική αρχή της αστικής δηµοκρατίας ότι το µονοπώλιο της βίας ανήκει µόνο στο κράτος και στις επίσηµες εκφάνσεις του, αµφισβητείται. Αµφισβητήθηκε έντονα τις τελευταίες δεκαετίες από συγκεκριµένες οµάδες, οι οποίες πρόσκεινται στην Αριστερά.
Τώρα, αυτή η γενιά η οποία γαλουχήθηκε µε αυτήν τη λογική,
ήρθε στην εξουσία. Το πρώτο πράγµα το οποίο κάνει αυτή η
γενιά –εκφραστής της είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος
και έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία- είναι να φέρει στη Βουλή
ένα νοµοσχέδιο, το οποίο παρά τις καλές προθέσεις και τις αρκετές θετικές διατάξεις που περιέχει, ικανοποιεί επί της ουσίας,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα αιτήµατα του αντιεξουσιαστικού χώρου και των τροµοκρατών απεργών πείνας.
Για να γίνω και πιο συγκεκριµένος, κύριε Πρόεδρε, έκανα κάτι
το οποίο δεν συνηθίζω και το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, µου
είναι άχαρο, διότι ο χώρος του διαδικτύου βρίθει προσωπικών
απειλών. Συγκεκριµένα, έψαξα λίγο στο διαδίκτυο στις γνωστές
ιστοσελίδες των αντιεξουσιαστών για να δω ποια είναι τα αιτήµατα των αντιεξουσιαστών τα οποία προβάλλονται έντονα αυτή
την εποχή.
Συγκεκριµένα, διαβάζω από ένα ευσύνοπτο κείµενο –το οποίο
θα καταθέσω- µια δήλωση κάποιου κ. Λάµπρου Γούλα, έξι αιτήµατα. Για πάµε να δούµε, λοιπόν, ένα ένα ποια είναι τα αιτήµατα
αυτήν τη στιγµή του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Ξεκινάω: Κατάργηση του κουκουλονόµου. Εξ όσων γνωρίζω
αποτελεί αντικείµενο βουλευτικής τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Κατάργηση των φυλακών υψίστης ασφάλειας. Προβλέπεται
στο άρθρο 1 του δικού σας νοµοσχεδίου.
Άµεση απελευθέρωση του συντρόφου Σάββα Ξηρού. Προσέξτε! Όχι των υπόλοιπων αναπήρων, οι οποίοι µπορεί όντως σήµερα να υποφέρουν σε τραγικές συνθήκες, αλλά του συντρόφου
Σάββα Ξηρού µόνο, κανενός άλλου. Εντάξει! Προβλέπεται από
τη διάταξη την οποία έχετε φέρει στο νοµοσχέδιο.
Μην κουνάτε το κεφάλι σας, κύριε Υπουργέ. Εσείς το οµολογήσατε ο ίδιος. Έχω και πρόταση για αυτό στη συνέχεια. Μη βιάζεστε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
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Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κατ’ οίκον κράτηση, όχι αποφυλάκιση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μη βιάζεστε! Έχω πρόταση στη
συνέχεια για το πώς µπορείτε να ξεφύγετε από το πρόβληµα στο
οποίο έχετε περιέλθει.
Συνεχίζω µε τα αιτήµατα: Κατάργηση της αναγκαστικής
λήψης DNA ως αποδεικτικού στοιχείου. Αναφέρεται σε τροπολογία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Άµεση απελευθέρωση των συγγενών των «Πυρήνων της Φωτιάς». Προβλέπεται σε τροπολογία υπουργική.
Και βέβαια το τελευταίο αίτηµα είναι η κατάργηση των διατάξεων του νόµου 187 του Ποινικού Κώδικα, του τροµονόµου. Εντάξει, αυτό σας ξέφυγε! Έχουµε πέντε στα έξι. Καλά πάτε, πέντε
στα έξι!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν και άλλα σχετικά έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα πρέπει να είµαστε σαφείς. Το είπε και η κ. Μπακογιάννη,
θέλω να το επαναλάβω και εγώ -και µακριά από την όποια συναισθηµατική φόρτιση που εκ των πραγµάτων αυτή η συζήτηση
µπορεί να προκαλεί σε εµάς- ότι η δηµοκρατία σίγουρα δεν εκδικείται -αυτό είναι που τη διαχωρίζει εξάλλου από την τροµοκρατία- αλλά πάντως δεν εκβιάζεται.
Με το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε στη χειρότερη περίπτωση,
αν θέλουµε να είµαστε πολύ καχύποπτοι, εξαργυρώνετε συγκεκριµένα γραµµάτια. Στην καλύτερη περίπτωση υποκύπτετε απλά
σε έναν εκβιασµό για να µην κατηγορηθείτε ότι εγκαταλείπετε
τους παλιούς σας συνοδοιπόρους.
Η εντύπωση την οποία αποκοµίζει η κοινωνία, κύριε Υπουργέ,
από αυτό το νοµοσχέδιο ποια είναι; Αναρωτιέµαι. Η εντύπωση
που αποκοµίζει η κοινωνία είναι ότι λες και ένα ολόκληρο σύστηµα εξουσίας ξαφνικά έχει ταχθεί στην υπηρεσία αντιεξουσιαστών, αγωνιστών που κάνουν απεργίες πείνας στις φυλακές,
τροµοκρατών, συγγενών τους. Δίνετε την εντύπωση ότι το µόνο
σας µέληµα είναι να κάνετε τη ζωή τους πιο εύκολη. Και όλα αυτά
στο όνοµα του ανθρωπισµού!
Αναφερθήκατε και στην φιλελεύθερη έννοια του ανθρωπισµού
λες και ο ανθρωπισµός είναι πάνω από το κράτος δικαίου και από
τις αποφάσεις των δικαστηρίων, λες και ο ανθρωπισµός αφορά
µόνο τους θύτες και δεν αφορά τα θύµατα.
Όταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχετε τόσες εκκρεµότητες
-είναι εδώ και ο κ. Αθανασίου που τα γνωρίζει πολύ καλά τα θέµατα- κι όταν έχουµε καθυστέρηση στην απονοµή της δικαιοσύνης, σας έπιασε ξαφνική πρεµούρα και στο πρώτο νοµοσχέδιο
φέρνετε φωτογραφική διάταξη για να απελευθερώσετε το Σάββα
Ξηρό, πέντε φορές καταδικασθέντα σε ισόβια για ισάριθµες δολοφονίες! Συγγενείς των θυµάτων του σήµερα παρακολουθούν
από τον εξώστη αυτήν τη συζήτηση. Η φωνή τους δεν ακούστηκε
παρά µόνον ελάχιστα. Σας το είπα και στην επιτροπή: Αυτοί δεν
έκαψαν αυτοκίνητα, δεν διαµαρτυρήθηκαν µε άλλον τρόπο. Διαχειρίστηκαν τον πόνο τους µε πολύ µεγάλη αξιοπρέπεια και αναρωτιέµαι πώς θα αισθάνονται άραγε αυτοί οι συγγενείς των
θυµάτων της τροµοκρατίας βλέποντας την καχεκτική Ελληνική
Δηµοκρατία να υποτάσσεται στους ορκισµένους εχθρούς της.
Ισχυριστήκατε ότι δεν είναι φωτογραφική η τροπολογία. Μα,
µας είπατε στην επιτροπή ότι αφορά δύο άτοµα και απλά µας είπατε ότι µπορεί να αφορά και σε κάποιους ακόµα. Δεν τους ξέρουµε, δεν τους είδαµε. Στην επιτροπή πάντως µας είπατε ότι
αφορά σε δύο άτοµα. Αυτό στο δικό µου το µυαλό είναι φωτογραφική νοµοθέτηση.
Εν πάση περιπτώσει, ας υποθέσουµε ότι δεν είναι φωτογραφική η νοµοθέτηση. Δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν το γεγονός ότι η
αναπηρία την οποία επικαλείται η διάταξη προήλθε από τον αυτοτραυµατισµό του ίδιου του Ξηρού; Δεν το λαµβάνετε αυτό υπ’
όψιν;
Μας είπατε στην επιτροπή ότι περίπου τύφλωσε η ελληνική πολιτεία τον Σάββα Ξηρό. Σε λίγο θα εγείρει και αποζηµιώσεις! Θα
ζητήσει να πληρωθεί κιόλας ο Σάββας Ξηρός µε αυτά τα οποία
λέτε!
Και αναρωτιέµαι, επειδή ακούστηκε πολλές φορές η έννοια
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του σωφρονισµού, έχει µετανιώσει άραγε ο Σάββας Ξηρός για
τα εγκλήµατά του; Δεν τον έχω ακούσει να έχει κάνει καµµιά δήλωση µετάνοιας, να αναγνωρίσει το τεράστιο σφάλµα του, να
αναγνωρίσει ότι δολοφόνησε πέντε ανθρώπους. Ο αδερφός του
σχεδίαζε να ανατινάξει τον Κορυδαλλό. Τα ξεχάσαµε αυτά τα
πράγµατα; Αυτό δεν πρέπει να το λάβετε υπ’ όψιν;
Τι σωφρονισµός είναι αυτός, όταν ο κατηγορούµενος, ο φυλακισµένος, αυτός που θα επωφεληθεί από τη διάταξη δεν έχει
δεχθεί ο ίδιος το σφάλµα του; Για ποιο σωφρονισµό µιλάµε; Και
πώς είστε τόσο σίγουροι ότι ο Σάββας Ξηρός δεν θα µπορέσει
να είναι επιχειρησιακά δραστήριος από το σπίτι του; Θα τον εµποδίσει το γεγονός ότι είναι σχεδόν τυφλός; Δεν είµαι σίγουρος!
Και τέλος, κύριε Υπουργέ, πώς αντιλαµβάνεστε, πώς αντιµετωπίζετε το ίδιο κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί πέντε φορές
σε ισόβια µε κάποιον που έχει καταδικαστεί µία; Εάν θέλετε, λοιπόν, να αποδείξετε ότι δεν είναι φωτογραφική η τροπολογία για
το Σάββα Ξηρό, µπορείτε να κάνετε κάτι πολύ απλό. Προσθέστε
µία διάταξη στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 που
να προβλέπει ότι σε περίπτωση που κάποιος έχει καταδικαστεί
πολλαπλά για ισόβια, αυξάνεται αναλογικά το όριο των δέκα
ετών. Γιατί δεν το κάνετε; Δύο φορές ισόβια, είκοσι χρόνια. Άλλωστε, γι’ αυτό καταδικάζεται κάποιος σε δύο και τρεις φορές
ισόβια και όχι σε µία.
Εάν θέλετε πραγµατικά λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να αποδείξετε
ότι δεν είναι φωτογραφική η τροπολογία, ιδού πεδίον δόξης λαµπρό. Κάντε αυτό και θα ανακαλέσω αυτό το οποίο είπα περί φωτογραφικότητας της τροπολογίας. Στη συνέχεια θα έχετε τον
λόγο και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε αυτά που
σας είπα και βέβαια µέχρι το τέλος της αυριανής συνεδρίασης
να προβείτε σε οποιαδήποτε νοµοτεχνική βελτίωση χρειάζεται.
Ξέρετε, όµως, το πραγµατικό διακύβευµα όλης αυτής της συζήτησης δεν είναι µόνο η χρεωκοπία της οικονοµίας -την οποία
πολύ φοβάµαι ότι δεν θα αποφύγουµε- αλλά η χρεοκοπία της δηµοκρατίας, την οποία πολύ φοβάµαι ότι δροµολογείτε συστηµατικά. Διότι όταν λειτουργούν οι θεσµοί –έστω έτσι όπως λειτουργούσαν στην Ελλάδα- θα µπορεί να διορθωθεί ακόµα και η χειρότερη οικονοµική κατάρρευση. Όταν, όµως, δεν λειτουργούν
οι θεσµοί, όταν ο φαύλος κύκλος της ανοµίας και της ανέχειας
συνεχίζεται, τότε δυστυχώς δεν υπάρχει µέλλον γι’ αυτήν τη
χώρα.
Πολύ φοβάµαι ότι έχετε στρατηγική για να υπηρετήσετε µε
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους αυτόν το φαύλο κύκλο της
ανοµίας και της ανέχειας. Από πού να ξεκινήσω; Από τις καταλήψεις; Έχουν περάσει δεκαοκτώ µέρες και ακόµα το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστηµίου βρίσκεται υπό κατάληψη, κύριε Πρόεδρε!
Δεν ξέρω αν η πρεµούρα της Κυβέρνησης να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο την Πέµπτη και την Παρασκευή πριν του Θωµά ήταν για
να µπορέσετε επιτέλους να δώσετε ένα άλλοθι στους καταληψίες να φύγουν, αφού δεν θέλετε να τους αντιµετωπίσετε µε
άλλο τρόπο. Ένα Πανεπιστήµιο παράλυτο, ένα ιστορικό κτήριο
παραδοµένο σε «µπαχαλάκηδες» και σε εµπόρους ναρκωτικών
και ένας Υπουργός ο οποίος λέει και γράφει –και θα συµφωνήσω
µαζί του- ότι «όποιος πιστεύει ότι η παιδεία µας επιτρέπει κάθε
ανοµική δράση, όχι µόνο δεν έχει σχέση µε την Αριστερά, αλλά
δεν έχει σχέση µε τη δηµοκρατία». Πολύ ωραία! Συµφωνώ απόλυτα. Όµως, στην πράξη τι κάνει ο κ. Πανούσης; Είναι Αναπληρωτής Υπουργός και θυµίζω ότι αναφέρεται απευθείας στον
Πρωθυπουργό και από αυτόν παίρνει εντολές. Γιατί δεν µπορεί
να εφαρµόσει τον νόµο, έτσι όπως τον αντιλαµβάνεται; Δεν είναι
σχολιαστής ο Υπουργός. Φαντάζοµαι ότι θα συµφωνείτε σε αυτό.
Έχει εκτελεστική εξουσία. Εάν δεν µπορεί να εφαρµόσει το νόµο,
το καλύτερο και το πιο έντιµο που µπορεί να κάνει ο κ. Πανούσης
είναι να παραιτηθεί. Τουλάχιστον έτσι θα είναι συνεπής στις ιδέες
και τις απόψεις του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ακόµα δύο λεπτά.
Όσον αφορά τώρα το ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης,
δεν θα πω πολλά πράγµατα. Θα πω µόνο ένα πράγµα. Ναι, το
πρόβληµα είναι ευρωπαϊκό και έχετε δίκιο να το λέτε. Με τι αξιοπιστία θα πάει αυτή η Κυβέρνηση να διαπραγµατευθεί αλλαγή
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της Συνθήκης του Δουβλίνο ΙΙ, όταν ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας
έχει πει ότι θα ανοίξει τα σύνορα και θα στείλει τζιχαντιστές στο
Βερολίνο; Ενισχύεται έτσι η διαπραγµατευτική θέση της χώρας;
Θα πετύχουµε µία πραγµατική συµµαχία του Νότου για να αντιµετωπίσουµε µεγάλες προσφυγικές ροές; Πραγµατικά αναρωτιέµαι εάν µε αυτόν τον τρόπο εξυπηρετείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, τα εθνικά συµφέροντα.
Και κλείνω µε το εξής. Ξέρετε, σε αυτήν την Αίθουσα είχα και
εγώ τη χαρά µικρός να γνωρίσω κάποιους από τους µεγάλους
αγωνιστές της Αριστεράς, όπως ήταν ο Χαρίλαος Φλωράκης και
ο Λεωνίδας Κύρκος. Αναρωτιέµαι τι θα σκέφτονται από εκεί πάνω
που είναι –ή από όπου είναι, εν πάση περιπτώσει- όλοι αυτοί οι
οποίοι έδωσαν αγώνα για την ισότητα, την κοινωνική αλληλεγγύη
και την υποστήριξη των αδυνάτων κοιτάζοντας και βλέποντας
αυτήν την Κυβέρνηση. Τι ακριβώς είναι αυτή η Αριστερά που δεν
µπορεί να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονοµιά και αφήνει
βανδάλους να καταστρέφουν το κέντρο της Αθήνας; Τι ακριβώς
είναι αυτή η Αριστερά που ο νεποτισµός της αποδεικνύεται χειρότερος από αυτόν τον κοµµάτων της Μεταπολίτευσης;
Δεν χρειάζεται να αναφέρω τα παραδείγµατα συγγενών και
φίλων που έχουν διοριστεί από αυτήν την Κυβέρνηση.
Τι ακριβώς είναι αυτή η Αριστερά όταν µοιράζει 500 εκατοµµύρια µε απευθείας ανάθεση για να αναβαθµίσουµε κάποια σαράβαλα αεροπλάνα, που λεηλατεί τα αποθεµατικά των ταµείων,
που τοποθετεί συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ στη διοίκηση της
ΔΕΗ;
Τι ακριβώς είναι αυτή η Αριστερά που απορρίπτει την αριστεία
ως µίασµα που παίρνει ή ενδέχεται να παίρνει –για να µην κατηγορηθώ ότι έχω καταδικάσει ήδη κάποιους Υπουργούς- ή κατηγορείται ότι παίρνει προµήθεια 12% για κάθε επαναπρόσληψη;
Και τι ακριβώς είναι αυτή η Αριστερά που παραβαίνοντας κάθε
νόµο και αποφάσεις δικαστηρίων, οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες
εργαζόµενους σε µια ιδιωτική επιχείρηση; Έχουµε µεγάλη πορεία σήµερα στο κέντρο της Αθήνας από εργαζόµενους στις
Σκουριές. Γι’ αυτούς τους εργαζόµενους δεν υποτίθεται ότι αγωνίζεται η Αριστερά; Αυτοί τι θα πουν την επόµενη µέρα; Αφήστε
την εταιρεία. Η εταιρεία θα βρει τον δρόµο της. Και να την κλείσετε, πολυεθνική είναι, θα τα καταφέρει. Στους εργαζόµενους
αυτούς τι λέτε, όµως; Τι λέτε; Ότι έρχεστε µε το έτσι θέλω να
κλείσετε µια εταιρεία η οποία είναι αδειοδοτηµένη από το ελληνικό δηµόσιο, για την οποία υπάρχουν µία σειρά από τελεσίδικες
αποφάσεις του ΣτΕ; Αυτή ακριβώς είναι η Αριστερά την οποία
φαντάζεστε;
Φοβάµαι –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι παραµένετε
η Αριστερά του 4%. Το 32%, αυτό το οποίο µένει για να φτάσετε
στο 36%, δεν σας ψήφισε για αυτά. Σταµατήστε, λοιπόν, να είστε
µία κυβέρνηση του κοινωνικού περιθωρίου. Γίνετε µία κυβέρνηση
όλων των Ελλήνων. Βάλτε πραγµατικές εθνικές προτεραιότητες.
Αφήστε στην άκρη νοµοσχέδια σαν κι αυτά, εξυπηρέτησης γραµµατίων. Κυβερνήστε, επιτέλους και σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μητσοτάκη.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Γεροβασίλη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες µέρες εντείνονται οι επικοινωνιακές πιέσεις στην Κυβέρνηση, προκειµένου να υποχωρήσει στους δανειστές και να
αποδεχθεί υφεσιακά µέτρα. Οι πιέσεις ασκούνται από το εξωτερικό, κυρίως µέσω εντεταλµένων αρθρογράφων και αντιστοίχως
από αυτούς που στην Ελλάδα έχουν αναλάβει τον ρόλο του µεταφραστή τους. Αυτό, µαζί µε µια συνταγή δήθεν πανικού, ανοµίας, ακυβερνησίας κ.λπ., έρχεται για να αποδοµήσει την Κυβέρνηση.
Να το πούµε άλλη µια φορά: Η Κυβέρνηση ήρθε για να µείνει.
Ήρθε για να µείνει, χωρίς να υπερβεί τις κόκκινες γραµµές της,
όσο και αν ακούγεται αυτό πρωτότυπο.
Η Κυβέρνηση νοµοθετεί. Νοµοθετεί για όλα όσα δεσµεύτηκε
στον ελληνικό λαό. Νοµοθετεί χωρίς να εκβιάζεται, χωρίς να ετε-
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ροκαθορίζεται ούτε από κραυγές ούτε από επεισόδια-καταλήψεις κ.λπ.. Νοµοθετεί µε στρατηγική και µε γρήγορο ρυθµό –
απευθύνεται προς τον κ. Βενιζέλο αυτό, που είχε µια απορία.
Έτσι και το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα σπουδαίο νοµοθέτηµα
που υλοποιεί προεκλογικές δεσµεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητικές δεσµεύσεις στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. Ο στόχος του νοµοσχεδίου είναι να αντιµετωπιστεί η
ασφυκτική, απάνθρωπη κατάσταση στα κατ’ ευφηµισµόν ονοµαζόµενα «σωφρονιστικά καταστήµατα κράτησης», στην καθοµιλουµένη κολαστήρια, µια κατάσταση που δηµιουργήθηκε εξαιτίας τόσο του υπερπληθυσµού, όσο και της έλλειψης υποδοµών
και προσωπικού.
Ταυτόχρονα, το νοµοσχέδιο θέτει τις βάσεις για τα επόµενα
βήµατα της Κυβέρνησης, αναφορικά µε µία σειρά προβληµάτων
που αντιµετωπίζει το σωφρονιστικό και ποινικό µας σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυστυχώς οι συνάδελφοι, κυρίως
της Νέας Δηµοκρατίας, αντί να συνεισφέρουν στον διάλογο που
διεξάγεται στη Βουλή, επέλεξαν για άλλη µια φορά τον εύκολο
δρόµο. Ο εισηγητής, ο καλύτερος διαφηµιστής απ’ όλους όσους
δηµιουργούν τα µπάχαλα.
Αναλώθηκαν σε άσφαιρες –θα µου επιτρέψετε να πω- επιθέσεις στον αρµόδιο Υπουργό, τον κ. Παρασκευόπουλο και την Κυβέρνηση µε αφορµή το νοµοσχέδιο. Και τι δεν ακούσαµε αυτές
τις µέρες και στην επιτροπή αλλά και σήµερα εδώ; Ότι ο Υπουργός συναλλάσσεται µε τροµοκράτες, ότι η χώρα θα γεµίσει κακοποιούς, ότι κάνουµε ρουσφέτια στους τροµοκράτες. Ο κ.
Κικίλιας απευθυνόµενος στον Υπουργό, µη σεβόµενος ούτε το
πρόσωπο ούτε το θεσµό, είπε ότι θα µείνει στην ιστορία σαν Υπουργός καθ’ υπόδειξιν τροµοκρατών και κουκουλοφόρων.
Σήµερα αυτά τα ανασκεύασε λίγο, ωστόσο τα έχει πει. Και ξέρετε γιατί τα είπε; Για να φτιάξει το πλάνο για το δελτίο ειδήσεων
που ακολουθούσε την επιτροπή, µιας δήθεν θυελλώδους συνεδρίασης. Ήµασταν παρόντες. Δεν υπήρξε καµµία θύελλα.
Καµµία κουβέντα για την «ταµπακιέρα», καµµία κουβέντα για
το νοµοσχέδιο. Ξέρετε, όµως, η τακτική της έντασης δεν είναι
ούτε αθώα ούτε τυχαία. Η Νέα Δηµοκρατία, σε συνεργασία µε
κάποια µέσα µαζικής επικοινωνίας, ακολουθεί την τακτική της έντασης, προκειµένου να πλήξει το κύρος της Κυβέρνησης και να
µείνει πιστή στη θεωρία της αριστερής παρένθεσης. Πρόκειται
για µια εκστρατεία τροµοϋστερίας στον άξονα φόβος-ανοµίατροµοκρατία, ντυµένη φυσικά µε τη δέουσα ξενοφοβία και όσο
χρειάζεται από Grexit.
Ζήσαµε µια πασχαλινή ακροδεξιά συγχορδία που ξεπέρασε τα
όρια της προπαγάνδας. Προπαγάνδα φθηνή. Είναι πολύ φθηνή
προπαγάνδα να δείχνεις πλάνο στην τηλεόραση µε δεκαπέντε
άτοµα που είναι ακάλυπτα, που µπαίνουν στο προαύλιο της Βουλής και η λεζάντα από κάτω να γράφει: «κουκουλοφόροι εισβάλλουν στη Βουλή». Δηλαδή, µας λένε ότι αυτό που βλέπουµε δεν
είναι αλήθεια. «Αλήθεια είναι αυτό που σας λέµε εµείς», δηλαδή,
τα µέσα µαζικής επικοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ατζέντα του φόβου και της
ανασφάλειας ηττήθηκε στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Σήµερα µε το νοµοσχέδιο που καταθέτει η Κυβέρνηση αρχίζουν τα
βήµατα επαναφοράς στην πραγµατικότητα και στην κανονικότητα. Είναι ένα νοµοσχέδιο που προσαρµόζει τη νοµοθεσία στις
συνταγµατικές επιταγές, που βασίζεται στις αρχές της ισότητας
και της αναλογικότητας, που λαµβάνει υπ’ όψιν το σύνολο των
διεθνών κειµένων από τα οποία απορρέουν οι υποχρεώσεις της
χώρας µας.
Οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι µε την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’ υποσκάπτεται το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποφασίσει ακόµα. Θα
µας πει αργότερα αν είναι έτσι ή αλλιώς. Μα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, οι φυλακές τύπου Γ’ καθόλου δεν έγιναν για να εµπεδωθεί το αίσθηµα ασφάλειας στον ελληνικό λαό, διότι έτσι κι
αλλιώς δεν ήταν ασφαλείς. Αντίθετα, ήταν µια ιδεολογική και πολιτική επιλογή της προηγούµενης Κυβέρνησης, ένα προαπαιτούµενο που δεν τέθηκε από καµµία τρόικα.
Η δηµιουργία φυλακών τύπου Γ’, µεταξύ άλλων πολιτικών
πρωτοβουλιών της τότε Κυβέρνησης, υπηρέτησε το δόγµα της
µηδενικής ανοχής, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να κινητοποι-
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ήσει συντηρητικά αντανακλαστικά ενός τµήµατος της κοινωνίας.
Την ίδια στιγµή, τόσο οι θεωρητικοί του ποινικού δικαίου όσο και
οι εφαρµοστές του δικαίου, τείνουν να συµφωνήσουν ότι αυτές
οι φυλακές αποτελούν µια φυλακή µέσα στη φυλακή.
Το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς εισήγαγε δυσµενείς
και αδικαιολόγητες διακρίσεις. Το καθεστώς αυστηροποίησης
των συνθηκών κράτησης έγινε επιλεκτικά και συχνά µε υποκειµενικά κριτήρια που αφορούσαν το πρόσωπο των κρατουµένων.
Οι κρατούµενοι στη φυλακή Δοµοκού αντιµετώπισαν µια ποινή,
πέραν της ποινής που τους επέβαλε το δικαστήριο. Μια ποινή
χωρίς δικαστήριο, δηλαδή µια δεύτερη τιµωρία µε στόχο τον ευτελισµό της ύπαρξης.
Λένε όσοι εναντιώνονται στην κατάργηση των φυλακών τύπου
Γ’ ότι θα είµαστε η µόνη χώρα χωρίς φυλακές υψίστης ασφαλείας. Αυτό εν µέρει αποτελεί γεγονός. Αυτό το µέτρο, όµως,
εφαρµόστηκε το 1990. Σήµερα, είκοσι πέντε χρόνια µετά, ο τρόπος αυτός κράτησης αποµυθοποιήθηκε, µε τους διεθνείς οργανισµούς να ζητούν την κατάργησή του, γιατί απεδείχθη ότι
αυξάνει τις περιπτώσεις υποτροπής, περιπτώσεις αυτοκτονιών,
καταπατά διεθνείς συµβάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Γι’ αυτό,
δεν είµαστε η µόνη χώρα που δεν θα έχει τέτοιου τύπου φυλακές, είµαστε η µόνη χώρα που καταργεί το µέτρο που σήµερα
καλούνται όλες οι υπόλοιπες να καταργήσουν, όσες έχουν.
Μας κατηγόρησε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ότι το
νοµοσχέδιο αυτό είναι ρουσφέτι. Αυτό το ακούσαµε και από το
ΠΑΣΟΚ. Να σας θυµίσω τι είναι ρουσφέτι; Δηµοσίευµα χθεσινό
της thepressproject.gr: «ρουσφέτια µε επιστήµη, ρουσφέτια µε
µαθηµατικό µοντέλο, διανοµής των θέσεων, κ.λπ., των ρουσφετιών µεταξύ της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ
τότε». Χρειάστηκε και µαθηµατικός τύπος! Αυτό θα πει ρουσφέτι
και θα έπρεπε να µην αναφέρεστε στη λέξη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ενώ οι δικιές σας επιλογές είναι
αξιοκρατικές!
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Φέρνετε όλο το βάρος και της λέξεως,
αλλά και όσων απορρέουν από αυτό.
Βεβαίως, το είπε και ο κ. Κικίλιας. Μάλλον δεν έχει προσέξει
ούτε τις θέσεις µας ούτε παρακολουθεί τις τοποθετήσεις µας
στη Βουλή.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τα θέµατα αυτά έχουµε
τοποθετηθεί σε δηµόσιο διάλογο ευθέως, µε σαφήνεια και καθαρότητα. Άλλοι µιλούσαν πίσω από κλειστές πόρτες, άλλοι καταγράφονταν από κάµερες. Κανένα ρουσφέτι, λοιπόν, σε κανέναν,
αλλά προσήλωση στις θέσεις και στις αρχές µας.
Αυτές τις θέσεις τις επικρότησαν οι Έλληνες πολίτες και µας
έδωσαν την πλειοψηφία στις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου. Μας
έδωσαν και µία εντολή µαζί, να µείνουµε προσηλωµένοι στα θεµελιώδη δικαιώµατα και στις εγγυήσεις του κράτους δικαίου.
Από τον πλούτο του νοµοσχεδίου, τη συζήτηση κυρίως από
πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας έχει µονοπωλήσει ένα θέµα: ο
Σάββας Ξηρός. Επιχειρείται, κύριοι συνάδελφοι, σε σύµπνοια µε
µέρος των συστηµικών µέσων ενηµέρωσης να γίνει η αποδόµηση
του νοµοσχεδίου, λέγοντάς το «νοµοσχέδιο για τον Σάββα Ξηρό». Στη συζήτηση µε τους φορείς που έγινε στη Βουλή οι δεκατέσσερις από τους δεκαέξι φορείς που παρευρέθηκαν για να µιλήσουν γι’ αυτό ακύρωσαν µε τις τοποθετήσεις τους την τροµολαγνική προπαγάνδα.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, στην πραγµατικότητα, µεταξύ
άλλων πολλών ρυθµίσεων, προβλέπει διαβαθµισµένη υπό όρους
απόλυση ασθενών κρατουµένων. Δεν µιλάµε για απελευθέρωση,
αλλά για αντικατάσταση της απάνθρωπης και εξευτελιστικής
κράτησης µε όρους περιορισµένης ελευθερίας. Όταν πρόκειται
δε για κρατούµενους µε ισόβια κάθειρξη και αναπηρία πάνω από
80%, η αντικατάσταση του εγκλεισµού γίνεται υποχρεωτικά µε
τον κατ’ οίκον περιορισµό τους. Είναι αυτό φωτογραφική διάταξη; Φυσικά και όχι.
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου προφανώς δεν έχουν ούτε ονοµατεπώνυµο, ούτε φωτογραφίζουν. Επίσης, προφανώς κινούνται
σε µία λογική που δεν φωτογραφίζει την εξαίρεσή τους. Αυτό θα
ήταν απαράδεκτο για το νοµικό µας σύστηµα. Ο δε Ξηρός σήµερα είναι ανάπηρος µε 98% µε γνωµάτευση του ΙΚΑ. Ελπίζω ότι
φυσικά όλοι µας µπορούµε να αντιληφθούµε τι σηµαίνει αναπη-
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ρία 98% -σας θυµίζω ότι το 100% είναι ο θάνατος- και πόσο επικίνδυνο µπορεί να είναι αυτό που υπολείπεται ως 2% της υγείας
του Σάββα Ξηρού. Κατά συνέπεια µια τέτοια τιµωρία υπερβαίνει
τα όρια της τιµωρίας και γίνεται σωµατική τιµωρία.
Θυµίζω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καταδίκασε δύο φορές την Ελλάδα για την υπόθεση του
Σάββα Ξηρού: και τον Σεπτέµβριο του 2010 και τον Αύγουστο
του 2011. Στον αντίποδα το ίδιο δικαστήριο τον Νοέµβριο του
2012 εξασφάλισε σε κρατούµενο καρκινοπαθή στο τελικό στάδιο
το δικαίωµα να πεθάνει ελεύθερος κάνοντας δεκτό το κατ’ επείγον αίτηµά του να αρθεί ολικά η κράτησή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τροµοκρατία στην Ελλάδα
είχε πολλά αθώα θύµατα. Έσπειρε πολύ πόνο σε πολλές οικογένειες. Μέλη των οικογενειών των θυµάτων βρίσκονται και σε
αυτήν την Αίθουσα -και το σεβόµαστε απολύτως- καταδικάζοντας τις πράξεις τροµοκρατίας και όλο αυτό που έχουν επιφέρει.
Κατά την ακρόαση φορέων ακούσαµε µε ιδιαίτερη προσοχή
τα όσα είχε να συνεισφέρει στον δηµόσιο διάλογο µέσω του εκπροσώπου της η Οργάνωση Θυµάτων Τροµοκρατίας. Ο εκπρόσωπος των οικογενειών τόνισε, όταν ρωτήθηκε για το προσωπικό
του βίωµα, ότι προσπαθεί πάντα στις δηµόσιες τοποθετήσεις του
να προβάλει περισσότερο την ιδιότητά του ως Έλληνας πολίτης
και όχι ως συγγενής µε προσωπική φόρτιση. Ας το κρατήσουµε
αυτό. Γιατί και εµείς εδώ, µε την ιδιότητά µας ως δηµόσια πρόσωπα και εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, οφείλουµε να τοποθετηθούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις προβλέψεις του νοµοθετήµατος που συζητάµε σήµερα δεν θα τις χαρακτήριζα ριζοσπαστικές. Είναι, όµως, δραστικές και αντικατοπτρίζουν το µέγεθος
της κρίσης που κλήθηκαν να θεραπεύσουν.
Η κρίση στις φυλακές υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Τα στοιχεία µαρτυρούν από µόνα τους την κατάσταση. Έχουν αναφερθεί και θα αναφερθούν από πολλούς συναδέλφους από όλες τις
πλευρές µε κοινές διαπιστώσεις. Παρ’ όλες τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες προηγουµένων κυβερνήσεων έλειπε µια αναλογική και
συνταγµατική προσέγγιση. Δίνεται τώρα η δυνατότητα να αναπτυχθεί µια πολιτική άλλη, η στρατηγική πνοή για όλο το σύστηµα ποινικής καταστολής, ώστε να αντιµετωπίσουµε κατάµατα
το πρόβληµα και όχι µε απλή υποκριτική θλίψη. Να σταµατήσει
ο κυνισµός, η εκδίκηση και να γίνει ένα βήµα προς την αξιοπρέπεια. Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε αυτό
το νοµοσχέδιο και να συµβάλετε όλοι σε αυτήν την προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ.
Γεροβασίλη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Λαγός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε αυτό που για εµένα τουλάχιστον και
για όλους στη Χρυσή Αυγή είναι το πιο σηµαντικό, το ότι δεν µπορούν να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου οι
παράνοµα προφυλακισµένοι Βουλευτές µας.
Έκανα την ερώτηση το πρωί στον κύριο Υπουργό και πήρα την
απάντηση ότι κατά την γνώµη του -όχι κατά την γνώµη του, γιατί
έτσι είναι το σωστό- πρέπει να δίνονται άδειες στους φυλακισµένους Βουλευτές, για να παρίστανται. Βλέπουµε ότι η Πρόεδρος
της Βουλής λέει ακριβώς το ίδιο πράγµα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ακριβώς το ίδιο πράγµα, αλλά, δυστυχώς, κάποιος εισαγγελέας φυλακών κρίνει ότι δεν πρέπει να δώσει άδεια, εν
αντιθέσει µε κάποιους τροµοκράτες που πρέπει να σπουδάσουν
και που πρέπει να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες κράτησής τους.
Εµείς θα συµφωνήσουµε, αλλά δεν µπορεί να είναι ανθρώπινες
οι συνθήκες κράτησης και να τηρούµε τους νόµους µόνο σε ορισµένες κατηγορίες κατηγορουµένων. Εµείς θα επιµείνουµε συνέχεια, προκειµένου οι Βουλευτές µας, οι παράνοµα και άδικα
προφυλακισµένοι, να έρθουν στη Βουλή και να µπορέσουν να µιλήσουν, να κάνουν αυτό για το οποίο τους ψήφισαν τόσες χιλιάδες Ελλήνων.
Άκουσα, επίσης, πριν από λίγο τον κύριο Υπουργό να λέει για
τις καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το ενάµισι εκα-
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τοµµύριο που έχει δεχτεί πρόστιµο η ελληνική Κυβέρνηση. Λυπούµαστε πάρα πολύ, αλλά σύντοµα οι έντεκα, νοµίζω, καταδίκες που είπε θα γίνουν σίγουρα δώδεκα -δεν ξέρω για τις
υπόλοιπες εκατόν ενενήντα µία, κύριε Υπουργέ- γιατί θα έρθει
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και η
απόφαση για εµάς, για τον τρόπο που επί υπουργίας του κ. Αθανασίου συνέλαβαν νόµιµα εκλεγµένους Βουλευτές του ελληνικού
Κοινοβουλίου. Εσείς φταίτε, κύριε Αθανασίου, γιατί παίρνατε τηλέφωνο να δείτε τι θα γίνει µε τη δίκη και πώς εξελίσσεται η υπόθεση.
Λοιπόν, µε τον κ. Αθανασίου, έγιναν απαγωγές Ελλήνων Βουλευτών. Μας περιέφεραν µε χειροπέδες, τον Αρχηγό της τρίτης
πολιτικής δύναµης της Ελλάδος και εµάς του υπόλοιπους Βουλευτές. Θα έχουµε άλλη µία καταδίκη, λοιπόν, της Ελλάδος από
αυτό. Περιµένετε. Όπου να ’ναι έρχεται. Λυπούµαστε, αλλά αυτή
είναι η διαδικασία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σας βολεύει να τα λέτε αυτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κύριε Αθανασίου, το τι µας βολεύει θα το
δούµε στην πορεία. Εσάς σας βόλευε που µας βάλατε φυλακή.
Έτσι νοµίζατε, αλλά δεν σας βγήκε το έργο, κύριε Αθανασίου.
Δεν το πετύχατε καλά. Θα τα πούµε και στην πορεία. Έχουµε
πολλά να πούµε. Στη δίκη να δείτε τι έχουµε να πούµε.
Ακούω που συζητάµε και λέµε για αποσυµφόρηση φυλακών.
Το έχει ξαναπεί η Χρυσή Αυγή και είναι το πάγιο αίτηµά της. Μιλάµε µε στοιχεία. Υπάρχουν αυτήν τη στιγµή γύρω στις δώδεκα
χιλιάδες πεντακόσιοι κρατούµενοι. Από αυτούς το 68% µε 70%
περίπου είναι αλλοδαποί. Εάν οι αλλοδαποί απελαθούν και πάνε
να εκτίσουν τις ποινές φυλάκισής τους στις χώρες τους, θα αδειάσουν οι ελληνικές φυλακές. Να, που λύθηκε το πρόβληµα αποσυµφόρησης!
Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ; Είναι δικαιολογία να
µας λέτε ότι µέσω του νοµοσχεδίου αυτού και των τροπολογιών
που φέρνετε θα αποφυλακιστούν άνθρωποι, θα είναι καλύτερες
οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές και θα αποσυµφορηθούν.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και να µου απαντήσετε σε αυτό.
Πόσοι θα είναι αυτοί που, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο που φέρνετε, θα αποφυλακιστούν; Είναι δύο στην µια τροπολογία, πέντε
στην άλλη τροπολογία, οκτώ στην άλλη τροπολογία. Αυτοί είναι.
Άρα το νοµοσχέδιο δεν γίνεται για να υπάρξει αποσυµφόρηση
φυλακών. Το νοµοσχέδιο γίνεται, για να βγουν έξω αυτοί που
πρέπει να βγουν έξω.
Ακούµε -και γίνεται ένα «ωραίο παιχνίδι» τόσο καιρό και τόσες
µέρες- για κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’. Το είπε και η κ.
Σβερώνη πριν από λίγο: «Δεν υπήρξαν ποτέ φυλακές τύπου Γ’».
Το είχε ανακοινώσει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, πήγε
να το εφαρµόσει στις 2 Ιανουαρίου -είκοσι τρείς µέρες πριν από
τις εκλογές- για να πει ότι έκανε φυλακές τύπου Γ’, την βόλευε
αυτό το παιχνίδι και εν συνεχεία βόλεψε πάρα πολύ και τον ΣΥΡΙΖΑ να έρθει και να πει «σαν καλοί δηµοκράτες καταργούµε τις
φυλακές τύπου Γ’».
Λοιπόν, επειδή το γνωρίζουµε πολύ καλά το αντικείµενο, δεν
υπήρξαν ποτέ φυλακές τύπου Γ’. Όλοι παίζετε πάνω σε αυτό το
«µπαλάκι» και στις λέξεις τώρα, για να µας δείξετε ότι οι µεν είστε
καλοί, οι άλλοι είστε καλύτεροι. Η αλήθεια είναι ότι είναι µόνο
λόγια. Ποτέ δεν υπήρξαν φυλακές τύπου Γ’! Ίσως να γινόντουσαν στην πορεία.
Για να πούµε την άποψή µας και να είµαστε ξεκάθαροι σε
αυτό, δεν δεχόµαστε και εµείς και δεν θέλουµε να υπάρχουν φυλακές τύπου Γ’. Αρκεί να υπάρχει η θέληση και να υπάρχει ο διαχωρισµός των ποινικών και των τροµοκρατών σε ειδικές διαµορφωµένες πτέρυγες, ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε κρατούµενους, οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήµατα.
Ακούω που λένε κάποιες στιγµές για φιλοξενούµενους αλλοδαπούς. Έχουµε βγάλει νέες λέξεις σιγά σιγά: Φιλοξενούµενοι
αλλοδαποί, πρόσφυγες οι υπόλοιποι. Φιλοξενούµενοι αλλοδαποί
εδώ στις φυλακές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν λαθροµετανάστες
που µπήκαν παράνοµα στην Ελλάδα, εγκληµάτησαν, έχουν σκοτώσει, έχουν βιάσει, έχουν κλέψει και µπήκαν στις ελληνικές φυλακές. Για να τελειώνει το θέµα αυτό, ας τους διώξουµε τους
ανθρώπους µία ώρα αρχύτερα και να πάνε στην πατρίδα τους!
Εµείς τι θα κάνουµε; Θα τους αφήσουµε να βγουν πάλι έξω
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και να συνεχίσουν να απολαµβάνουν τη φιλοξενία που τους δίνει
η Ελλάδα. Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, αυτό δεν το θέλουµε και θα
κάνουµε το παν, προκειµένου αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στην
πατρίδα τους. Δεν ξέρουµε κατά πόσο αυτή η αντίληψή µας είναι
φασιστική.
Ακούσαµε τον Υπουργό να µας λέει ότι δεν είναι καλό να µιλάµε µε εξεγερµένους, δεν είναι καλό να µιλάµε µε ανθρώπους,
οι οποίοι επαναστατούν µέσα στις φυλακές, γιατί οι συνθήκες
κράτησης δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Συµφωνώ απόλυτα,
µόνο να µου πείτε δύο τρία πράγµατα εδώ:
Πρώτον, γιατί οι κατηγορούµενοι Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής είναι δεκαοχτώ µήνες φυλακή, επαναλαµβάνω, χωρίς να
υπάρχει κανένας λόγος;
Δεύτερον, γιατί κάποια στελέχη ή απλοί υποστηρικτές της
Χρυσής Αυγής είναι στις φυλακές δεκαοχτώ συν δώδεκα που
τους ήρθε, δηλαδή τριάντα µήνες; Αυτό, για κάποιους από εσάς
που το ακούτε µε τις αριστερές ευαισθησίες, δεν έχει προηγούµενο και δεν έχει µιλήσει κανείς γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Είναι για την ίδια υπόθεση δεύτερη φορά προφυλακισµένοι και
θα καθίσουν τριάντα µήνες στη φυλακή. Κι αν αυτοί οι άνθρωποι
αθωωθούν –που θα αθωωθούν στο δικαστήριο-θα έχουν κάτσει
προφυλακισµένοι δυόµισι χρόνια, όταν ένας εγκληµατίας, όταν
ένας τροµοκράτης, σύµφωνα µε το παρόν νοµοσχέδιο που κατατίθεται, στα εννέα-δέκα χρόνια θα είναι έξω. Για να δούµε τις
ευαισθησίες που υπάρχουν.
Να τονίσουµε, επίσης, ότι οι συνθήκες στις φυλακές που διαβιούν και που δεν είναι καλές και που συµφωνούµε ότι πρέπει να
αλλάξουν εξαρτώνται από τις συνθήκες που υπάρχουν στην υπόλοιπη κοινωνία. Δεν νοµίζω ότι τα πράγµατα είναι καλά στην υπόλοιπη κοινωνία έξω και λέµε µόνο για τις φυλακές ή ότι η Ελλάδα
έχει υγεία, έχει παιδεία και δεν ξέρω τι άλλο έχει. Τίποτα δεν
έχουµε! Οπότε, εφόσον δεν υπάρχει τίποτα σωστά, δεν είναι και
οι φυλακές σωστές και φυσικά έχει σχέση µε το ποιοι διαβιούν
στις φυλακές αυτές.
Μένουν λαθροµετανάστες, οι οποίοι έτσι έχουν µάθει από τις
χώρες τους να µένουν στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους.
Καλώς ή κακώς οι άνθρωποι –κακώς για εµένα- έµαθαν να ζουν
µε αυτόν τον τρόπο. Ερχόµενοι στις ελληνικές φυλακές, λοιπόν,
αυτό που εµείς θεωρούµε απαράδεκτο, δηλαδή να είναι οχτώοχτώ ή δέκα-δέκα µαζί και να ζουν υπ’ αυτές τις συνθήκες υγιεινής, επειδή έτσι έχουν µάθει, τους φαίνεται κιόλας ότι είναι
φυσιολογικό.
Άκουσα πριν από λίγο την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι
τις τελευταίες ηµέρες έχει δεχθεί µια µεγάλη επίθεση η Κυβέρνηση από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Αν είναι αλήθεια αυτό
που λέτε –εγώ δεν θα πω αν είναι ή δεν- τι να λέει η Χρυσή Αυγή
γι’ αυτά που βιώσαµε δεκαοχτώ µήνες τώρα; Τι να λέµε γι’ αυτά
που βλέπαµε, να βγαίνουν τα ιδιωτικά κανάλια των µεγαλοεργολάβων και η δηµόσια τηλεόραση, να παίρνει τα πρωτοσέλιδα από
την εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής» που θα ερχόταν, να µας
τα βάζει από την Παρασκευή το µεσηµέρι και να λένε για δράκους, για σηµεία και τέρατα εις βάρος της Χρυσής Αυγής;
Και φυσικά –δυστυχώς για τους πιο πολλούς από εσάς- τίποτα
απ’ όλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε κι αυτό είναι ξεκάθαρο. Για να
τονίσω σε κάποιους από εδώ που ίσως δεν ξέρουν, η δικογραφία
που αφορά τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν έχει ούτε µία
εγκληµατική πράξη, έτσι για να τα ακούµε και να τα µαθαίνουµε
αυτά. Αφορά µόνο οµιλίες. Από τις οµιλίες αυτές πάνε να µας
καταδικάσουν.
Εφόσον όλοι αποδεχόµαστε ότι οι συνθήκες κράτησης είναι
τραγικές -µάς τα είπε το ΠΑΣΟΚ, µάς τα λέει η Νέα Δηµοκρατία,
µάς τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ- υπάρχουν δύο δεδοµένα εδώ:
Πρώτον, ότι εδώ και σαράντα χρόνια δεν γίνεται τίποτε κι αυτά
που κάναµε ήταν να έχουµε να λέµε, να περνάει η ώρα, να ερχόµαστε στις επιτροπές. Εµένα µου είχε τύχει, πριν µπω φυλακή,
να είµαι στην Επιτροπή Σωφρονιστικών Καταστηµάτων στην περασµένη κοινοβουλευτική περίοδο. Είχα πει ακριβώς τα ίδια
πράγµατα. Δεν θα αλλάξει κάτι. Δυστυχώς, δικαιωθήκαµε ως
Χρυσή Αυγή. Δεν άλλαξε τίποτα. Διότι τώρα όλοι συµφωνείτε ότι
οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Συµφωνούµε που είστε µαζί µας.
Για το νοµοσχέδιο να πω –έφυγε τώρα ο κύριος Υπουργός και
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δεν είναι κανείς εδώ- ότι συζητάµε για ποσοστά αναπηρίας άνω
των 80%. Εµείς είµαστε σύµφωνοι µε αυτό, δηλαδή όποιοι άνθρωποι έχουν σοβαρό πρόβληµα υγείας και αναπηρίας να το
δούµε.
Πρέπει να το εξετάσουµε, βέβαια, κατά περίπτωση, ώστε να
µπορέσουν να φύγουν και να πάνε σε κατ’ οίκον περιορισµό. Το
δεχόµαστε. Εδώ, όµως, µιλάµε για ποσοστά αναπηρίας της τάξεως του 67% και του 50%.
Αναπηρία 50%; Είχα ζητήσει στην επιτροπή από τον Υπουργό
-δεν µου απάντησε τότε- και το ζητάω και τώρα από το Βήµα
αυτό να µας πει ποιες είναι οι περιπτώσεις µε ποσοστό 50% αναπηρία και πρέπει να αποφυλακιστούν. Ας µας πουν ποιες είναι
αυτές οι περιπτώσεις, για να δούµε τι γίνεται εδώ.
Θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Το ελληνικό κράτος -και
καλά κάνει- καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας διαφόρων τροµοκρατών, που έχουν σκοτώσει δεκάδες αθώους συνανθρώπους µας,
και τους συµπεριφέρεται στο συγκεκριµένο θέµα όπως θα έπρεπε. Εγώ, όµως, δεν ξέρω -και µάλλον έτσι είναι- να καλύπτουν
και τα έξοδα νοσηλείας στα θύµατα των περιπτώσεων αυτών, σε
κάποιους τραυµατίες, σε κάποιους που χρειάστηκε να κάνουν
αλλεπάλληλες χειρουργικές επεµβάσεις, σε κάποιους που καταστράφηκε όλη η ζωή τους.
Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, που είναι θύµατα τροµοκρατίας, το ελληνικό κράτος δεν καλύπτει τα νοσήλιά τους, δεν
τους βοηθάει στο συγκεκριµένο τοµέα, αλλά αυτούς που ήταν οι
θύτες τους βοηθάει και τους τα καλύπτει; Είπαµε ότι πρέπει να
τα καλύψει σε αυτούς, αλλά πρέπει να τα καλύψει και στα θύµατα. Διότι τη διάθεση αυτή δεν βλέπουµε να την έχει κανείς. Και
η Νέα Δηµοκρατία, που είναι τόσο ευαίσθητη στο συγκεκριµένο
κοµµάτι, αν και υπήρξε κυβέρνηση για πολλά χρόνια, δεν έκανε
τίποτα.
Θα ήθελα να τονίσω -επειδή δεν θέλω να υπερβώ το χρόνοότι ο Αρχηγός µας κ. Νίκος Μιχαλολιάκος το 2012 είχε πει να δίνονται ταξιδιωτικά έγγραφα και οι αλλοδαποί να πάνε όπου επιθυµούν. Δεν θα τους απαγορέψουµε καθόλου να φύγουν. Θα
µπορούν να πάνε όπου θέλουν. Τους δίνουµε ταξιδιωτικά έγγραφα, τους βγάζουµε και ένα εισιτήριο ως τα τελευταία έξοδα
της Ελλάδας.
Αυτό ήρθε µετά από τρία χρόνια και το είπε σαν επίσηµη πρόταση ο κ. Σακελλαρίδης. Ήταν σωστό. Δυστυχώς, όµως, µετά
κάτι έγινε και το πήραν πίσω, γιατί εκτέθηκαν. Δυστυχώς για
εσάς, ευτυχώς για εµάς, θα έρθει η στιγµή που στο µεταναστευτικό ιδίως θα αναγκαστείτε να πείτε ό,τι λέγαµε εµείς.
Ό,τι λέγαµε εµείς στη Χρυσή Αυγή εδώ και τόσα χρόνια δεν
το λέγαµε, επειδή είµαστε απάνθρωποι ή γιατί θέλουµε το κακό
των λαθροµεταναστών. Ήταν, γιατί θέλουµε το καλό των Ελλήνων και αυτό προσπαθούσαµε να κάνουµε και γι’ αυτό µπήκαµε
στη φυλακή. Φυσικά είδατε ότι δεν καταφέρατε τίποτα µε όλα
αυτά. Είµαστε πάλι εδώ µπροστά σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο-τρία πράγµατα που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Μας είπε
ότι τα τελευταία σαράντα χρόνια η τροµοκρατία στην Ελλάδα τα λεγόµενά του είναι- αναπτύχθηκε µέσα στους κόλπους της
άκρας Αριστεράς και ότι δολοφόνησε ανθρώπους.
Εµείς θα συµφωνήσουµε µε τα λεγόµενά του. Δεν προφυλακίστηκε, όµως, ούτε καταδικάστηκε ποτέ κανένα στέλεχος της Αριστεράς ή της άκρας Αριστεράς για το ότι οδηγούσε αυτούς τους
ανθρώπους να κάνουν εγκλήµατα.
Αυτό έρχεται σε τέλεια αντίθεση µε αυτό που λέτε όλοι εσείς,
ότι επειδή βρέθηκε ένας οπαδός, ένας φίλος ή οποιοσδήποτε
άλλος της Χρυσής Αυγής να κάνει ένα έγκληµα, φταίει συλλήβδην η Κοινοβουλευτική Οµάδα, ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής
και είµαστε όλοι φυλακή.
Αυτό σας βόλευε πολύ καλά όλους, και την Αριστερά και τη
Δεξιά, όλους. Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής γιγαντώνονταν και
γι’ αυτό µας βάλατε µέσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάνω, όµως,
στην ένταση και στις κουβέντες που λέγονται, ακούµε αλήθειες.
Αυτή ήταν µια αλήθεια του κ. Μητσοτάκη, που το είπε αυτό.
Όµως, δεν καταδικάστηκε ποτέ κανείς και καλά έκανε και δεν κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταδικάστηκε, αν δεν υπήρχαν συγκεκριµένα στοιχεία ότι έχει
άµεση σχέση µε τις δολοφονίες.
Θα αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Είπε προηγουµένως πάλι ο κύριος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ότι πέντε στις έξι τροπολογίες που έχει περάσει το παρόν νοµοσχέδιο είναι ακριβώς οι
προκηρύξεις που έχουν βγάλει διάφοροι αναρχικοί, διάφοροι αντιεξουσιαστικοί κύκλοι. Είπε -και έχει απόλυτο δίκαιο σε αυτό- ότι
η µοναδική τροπολογία που δεν έχει περάσει από το κείµενο των
αντιεξουσιαστών είναι το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα.
Για όσους δεν το ξέρετε, ξέρετε γιατί δεν πέρασε αυτό; Διότι
εκεί στηρίζεται το σαθρό κατηγορητήριο εναντίον της Χρυσής
Αυγής. Το άρθρο 187 δεν βγήκε, όπως ήθελαν τα «χαϊδεµένα παιδιά» του συστήµατος, γιατί πολύ απλά µέσα από αυτό δικαιωνόµασταν πανηγυρικά. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα δικαιωθούµε
και τώρα, αλλά προσπαθείτε να µας ταλαιπωρήσετε περισσότερο. Αυτή είναι η αλήθεια.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα ότι ο Υπουργός και οι
συν αυτώ είχαν έτοιµο να φέρουν ένα νοµοσχέδιο, όταν θα γινόντουσαν κυβέρνηση, το οποίο αφορούσε τις τροµοκρατικές
και εγκληµατικές οργανώσεις. Μόνο που και εκεί βρέθηκαν σε
δύσκολη θέση, γιατί το νοµοσχέδιο αυτό θα έπρεπε να επικυρώσει για άλλη µία φορά τη Συνθήκη του Παλέρµο.
Η Συνθήκη του Παλέρµο είναι πάλι αυτή που αθωώνει πανηγυρικά τη Χρυσή Αυγή. Αυτά τα κάνανε γαργάρα στο παρόν νοµοσχέδιο, τα κρύψανε και τα αφήνουν για πιο πίσω, µέχρι να πάει
η υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Όχι για να µας καταδικάσετε,
αλλά για να µας κρατάτε, σύµφωνα µε τα δικά σας δεδοµένα,
οµήρους για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εµείς όµηροι δεν είµαστε
ποτέ και ούτε θα γίνουµε!
Και ένα τελευταίο που ακούστηκε από τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο. Μας ανέφερε ως µεγάλη µορφή της Αριστεράς τον
Χαρίλαο Φλωράκη -το ακούσαµε και αυτό- ο οποίος πολέµησε
για την ισότητα και τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Εµένα θα µου
επιτρέψετε να έχω άλλη άποψη. Ο Χαρίλαος Φλωράκης ήταν ο
Καπετάν Γιώτης του «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-Μελιγαλάς», που κατέσφαζε
Έλληνες πατριώτες. Αυτά ας τα ακούν οι ψηφοφόροι της Νέας
Δηµοκρατίας!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαγό.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρηγοράκος.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Θα ήταν άσχηµο να ζητήσω την
παρουσία του Υπουργού;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα περνάει δύσκολες
στιγµές και δεν χρειάζεται απ’ αυτό το Βήµα να πυροδοτούµε περισσότερο τις καταστάσεις. Γιατί εµείς δεν θέλουµε να είµαστε
ίδιοι όπως ήσασταν εσείς τα προηγούµενα χρόνια. Θέλουµε να
δείξουµε κάτι το διαφορετικό, γιατί είµαστε κάτι το διαφορετικό.
Εµείς βάλαµε το στήθος µας για την πατρίδα, γιατί έτσι είχαµε
πει ότι είναι το ιδεολογικό στίγµα του κόµµατός µας, ότι είναι ένα
πατριωτικό κόµµα που θέλει πρώτα απ’ όλα την πατρίδα και µετά,
βέβαια, όλα τα υπόλοιπα.
Έτσι, αυτό το νοµοσχέδιο, που θα µπορούσαµε να δούµε και
θετικές πλευρές, είµαστε υποχρεωµένοι να το καταψηφίσουµε,
διότι έχουµε την εντύπωση ότι η Κυβέρνηση αυτή περνάει και νοµοθετεί κάτω από καταστάσεις εκβιασµών. Διότι είχε η ίδια υποσχεθεί σε όλες αυτές τις κοινωνικές οµάδες ότι γρήγορα πιθανό
θα τις δικαιώσει σε ένα µεγάλο ποσοστό.
Όµως, αυτή η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
θέλει να λέγεται «πρώτη φορά αριστερά» έχει ένα συνέταιρο,
που είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Αυτό, τουλάχιστον, θα πρέπει
όσο το δυνατό λιγότερο να το λέτε, ότι δηλαδή είσαστε µια κυβέρνηση της Αριστεράς. Διότι αυτό, πραγµατικά, συνάδει µε
αυτό που κάνετε το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Σας κάνει εσάς
του ίδιους να έχετε µια ασάφεια της πολιτικής, να λειτουργείτε
µε την πολιτική ασάφεια.
Και να λειτουργείτε µε την πολιτική ασάφεια και στις διαπραγµατεύσεις µε τους εταίρους και δανειστές και στις θρυλούµενες
µεταρρυθµίσεις τις οποίες θέλουµε να τις δούµε, αλλά δεν τις
βλέπουµε τρεις µήνες τώρα. Θέλουµε να βλέπουµε τα καίρια ζητήµατα των εργασιακών σχέσεων που εσείς οι ίδιοι επαγγελλό-
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σασταν, όταν ήσασταν Αντιπολίτευση. Να δούµε τι θα κάνουµε
µε το ασφαλιστικό σύστηµα, την ασφάλεια των πολιτών που
αυτές τις ηµέρες ο Υπουργός και οι άλλοι Υπουργοί εµπλέκονται
άµεσα και, βέβαια, να δούµε τι θα κάνουµε µε το µεταναστευτικό
πρόβληµα, που δεν είναι απλό, όπως εσείς το είχατε κάποτε αναγάγει µε όλες αυτές τις ακτιβίστικες ενέργειες που κάνατε.
Τώρα πιστεύω, ως Κυβέρνηση, να προσγειωθείτε, για να δείτε
ότι το µεταναστευτικό πρόβληµα δεν είναι πρόβληµα της Ελλάδας µόνο. Δεν είναι πρόβληµα κάποιων κοινωνικών οµάδων ή κάποιων ακτιβιστών, αλλά είναι ένα βαθιά ιδεολογικό, δηµοκρατικό
αίτηµα όλων των κοινωνιών, οι οποίες βρίσκονται σε µια διαφορετική φάση από τις άλλες του κόσµου και είναι αίτηµα όλων των
κοινωνιών της Ευρώπης.
Γιατί η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ό,τι πιο
καλό έχει να επιδείξει ο παγκόσµιος πολιτισµός στην ιστορία του.
Είµαστε σε µία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι ο πρώτος εξαγωγέας προϊόντων στον κόσµο. Είναι ο πρώτος εισαγωγέας προϊόντων στον κόσµο. Έχει 25%, αυτήν τη στιγµή, του παγκόσµιου
εµπορίου και έχει το 7% του πληθυσµού σε σχέση µε τον παγκόσµιο πληθυσµό.
Είµαστε, λοιπόν, σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση που τη ζηλεύει
όλος ο κόσµος και αυτό που θα έπρεπε να κάνουµε όλοι εµείς
εδώ θα ήταν να επιδιώξουµε όσο το δυνατόν περισσότερο να είµαστε σε αυτήν την Ένωση, µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, βέβαια, και µε όλα αυτά τα δίκαια αιτήµατα που ζητούν όλοι οι λαοί
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ετερογενές κυβερνητικό σχήµα, όµως, αυτοϋπονοµεύεται,
γιατί ακολουθούνται διαφορετικές πολιτικές. Και µην κοιτάτε σήµερα που συµφώνησαν γι’ αυτό το νοµοσχέδιο και κρατάνε κάποια προσωπική πολιτική. Αύριο-µεθαύριο, όταν έρθουν τα
δύσκολα κι όταν αρχίζει να επηρεάζεται η τσέπη του Έλληνα
τότε τα πράγµατα θα είναι πολύ πιο διαφορετικά. Θα το δούµε
και στο µεταναστευτικό νοµοσχέδιο που θα ’ρθει γρήγορα στη
Βουλή.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Εγένετο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Γιατί τότε, λοιπόν, να ξέρετε ότι
θα µπουν κόκκινες γραµµές από κάποιους οι οποίοι δεν ξεχνούν
την ιστορία τους, δεν ξεχνούν από πού ξεκίνησαν και πού πάνε.
Η κοινή γνώµη παρακολουθεί µε αµηχανία αυτά που κάνετε, γιατί
δεν έχετε ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα δράσης, δεν µας έχετε πει
πού θέλετε να πάτε και η επικοινωνία κάποτε τελειώνει.
Έτσι, λοιπόν, έχετε βασιστεί ακόµη -τρεις µήνες είναι- στην
ατελέσφορη αντιπολίτευση που όλο το προηγούµενο χρονικό
διάστηµα είχατε, σκιαµαχώντας µε τους Ευρωπαίους. Αλλά αυτό
πλειοδοτεί έναν υφέρποντα λαϊκισµό και µεταθέτει σε βάθος
χρόνου τις αποφάσεις για καίρια ζητήµατα. Αλλά έφτασε το
τέλος. Δεν µπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση της χώρας. Η χώρα
είναι σε χρεοκοπία. Βγείτε στην κοινωνία, βγείτε στις επαρχίες,
βγείτε στους φίλους σας να σας πουν πόσο αισθάνονται τον µεγάλο οικονοµικό στραγγαλισµό όλων των Ελλήνων.
Από την ηµέρα, όµως, που αυτός ο στραγγαλισµός θα ακουµπήσει τις τσέπες προσωπικά του κάθε Έλληνα, που θα είναι πολύ
γρήγορα, τότε θα πρέπει να σκεφτείτε πάρα πολύ όσα είχατε
τάξει τα προηγούµενα χρόνια. Οι «παράτυποι» µετανάστες, που
θέλετε να λέτε, δεν λιάζονται στις πλατείες, γιατί πεινάνε, έχουν
φόβο, έχουν ανασφάλεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αυτό
δείχνει τη σύγχυση στην οποία βρίσκεστε.
Έχετε µπερδέψει τον σηµερινό σας ρόλο. Συγχέετε την
άσκηση της εξουσίας µε την εσωκοµµατική σας ιδεολογική πάλη
και τις διενέξεις στις πανεπιστηµιακές αίθουσες και στο πανεπιστήµιο αυτόν τον καιρό. Συγχέετε τη λειτουργία της Κυβέρνησης
και ενός κόµµατος εξουσίας µε την ανάκληση από το παρελθόν
συµπαθειών, ιδεοληψιών και συµπαθείτε τους καταληψίες, προσπαθώντας βέβαια να ασκήσετε πολιτική στο όνοµα µιας υποτιθέµενης αριστεροφροσύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χτες είδαµε τον Υπουργό Επικρατείας να λέει: «Ασ’ το, ρε
αδερφέ, θα ’ρθει, θα λυθεί». Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τίποτα δεν θα λυθεί διά µαγείας, διότι τίποτα δεν προβλέπεται
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ότι λύνεται µε µαγικά ραβδιά. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της αριστερής ιδεολογίας σας έρχεστε να εφαρµόσετε διατάξεις που
οδηγούν σε ανοµία. Είναι εµφανές ότι οι ιδεοληψίες των Υπουργών σας οδηγούν στην Αριστερά του τίποτα.
Περιµένουµε, λοιπόν, µε αγωνία τις αλλαγές -εµείς θα σας δώσουµε τον χρόνο- και θα υποστηρίξουµε κάθε θετικό βήµα στις
µεταρρυθµίσεις που θα φέρετε. Αγωνιούµε πάρα πολύ. Δεν είναι
δυνατόν να δηµιουργείτε τρόµο και ανασφάλεια µε όλους αυτούς τους νόµους που έχετε φέρει γιατί δεν κοστίζουν τίποτα.
Φέρεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαν ένα κακοµαθηµένο παιδί που νοµίζει ότι το πανεπιστήµιο και η χώρα είναι δικά
του «µαγαζιά» και µπορεί να πράττει βάσει των ορέξεών του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι έτσι, γιατί µια αριστερή διακυβέρνηση δεν µπορεί να δίνει την εντύπωση στους πολίτες και
στο Κοινοβούλιο ότι έχει µετατραπεί σε Κυβέρνηση-µαριονέτα
κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν στη δηµοκρατία. Περιµένω πραγµατικά µε µεγάλη αγωνία τους συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν γραφτεί πάρα πολλοί σήµερα στον κατάλογο,
αλλά και τον αρµόδιο Υπουργό.
Και επειδή εµείς θέλουµε η Κυβέρνηση να πετύχει µε απτά παραδείγµατα, ψηφίζουµε ό,τι είναι θετικό, ψηφίζουµε τις επιλογές
σας για την άσκηση της εξουσίας στον δηµόσιο τοµέα. Θέλουµε,
λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση να πετύχει προς όφελος της κοινωνίας. Και να ξέρετε, ό,τι είναι προς όφελος της κοινωνίας εµείς
θα το ψηφίζουµε. Αυτό, όµως, το νοµοσχέδιο δεν µπορούµε να
το ψηφίσουµε, διότι πιστεύουµε ότι είναι προϊόν διαπραγµάτευσης. Εάν, κύριε Υπουργέ, το αποσύρετε και φύγουν οι κύριοι από
το Πανεπιστήµιο, εάν φύγουν οι καταληψίες από το Πανεπιστήµιο, φέρτε το στη Βουλή να το ψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γρηγοράκο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ.
Θανάσης Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν πρόκειται να αναφερθώ συνολικά στις πολιτικές εξελίξεις.
Άλλωστε πριν από δέκα µέρες είχαµε την ευκαιρία, όπως φαντάζοµαι πως θα την έχουµε και κάθε φορά, µε αφορµή τη συζήτηση
για την εξεταστική για το µνηµόνιο, να γίνει µία γενικότερη συζήτηση. Απλώς, θεωρούµε -χωρίς κανένα ίχνος να παινέψουµε
τον εαυτό µας- ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν αυτά που το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια έχει πει στον ελληνικό λαό, ότι φιλολαϊκή λύση
µε οποιονδήποτε διαπραγµατευτή µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, µε την οικονοµία στα
χέρια των µονοπωλίων και του κεφαλαίου και µε µία διαπραγµάτευση ενός χρέους, για το οποίο δεν φταίει ο ελληνικός λαός,
δεν υπάρχει. Τέτοια φιλολαϊκή λύση δεν υπάρχει. Και χωρίς τέτοια κατεύθυνση, δηλαδή αποδέσµευσης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής µονοµερούς
διαγραφής του χρέους, όχι µόνο δεν θα βαράτε τους ζουρνάδες
και θα χορεύουν πεντοζάλη οι αγορές, αλλά θα σας χορέψουν
στο ταψί και αυτό φαίνεται. Η τραγωδία, όµως, είναι ότι την πληρώνει και θα την πληρώνει ο ελληνικός λαός, γι’ αυτό πρέπει να
οργανώσει την πάλη του, να διεκδικήσει και συνολικά να ανατρέψει αυτό το βάρβαρο σύστηµα και να φύγει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπου πια σήµερα σοβαρός άνθρωπος δεν µπορεί να
ισχυριστεί ότι προσφέρει το ελάχιστο φιλολαϊκό. Το αντίθετο,
αφαιρεί και αφαίρεσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα µέσα σε µία νύχτα όσα κερδήθηκαν µε πολλούς και αιµατηρούς αγώνες.
Θέλω να πω δύο λόγια για το µεταναστευτικό, γιατί γίνεται
πολλή συζήτηση για τις αιτίες του µεταναστευτικού, για το πώς
πρέπει να αντιµετωπιστεί. Λέγονται διάφορα, ότι η κυβερνητική
πολιτική στέλνει µήνυµα στους δουλέµπορους για να στείλουν
τους µετανάστες και η Κυβέρνηση αποφεύγει να µιλήσει για την
πραγµατική ουσία.
Αλήθεια, µιλάτε για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να σας ρωτήσω κάτι; Ποιος εξαπολύει τους πολέµους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής; Ποιος χρηµατοδότησε

1472

τους τζιχαντιστές; Δεν ήταν ιµπεριαλιστικές χώρες, οι Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής; Δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν ζητούσατε όλοι σας, πλην του ΚΚΕ, να ενισχύσουν τη συριακή αντιπολίτευση, τους µαχητές της ελευθερίας, όπως παλιά ήταν οι
Αφγανοί µαχητές της ελευθερίας, οι οποίοι έγιναν αυτό που έγιναν σήµερα; Αυτό δεν ζητούσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Και
ο ΣΥΡΙΖΑ το ζητούσε τότε στην αρχή, όταν ξέσπασε η κρίση.
Τι έγινε ξαφνικά; Θέλετε να σας φέρω δηλώσεις –να µην πω
όνοµα- κορυφαίου σας στελέχους που έκανε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν παρεµβαίνει στη συριακή κρίση και δεν
βοηθάει τη συριακή αντιπολίτευση για να αποκαταστήσει τη δηµοκρατία; Άµα τις αµφισβητείτε, ρωτήστε τον κ. Δρίτσα που είναι
Υπουργός τώρα που αµφισβητούσε και κάποιες άλλες δηλώσεις.
Όλοι σας, κουβέντα για την κατάσταση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σε πολιτικό επίπεδο, δεν λέµε σε ατοµικό. Μην τσιµπάτε, αν είχατε εσείς διαφορετική γνώµη.
Λέω, λοιπόν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταγωνίστρια
µαζί µε τις άλλες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις στο να ξεριζώνονται
άνθρωποι, επειδή φεύγουν γιατί καταλαβαίνουν ότι θα πεθάνουν
και σου λέει «αφού θα πεθάνω έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον ας
κάνω µία απέλπιδα προσπάθεια µήπως γλιτώσω».
Ποιος είναι υπεύθυνος για τα εκατοµµύρια των απελπισµένων
που έρχονται για να βρουν µια δουλειά από χώρες που είναι πάµπλουτες, που έχουν πετρέλαια και φυσικό πλούτο, που έχουν τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές και που τις καταληστεύουν
και οι πολυεθνικές, αλλά και η ντόπια αστική τάξη; Γι’ αυτό, δεν
λέει κανένας κουβέντα. Αυτές είναι οι αιτίες.
Και ποιες είναι οι αιτίες τώρα που διογκώνεται το κύµα των
προσφύγων; Σιγά µην είναι µόνο το ότι πήραν µήνυµα από την
πολιτική της Κυβέρνησης. Αυτό είναι στρουθοκαµηλισµός. Η
αιτία είναι ότι οξύνεται η κατάσταση κυρίως στη Συρία και στην
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ο κόσµος φεύγει όποιος µπορεί- για να γλιτώσει. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η
πραγµατική αιτία και το ότι πέφτουν στα νησιά είναι ότι έκλεισε
ο Έβρος µε τον φράχτη.
Και ποια είναι η αιτία για το ότι η Ελλάδα γίνεται, όπως λέτε
εσείς –όπως λέµε όλοι τέλος πάντων-, υποδοχέας απελπισµένων
ψυχών; Ποια είναι αλήθεια; Μπορούν να πάνε στις ευρωπαϊκές
χώρες από άλλον δρόµο; Οι δρόµοι είναι συγκεκριµένοι: Ελλάδα,
Ιταλία, Ισπανία. Πιο εύκολα από πού θα περάσουν; Από την Ελλάδα δεν θα περάσουν; Τι εµποδίζει, λοιπόν, για να φύγουν το
80% που θέλει να πάει στην Ευρώπη, σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης; Είναι ο Κανονισµός του Δουβλίνου και η Συνθήκη Σέγκεν. Ναι ή όχι; Ποιος συµφώνησε, λοιπόν, µε το Δουβλίνο τα προηγούµενα χρόνια; Όλοι σας πλην ΚΚΕ. Ποιος συµφώνησε µε τη
Σέγκεν; Εµείς όχι, άλλοι κράτησαν επιφυλάξεις. Τα έχω ζήσει από
πρώτο χέρι. Μην τα αµφισβητείτε, θα σας φέρω τα πρακτικά του
Ευρωκοινοβουλίου εδώ πέρα και δεν θα ξέρετε τι να πείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Τι µας λέτε τώρα;
Ποιος συµφώνησε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άρα να ξεκινήσουµε από το τι µέτρα
πρέπει να πάρουµε. Πρώτον, να ακούσουµε τους φασίστες δολοφόνους της Χρυσής Αυγής που λένε «πολυβόλα» -γιατί αυτό
λένε- «να στήσουµε πολυβόλα και όποιος περνάει να τον καθαρίζουµε»; Αυτό σκέφτονται αλλά φοβούνται να το πουν, έχουν
και τη δίκη µπροστά. Και έχουµε και τον κύριο Υπουργό σήµερα
να µας λέει ότι είναι σοβαρό ζήτηµα που δεν έδωσαν άδεια στους
τρεις για να έρθουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση και να
κάνουν βαρυσήµαντες και σοβαρές τοποθετήσεις τρεις ηµέρες
πριν από τη δίκη. Κακώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Το θέµα είναι τέτοιο που…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε µε, κύριε Βούτση, µη βιάζεστε.
Τι µπορούµε να κάνουµε αφού έρχονται έτσι ή αλλιώς; Εµείς
λέµε ότι πρέπει να παρθούν µέτρα σοβαρά που δεν υπάρχουν
για να υπάρχουν ανοικτά κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα.
Αυτά δεν τα λέµε µόνο θεωρητικά. Υπάρχουν εργατικά κέντρα
στην περιοχή που έχουµε την πλειοψηφία -και πρέπει να το πω-
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αλλά και άλλες οργανώσεις όχι µόνο οι δικές µας που δρουν και
προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά αυτό πρέπει να είναι µέριµνα
της ίδιας της Κυβέρνησης, της πολιτείας.
Δεύτερον, να αποδοθεί το καθεστώς ασύλου ή επικουρικής
προστασίας σε όσους είναι πρόσφυγες, δηλαδή θύµατα ιµπεριαλιστικών πολέµων και πολιτικών διώξεων.
Τρίτο και σηµαντικό. Αυτό ήταν που συνέφερε µόνο τη χώρα.
Εµείς το λέγαµε παλιά και ενοχλούσε: Απειθαρχία, ανυπακοή –
λέγαµε- στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απειθαρχία στη Σέγκεν και στο
Δουβλίνο. Να τους δώσετε έγγραφα και να πάει ο καθένας εκεί
που θέλει να πάει.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν θα τους γυρίσουν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Υπάρχει άλλος δρόµος; Δεν θα γυρίσουν. Κάντε το σαν πολιτική κίνηση. Γιατί το κάνατε και τους γύρισαν πίσω; Ή κάνετε σαν τον Ζήκο που έλεγε σε µια ελληνική
ταινία «βαστάτε µε», γιατί έτσι πάει τώρα µερικές φορές και µη
µε προκαλείτε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Οι Ιταλοί το έκαναν και τους γύρισαν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εποµένως, το θέµα της µετανάστευσης είναι θέµα ευρωπαϊκό; Είναι γενικό θέµα και οι αιτίες δεν
πρόκειται να εξαλειφθούν για να ξεκαθαρίζουµε και τη δική µας
θέση. Εµείς δεν θέλουµε να φεύγει ο κόσµος από τις χώρες του.
Η πολιτική µας θέση είναι να µείνει, να οργανώσει την πάλη του
και ακόµη να ανατρέψει αυτήν την βαρβαρότητα που υπάρχει.
Ωστόσο, αυτό δεν µπορείς να το επιβάλεις. Κάθε λαϊκό κίνηµα
στη χώρα του µπορεί να το κατακτήσει -αν το κατακτήσει. Από
τη στιγµή που έχεις αυτό το πρόβληµα δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιµετώπισης εκτός και αν περιµένουµε την ελεηµοσύνη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λειτουργεί πάντα µε τη λογική
της στρόφιγγας. Όταν θέλει φτηνό εργατικό δυναµικό, δηλαδή
φθηνό κρέας, την ανοίγει και όταν ζορίζεται την ξανακλείνει. Και
εκεί παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι για να πιέζει και την ντόπια εργατική τάξη.
Για το νοµοσχέδιο εγώ δεν πρόκειται να µιλήσω συγκεκριµένα
γιατί ο Γιάννης Γκιόκας ανέλυσε συγκεκριµένα τις θέσεις µας και
θα περιµένουµε µία ουσιαστική απάντηση από τον κύριο Υπουργό και την Κυβέρνηση στα θέµατα που θέσαµε και στη λογική που θέσαµε για να υπάρξει σοβαρή συζήτηση γιατί η συζήτηση επικεντρώθηκε αλλού. Λέµε ότι κινείται στην ίδια κατεύθυνση παρά τις όποιες θετικές διακηρύξεις ή λύσεις, ότι κυρίως
κάνει αυτό που έκανε και η προηγούµενη, προσπαθεί να εκτονώσει την κατάσταση στις φυλακές που είναι τραγική και δεν χρειάζεται να την περιγράψει κανένας. Αυτό είναι και δείγµα του ίδιου
του συστήµατος.
Εµείς δεν λέµε ότι η εγκληµατικότητα θα σταµατήσει. Σε ένα
τέτοιο σύστηµα θα αυξάνεται. Και στην οικονοµική κρίση θα
αυξάνεται και πολύ περισσότερο. Λέµε όµως ότι ακόµα και εδώ
µπορούν να σωθούν άνθρωποι. Τι απαιτείται όµως; Απαιτούνται
τα εξής: Πρώτον, θεσµοί σε µία κατεύθυνση σωφρονισµού συνολικά και επανένταξης στην κοινωνία. Δεύτερον, απαιτούνται
υποδοµές. Και τρίτον, απαιτείται προσωπικό.
Σε αυτά τα θέµατα δεν δίνει απάντηση το νοµοσχέδιο. Κάνει
διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης παίρνοντας κάποια
θετικά µέτρα που αναλύθηκαν, τα οποία όµως χωρίς αυτά που
είπαµε, δηλαδή υποδοµή και προσωπικό, θα είναι άχρηστα ή
µπορεί να λειτουργήσουν και εντελώς ανάποδα.
Υπάρχουν θετικές διατάξεις τις οποίες θα ψηφίσουµε. Στο
σύνολο όµως, ακριβώς επειδή δεν αντιµετωπίζει την ουσία και
δεν χαράζει µία στρατηγική -δεν λέµε αύριο το πρωί- θα ψηφίσουµε «παρών».
Εδώ η συζήτηση επικεντρώθηκε σε συγκεκριµένα άρθρα και
ιδιαίτερα σε συγκεκριµένο άρθρο κι έγινε ένας δικοµµατικός
καυγάς που βολεύει όλους. Η θέση µας είναι γνωστή και για το
άρθρο αυτό. Εµείς δεν συµφωνούµε γενικά µε τη ρύθµιση για
όσους έχουν 80% αναπηρία. Γιατί, ξέρετε, οι περισσότεροι
µαφιόζοι ή αρκετοί από αυτούς είναι στις αναπηρικές καρέκλες,
επειδή έχουν φάει σφαίρες στην σπονδυλική στήλη από τις
άλλες συµµορίες και µία χαρά διευθύνουν. Λέω ένα ακραίο παράδειγµα για να αντιληφθεί κανένας ότι δεν µπορεί να έχουµε
οριζόντια εφαρµογή της ρύθµισης. Δεν συµφωνούµε µε αυτό.
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Ούτε συµφωνούµε, αυτόµατα, ισοβίτες, µε επτά χρόνια να
βγαίνουν. Δεν είναι λογική αυτή. Δεν µπορεί να ισχύσει αυτό το
πράγµα. Δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε αυτά.
Όµως εδώ άνοιξε µία συζήτηση. Ο κ. Μητσοτάκης µίλησε για
τον ακήρυχτο πόλεµο που έχουµε στην Ελλάδα µε την τροµοκρατία µετά το 1974 µε τον επαναστατικό αγώνα που κάνουν κλπ.
Να ξεκαθαρίσουµε τη θέση τη δική µας. Υπάρχει πόλεµος, όχι
ακήρυχτος, κηρυγµένος. Μέσα σε ένα εκµεταλλευτικό σύστηµα
η πάλη των τάξεων είναι πόλεµος. Ταξικός πόλεµος είναι αυτός
και είναι κηρυγµένος, όχι ακήρυχτος. Και διεξάγεται µε σκληρότητα. Πολλές φορές, καταφέρνει η εργατική τάξη να κερδίσει ή
να αποσπάσει µερικά πράγµατα, αλλά συνολικά είναι η τάξη η
οποία δέχεται τις συνέπειες αυτού του πολέµου, που είναι
πόλεµος από το κεφάλαιο, το οποίο βασίζει τα κέρδη για την εξουσία του στην εκµετάλλευση αυτών που παράγουν τον πλούτο.
Αυτός είναι ακήρυχτος και κηρυγµένος πόλεµος. Και είναι
πόλεµος σε όλη την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Όσο κι
αν κάποιοι προσπαθούν να βάλουν ταφόπλακα ή προσπαθούν
και έχουν ανακαλύψει τον κοινωνικό εταιρισµό.
Είµαστε εταίροι και εµείς και η google, επειδή την χρησιµοποιούµε και πληρώνουµε κιόλας για αυτό; Έτσι και οι εργάτες,
είναι µε τις πολυεθνικές. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πόλεµος. Όµως
αυτός ο πόλεµος που κάνουν αυτοί, κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε
πολύ καλά ότι είναι καρικατούρα και δεν έχει καµµία σχέση µε
αυτόν τον ουσιαστικό και ταξικό πόλεµο που κάνει το ίδιο το
εργατικό λαϊκό κίνηµα.
Και το κοµµουνιστικό κίνηµα έχει τοποθετηθεί από την εµφάνισή του. Θα τα πω και πάλι στη Βουλή, γιατί περνάνε τα χρόνια. Ο ίδιος ο Λένιν πρώτος καταδίκασε την ατοµική τροµοκρατία,
λέγοντας µάλιστα αυτά που λέµε περίπου και σήµερα, τα οποία
και επιβεβαιώνονται, ότι, όχι µόνο δεν βοηθάει το ίδιο το εργατικό
λαϊκό κίνηµα, αλλά δρα προβοκατόρικα. Στρέφεται εναντίον του
κινήµατος της εργατικής τάξης και του λαού, που παλεύει να
απελευθερωθεί από την εκµετάλλευση.
Μάλιστα, ο πόλεµος που διεξαγόταν από οµάδες και µηχανισµούς δηµιουργούσε πάρα πολλά και τεράστια ερωτηµατικά.
Γιατί πρέπει να θυµόµαστε οι παλαιότεροι και να γνωρίζουν οι
νεότεροι ότι κυρίως δολοφονίες, βόµβες και τέτοιες ενέργειες
γίνονταν σε περίοδο όξυνσης των προβληµάτων, όταν πήγαινε
το ίδιο το λαϊκό κίνηµα να πάρει τα πάνω του. Αυτή είναι η
εµπειρία και αυτά δεν έχουν καµµία σχέση µε το οργανωµένο
µαζικό λαϊκό κίνηµα. Το αντίθετο. Ακόµα και σήµερα δρουν
αποπροσανατολιστικά και σε ένα βαθµό προβοκατόρικα.
Τέλος, είναι σε δυο µέρες η δίκη της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή
Αυγή είναι ναζιστική, εγκληµατική οργάνωση. Είναι εγκληµατική
οργάνωση από την ίδια της την ιδεολογία. Πρώτα από όλα -και
κανένας δεν πρέπει να της δίνει άλλοθι- χωρίζει τους ανθρώπους
σε Άριους και σε κατώτερους. Χωρίζει τους ανθρώπους ανάλογα
µε τα χρώµατα, τη θρησκεία και τον πολιτισµό. Και έχει στόχο µην κοιτάτε τώρα που δεν τολµάνε να τα πούνε, όταν είναι αλλού
τα λένε- να αφανίσει οτιδήποτε είναι εναντίον αυτού και να
εδραιώσει τη νέα τάξη πραγµάτων, όπως την ονειρευόταν ο ίδιος
ο Χίτλερ, που τον είχαν ευαγγέλιο.
Και δεν έχουν το θάρρος να το υπερασπιστούν –σκύβουν το
κεφάλι- και να πουν «Ναι, είµαστε σε αυτό και το πιστεύουµε αυτό
το πράγµα». Είναι εγκληµατική οργάνωση γιατί έκανε εγκλήµατα
και τα καθοδηγούσε τα εγκλήµατα. Έκανε ασκήσεις µε µαχαίρια
πάνω σε µετανάστες. Ξεχάσατε τι γινόταν στο κέντρο της Αθήνας,
στον Άγιο Παντελεήµονα, στις λαϊκές αγορές, παντού, στους ψαράδες, στο Πέραµα µε τους εργάτες; Το ότι δεν είχαµε θύµατα
ήταν τυχαίο. Δολοφονικές ήταν όλες οι επιθέσεις και Βουλευτές
της πρωτοστατούσαν. Και τώρα µπροστά στη δίκη τις κρύβουν
και προσπαθούν να παραστήσουν τις αθώες περιστερές. Είναι,
λοιπόν, εχθροί του λαού και ας παρουσιάζονται διαφορετικά.
Κι επειδή τόλµησαν να µας µιλήσουν και για την ιστορία, για
το Χαρίλαο Φλωράκη κι αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ποιοι µιλούν αλήθεια σε αυτόν τον τόπο; Η νεολαία να ακούει. Όταν
εµείς και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πολεµούσαµε τους
Γερµανούς, οι πολιτικοί πρόγονοί τους ήταν ταγµατασφαλίτες.
Λέµε ψέµατα; Τι συνθήµατα φωνάζαν;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι εγώ.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω για τη Χρυσή Αυγή. Δεν είπα για
εσάς. Σας παρακαλώ τώρα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κοιτάξατε εµένα κι ανησύχησα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι λέγανε, λοιπόν; Επειδή τώρα δεν
τολµάνε ούτε να το πουν. Ποιο ήταν το βασικό τους σύνθηµα;
«Δόξα και τιµή στους χίτες και στους ταγµατασφαλίτες». Τι ήταν
οι ταγµατασφαλίτες; Δεν ήταν συνεργάτες των Γερµανών; Είναι
πολιτικοί απόγονοι των κουκουλοφόρων της εποχής. Αυτοί φορούσαν κουκούλα. Κανένας λαϊκός αγωνιστής δεν φόρεσε ποτέ.
Και στα εκτελεστικά αποσπάσµατα ούτε τα µάτια δέχονταν να
τους κλείσουν οι περισσότεροι. Πολέµησαν µέχρι τέλους για τις
ιδέες τους και δεν έχουν καµµία σχέση.
Είναι απόγονοι της χούντας. Είναι οι ίδιοι που την υποστήριξαν
και την υποστηρίζουν. Δεν ήταν ο Κοινοβουλευτικός τους Εκπρόσωπος που άνοιξε τη σηµαία στην Κρήτη; Τα ξεχάσατε; Αυτοί
δεν κάνανε πογκρόµ κατά µεταναστών; Κατά εργατών;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Να
‘γιάσει το στόµα σου! Πες το!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν είχαν δουλεµπορικό γραφείο που
λέγανε: «Διώξτε τους ξένους, να πάρετε Έλληνες µε 16 ευρώ µεροκάµατο»;
Όλοι αυτοί, µέσα σε αυτό το κλίµα τολµούν να κρίνουν τους
κοµµουνιστές και τους αγώνες του λαού µας. Η θέση τους είναι
εκεί που τους ταιριάζει, στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Και
ενόψει της δίκης, δεν θα πρέπει κανένας να διστάσει στο ότι είναι
εγκληµατική και ναζιστική οργάνωση ούτε πρέπει να ξεχαστούν
εν ονόµατι άλλων προβληµάτων ή που παριστάνουν τώρα τον
ψόφιο κοριό µέχρι να τελειώσει η ίδια η δίκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Στη συνέχεια, τον λόγο έχει ο κ. Διαµαντόπουλος και θα ολοκληρώσουµε τη συνεδρίαση µέχρι τις 16.30’ µε τον κ. Κακλαµάνη, τον κ. Φορτσάκη και πιθανόν τον κ. Καραγιαννίδη.
Ορίστε, κύριε Διαµαντόπουλε, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ένα νοµοσχέδιο όπως αυτά που φέρνει η Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή,
αυτές τις µέρες, που έχει ως σκοπό να αντιµετωπίσει µια κατάσταση ανυπόφορη σε όλο το φάσµα της κοινωνίας, πράγµα που
έχει κληρονοµήσει από το προηγούµενο πολιτικό καθεστώς και
τα χρόνια διακυβέρνησης.
Άρα, δεν είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο προφασίζεται πως
λύνει διά παντός ή µεταρρυθµίζει το σωφρονιστικό σύστηµα,
αλλά σίγουρα αντιµετωπίζει ζητήµατα, τα οποία έχουν κάνει τις
συνθήκες στις φυλακές µας αφόρητες. Έως και κολαστήρια θα
µπορούσε να τις χαρακτηρίσει κάποιος πολύ εύκολα.
Αυτό το νοµοσχέδιο αν δεν το υπερασπίστηκε, σίγουρα το συνυπέγραψε η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων και το ζήτηµα
είναι η κριτική που του γίνεται, διότι αυτό πάει να αντιµετωπίσει
τη συµφόρηση, έχει ένα κοµµάτι για τη φυλάκιση των ανηλίκων,
που είναι ένα τεράστιο ζήτηµα και διατάξεις για τα ναρκωτικά. Η
κριτική, όµως, που έγινε, έγινε από µία συγκεκριµένη κατεύθυνση. Κι αν πάρουµε ως οδηγό την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
φαίνεται ακόµη και από αυτόν που έβαλαν να εισηγηθεί. Είναι ο
προηγούµενος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ στην Κοινοβουλευτική τους Οµάδα ανήκει ο προηγούµενος Υπουργός Δικαιοσύνης και ο προηγούµενος Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Παρ’
όλα αυτά, θέλανε να το δουν από την οπτική του νόµου και της
τάξης. Ήθελαν να το δουν από την οπτική της µηδενικής ανοχής.
Είναι κάτι καινούργιο στην τακτική τους; Όχι φυσικά. Αυτή
ήταν η τακτική της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τα προηγούµενα χρόνια, όταν διέλυαν την κοινωνία. Δεν µπορούσαν να
απαντήσουν σε τίποτα στα κοινωνικά ζητήµατα και αιτήµατα,
οπότε επέβαλαν αυτό. Και γιατί το κάνουν τώρα;
Διότι υπάρχει µία αµηχανία στον τρόπο που η Κυβέρνηση
αυτήν τη στιγµή διαπραγµατεύεται –και διαπραγµατεύεται
σκληρά- στον τρόπο που αντιµετωπίζει, µέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, όλα τα ζητήµατα και αιτήµατα της κοινωνίας.
Άρα, δεν µπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν µπορούν να κάνουν ου-
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σιαστική κριτική ούτε αυτοί ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το Ποτάµι. Και
ταµπουρώνονται πίσω από αυτήν τη λογική. Δεν έχουν να πουν
τίποτα παραπάνω.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά τη δική µου άποψη, το νοµοσχέδιο µπορεί να ιδωθεί από δύο οπτικές. Μπορούν να του
ασκηθούν δύο κριτικές ουσιαστικά και από αυτό θα επιλέξουµε
τι στάση θα κρατήσουµε ο καθένας και η κάθε µία.
Η µία λέει πως ό,τι παράγεται σ’ αυτήν την κοινωνία από παρανοµία που φθάνει ως το έγκληµα, ορίζεται από τη βαθιά ανισότητα που παράγει το καπιταλιστικό σύστηµα. Ένα κοµµάτι
υπερασπίζεται αυτό και θεωρεί ίσως ότι είναι επιτοµή της κοινωνικής διεργασίας και διαδικασίας. Άρα, θεωρεί απόλυτα φυσιολογικό αυτό που γίνεται και όσους εγκληµατούν µέσα από αυτήν
τη διαδικασία, τους βάζει «κάτω από το χαλάκι». Το «χαλάκι» είναι
τα κολαστήρια των φυλακών. Μπαίνει στη λογική της τιµωρίας
και της εξόντωσης και όχι του σωφρονισµού. Δεν αναλαµβάνει,
ουσιαστικά, τις ευθύνες που του αναλογούν σαν κοµµάτι της κοινωνίας.
Είναι και η άλλη οπτική, η άλλη κριτική, που µπορεί να γίνει,
που θεωρεί αυτό το σύστηµα, το οικονοµικό και κοινωνικό, τελείως άδικο και τις ανισότητες που έχει και προκαλούν όλη αυτήν
την παραβατικότητα και εγκληµατικότητα θέλει να τις αντιµετωπίσει µέσα από ένα σωφρονισµό.
Αυτές οι δύο λογικές συγκρούονται. Και βάσει αυτών, πρέπει
να αποφασίσουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πολλές φορές έχει ασκηθεί κριτική συγκεκριµένα στον ΣΥΡΙΖΑ πως δεν µονοπωλεί την ευαισθησία, ότι δεν είµαστε µόνο εµείς οι ευαίσθητοι και ότι δεν πρέπει
να επικαλούµαστε το µονοπώλιό της. Θεωρούµε αυτήν τη στιγµή
πως είναι µία χρυσή ευκαιρία για όλους εσάς, που ασκούσατε
αυτήν τη κριτική τόσα χρόνια, για να επιλέξετε µε ποιον τρόπο
θα σταθείτε απέναντι σ’ αυτό το ζήτηµα, σ’ αυτό το κοινωνικό
πρόβληµα, αφήνοντας φληναφήµατα, τροµολαγνεία, τροµοϋστερία και οτιδήποτε άλλο και απαντώντας σ’ αυτό το ζήτηµα.
Θέλετε χωµατερές ανθρώπων ή θέλετε σύγχρονα σωφρονιστικά ιδρύµατα, τα οποία θα προσπαθούν να δίνουν µία ευκαιρία
ακόµη σε όλους αυτούς που εγκληµάτησαν, παρανόµησαν ή οτιδήποτε άλλο; Αυτό είναι το στυγνό δίληµµα. Σε αυτό θα κληθείτε
να απαντήσετε.
Κύριοι Υπουργοί, υπάρχει ένα ζήτηµα, το οποίο έχει επανέλθει
σ’ αυτήν τη συγκυρία µε µία κριτική, η οποία, αν δεν είναι άδικη
από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, είναι τουλάχιστον τραγική.
Από τη µια, µας κατηγορούν ότι µετακυλίεται η ατζέντα από
ακραίους κύκλους και φέρνουµε τροπολογίες, από την άλλη ότι
αυτές ήταν οι προεκλογικές µας θέσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκεκριµένος, ευαίσθητος σ’ αυτά τα ζητήµατα. Από την άλλη, ήταν κάθετα αντίθετος σ’ όλη αυτήν την τροµολαγνεία που παράχθηκε έπειτα από την εξέγερση των νεολαίων -τη νεολαιίστικη εξέγερση- και στις σπασµωδικές κινήσεις
της τότε κυβέρνησης να νοµοθετήσει, ποινικοποιώντας, εν είδει
ιδιωνύµου, την κουκούλα, όπως και στο τραγικό ζήτηµα που
έχουν βάλει οι επιστηµονικοί φορείς του πώς χρησιµοποιείται το
DNA.
Άρα, θεωρούµε αυτές τις τροπολογίες -πράγµα που υπήρχε
και στις προεκλογικές µας θέσεις- καίριο ζήτηµα. Πρέπει να τις
αποδεχθεί ο Υπουργός και να ψηφιστούν απ’ όλους, διότι αν δεν
ψηφιστούν απ’ όλες τις παρατάξεις, πέρα του Ποταµιού που δεν
υπήρχε τότε στη Βουλή, είναι ανακόλουθες αυτές οι παρατάξεις
µε τις θέσεις που είχαν πάρει τότε για τον κουκουλονόµο, τον λεγόµενο.
Τι άλλαξε τώρα; Άλλαξε η ατζέντα από την ίδια τη Νέα Δηµοκρατία και η επικράτηση της «Σαµαρικής» ακροδεξιάς. Ιδού η
Ρόδος, ιδού και το πήδηµα! Δεν µπορεί κανείς να κρύβεται πίσω
από το δάχτυλό του, να στρουθοκαµηλίζει και να κατηγορεί
αυτήν τη στιγµή την Κυβέρνηση, που έρχεται να υλοποιήσει τις
προεκλογικές της δεσµεύσεις, πως άγεται και φέρεται από
ακραίους κύκλους.
Αν θέλετε να συζητήσουµε γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεωρείτε ακραίους κύκλους τον ΟΗΕ και τα δηµόσια διαβήµατά του ή την τιµωρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που κοστολογείται στα 2.000.000 ευρώ; Αυτοί είναι ακραίοι κύκλοι;
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Διαµαντόπουλο.
Ο κ. Κακλαµάνης έχει τον λόγο.
Στη συνέχεια έχει ζητήσει τον λόγο και θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαυραγάνης.
Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη στιγµή που
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα οι µισοί δίνουµε µάχη για να µην αποφυλακιστεί ο δολοφόνος Σάββας Ξηρός και οι άλλοι µισοί δίνετε
µάχη για το αντίθετο, έξω, σε µία µεγαλειώδη πορεία από το Χίλτον µέχρι το Σύνταγµα, πέντε χιλιάδες ανθρακωρύχοι µε τις γυναίκες και τα παιδιά τους πληµµύρισαν τη Βασιλίσσης Σοφίας µε
το σύνθηµα: «Δεν είµαστε επαίτες ούτε αναρχικοί, είµαστε εργάτες από τη Χαλκιδική!».
Δεύτερον, λείπει ο φίλος µου κ. Παφίλης, αλλά προσυπογράφω όλα όσα είπε για τις κουκούλες. Παρ’ ότι, όµως, κοιτούσε
προς τα εδώ και ήταν άδεια τα έδρανα, αλλού έπρεπε να κοιτάξει, σε αυτούς που δίνουν µάχη για την αποποινικοποίηση της
κουκούλας. Είχε απόλυτο δίκιο. Κουκούλες φορούσαν οι καταδότες στην Κατοχή. Απόλυτο δίκιο!
Αυτήν την κρίσιµη, λοιπόν, περίοδο για τη χώρα, η Κυβέρνηση
και το σύνολο των δηµοκρατικών δυνάµεων του τόπου θα έπρεπε
να εργάζονται από κοινού, ξεπερνώντας κοµµατικές σκοπιµότητες, για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων πολιτικής συναίνεσης
και εθνικής οµοψυχίας, ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι υγιείς δυνάµεις του τόπου στη δύσκολη διαπραγµάτευση.
Το έχω πει δηµόσια. Δεν έδωσε κανείς σηµασία. Θα το πω
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Ίσως εδώ έπρεπε να το πω. Δεν έχω
ακούσει από κανένα κόµµα, από το στόµα κανενός Βουλευτή και
κανενός Αρχηγού -στο βαθµό που καθένας το πιστεύει και θέλω
να πιστεύω ότι οι περισσότεροι το πιστεύουµε ειλικρινά- να λέγεται ότι δεν δεχόµαστε οριζόντιες µειώσεις σε µισθούς, συντάξεις, οµαδικές απολύσεις.
Φαντάζεστε σήµερα να είχε γίνει αυτή η συζήτηση εδώ και να
έβγαινε ένα «300-0», το οποίο να το έπαιρνε στην τσέπη του ο
«x» κ. Βαρουφάκης και να πήγαινε έξω; Διότι θα ήταν «300-0»!
Αυτήν την προτεραιότητα έπρεπε να είχατε, κύριε Υπουργέ και
όχι αυτό το νοµοσχέδιο που διχάζει.
Υποτίθεται πως όλοι, λοιπόν, σε αυτήν την Αίθουσα, πέραν των
πολιτικών µας διαφωνιών, µε τις αποχρώσεις του ο καθένας, µοιραζόµαστε κοινές αρχές για την προάσπιση της δηµοκρατίας,
της εθνικής ασφάλειας και την υπεράσπιση του εθνικού συµφέροντος. Υποτίθεται ότι από τα πρώτα µελήµατα της νεοεκλεγείσης Κυβέρνησης θα έπρεπε να ήταν η αναζήτηση µέσων και
τρόπων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αξιοπιστίας της χώρας. Και δεν εννοώ «αξιοπιστία του Τύπου» αυτό
που προσπαθείτε να παρουσιάσετε εντός Ελλάδος, όπως το εξωφρενικό χθες ότι θα υπάρξει συνάντηση Οµπάµα-Βαρουφάκη,
για να «φάµε» σήµερα «µία πατσαβούρα στη µούρη» µε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ουδέποτε είχε τεθεί τέτοιο θέµα.
Σε αντίθεση όλων των παραπάνω, η Κυβέρνηση θέτει ως
πρώτη και άµεση προτεραιότητα την ψήφιση ενός νοµοσχεδίου,
που υπό τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων» καταργεί µέτρα και θεσµούς ασφαλείας, χωρίς να τα αντικαθιστά, όµως, µε νέες πολιτικές.
Η ουσία είναι πως το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί εξαργύρωση
–κατά την άποψή µου- πολιτικού γραµµατίου σε περιθωριακές
οµάδες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και σε ακραίες συνιστώσες. Και αυτό το νοµοσχέδιο, όπως και πολλές από τις πρώτες πρωτοβουλίες ή εσκεµµένες παραλείψεις της Κυβέρνησης,
ειδικά σε ζητήµατα ασφαλείας, δικαιοσύνης και µετανάστευσης,
εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το σκεπτικό. Εν όψει, δηλαδή, ενός
εντίµου συµβιβασµού για το ζήτηµα του χρέους και της παράτασης του µνηµονίου που προετοιµάζεται ή προσπαθείται από το
οικονοµικό επιτελείο και τους δανειστές της χώρας, η Κυβέρνηση είναι βέβαιο πως θα βρει απέναντί της την αριστερή πτέ-
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ρυγα του κόµµατος.
Έτσι σήµερα σπεύδει να προσφέρει ανταλλάγµατα, προκειµένου να εξασφαλίσει τη συναίνεσή τους, τα οποία µπορεί να φαίνονται ανέξοδα ή εύκολα, ουσιαστικά, όµως, εγείρουν σηµαντικά
ζητήµατα διακινδύνευσης της δηµόσιας ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.
Το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητάµε, αποτελεί µέρος µιας
γενικότερης πολιτικής επιλογής του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να κατευναστούν ακραίες συνιστώσες του κόµµατος, όπως είναι η πολιτική
των ανοιχτών πυλών στο µεταναστευτικό –Υπουργείο φτιάξατε,
Υπουργός δεν υπάρχει- ή η ανοχή των καταλήψεων δηµοσίων
κτηρίων και ιδρυµάτων, προκειµένου οι συγκεκριµένες συνιστώσες να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στον επικείµενο έντιµο -και
ας ελπίσουµε όχι επώδυνο- συµβιβασµό που προετοιµάζει η Κυβέρνηση.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποφεύγει επιµελώς οποιαδήποτε µεταρρύθµιση στο σωφρονιστικό σύστηµα, στον Ποινικό
Κώδικα ή στις συνθήκες κράτησης των καταστηµάτων κράτησης.
Περιορίζεται απλώς στην άκριτη και γενικώς επικίνδυνη εισαγωγή οριζόντιων διατάξεων για απελευθέρωση κρατουµένων –
για κάποιες κατηγορίες εγώ δεν είµαι αντίθετος- που βαρύνονται
ακόµα και µε ποινές κάθειρξης, χωρίς να εξαιρεί κατάδικους για
εγκλήµατα µε ιδιαίτερη ηθική απαξία ή ιδιαίτερα επικίνδυνους
εγκληµατίες, όπως είναι οι καταδικασθέντες για την τροµοκρατία.
Σήµερα, το µεγάλο πρόβληµα των φυλακών είναι οι άθλιοι όροι
κράτησης, οι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία των κρατουµένων συνθήκες υγιεινής, οι απαράδεκτοι χώροι των φυλακών.
Επ’ αυτών των ερωτηµάτων το νοµοσχέδιο δεν δίνει καµµία
απάντηση, δεν προτείνει κανένα µέτρο και δεν προβλέπει καµµία
ουσιαστική µεταρρύθµιση, που θα βελτιώνει στο µέλλον τις συνθήκες κράτησης της ελληνικής φυλακής. Στο βαθµό που µου
αναλογεί ευθύνη για το ότι όλα αυτά δεν έχουν φτιαχτεί τόσα
χρόνια –γιατί είµαι από το 1990 µέσα σε αυτό το Κοινοβούλιοτην αναλαµβάνω.
Το 1983 –και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- θυµάµαι
ήµουν Γενικός Γραµµατέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
και ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επισκεφτήκαµε το νοσοκοµείο των φυλακών Κορυδαλλού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως της οµιλίας του
κυρίου Βουλευτού)
Τότε, αν θυµάµαι καλά, Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο αείµνηστος Μένιος Κουτσόγιωργας. Του στείλαµε, διά δικής µου χειρός, µία αναφορά για το τι συναντήσαµε σε αυτό το νοσοκοµείο.
Αυτήν την επιστολή, πέντε, έξι σελίδων, πλην του κ. Αθανασίου,
στον οποίο οφείλω να οµολογήσω ότι δεν την έστειλα, την είχα
στείλει σε όλους τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως
κόµµατος. Όχι µόνο δεν πήρα ποτέ απάντηση, αλλά δεν έγινε και
τίποτα. Γι’ αυτό σας είπα ότι αναλαµβάνω, στο βαθµό που µου
αναλογεί, την ευθύνη που έχω και εγώ ως Βουλευτής.
Αυτό έπρεπε να ήταν σήµερα το πρώτο νοµοσχέδιο που θα
φέρνατε και που έπρεπε ίσως να το είχαµε φέρει εµείς ή και οι
πριν από εµάς. Σας το ζητώ. Πηγαίνετε επίσκεψη. Δεν χρειάζεται
να είστε γιατροί.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε πάει.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Όσοι δεν έχετε πάει. Όσοι έχετε πάει, δεν χρειάζεται. Τα ξέρετε.
Εκεί θα δείτε πάσχοντες από καρκίνο µέχρι απλά πράγµατα να
είναι µαζί µε ανθρώπους µε λοιµώδη νοσήµατα, φορείς και ό,τι
άλλο µπορείτε να φανταστείτε, χωρίς να φταίει κανείς.
Ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, λοιπόν, θα έπρεπε να είχατε φέρει.
Και θα έπρεπε να είχαµε συνεννοηθεί. Ξέρω, βέβαια, ότι σε δύο,
τρία σηµεία δεν θα υπήρχε συνεννόηση. Εκεί ο καθένας αναλαµβάνει την ευθύνη του, όπως το θέµα του Σάββα Ξηρού.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως,
επειδή έχω απέναντί µου όχι τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά τον
παλιό και για εµένα αγαπητό συνάδελφο τον κ. Βούτση, παρ’ ότι
είµαστε αντίθετοι ιδεολογικά, θα ήθελα να πω το εξής: Κύριε
Υπουργέ, τελευταία ακούω πολύ συχνά συναδέλφους σας –εσάς
δεν σας έχω ακούσει, το λέγατε και το κόψατε, δεν το λέγατε
ποτέ, να µην σας αδικήσω- να µιλούν περί εκλογών.
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Ποιους απειλείτε µε τις εκλογές ως Κυβέρνηση, όσοι Υπουργοί
-και το ξέρετε- το λέτε; Εκτός αν απειλείτε, λόγω λίστας, συναδέλφους σας µέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αν απειλείτε είτε εµάς είτε
τον ελληνικό λαό, εµείς δεν είµαστε ασόβαροι στους πρώτους
τρεις µήνες να σας λέµε να φύγετε και να κάνετε εκλογές, όπως
κάνατε εσείς τον Ιούνιο του 2012. Από το Σεπτέµβριο ζητούσατε
εκλογές. Όµως, αν θέλετε εκλογές, να τις κάνετε. Είµαστε έτοιµοι να βρεθούµε απέναντί σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κακλαµάνη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Μαυραγάνης, µε τον οποίο ολοκληρώνουµε
αυτή τη συνεδρίαση.
Κύριε Φορτσάκη, εσείς θα µιλήσετε µετά.
Ορίστε, κύριε Μαυραγάνη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Επ’ ολίγον, κύριε Πρόεδρε, γιατί
η ώρα είναι περασµένη και το σέβοµαι απολύτως.
Καθ’ ηµάς, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις
25 Ιανουαρίου έγινε µια στροφή. Το µήνυµα ήταν αυτή η στροφή
να έχει κατεύθυνση τον ανθρωπισµό και τον ανθρωποκεντρισµό.
Αυτός ο ανθρωποκεντρισµός έπρεπε οπωσδήποτε να διαπνέει
την πολιτική και δι’ αυτής την κοινωνία. Άρα, λοιπόν, δεν µπορούσε να είναι à la carte σε καµµία περίπτωση και θα έπρεπε
οπωσδήποτε να διαπεράσει και το πεδίο του Ποινικού Δικαίου
και του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας. Συνεπώς, ήταν
ένα πρόταγµα να έρθει αυτό το νοµοσχέδιο, ήταν απολύτως επιβεβληµένο και το ανέµενε και η κοινωνία.
Έχει οπωσδήποτε κατευθυντήριες αρχές οι οποίες είναι στην
κατεύθυνση αυτή και είναι άριστα δοµηµένες, όπως, για παράδειγµα, η ειδική µέριµνα που δίδεται πλέον στην ποινική ανηλικότητα. Διότι πράγµατι, οι νέοι µας θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης µεταχείρισης από την ελληνική κοινωνία και από τη σκοπιά
του ποινικού, αλλά και από την πλευρά του σωφρονιστικού συστήµατος, ούτως ώστε η κοινωνία πράγµατι να ρίξει τα φώτα
επάνω και να στοχεύσει περισσότερο στην επανένταξή τους στον
ορθό δρόµο και όχι στην τιµωρία τους.
Επίσης, σηµαντικό στοιχείο αυτού του νοµοσχεδίου, που καθ’
ηµάς πρέπει να το εξάρουµε, είναι η ειδική µέριµνα απέναντι
στους συνανθρώπους µας, οι οποίοι ασθενούν από ουσιοεξάρτηση. Έως τώρα υπήρχε µια τάση του ποινικού και σωφρονιστικού συστήµατος να τους εκλαµβάνει περισσότερο ως εγκληµατίες και λιγότερο ως ασθενείς. Αυτό έπρεπε οπωσδήποτε, και
για λόγους συµβολισµού της κοινωνίας µας προς την αναµόρφωση προς την ανθρωπιστική πλευρά, αλλά και για λόγους ουσίας, να αναµορφωθεί. Και αναµορφώνεται.
Ένα άλλο ζήτηµα είναι το πεδίο των ευαίσθητων προσωπικών
δεδοµένων. Ο τρόπος λήψης του γενετικού υλικού για εµάς είναι
πολύ σηµαντικός. Και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επιλαµβάνεται και αυτού του τοµέα και το επικροτούµε, µε µεγάλο θαυµασµό.
Ένα ζήτηµα που µας απασχολεί ιδιαίτερα είναι η ουσιαστική
αποφόρτιση και αποσυµφόρηση του σωφρονιστικού µας συστήµατος και των φυλακών µας από αυτούς που πραγµατικά για λόγους ανθρωπισµού θα πρέπει είτε µε τη µέθοδο της υφ’ όρον
απόλυσης είτε µε τη µέθοδο της αλλαγής τρόπου έκτισης ποινής
να ληφθεί µέριµνα.
Σε αυτό το σηµείο, λοιπόν, θα θέλαµε να κάνουµε ορισµένες
επισηµάνσεις, µε γνώµονα τη φώτιση αυτού του νοµοσχεδίου και
την παραπέρα προστασία του ως κόρην οφθαλµού, διότι πράγµατι θα πρέπει και τα οποιαδήποτε µικρά ψεγάδια του να θεραπευτούν.
Θέλουµε, λοιπόν, σε αυτό το σηµείο να επισηµάνουµε ότι αφ’
ενός το ποσοστό του 50% αναφορικά µε την αναπηρία ενός προσώπου ως προς την προνοµιακή επιµέτρηση της έκτισης της ποινής και ως προς την υφ’ όρον απόλυση ή την αλλαγή του τρόπου
έκτισης της ποινής θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής,
διότι, όπως αντιλαµβάνεστε -και µε πλήρη ανάγνωση του σχετικού εγχειριδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας σε σχέση
µε τα ΚΕΠΑ- το ποσοστό αναπηρίας του 50% µπορεί να δοθεί µε
ευκολία και σε ανθρώπους που µπορεί να έχουν µια ψωρίαση ή
µια δυσχρωµατοψία ή µια απώλεια δύο-τριών δακτύλων στο ένα
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χέρι κ.λπ..
Συνεπώς ή θα πρέπει εκεί να τύχει µίας τροποποίησης το συγκεκριµένο άρθρο για να υπάρχει συνδροµή των άρθρων 105 και
106 του Ποινικού Κώδικα ή του άρθρου 110, εδάφιο γ’, ούτως
ώστε να τυγχάνει οπωσδήποτε κρίσης και η προσωπικότητά του,
αν θα µπορούσε να τελέσει νέα αδικήµατα. Διότι αυτή καθ’ αυτή
η σωµατική κατάσταση, µε γνώµονα µόνο το ποσοστό αναπηρίας, κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει διασφαλιστικό κριτήριο, που θα µπορούσε να αποτελέσει το 67% και άνω
και βεβαίως, το 80% εν πολλοίς.
Όσον αφορά τώρα στο ποσοστό του 80% και συγκεκριµένα
για τους ισοβίτες, εκεί οπωσδήποτε εµείς βάζουµε ως προϋπόθεση την τοποθέτηση συστήµατος εντοπισµού και επικουρικά και
διαζευκτικά τη φύλαξη σε ειδικό χώρο νοσοκοµείου, γιατί αυτοί
οι συνάνθρωποί µας, οι οποίοι όµως συγχρόνως είναι και εγκληµατίες, έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Γι’ αυτό το λόγο βρίσκονται και σε ένα νοσοκοµειακό χώρο, άθλιο όµως και µεσαιωνικού τύπου, στις φυλακές Κορυδαλλού.
Άρα, λοιπόν, όταν φέρνουµε µία τέτοια διάταξη, πρέπει να
προβλέπουµε διαζευκτικά και τη φύλαξη σε νοσοκοµειακό χώρο,
αυτόν βέβαια ο οποίος εντάσσεται στο ΕΣΥ, έναν ειδικό χώρο
φύλαξης που µπορούµε να διαµορφώσουµε. Αν δεν υπάρχει
αυτή τη στιγµή, µπορεί να υπάρξει άµεσα στο µέλλον, όπως αντιλαµβάνοµαι και γνωρίζω και γνωρίζει και ο κύριος Υπουργός,
γιατί υπάρχουν πτέρυγες σε σηµεία της Ελλάδας που µπορούν
να αποτελέσουν έναν τέτοιο χώρο φύλαξης.
Θέλω, λοιπόν, να επισηµάνω –και κλείνω µ’ αυτό- και µία διάΠΡΟΕΔΡΟΣ

ταξη που κατ’ εµέ πρέπει οπωσδήποτε να τύχει ειδικής µέριµνας,
γιατί ίσως να έχει διαλάθει της προσοχής. Είναι στις µεταβατικές
διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 9 –θα αναφερθώ ειδικότερα, βέβαια, στην κατ’ άρθρο συζήτηση- όπου γίνεται µία αναφορά για αναδροµική ισχύ των προϋποθέσεων, που εν τοις
πράγµασι µπορεί κάποιος να έχει σήµερα.
Εκεί, λοιπόν, υπάρχει µία λογική αντινοµία. Εάν εγώ σήµερα
αποκτώ τις προϋποθέσεις –σήµερα καθίσταµαι ανάπηρος, σήµερα αποκτώ ένα πρόβληµα υγείας, σήµερα έχω αυτές τις προϋποθέσεις που µου θέτει ο νοµοθέτης- δεν µπορώ αυτές να τις
προσµετρώ δέκα χρόνια πριν.
Αυτό θέλω να το δείτε µε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πράγµατι
εδώ υπάρχει λογική αντινοµία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαυραγάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.38’, λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη 16 Απριλίου 2015 και ώρα 18.00’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

