ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’
Παρασκευή 17 Απριλίου 2015
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του «Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας» του Δήµου Ασπροπύργου, σελ. 1575
2. Ανακοινώνεται ότι κατατίθεται στα Πρακτικά το σώµα
του συζητούµενου νοµοσχεδίου, καθώς και η κατατεθείσα
Έκθεση της Επιτροπής που έχουν ήδη αναρτηθεί και διανεµηθεί, σελ. 1527
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1527, 1528, 1529, 1532,
1535, 1537, 1541, 1542, 1546, 1547, 1550, 1551, 1553, 1555,
1559, 1564, 1570, 1572, 1575, 1576, 1579, 1582, 1585, 1586,
1587, 1590, 1624, 1625
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 1543, 1582

Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
ΚΙΚΙΛΙΑΣ Β. ,
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. ,
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 23 Απριλίου 2015, σελ. 1527

ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις», σελ. 1528 – 1587, 1649
2. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι Αναπληρωτές
Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσαν στη Βουλή σχέδιο νόµου µε
τίτλο: «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης - Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», σελ. 1527
3. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 1, 3, 6, 9 και 12 και επί των τροπολογιών 43/5/9-4-2015 και 46/8/14-4-2015 του σχεδίου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σελ. 1587 - 1589
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 3, 6, 9 και 12
και επί των τροπολογιών 43/5/9-4-2015 και 46/8/14-4-2015
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σελ. 1592, 1625 - 1648
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 1592 - 1623
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,

σελ. 1585 - 1625

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ. ,

σελ. 1527 - 1542
σελ. 1542 - 1553
σελ. 1585, 1625 - 1649
σελ. 1553 - 1585

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,

σελ. 1574, 1575
σελ. 1590
σελ. 1579
σελ. 1585
σελ. 1575
σελ. 1586, 1624
σελ. 1529
σελ. 1546, 1547
σελ. 1585, 1586, 1587,
1590, 1624, 1625
σελ. 1527, 1528, 1529,
1532, 1535, 1537,
1540, 1541, 1542
σελ. 1542, 1543, 1547,
1551, 1559
σελ. 1547
σελ. 1540, 1542, 1624,
1625
σελ. 1541, 1542
σελ. 1576
σελ. 1529, 1535, 1537,
1555
σελ. 1542
σελ. 1553, 1555, 1564,
1570, 1572, 1575,
1576, 1579, 1582
σελ. 1553

Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
ΚΙΚΙΛΙΑΣ Β. ,
ΚΩΤΣΙΑΣ Θ. ,
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,

σελ. 1582
σελ. 1582
σελ. 1582
σελ. 1543

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Α. ,
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ. ,

Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 1580, 1586
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ,
σελ. 1580
ΒΑΓΕΝΑ Ά. ,
σελ. 1528
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 1572, 1575
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 1540, 1541, 1542,
1571, 1575
ΓΑΪΤΑΝΗ Ι. ,
σελ. 1550
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 1583
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 1577
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 1581
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 1533, 1534
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ,
σελ. 1561
ΔΙΩΤΗ Η. ,
σελ. 1554
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 1559, 1561
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 1528
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 1575
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 1553
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 1585
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 1537
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ό. ,
σελ. 1551
ΚΙΚΙΛΙΑΣ Β. ,
σελ. 1542, 1564, 1570,
1571

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. ,
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
ΚΩΤΣΙΑΣ Θ. ,
ΛΑΓΟΣ Ι. ,
ΛΑΠΠΑΣ Σ. ,
ΛΕΒΑ Β. ,
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Α. ,
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Ν. ,
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ Τ. ,
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Κ. ,
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,

σελ. 1532
σελ. 1546, 1547
σελ. 1583, 1585, 1586
σελ. 1569
σελ. 1571
σελ. 1534, 1535
σελ. 1532
σελ. 1548
σελ. 1582
σελ. 1563
σελ. 1542
σελ. 1538, 1541, 1542
σελ. 1551
σελ. 1576
σελ. 1543, 1546
σελ. 1529, 1536, 1537,
1555, 1564, 1586
ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ Δ. , σελ. 1586
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 1562
ΣΚΟΥΜΑΣ Α. ,
σελ. 1578
ΣΚΟΥΦΑ Ε. ,
σελ. 1569
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Α. ,
σελ. 1538
ΣΤΕΦΟΣ Ι. ,
σελ. 1558
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1552
ΤΑΧΙΑΟΥ Χ. ,
σελ. 1545
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ Χ. ,
σελ. 1578
ΤΖΗΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ,
σελ. 1579
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 1535
ΤΣΑΝΑΚΑ Α. ,
σελ. 1544
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
σελ. 1572
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Χ. ,
σελ. 1547
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 1557
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1549

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’
Παρασκευή 17 Απριλίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 17 Απριλίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 12.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Z’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Αναµένουµε και κάποιους Βουλευτές από την επιτροπή που
συνεδριάζει. Λήγει η συνεδρίασή της σε δύο λεπτά, απ’ ό,τι πληροφορηθήκαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 20 Απριλίου 2015.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 99/15-4-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτή
Β’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας Καρακώστα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την αλλαγή του τόπου
διεξαγωγής της επικείµενης δίκης της Χρυσής Αυγής.
2. Η µε αριθµό 101/15-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας και στη Νοµική
Σχολή Αθηνών.
3. Η µε αριθµό 94/14-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Θεοχάρη Θεοχάρη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων οικονοµικού έτους
2015.
4. Η µε αριθµό 96/15-4-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κυρίας Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους ναυτεργάτες.
5. Η µε αριθµό 92/14-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κατάλογο µεγαλοοφειλετών (φυσικών και νοµικών προσώπων) του Ελληνικού
Δηµοσίου και την είσπραξη των σχετικών οφειλών.
6. Η µε αριθµό 91/1-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ιωάννη Κουτσούκου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού, σχετικά µε την «καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ακύρωσης του διαγωνισµού για τον αυτοκινητόδροµο
Πάτρα-Πύργος».

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 102/15-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς
τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού,
σχετικά µε τις αναγκαίες παρεµβάσεις στο αεροδρόµιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».
2. Η µε αριθµό 95/14-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς του Ποταµιού κ. Νικολάου Ορφανού προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δίκη της
Χρυσής Αυγής στις 20 Απριλίου στις φυλακές Κορυδαλλού.
3. Η µε αριθµό 93/14-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Μαυραγάνη
προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού και Επικρατείας για την καταπολέµηση της διαφθοράς, σχετικά µε την εγκατάσταση παράνοµων διοδίων στον αυτοκινητόδροµο Α11 Σχηµαταρίου-Χαλκίδας.
4. Η µε αριθµό 98/15-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανησυχητική αύξηση
εισερχόµενων µεταναστών.
Επιτρέψτε µου, πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, να
κάνω δύο ανακοινώσεις προς το Σώµα.
Έχω την τιµή, λοιπόν, να ανακοινώσω στο Σώµα ότι κατατίθεται στα Πρακτικά το σώµα του συζητούµενου νοµοσχεδίου,
καθώς και η κατατεθείσα έκθεση της επιτροπής που έχουν ήδη
αναρτηθεί και διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσαν στη
Βουλή σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης
– Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».
Παραπέµφθηκε στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις».
Ξεκινάµε µε τη λίστα των εγγεγραµµένων Βουλευτών.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βαγενά και θα ακολουθήσει η κ. Κανελλοπούλου.
Ορίστε, κυρία Βαγενά, έχετε τον λόγο.
ANNA ΒΑΓΕΝΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα νοµοσχέδιο σαν αυτό που συζητάµε αυτές τις ηµέρες, που εκφράζει µια Κυβέρνηση µε κορµό
την Αριστερά, πρέπει να είναι τολµηρό και µε επίκεντρο τον άνθρωπο, αλλά συγχρόνως δίκαιο και σωστό.
Οι φυλακές και ο εγκλεισµός δεν πρέπει να είναι εκδίκηση από
όλους εµάς τους «αναµάρτητους» και «άµεµπτους» απέναντι σε
αυτούς που παρανόµησαν, γιατί το µεγαλύτερο έγκληµα το παράγει η κοινωνία και οι κοινωνικές αδικίες.
Κάποιοι άνθρωποι βεβαίως πρέπει να αποµακρύνονται και να
αναµορφώνονται. Κατά τη γνώµη µου, η αυστηρότητα της δικαιοσύνης και της πολιτείας πρέπει να είναι αµείλικτη απέναντι στους
βιαστές ανθρώπων, αλλά και απέναντι στους βιαστές της δηµοκρατίας, καθώς και απέναντι στους εµπόρους ναρκωτικών.
Έρχοµαι από µια γειτονιά, το Μεταξουργείο, που µαστίζεται
κυριολεκτικά από το εµπόριο και τη χρήση των ναρκωτικών. Καθηµερινά, έξω από τα σπίτια µας αντιµετωπίζουµε ασύλληπτες
καταστάσεις: Αδίστακτους εµπόρους, που µας απειλούν και άρρωστα πλάσµατα που σέρνονται εκλιπαρώντας για τη δόση τους.
Κατά τη γνώµη µου, το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει σωστά τους
εξαρτηµένους χρήστες, αλλά πρέπει να είναι και αµείλικτο προς
τους εµπόρους, όπως και η Αστυνοµία.
Όσο για τις συνθήκες στις φυλακές, όλοι γνωρίζουµε πόσο
απάνθρωπες και άθλιες είναι. Μακάρι αυτό το νοµοσχέδιο να
είναι µια αρχή για την καλυτέρευσή τους.
Επίσης, ακούστηκαν πολλά για τους τροµοκράτες και την τροµοκρατία. Κατά τη γνώµη µου, η µεγαλύτερη τροµοκρατία είναι
αυτή του διεθνούς κεφαλαίου και των οργάνων του, των χρηµατοπιστωτικών οίκων και των τραπεζών απέναντι στους φτωχούς
και στους αδύναµους όλου του κόσµου.
Όσο για το άλλο πολυσυζητηµένο θέµα των ηµερών, τους
πρόσφυγες, τους µετανάστες που εισρέουν στη χώρα µας όχι
µόνο τον τελευταίο καιρό, αλλά τα τελευταία χρόνια, πιστεύω ότι
οι υπεραπλουστεύσεις από όποια µεριά και να προέρχονται δεν
ωφελούν σε τίποτα.
Υπάρχει πρόβληµα και σίγουρα δεν είναι µόνο της χώρας µας,
αλλά υπάρχει έντονο και στη χώρα µας. Αντί να το εξωραΐζουµε,
θα ήταν καλύτερα να προσπαθούµε να το αντιµετωπίσουµε µε
ρεαλιστικότητα και αποτελεσµατικότητα.
Κατά τη γνώµη µου, το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα µας µετά το οικονοµικό είναι, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, το µεταναστευτικό. Δυστυχώς, καµµία κυβέρνηση
µέχρι τώρα δεν το αντιµετώπισε όπως έπρεπε. Πάντα ήταν πρόσχηµα για ρατσιστικές κορώνες και εισροή χρηµάτων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατασπαταλήθηκαν.
Νοµίζω ότι η Κυβέρνησή µας πρέπει να το αναδείξει διεθνώς
ως µείζον εθνικό θέµα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει
τις ευθύνες της απέναντι στις χώρες του Νότου που δέχονται τα
κύµατα των προσφύγων. Οι ισχυροί της γης, που προκαλούν
τους πολέµους, ας µην φορτώνουν στους αδύναµους τις συνέπειές τους.
Απορώ πώς ακόµα ο αρµόδιος Επίτροπος γι’ αυτό το θέµα,
που τυχαίνει να είναι Έλληνας –ο κ. Αβραµόπουλος- δεν το έχει
αναδείξει µε την κατεπείγουσα σοβαρότητά του ως µείζον θέµα
της χώρας. Δεν ξέρω ποιες ακριβώς ενέργειες έχει κάνει, αλλά
θέλω να δω τα αποτελέσµατα άµεσα και επειγόντως.
Για να κλείσω µε το νοµοσχέδιο που συζητείται και ψηφίζεται
σήµερα, πιστεύω ότι έρχεται να βάλει τη σφραγίδα του σε µια

πολιτική µε επίκεντρο τον άνθρωπο, όπως πρέπει να είναι η πολιτική µιας αριστερής Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Βαγενά.
Πριν δώσω τον λόγο στην κ. Κανελλοπούλου, να σας ενηµερώσω ότι ζήτησε τον λόγο αµέσως µετά την κ. Κανελλοπούλου
ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο κ. Κόκκαλης,
για την παρέµβασή του στην επί των άρθρων συζήτηση του νοµοσχεδίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ τον λόγο
στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κυρία Κανελλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πιο σηµαντικές στιγµές µιας νέας Κυβέρνησης δεν αποτιµώνται µόνο σε δηµοσιονοµικά ποσοστά, που βελτιώνονται ή όχι.
Το ήθος µιας κυβέρνησης, η προσήλωση στις δηµοκρατικές
αξίες και ο ανθρωπισµός δεν απεικονίζονται µόνο σε οικονοµικούς δείκτες, βέλη και µαθηµατικές αναρτήσεις. Η πιο κρίσιµη
στιγµή µιας πολιτικής ανατροπής δεν είναι οι αριθµοί που αναπροσαρµόζονται ή µεταβάλλονται, αλλά οι προτεραιότητες.
Οι προτεραιότητες, λοιπόν, αυτής της Κυβέρνησης, αυτής της
ανατροπής είναι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι χωρίς φωνή, οι άνθρωποι που ζουν στο σκοτάδι.
Οι φυλακισµένοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, όταν εµείς κάναµε Ολυµπιακούς Αγώνες, όταν πανηγυρίζαµε για µια νίκη στην
Eurovision ή για µια ποδοσφαιρική νίκη. Οι φυλακισµένοι, όσοι
ήταν υγιείς, σάπιζαν και όσοι ήταν άρρωστοι, πέθαιναν ή αυτοκτονούσαν από απελπισία. Το κράτος αγόραζε όπλα και οι φυλακισµένοι στερούνταν φάρµακα και γιατρούς. Το κράτος έχτιζε
καινούργιες φυλακές για µια νέα Ελλάδα και ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
συγχώνευε ή καταργούσε κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία και νοσοκοµεία.
Σε αυτήν τη νέα Ελλάδα –και όµως την τόσο παλιά- νεαρά παιδιά συχνά για πληµµελήµατα στιγµατίστηκαν για όλη τους τη
ζωή, ενώ µεγαλοαπατεώνες, µεγαλοεπιχειρηµατίες δεν εµφανίστηκαν καν να εκτίσουν την ποινή τους. Συνεργοί δολοφόνων δεκαπεντάχρονων παιδιών αφέθηκαν υπό όρους –είναι αλήθειαελεύθεροι, προκαλώντας το κοινό περί δικαίου αίσθηµα.
Ο δολοφόνος του Νίκου Τεµπονέρα, εξέχον στέλεχος της
ΝΟΔΕ Αχαΐας αποφυλακίστηκε στα σιωπηλά, χωρίς αντιδράσεις,
ο δικτάτορας Παττακός αποφυλακίστηκε λόγω ανηκέστου βλάβης της υγείας του και µέχρι τα ενενήντα του έκανε εγκαίνια και
έβγαζε φασιστικούς λόγους και σήµερα εδώ για αυτό το νοµοσχέδιο των απολύτως αυτονοήτων κάποιοι διαρρηγνύουν τα ιµάτιά τους, µιλώντας χωρίς ντροπή για φωτογραφικές ρυθµίσεις
και εκλεκτικές συγγένειες της Αριστεράς µε τροµοκράτες.
Δεν θέλω καν να αναφερθώ στις αθλιότητες, τις παραχαράξεις
και τα ψεύδη που ακούστηκαν χθες σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
και συνεχίστηκαν στα τηλεοπτικά πρωινάδικα. Δεν θέλω να µιλήσω για τις απειλές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ισχυριστώ ότι σήµερα
εδώ στήνονται στα πόδια τους η δικαιοσύνη και ο σωφρονισµός.
Όµως, η δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα παίρνουν
πραγµατικά µια βαθιά ανάσα.
Φυσικά, δεν πρωτοτυπούµε. Ήδη από τον Πλάτωνα στον
«Πρωταγόρα» εισάγεται η αντίληψη ότι η ποινή και ο σωφρονισµός δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ για τους διανοητές
του Διαφωτισµού η ποινή αποσκοπεί αφ’ ενός στην επανόρθωση
της βλάβης που υπέστη η κοινωνία και αφ’ ετέρου στην επανένταξη του παραβάτη, σωφρονισµένου πλέον, στους κόλπους της.
Έγινε ήδη αναφορά στο έργο του κλασικού Τσέζαρε Μπεκαρία.
Με αυτήν την έννοια, εισάγεται σήµερα από ορισµένους στην
Αίθουσα ένα πλαστό δίληµµα. Όσοι υποστηρίζουν τα σχετικά
περί ανοµίας και κατάλυσης του κράτους εσκεµµένα αποσιωπούν ότι αυτά τα ζητήµατα έχουν λυθεί προ πολλού στη δυτική
σκέψη, έτσι ώστε να µην παραβιάζονται στοιχειώδεις αρχές του
δικαίου. Είναι ακριβώς οι ίδιοι που επί δεκαετίες αντί να κάτσουν
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να εργαστούν σοβαρά, αντί να αφουγκραστούν τις διεθνείς τάσεις και διεργασίες, έρχονταν κατά καιρούς και επ’ αφορµή κάποιας µεγάλης σωφρονιστικής κρίσης να µπαλώσουν το
σύστηµα που έµπαζε από παντού, διαβάζοντας από αυτό εδώ το
Βήµα σχολικές εκθέσεις περί δικαιωµάτων, περί ασφάλειας της
κοινωνίας από τους κακούς. Βλέπετε, εδώ µέσα, µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα έχει µόνο καλούς, άδολους και αδέκαστους!
Σήµερα όλοι ξέρουµε πως ούτε όλοι οι κακοί είναι στη φυλακή
ούτε το σύστηµά σας έγινε καλύτερο. Γι’ αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στην οµάδα που επεξεργάστηκε τις νέες ρυθµίσεις. Πολλές εξ αυτών θα τις θέλαµε ακόµα πιο ριζοσπαστικές, ακόµα πιο
προωθηµένες.
Γι’ αυτό άλλωστε στηρίζουµε τις προτεινόµενες τροπολογίες
για την κατάργηση του άθλιου «κουκουλονόµου», που ψηφίστηκε
και χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά σαν µοχλός τροµοκράτησης
της νεολαίας και ποινικοποίησης κινηµάτων και αγώνων, καθώς
και την τροπολογία περί κατάργησης της σχετικής απαράδεκτης
ρύθµισης για τη λήψη του DNA.
Δυστυχώς δεν εκλεγήκαµε για να κάνουµε αυτό που ονειρευόµαστε ως αριστεροί, αλλά αυτό που µπορούµε να κάνουµε ως
δηµοκράτες και προοδευτικοί άνθρωποι, κόντρα στο µνηµονιακό
σκοτάδι που έπληξε µε απολύτως ταξικό προσανατολισµό, εκτός
όλων των άλλων, χώρους όπως η δικαιοσύνη και ο σωφρονισµός.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να κάνω µία σύντοµη αναφορά στις
φυλακές Αγίου Στεφάνου στο Νοµό Αχαΐας που εκπροσωπώ. Με
την πολιτική που µε ζήλο εφαρµόστηκε τα προηγούµενα χρόνια
το συγκεκριµένο σωφρονιστικό κατάστηµα από φυλακή εµπόρων
ναρκωτικών και τοξικοεξαρτηµένων παραβατών σήµερα λειτουργεί και ως φυλακή για οικονοµικές παραβάσεις και επιπλέον στον
ίδιο χώρο στοιβάζονται µετανάστες χωρίς χαρτιά βαπτισµένοι φιλοξενούµενοι, µε αποτέλεσµα σε θαλάµους των έξι ατόµων να
διαβιούν έως και δεκατέσσερα άτοµα. Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη είναι ανύπαρκτη, καθώς δεν επαρκούν οι ελάχιστες πιστώσεις για φάρµακα των κρατουµένων και οι εθελοντές γιατροί
–ως επί το πλείστον του ΣΥΡΙΖΑ- καλύπτουν στοιχειώδεις ιατρικές ανάγκες. Δεν υπάρχει σταθερή θέρµανση και συχνά δεν
υπάρχει καν νερό. Σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν να πάρουν
δύο και τρία χρόνια ρεπό. Μετακινούνται µε δικά τους έξοδα.
Έχουν θρηνήσει δύο αυτόχειρες συναδέλφους τους και εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες.
Ξαναλέω µε πλήρη συνείδηση ότι όσα εισφέρουµε σήµερα δεν
αποτελούν τις πιο ριζοσπαστικές παρεµβάσεις. Στην Ελλάδα
προσπαθούµε να παρέµβουµε σε ζητήµατα που η Ευρώπη την
οποία, ειρήσθω εν παρόδω, η Αντιπολίτευση σταθερά επικαλείται
αλά καρτ, έχει λύσει εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα που
γέννησε τη δικονοµία, το δικαίωµα της υπεράσπισης, το λαϊκό δικαστήριο, στην Ελλάδα που γέννησε την ποινολογία, την αναλογικότητα της ποινής, σήµερα προσπαθούµε απλώς να κάνουµε
ένα δειλό βήµα προς το µέλλον.
Ο µεγάλος Εντουάρντο Γκαλεάνο, που άφησε πρόσφατα
αυτόν τον άδικο κόσµο, έλεγε ότι ο 20ός αιώνας που γεννήθηκε
εξαγγέλλοντας ειρήνη και δικαιοσύνη πέθανε λουσµένος στο
αίµα και άφησε τον κόσµο µε ακόµα περισσότερες αδικίες από
όσες τον είχε βρει. Ο 21ος αιώνας, που επίσης είχε εξαγγείλει µε
τη γέννησή του ειρήνη και δικαιοσύνη, ακολουθεί τα χνάρια δυστυχώς του προηγούµενου αιώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευχόµενοι αυτά, τα χειρότερα, διεκδικώντας και ελπίζοντας για τα καλύτερα, ψηφίζω αυτό
το εξαιρετικά υποσχετικό νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κόκκαλης. Θα ακο-
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λουθήσει η κ. Βασιλική Λέβα και αµέσως µετά την κ. Λέβα ζήτησε
τον λόγο ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ.
Γκιόκας.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κόκκαλη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κάποια στιγµή,
όταν το κρίνετε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Αν θέλει ο κύριος Υπουργός τον
λόγο, ευχαρίστως παραχωρώ τη θέση µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δίνετε την προτεραιότητα στον κύριο Υπουργό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας ευχαριστώ.
Θα ήθελα να σας ανακοινώσω κάποιες νοµοτεχνικές διορθώσεις οι οποίες έχουν περάσει και από νοµοτεχνικό έλεγχο και
εποµένως είµαι σε θέση να σας τις ανακοινώσω. Είναι βεβαίως
διορθώσεις, αλλά σε κάποια περίπτωση έχουµε κάποιες αλλαγές
αριθµήσεων των άρθρων τα οποία καταργούνται, χωρίς ουσία.
Στην περίπτωση των ρυθµίσεων που είναι σχετικές µε την αναπηρία σε µία διάταξη στην οποία προβλεπόταν γνώµη του ιατρού
του καταστήµατος αναφερόµαστε πλέον σε γνώµη του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Υπάρχει µία ρύθµιση που είναι σχετική µε τη διάταξη της αναπηρίας που αφορά τους ισοβίτες και που έχει απασχολήσει πολύ
τη Βουλή σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Πριν σας την εξηγήσω, θα ήθελα πάντως στο σηµείο αυτό να
επαναλάβω ότι έχουµε να κάνουµε µε µία ρύθµιση η οποία δεν
εισάγει απόλυση. Εισάγει έναν διαφορετικό τρόπο έκτισης της
ποινής προσαρµοσµένο σε ιδιαίτερες ανάγκες περίθαλψης που
έχουν κάποιοι κρατούµενοι.
Σε καµµία περίπτωση δεν συνεπάγεται τον οποιονδήποτε εξαγνισµό, την οποιαδήποτε άφεση, την οποιαδήποτε τροπή της καταδίκης σε απαλλαγή ή σε απόλυση. Σε καµµία περίπτωση δεν
µειώνεται η µοµφή η οποία έχει αποτεθεί στους καταδικασθέντες
από το δικαστήριο.
Και µε την αφορµή αυτή, αν και είναι αυτονόητο, θα ήθελα να
επαναλάβω το βαθύ σεβασµό, τον δικό µου προσωπικά και της
πολιτείας βέβαια, προς τα θύµατα της τροµοκρατίας. Όλα τα θύµατα της εγκληµατικότητας –κατ’ εξοχήν της βαριάς εγκληµατικότητας- είναι άξια σεβασµού. Αυτήν τη στιγµή, όµως, έχουµε
µια διάταξη η οποία αφορά τους δράστες των σχετικών εγκληµάτων και γι’ αυτόν τον λόγο θα ήθελα να το επαναλάβω.
Συνεχίζω µε την παρουσίαση των επόµενων διορθώσεων.
Όπως γνωρίζετε από την προηγούµενη διόρθωση που έγινε µε
βάση προτάσεις Βουλευτών, στα εγκλήµατα τα οποία δικαιολογούν τον εγκλεισµό των ανηλίκων ηλικίας δεκαπέντε ως δεκαοκτώ ετών στο ειδικό σωφρονιστικό κατάστηµα, στο ειδικό
κατάστηµα κράτησης ανηλίκων, προστέθηκε και ο βιασµός. Αυτή
η πρόσθεση στην οικεία διάταξη δηµιουργεί την ανάγκη να γίνει
µια ανάλογη σηµείωση και στις αντίστοιχες διατάξεις, τις διαδικαστικές δηλαδή του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, που αφορούν
το ίδιο θέµα.
Νοµίζω ότι οι τελευταίες διατάξεις αφορούν απλώς θέµατα
διατύπωσης οι οποίες δεν αλλάζουν τίποτα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό. Θα διανεµηθούν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις
οποίες ήδη εξαγγείλατε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόκκαλης, ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Κύριε Κόκκαλη, δώδεκα λεπτά είναι ο χρόνος σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Θα είµαι πολύ πιο σύντοµος, κύριε
Πρόεδρε.
Χθες τοποθετηθήκαµε επί της αρχής. Συµφωνούµε µε το νοµοσχέδιο. Όπως είπαµε και χθες, µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο
επιχειρείται να δοθεί στον σωφρονισµό η πραγµατική του έννοια
που δεν είναι άλλη από τον σωφρονισµό.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µακριά από τροµολαγνεία, αλλά από
την αναπηροφοβία, ψηφίζουν αυτό το νοµοσχέδιο και µετά από
τις χθεσινές, αλλά και από τις σηµερινές νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Συγκεκριµένα, στην εσωτερική παράγραφο 3 της παραγράφου
10 του άρθρου 2, όπως µετά διαιρέθηκε, του σχεδίου νόµου προστέθηκε και ο όρος «ηλεκτρονική επιτήρηση». Έτσι, µε αυτήν τη
διάταξη διασφαλίζεται η προστασία της υγείας των κρατουµένων, αλλά ενισχύεται και το περί δικαίου αίσθηµα και το αίσθηµα
ασφάλειας δικαίου και δικαιοσύνης που έχει ανάγκη η χώρα µας.
Επίσης, σωστό είναι και αυτό που ακούσαµε πριν από πέντε
λεπτά από τον κύριο Υπουργό όσον αφορά την απάλειψη της
γνωµάτευσης του γιατρού των φυλακών, σε αντικατάσταση µε
το ΚΕΠΑ. Αυτό σίγουρα καθιερώνει µια αξιοκρατία στις ιατρικές
γνωµατεύσεις. Άλλο είναι το να γνωµατεύει ο ιατρός της φυλακής και άλλο το Πιστοποιηµένο Κέντρο Αναπηρίας.
Συµφωνούµε σε όλα τα άρθρα και τις τροπολογίες και στην
υφ’ όρον απόλυση. Το είπαµε χθες αναλυτικά επί της αρχής.
Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες, σε σχέση µε τον «κουκουλονόµο» σίγουρα δεν είναι ιδιώνυµο το έγκληµα, όπως είπε χθες
και ο κ. Αθανασίου, αλλά είναι επιβαρυντική περίσταση. Πλην,
όµως, είδαµε από την πράξη ότι όσον αφορά στην έννοια «κεκαλυµµένα χαρακτηριστικά» γινόταν διαστρέβλωση της πραγµατικότητας κι έτσι µε την κουκούλα εξοµοιώνονταν πλέον και ο
σκούφος για το κρύο, το κράνος, ακόµη και το µαντήλι. Είναι σε
σωστή κατεύθυνση η τροπολογία, όπως σε σωστή κατεύθυνση
είναι και η τροπολογία για το DNA.
Εν όψει αυτών, κύριε Πρόεδρε, συµφωνούµε σε όλα τα άρθρα
και στις τροπολογίες του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η
κυρία Λέβα Βασιλική.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΒΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αρχίσω µε κάτι που αυτές τις ηµέρες ίσως έχει ξεχαστεί
σε αυτήν την Αίθουσα. Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας
του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, νόµος υπέρτατης ισχύος του κράτους.
Αυτό σηµαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι εγγενή σε
κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν είναι προνόµια που µπορεί µια κυβέρνηση να δώσει σε κάποιον, να του τα αφαιρέσει, να τα χαρίσει, γιατί έδειξε καλή ή κακή διαγωγή αντίστοιχα. Τα ανθρώπινα
δικαιώµατα περιορίζουν την εξουσία που µπορεί να ασκήσει ένα
κράτος σε έναν άνδρα, σε µια γυναίκα, σε ένα παιδί.
Το παρόν νοµοσχέδιο δεν λύνει όλα τα προβλήµατα του σωφρονιστικού συστήµατος. Εξάλλου, το έχουµε εξαγγείλει. Η κατάσταση που υπάρχει στις φυλακές σήµερα είναι αυτή η οποία
υπήρξε απόρροια της αποσάθρωσης του κοινωνικού κράτους,
γενικότερα του απελπιστικά συρρικνωµένου κράτους δικαίου.
Ο πόλεµος που δέχεται αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι πόλεµος
διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων. Είναι ένας πόλεµος ο
οποίος αφορά τη σύγκρουση δύο διαφορετικών αξιακών συστηµάτων. Όταν οι φυλακές γίνονται µνηµεία αθλιότητας και εκτροφεία υποτρόπων εγκληµατιών, αυτός που έχει να χάσει είναι
µόνο η κοινωνία.
Η σηµερινή κοινωνία, όπως όλοι γνωρίζουµε, έχει αποσαθρωθεί από αλληλεγγύη, έχουν καταπέσει βασικές αξίες που οριοθετούν πραγµατικά ένα κράτος δικαίου.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, δεν µπορεί να κατηγορείται η Κυβέρνηση ότι καταργώντας -έχει ειπωθεί εδώ, σε αυτή την Αί-
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θουσα- τις φυλακές υψίστης ασφαλείας καταργεί µαζί -νοµίζω
ότι το είπε η κυρία Γεννηµατά- και την ασφάλεια της κοινωνίας.
Ποιος πιστεύει πραγµατικά, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η ασφάλεια της κοινωνίας µετριέται και αξιολογείται µε το ύψος των τειχών, µε µπλε ή µε λευκά κελιά;
Εµείς ξέρουµε εδώ και χρόνια ότι η ασφάλεια χτίζεται µέσα
από τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων, µέσα από την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, µέσα από την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Νοµίζουµε, λοιπόν, ότι αυτές τις αξίες πρέπει να προάγουµε.
Αυτές τις µέρες έγινε πολύς λόγος γιατί στα αυτιά κάποιων
δεν έφτασαν ούτε οι εκκλήσεις των σωφρονιστικών υπαλλήλων
του Δοµοκού ούτε οι εκκλήσεις των γιατρών του Νοσοκοµείου
Λαµίας, οι οποίοι δεν είχαν πού να νοσηλεύσουν τους απεργούς
πείνας του Δοµοκού.
Εγώ, λοιπόν, πήγα στο Νοσοκοµείο της Λαµίας, προκειµένου
να δω, να βοηθήσω. Παρεµπιπτόντως, ενοσηλεύετο εκεί ο Κουφοντίνας. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα τις φυλακές.
Ουδείς, όµως, εδώ µέσα είπε για το πόσες φορές αυτό το κινηµατάκι των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που είχαµε από παλιά στη
Λαµία, εµείς ως Βουλευτές έχουµε επισκεφτεί.
Και µε την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου είχαµε επισκεφτεί πριν
από τέσσερις µήνες τις Φυλακές Δοµοκού και είχαµε έρθει σε
επαφή πραγµατικά και µε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και
µε τους αστυνοµικούς, κυρίως όµως είδαµε και κρατουµένους.
Δεν ρωτήσαµε τι έχουν κάνει αυτοί οι κρατούµενοι. Πρωτίστως
εγώ δεν διαχωρίζω τα θύµατα σε δικά µας και ξένα, σε καµµία
περίπτωση. Είπα «ο πατέρας του δικού µας Τεµπονέρα», εννοώντας το Διονύση Τεµπονέρα, ο οποίος είναι σύντροφος και
µέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εννοούσα το δολοφονηµένο καθηγητή
Τεµπονέρα ότι είναι δικός µας.
Ποιος, επίσης, µπορεί να µου πει ότι αξιολογεί τον ανθρωπισµό
µονοµερώς, δηλαδή σέβοµαι τα δικαιώµατα αυτού ο οποίος εγκληµάτησε και τιµωρήθηκε από την ποινική δικαιοσύνη, δεν σέβοµαι όµως τα δικαιώµατα των θυµάτων; Όχι, δεν θα το δεχθώ.
Δεν είµαι εγώ αυτή που έχω τέτοια λογική και η πορεία µου µπορεί να το καταδείξει.
Επίσης, θέλω να πω ότι, αντί να ψάχνουµε να βρούµε τροµοκράτες ανάµεσα σε Βουλευτές και Υπουργούς, οι οποίοι καταξιώθηκαν µε την ψήφο των κοινωνιών που τους ανέδειξαν, θα
ήταν καλύτερο να ψάχνουµε τον τρόµο ο οποίος ενδηµεί σε έναν
ακροδεξιό λόγο, σε µια λογική η οποία διχάζει, σε µια λογική η
οποία δεν εξυπηρετεί ούτε την ασφάλεια της κοινωνίας ούτε
πρωτίστως τη διασφάλιση των δικαιωµάτων.
Είναι κοντόφθαλµο, λέει, το νοµοσχέδιο, γιατί δεν µπορούν να
υλοποιηθούν οι ρυθµίσεις του περί τοξικοεξαρτηµένων και παιδιών, γιατί δεν υπάρχουν οι δοµές. Ναι, θα έπρεπε να περιµένουµε. Θα έπρεπε να περιµένουµε να διαφθαρούν και άλλες
παιδικές συνειδήσεις. Θα έπρεπε να περιµένουµε να πεθάνουν
και άλλοι. Θα έπρεπε να περιµένουµε να γίνουν όλα αυτά που
δεν θέλω πραγµατικά να τα θυµάµαι, γιατί τα έχω ζήσει και στις
Φυλακές του Δοµοκού, για να υπάρξουν τουλάχιστον κάποιες
ρυθµίσεις.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι του Δοµοκού -και έχω εξουσιοδοτηθεί, για να το πω- µας είπαν το εξής: «Θα αρχίσουµε εµείς
τώρα απεργία πείνας. Έχουµε να πληρωθούµε από πέρυσι τις
υπερωρίες µας. Δεν µπορούµε να ανταποκριθούµε σε τίποτα από
αυτά που εξαγγέλλουν ότι πρέπει να κάνουµε και κανονίστε την
πορεία σας». Έτσι ακριβώς.
Άρα, λοιπόν, δεν µπορώ παρά να δηλώσω ότι σε όλες τις περιπτώσεις, είτε είναι µορφή εγκλεισµού ψυχιατρικού τύπου είτε
µορφή εγκλεισµού στο Θεραπευτήριο του Δοµοκού –δεν θα
υπεισέλθω- ή σε άλλα θεραπευτήρια, όταν θα τα επισκέπτοµαι,
δεν θα εξετάζω ποτέ ποιος είναι απέναντί µου και τι έχει κάνει.
Διότι, όπως λέγαµε από παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να υπερασπίζω τη φωνή αυτών που είναι χωρίς φωνή. Είµαι φανατικός θιασώτης αυτής της άποψης. Θεωρώ, λοιπόν, ότι πραγµατικά όπου
θα πηγαίνω και όταν θα επισκέπτοµαι αυτές τις δοµές, δεν θα
εξετάζω ποτέ ποιος είναι απέναντί µου και τι έχει κάνει. Ποτέ!
Αυτό το έχει αναλάβει η ποινική δικαιοσύνη.
Μ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο εισάγει µια
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άλλη κουλτούρα, µια άλλη λογική. Σαφώς θα υπάρξουν και άλλες
ρυθµίσεις, αλλά αυτό το νοµοσχέδιο ανοίγει το δρόµο. Εξάλλου,
το δικαίωµα προέρχεται από το ρήµα «δείκνυµι», το οποίο σηµαίνει «δείχνω» και σηµαίνει δείχνω το δρόµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Λέβα.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ενασχόλησή µας τα τελευταία χρόνια µε το σωφρονιστικό σύστηµα της
χώρας µας και µε µια σειρά νοµοσχεδίων που έχουν έρθει από
τις προηγούµενες κυβερνήσεις –παρόµοιων νοµοσχεδίων, γιατί
κινούνται στη λογική της τεχνητής αποσυµφόρησης και εκτόνωσης µιας όντως τραγικής κατάστασης στις φυλακές, που όµως
δηµιουργείται ξανά µετά από λίγο καιρό- µας έχει οδηγήσει στο
εξής συµπέρασµα: Στο σωφρονιστικό δίκαιο της χώρας µας δεν
υπάρχει τόσο πολύ έλλειµµα νοµοθεσίας και έλλειµµα θεσµών.
Βέβαια, υπάρχει και αυτό.
Θυµίζω ότι ο Σωφρονιστικός Κώδικας του 1999 ήταν ένας Σωφρονιστικός Κώδικας που ήταν και προοδευτικός αλλά περιείχε
και σε πάρα πολλά σηµεία πρωτοποριακούς θεσµούς. Όµως, το
αποτέλεσµα είναι αυτό που περιγράφουν όλοι, µια τραγική κατάσταση στις φυλακές. Και αυτό γιατί υπάρχει έλλειµµα πόρων,
γιατί υπάρχει έλλειµµα δοµών, γιατί υπάρχει έλλειµµα προσωπικού, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο έλλειµµα που ακόµα και προοδευτικούς, πρωτοποριακούς ή καινοτόµους θεσµούς τους καθιστά
ανενεργούς. Αυτό είναι, κατά τη γνώµη µας, το βασικό, το ουσιώδες πρόβληµα του σωφρονιστικού συστήµατος.
Αν, λοιπόν, αυτό το πρόβληµα αντιµετωπιζόταν, θα επέτρεπε
στα µεµονωµένα άτοµα –βεβαίως, ξέρετε την αντίληψή µας, δηλαδή ότι εµείς δεν θεωρούµε ότι στο πλαίσιο αυτής της σάπιας
κοινωνίας µπορεί να αντιµετωπιστεί το έγκληµα- και να σωθούν
και να αναµορφωθούν και να επανενταχθούν. Όµως, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν δοµές, µέτρα αναµόρφωσης, κονδύλια, πόροι και πάει λέγοντας.
Σ’ αυτά τα ζητήµατα το νοµοσχέδιο δεν δίνει καµµία λύση,
γιατί η Κυβέρνηση παραµένει δέσµια της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και προσαρµογής, παραµένει δέσµια των συµφωνιών και
των δεσµεύσεων µε τους εταίρους, παραµένει δέσµια της λογικής ότι πρέπει να αποπληρωθεί ένα χρέος που δεν δηµιούργησε
ο ελληνικός λαός και, άρα, πρέπει να κοπούν κοινωνικές ανάγκες,
όπως είναι οι ανάγκες του σωφρονιστικού συστήµατος. Γι’ αυτόν
τον λόγο το νοµοσχέδιο δεν δίνει λύσεις.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που αφορά τους ανήλικους
δράστες, δηλαδή το άρθρο 9. Με προεδρικά διατάγµατα θα δηµιουργηθούν κάποια στιγµή –απροσδιόριστη!- κάποιες δοµές
που θα υποδεχθούν αυτούς τους ανθρώπους. Μέχρι τότε τι θα
γίνει;
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι και αυτό του άρθρου
10. Ποια είναι η φροντίδα της Κυβέρνησης για την τόσο αναγκαία
ικανοποίηση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στις φυλακές;
Οι είκοσι νοσηλευτές! Και αυτό τη στιγµή που προσλαµβάνονται
τριακόσια σαράντα άτοµα στη φρούρηση και άλλα εκατόν εξήντα
στη φύλαξη, οι οποίοι είναι και αυτοί βεβαίως αναγκαίοι. Όµως,
στο θέµα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, το νοµοσχέδιο
προβλέπει είκοσι νοσηλευτές.
Αν αυτό είναι προσπάθεια αντιµετώπισης των προβληµάτων
του σωφρονιστικού συστήµατος, τότε έχουµε τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι συνιστά προσπάθεια και αντιµετώπιση.
Γι’ αυτόν το λόγο, παρά τις αρκετές θετικές ρυθµίσεις, διακηρυκτικές όµως δυστυχώς, που έχει το νοµοσχέδιο, δεν αποφεύγει την πεπατηµένη λογική της τεχνητής εκτόνωσης και
αποσυµφόρησης των φυλακών που βέβαια πολύ γρήγορα θα
οδηγηθούν ξανά στα ίδια αποτελέσµατα.
Και δεν είναι λογική, αν θέλετε. Eίναι εξίσου απάνθρωπη η λογική που λέει ότι επειδή δεν µπορεί να έχω γιατρούς, δεν µπορεί
να έχω προσωπικό, δεν µπορεί να έχω κατάλληλα κτήρια και υποδοµές, τότε βγάλτε τον κόσµο έξω και ας επιβιώσει όπως µπορεί
και εάν µπορεί. Να γυρίσει ξανά δηλαδή αυτός ο κόσµος στο
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έλεος, στη ζούγκλα της εγκληµατικότητας, των κυκλωµάτων, της
φτώχειας, των ναρκωτικών. Είναι εξίσου απάνθρωπη λογική όσο
απάνθρωπη είναι και η λογική που στοιβάζει αυτούς τους ανθρώπους σαν τα ζώα στις φυλακές. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος της διαχείρισης αυτού του προβλήµατος.
Σε σχέση τώρα µε τα επιµέρους άρθρα του νοµοσχεδίου, το
είπαµε και στην επιτροπή, εµείς ψηφίζουµε το άρθρο 1 που
αφορά την κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου,
όπως επίσης και το άρθρο 2 και το άρθρο 3, σε σχέση µε όσους
έχουν καταδικαστεί για ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης έως δέκα
έτη και έχουν υπερβεί το εβδοµηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας
τους.
Ψηφίζουµε το νέο άρθρο 4, που αφορά τους αλλοδαπούς κρατούµενους.
Ψηφίζουµε «παρών» στο άρθρο 5 που αφορά την υφ’ όρον
απόλυση. Και το θέµα δεν είναι αν αφορά ή δεν αφορά τον Ξηρό.
Εµείς ποτέ δεν µπήκαµε, σε όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων
και της επιτροπής και της Ολοµέλειας, σε αυτό το δίληµµα. Εµείς
έχουµε πει ξανά ότι αντιµετωπίζουµε αυτούς τους κρατούµενους
ως κοινούς κρατούµενους, κοινούς εγκληµατίες, που πρέπει να
εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις και από αυτήν τη σκοπιά να
κρίνουµε ποιες είναι αυτές οι γενικές διατάξεις.
Αυτή τη διάταξη -δεν λέµε ότι είναι φωτογραφική- και µε την
αλλαγή που κάνατε, κύριε Υπουργέ, σε σχέση µε την ηλεκτρονική
επιτήρηση δεν την κατανοώ, να σας πω την αλήθεια, γιατί λέτε
«δύναται». Δύναται από ποιον; Από το συµβούλιο, προφανώς. Με
ποιες προϋποθέσεις, όµως; Είναι λίγο θολή αυτή η διάταξη του
«δύναται» να εφαρµοστεί η ηλεκτρονική επιτήρηση, όταν µάλιστα
τεχνικά αυτή δεν υπάρχει ακόµα. Τεχνικά η ηλεκτρονική επιτήρηση ακόµη δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Εποµένως, εµείς ψηφίζουµε «παρών» στο συγκεκριµένο άρθρο.
Σε σχέση µε τους ανήλικους κρατούµενους συµφωνούµε απόλυτα στο να ανέβει το όριο ηλικίας της ποινικής υπευθυνότητας
από τα δεκατρία στα δεκαπέντε έτη. Όµως, είπαµε και στην επιτροπή, το επαναλαµβάνουµε και εδώ στην Ολοµέλεια, ότι πρέπει
να υπάρχουν ορισµένες δοµές οι οποίες θα υποδεχτούν αυτούς
τους νέους. Και αυτές δεν υπάρχουν. Αναγνωρίζετε κι εσείς µε
το άρθρο 9 ότι τα αναµορφωτικά µέτρα που υπάρχουν στα
άρθρα 122 και 123 του Ποινικού Κώδικα πρέπει να εφαρµοστούν
σε µια σειρά άλλες δοµές. Επί της ουσίας, αναγνωρίζω ότι πρέπει να φτιαχτεί κάτι ενδιάµεσο µεταξύ των αναµορφωτικών µέτρων που υπήρχαν σήµερα στο άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα
και των καταστηµάτων κράτησης. Όµως, αυτά παραπέµπονται
στο άγνωστο µέλλον.
Και εδώ πέρα υπάρχει το εξής ερώτηµα: Σήµερα στην τραγική
κατάσταση που ήταν το κατάστηµα κράτησης στην Αυλώνα
υπήρχε ένα σχολειό, όµως, κύριε Υπουργέ. Υπήρχε ένα σχολειό
σε αυτό το άθλιο, το απάνθρωπο κατάστηµα κράτησης! Δινόταν
η δυνατότητα σε κάποιους κρατουµένους να τελειώσουν το σχολείο τους, να πάνε σε αυτό το σχολειό. Υπήρχαν δάσκαλοι, υπήρχαν καθηγητές και υπήρχαν και θετικά παραδείγµατα νέων
παιδιών που φοίτησαν σε αυτό το σχολείο. Τώρα τι θα γίνει;
Άρα, για εµάς το ζήτηµα δεν είναι µόνο να µην υπάρχουν οι
άθλιες φυλακές ανηλίκων, αλλά να υπάρχουν δοµές, µέτρα, πολιτικές πραγµατικής αναµόρφωσης αυτών των νέων µε δικαιώµατα να τελειώσουν το σχολειό τους, µε τη δυνατότητα να
φεύγουν από ένα νοσηρό περιβάλλον -οικογενειακό ή άλλο- όσοι
βρίσκονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αυτό δεν λύνεται. Δυστυχώς δεν λύνεται!
Στο παλιό άρθρο 3 ψηφίζουµε «παρών». Ψηφίζουµε το παλιό
άρθρο 4 για τα ναρκωτικά, ξεκαθαρίζοντας φυσικά ότι όταν µιλάµε
για απεξάρτηση που πρέπει να τύχει ευεργετικής αντιµετώπισης
–και σωστά- εννοούµε στεγνά θεραπευτικά προγράµµατα. Αυτό
αποτελεί σωµατική και ψυχική απεξάρτηση που πρέπει να τύχει
και ευεργετικής αντιµετώπισης -σε αυτό θα ελέγχεστε- και όχι λογικές δια βίου εξάρτησης µε προγράµµατα υποκατάστατων που
έχουν ξεκινήσει να εισάγονται και επεκτείνονται. Διαφορετικά δεν
δηµιουργείς κίνητρο σε έναν τοξικοεξαρτηµένο άτοµο να µπορέσει πραγµατικά να ακολουθήσει το δρόµο της απεξάρτησης.
Όσον αφορά το άρθρο 6 για τα έκτακτα µέτρα την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων, είπε η κ. Κανελλοπούλου του ΣΥ-
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ΡΙΖΑ πριν από λίγο –και πολύ σωστά- ότι τα προηγούµενα χρόνια
αφέθηκαν ελεύθεροι µεγαλοσχήµονες εγκληµατίες. Πάρα πολύ
σωστά, έτσι έγινε. Όµως και µε αυτό το άρθρο 6 αυτό γίνεται.
Με το άρθρο 6 γίνεται αυτό που είπε η κ. Κανελλοπούλου και κατήγγειλε ως απαράδεκτο, δηλαδή κρατούµενοι -και µάλιστα µε
έκτακτα µέτρα- που έχουν καταδικαστεί µε ισόβια κάθειρξη µε
σοβαρά εγκλήµατα µε την έκτιση του 1/3 της ποινής να µπορούν
να βγαίνουν.
Εµείς συνήθως σε αυτά τα έκτακτα µέτρα αποσυµφόρησης,
παρά το γεγονός ότι κάναµε κριτική στη λογική αυτή, ψηφίσαµε
«παρών». Είναι η πρώτη φορά που ψηφίζουµε κατά εξαιτίας
αυτής της διάταξης που δίνει τη δυνατότητα τέτοιοι εγκληµατίες
να µπορούν να βγαίνουν.
Και µάλιστα πλέον µιλάµε για κανόνα. Τα έκτακτα µέτρα αποσυµφόρησης είναι η έκτη ή η έβδοµη φορά που εισάγονται.
Πλέον έχει γίνει κανόνας στο σωφρονιστικό σύστηµα, κάθε φορά
που δηµιουργείται το απροχώρητο στις φυλακές, για να εκτονωθεί µια κατάσταση παίρνονται τέτοια µέτρα έκτακτης αποσυµφόρησης.
Σε σχέση µε τις τροπολογίες θα αναφέρω κάτι και τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τον «κουκουλονόµο» συµφωνούµε
µε την τροπολογία. Και εµείς είχαµε καταγγείλει τον «κουκουλονόµο» και συµφωνούµε απόλυτα µε την κατάργησή του, όχι τόσο
µε βάση τη λογική ότι ποινικοποιεί τις ενδυµατολογικές προτιµήσεις. Είναι επιφανειακή αυτή η προσέγγιση.
Το πρόβληµα είναι ότι τίθενται επιβαρυντικές περιστάσεις σε
καταστάσεις µεταξύ των οποίων υπάρχουν και καταστάσεις που
φωτογραφίζουν κινητοποιήσεις, γεγονότα που µπορούν να προκύψουν σε κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις, όπως είναι για παράδειγµα η διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης.
Ανοίγει τον δρόµο για τεράστιες αυθαιρεσίες. Για παράδειγµα,
απέναντι σε ένα διαδηλωτή ο οποίος σε µια συγκεκριµένη ή κάτω
από ένα συγκεκριµένο γεγονός είχε ένα κράνος µηχανής και το
φόρεσε. Ούτε διάθεση ούτε πρόθεση είχε να τελέσει το οποιοδήποτε έγκληµα. Ανοίγει ο δρόµος να τυλιχτούν σε µια κόλλα χαρτί
µε αυθαιρεσίες απαράδεκτες άνθρωποι και επί της ουσίας να
χτυπηθεί το εργατικό, λαϊκό κίνηµα και οι αγώνες.
Υπάρχει ένα ερώτηµα, εν πάση περιπτώσει, για όσους υποστηρίζουν τον «κουκουλονόµο». Ο «κουκουλονόµος» θεσµοθετήθηκε
το 2009. Τα γεγονότα µε τους λεγόµενους κουκουλοφόρους,
από το 2009 που θεσπίστηκε αυτός ο νόµος µέχρι σήµερα, µειώθηκαν; Να θυµίσω το 2010 τη Marfin και τι γινόταν το 2011,
2012;
Κάθε φορά που το εργατικό λαϊκό κίνηµα σήκωνε κεφάλι και
ενισχύονταν ο ριζοσπαστισµός, αυτά τα φαινόµενα ανθούσαν.
Και γιατί ανθούσαν; Γιατί πολύ απλά σε τέτοιες οµάδες ανακατεύονται και άλλοι µηχανισµοί. Και ο νοών νοείτω. Για αυτό ανθούσαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συντοµεύετε, κύριε
Γκιόκα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΚΟΚΑΣ: Είναι τεράστια υποκρισία όλων όσοι καταγγέλλουν τέτοιου είδους πρακτικές, αλλά τις αξιοποίησαν κατά
κόρον τα προηγούµενά χρόνια, για να συκοφαντήσουν το εργατικό λαϊκό κίνηµα.
Όπως επίσης, είναι τεράστια ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ που τα
προηγούµενα χρόνια έκλεινε το µάτι σε τέτοιου είδους οµάδες.
Έκλεινε το µάτι. Tους είχε αναγορεύσει σε τµήµα του κινήµατος,
των αγώνων, νοµιµοποιώντας στην ουσία την προβοκατόρικη
δράση τους.
Συµφωνούµε, επίσης, µε την τροπολογία για το DNA. Με κάποιες διαφοροποιήσεις, βέβαια, αλλά συµφωνούµε.
Υπάρχει και µία σειρά τροπολογίες σε σχέση µε τα διόδια, που
είχαν κατατεθεί και από εµάς και από το ΣΥΡΙΖΑ και, βεβαίως,
θέλουµε να δούµε και να ακούσουµε και από τον Υπουργό ποιες
θα κάνει δεκτές και τοποθετούµαστε στη δευτερολογία µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λάππας Σπυρίδων από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς, οι Βουλευτές που είµαστε
και νοµικοί, θα πούµε ότι αυτό που κυριαρχεί ως έννοια στο νο-
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µοσχέδιο είναι η ποινή, δηλαδή πώς στέκεται ο καθένας πολιτικά,
ιδεολογικά και επιστηµονικά απέναντι στο πρόβληµα της ποινής.
Θα σας πω ότι ο πρώτος ο οποίος θεώρησε ότι η ποινή δεν
πρέπει να έχει κατασταλτικό, αλλά παιδευτικό χαρακτήρα ήταν
ο Πρωταγόρας στον Πλάτωνα. Εάν θέλετε και έναν σύγχρονο,
ήταν ο Τσεζάρε Μπεκαρία, ο οποίος επιστηµονικά και απόλυτα
εύστοχα είχε απορρίψει όλα τα κίνητρα ανταπόδοσης και αντεκδικήσεις και είπε ότι «Η ποινή πρέπει να έχει ένα µόνο χαρακτήρα
και ένα σκοπό: τον σωφρονιστικό και όχι τον εκδικητικό».
Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, βέβαια. Τα τελευταία τριάντα
χρόνια οι ραγδαίες πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές σε Ευρώπη και Αµερική επηρέασαν πέρα από τις άλλες κρατικές
δοµές και το σωφρονιστικό σύστηµα, που ήρθε να αντιπαρατεθεί, δυστυχώς, στα πολιτικά δικαιώµατα και να συναινέσει µε αυστηρότερα κατασταλτικά µέτρα στο όνοµα της διατήρησης της
δηµόσιας ασφάλειας.
Ταυτόχρονα, όµως, αυξήθηκε και η εγκληµατικότητα. Παράδοξο, βεβαίως. Γιατί για την αντιµετώπισή της σε επίπεδο συστήµατος απονοµής ποινικής δικαιοσύνης και σωφρονιστικού
συστήµατος, ακολουθήθηκαν πολιτικές που στόχευαν στην αποµάκρυνση από το κοινωνικό σύνολο των «επικίνδυνων ατόµων και
συνόλων», µε την αυστηροποίηση των ποινών, την υπερποινικοποίηση των ανθρώπινων συµπεριφορών, την υιοθέτηση της µηδενικής ανοχής, εκτεταµένη χρήση της στερητικής της
ελευθερίας ποινής, την ελάχιστη προσφυγή στην εναλλακτική
έκτιση των ποινών, κ.τ.λ..
Έτσι καθιερώθηκε και εγκαταστάθηκε δοµικά πλέον και στην
Ελλάδα το φαινόµενο εκείνο που ο Γκάρλαντ ονόµαζε «Μαζικό
εγκλεισµό», φαινόµενο και πρακτική που επιλέχθηκε σαν απάντηση του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης απέναντι στην αυξητική τάση της εγκληµατικότητας.
Και εδώ εµφανίζεται η πολιτική αυτή σωφρονισµού υπό σχήµα
οξύµωρο, αφού οι παράγοντες που ώθησαν στο φαινόµενο αυτό
του µαζικού εγκλεισµού οδηγούσαν συνεχώς στην αυξητική τάση
της εγκληµατικότητας, στην αυστηροποίηση των ποινών, στη ραγδαία αύξηση του αριθµού των εγκλείστων και στη σχεδόν κατάρρευση του σωφρονιστικού συστήµατος και όχι µόνο στην
Αµερική και στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα µας.
Μάλιστα, διπλό παράδοξο είναι ότι αυτό συνέβαινε, ενώ συνέχισαν να χτίζονται νέες φυλακές, νέα αυστηροποίηση και να αυξάνεται ο αριθµός των εγκλείστων. Στο πλαίσιο αυτής της
αυστηροποίησης άλλωστε υιοθετήθηκε το φαινόµενο που χαρακτηρίστηκε ως «νέα ποινολογία» που σήµαινε ένα σύστηµα διοίκησης των καταστηµάτων κράτησης που επικεντρώνεται
αποκλειστικά στη διαχείριση των κινδύνων.
Ποιες, όµως, ήταν οι επιπτώσεις των αντιεγκληµατικών και σωφρονιστικών αυτών πολιτικών; Ήταν οι γνωστές και µάλιστα οµολογούµενες σε ευρωπαϊκό, ελληνικό και παγκόσµιο επίπεδο:
Ραγδαία αύξηση του πληθυσµού των εγκλείστων, αλλαγή του
τρόπου λειτουργίας των καταστηµάτων κράτησης, αυτοκτονίες
µέσα σε αυτά, πρόβληµα χωρητικότητας και ζωτικού χώρου για
τους κρατουµένους, άθλια κτήρια, ντροπιαστικές για κράτος δικαίου συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων, έλλειψη αντικειµένου επιστηµονικού προσωπικού, συµβίωση στον ίδιο χώρο
τµηµάτων ή φυλακών διαφορετικών εγκλείστων οµάδων, όπως
παραδείγµατος χάριν υπόδικοι και κατάδικοι.
Αυτά σας τα λέω, για να σας διαγράψω το πλαίσιο, το οποίο
διακρίνει δύο σχολές σκέψης που διαµορφώνονται σε όλο τον
κόσµο και σε Ευρώπη και στην Ελλάδα:
Η µία είναι αυτή που λέει ότι η συνεχόµενη ποινικοποίηση των
ανθρώπων συµπεριφορών, η αναγωγή ήπιων εγκληµατικών παραβατικών συµπεριφορών σε αδικήµατα µε µέσο και µεγάλο ποσοστό ενοχής και ποινής, ίδρυση νέων φυλακών, αύξηση του
αριθµού των εγκλείστων.
Η άλλη είναι η διαφορετική αντίληψη, την οποία ασπαζόµαστε
και εµείς, ότι για να αντιµετωπίσουµε αυτό το φαινόµενο, το
οποίο δεν πατάσσεται και δεν αντιµετωπίζεται, όπως φαίνεται µε
την τακτική αυτή που σας είπα, χρειάζεται η διαφορετική λογική,
η λογική την οποία εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο.
Θα σας διαβάσω κάτι από το 2008. Ο Κώστας Κοσµάτος, µετά
την παρόµοια νοµοθετική πρωτοβουλία που είχε λάβει η πολιτεία
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το 2008, έγραφε στην «Ποινική Δικαιοσύνη», τεύχος 12.
Πριν σας διαβάσω, να σας πω αυτό που είπε και ο Υπουργός
εξοµολογούµενος ποιος είναι ο στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και ποιες ήταν οι πραγµατικές δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ
και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού στις προγραµµατικές
δηλώσεις ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν επιλύει αποφασιστικά και
σε όλα τα επίπεδα τη σωφρονιστική µας πολιτική. Είναι ένα βήµα.
Σας καταθέσαµε δηµόσια –υπάρχουν αυτά και στα Πρακτικάποια είναι η αντίληψή µας για την αλλαγή του σωφρονισµού και
του Σωφρονιστικού Κώδικα, όπως και των Ποινικών Κωδίκων.
Άρα, στο πλαίσιο αυτό σας διαβάζω αυτό που έγραψε ο Κώστας Κοσµάτος: «Η άσκηση σωφρονιστικής πολιτικής απαιτεί µεθοδολογία και αναλυτικό σχεδιασµό, ουσιαστικό κοινωνικό
διάλογο, αφοµοίωση εµπειριών, αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων, τόλµη αλλά και» –προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι των άλλων
κοµµάτων- «πολιτική και ιδεολογική θέση µε κοινό συνεκτικό
άξονα το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων».
Άρα, όταν µας κατηγορείτε για το ιδεολογικό µας στίγµα, ναι,
αυτό είναι το ιδεολογικό µας στίγµα, το πείσµα και η εµµονή στον
όλο νοµοθετικό σχεδιασµό µας να τηρούµε πάντα αυτόν τον κανόνα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα τα οποία ξέρετε πλέον ότι διεθνώς
αποτελούν τη βάση της νοµοθέτησης πολλών δικαιοκρατούµενων
συλλογικοτήτων.
Έλεγε τότε ο Κοσµάτος ότι µε το ν. 3772/2008 θα αποφυλακιστούν πάρα πολλοί και αυτό είναι σηµαντικό. Ωστόσο, βέβαιο
είναι επίσης ότι ο υπερπληθυσµός στα σωφρονιστικά συστήµατα
θα προκύψει αναγκαστικά και πάλι στο άµεσο µέλλον.
Στην κατεύθυνση αυτή βοηθάει µόνιµα τα τελευταία χρόνια –
προσέξτε το- η αυξανόµενη αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας. Εδώ ανοίξτε µια παρένθεση. Κρατώ µόνο ένα µικρό
σηµείο από τα εκατό σηµεία του κ. Βενιζέλου, γιατί τα άλλα δεν
αφορούσαν το νοµοσχέδιο, που είπε ότι ο χαρακτηρισµός πληθώρας πληµµεληµάτων ως κακουργήµατα ήταν µια από τις αιτίες
αυτού του κακού –και σ’ αυτό έχει δίκιο- που αντανακλά την αίσθηση του φόβου του εγκλήµατος της κοινής γνώµης, όπως καλλιεργείται από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και δίνει το ανάλογο
στίγµα στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης.
Επιπρόσθετα, οι παράπλευρες απώλειες της κάθαρσης της δικαιοσύνης το 2004 –θυµάστε το παραδικαστικό κύκλωµα κ.λπ.µε τη µόνη παράλληλη έρευνα των επιεικών δικαστικών αποφάσεων, οδηγεί µαθηµατικά στην παγίωση µιας αυστηρής και άτεγκτης ποινικής δικαιοσύνης, καθώς η αρχή της επιείκειας εκ
µέρους µιας ελάχιστης µειοψηφίας δικαστών ενείχε πλέον τον
κίνδυνο να θεωρηθεί ότι οι αποφάσεις τους αποτελούν στοιχείο
διαφθοράς. Δηλαδή, η επιεικής κρίση στο χώρο του ποινικού και
σωφρονιστικού δικαίου συναρτώνταν ως πιθανή διαφθορά. Η
άτεγκτη, σκληρή στάση και ποινική αντιµετώπιση ήταν το απαύγασµα της ποινικής σκέψης. Η αύξηση άνω των χιλίων κρατουµένων ετησίως τα τελευταία χρόνια ήταν προφητική και
επιβεβαιώνεται σήµερα.
Σχετικά µε τα δύο θέµατα που προέκυψαν, σχετικά µε το θέµα
των φυλακών κράτησης τύπου Γ’, κανένα µα κανένα στοιχείο επιστηµονικού χαρακτήρα, εγχώριου, ευρωπαϊκού ή διεθνούς, δεν
συνεισφέρθηκε από καµµία Κοινοβουλευτική Οµάδα σχετικά µε
τις φυλακές τύπου Γ’. Αυτό έγινε µόνο από την πλευρά µας. Σας
αναφέρω µόνο ένα. Η επιστηµονική αρθρογραφία, η γνωµοδότηση ή τοποθέτηση ή αντίληψη, αν θέλετε, των σαράντα ενός
ποινικολόγων και εγκληµατολόγων όταν ιδρύθηκαν οι φυλακές
τύπου Γ’, αναλύει σε έξι παραγράφους κάτι που είναι δογµατικά
και επιστηµονικά αρτιότατο. Είναι αυτό που απαντάει γιατί οι φυλακές τύπου Γ’ δεν αντανακλούσαν και το βαθµό της εγκληµατικότητας, αλλά και τις ανάγκες του σωφρονισµού. Το παραλείπω.
Άρα, λοιπόν, οι φυλακές τύπου Γ’ επιστηµονικά πλέον δεν µπορούσαν να υπάρξουν και ορθώς καταργούνται.
Για τον «κουκουλονόµο», δεν υπήρξε πολιτική δύναµη εκτός
από τη Νέα Δηµοκρατία –δεν ξέρω για τη Χρυσή Αυγή- που να
τάχθηκε υπέρ του «κουκουλονόµου». Ήταν ένας νόµος ο οποίος
ήταν περιττός. Ξέρετε γιατί ήταν περιττός; Διότι στο άρθρο 79
του Ποινικού Κώδικα, ο δικαστής έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την αξιόποινη συµπεριφορά συνολικά και αν πει ότι η απόκρυψη των χαρακτηριστικών οδηγούσε στο ότι ήθελε ο
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κατηγορούµενος, ο ύποπτος να αποκρύψει το αδίκηµα, αξιολογούνταν ως επιβαρυντική περίπτωση. Γιατί υπήρχε χρεία και
ανάγκη δηµιουργίας του «κουκουλονόµου»; Γι’ αυτό κατακρίθηκε
απ’ όλους τους επιστηµονικούς φορείς, όλους τους δικηγορικούς συλλόγους και όλες τις Νοµικές σχολές της χώρας.
Τελειώνω µε το DNA. Έχω εδώ και τις ανακοινώσεις όλων των
κοµµάτων σχετικά µε τον «τροµονόµο», «κουκουλονόµο».
Κύριε Υπουργέ, ορθώς κάνατε την τροποποίηση και τώρα το
DNA, αυτή η νέα νοµοτεχνική διατύπωση του σχετικού άρθρου,
υποχρεώνει βέβαια τη διενέργεια ως πραγµατογνωµοσύνη του
DNA, δηλαδή τη λήψη γενετικού υλικού, υπό τέσσερις όµως εγγυητικές λειτουργίες υπέρ του κατηγορουµένου.
Πρώτον, το αδίκηµα για το οποίο κατηγορείται, να απαιτεί την
ποινή τουλάχιστον ενός έτους εκεί που ήταν για τρεις µήνες.
Δεύτερον, να διατάσσεται από δικαστικό όργανο εισαγγελέα
ή ανακριτή στο πλαίσιο της πραγµατογνωµοσύνης.
Τρίτον, να αποδεικνύεται έµπρακτα ο σεβασµός της αξιοπρέπειας των κατηγορουµένων. Μιλάµε για το υπέρτατο συνταγµατικό αγαθό της αξίας του ανθρώπου που κατοχυρώνεται στο
άρθρο 2, παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
Τέταρτον, η ευχέρεια του κατηγορουµένου να διορίζει τεχνικό
σύµβουλο.
Άρα, λοιπόν, παρέχονται όλες οι εγγυήσεις στον κατηγορούµενο, στον πολίτη γενικότερα, ότι δεν υπάρχει κάτι που θα παραβιάζει τα ατοµικά του δικαιώµατα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χθες ακούστηκαν εδώ όλες οι απόψεις. Από τη µια µεριά ο
ακραίος καταιγιστικά συντηρητικά λόγος κατά του νοµοσχεδίου
χωρίς να αναλύονται οι επιµέρους διατάξεις. Γενικά και αφηρηµένα όλα γίνονται γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ συνδιαλέγεται και συναλλάσσεται µε τους κουκουλοφόρους και τους αντιεξουσιαστές.
Από την άλλη η δική µας άποψη υπέρ της καταλλαγής, της επιείκειας που ως δικηγόροι στα ακροατήρια λέµε ότι είναι αδερφή
της δικαιοσύνης δήθεν και όταν ερχόµαστε στη Βουλή η επιείκεια
εξοβελίζεται από το χώρο ενώ πρέπει να είναι το πρώτο γιατί
αυτό είναι δικαιοσύνη.
Μην ξεχνάτε ότι η αυστηροποίηση των ποινών ουσιαστικά έχει
εξοβελίσει από την ποινική πρακτική την αιώνια, διαχρονική ρήση
του Λουκιανού.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να την καταργήσουµε τη δικαιοσύνη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Όχι. Την επιείκεια να µην καταργήσουµε, κυρία Μπακογιάννη. Τη δικαιοσύνη να µην την καταργήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λάππα, ολοκληρώνετε. Ήδη ξεπεράσαµε τα δέκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Εµείς, λοιπόν, υλοποιούµε στο χώρο
των ατοµικών δικαιωµάτων την αριστοτελική λογική «δε ν σας
ε ναι τ ς κτήσεις τ ν πολιτ ν».
Η άλλη η ακραία ο καταιγιστικός λόγος που αρνείται τα πάντα
είναι αυτό που είπε ο Ρωµαίος Πλαύτος «homo homni lupus». Ο
άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος.
Αν θέλετε τέτοια λύση επιµένετε στη λογική σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Τζούφη Μερόπη από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
όταν µπορείτε µου δίνετε τον λόγο για διευκρινίσεις επί των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μάλιστα, κύριε
Υπουργέ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προτεινόµενο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης εισάγει επείγοντα µέτρα που αφορούν
στο ελληνικό, ποινικό και σωφρονιστικό δίκαιο σηµατοδοτώντας
την απολύτως αναγκαία προσπάθεια εξορθολογισµού προβληµατικών διατάξεων και ρυθµίσεων, καθώς και την απαραίτητη ευθυγράµµισή του µε το διεθνές δίκαιο. Οι νοµοθετικές αυτές
ρυθµίσεις αποτελούν ένα ουσιαστικό βήµα και προσπαθούν να
αναχαιτίσουν τη συστηµατική συµπίεση των ανθρώπινων δικαιω-
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µάτων που µε θέρµη υποστήριξε η προηγούµενη µνηµονιακή κυβέρνηση.
Η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’ αποτελούσε µια, όπως
σωστά ειπώθηκε και χθες, από τις προεκλογικές δεσµεύσεις του
ΣΥΡΙΖΑ ως θεσµός πλήρως αντίθετος στις αρχές του κράτους
δικαίου που δηµιουργεί ζητήµατα σε συνταγµατικό επίπεδο σχετικά µε τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.
Οι φυλακές τύπου Γ’ αφαιρούν θεµελιώδη δικαιώµατα των
κρατουµένων ενισχύουν τον αναχρονιστικό και τιµωρητικό θεσµό
του πειθαρχείου µε στόχο την αισθητηριακή αποστέρηση και την
αναγκαστική απραξία των κρατουµένων και συνακόλουθα τη
συντριβή του χαρακτήρα τους, χωρίς όµως να καθιστούν τα καταστήµατα κράτησης πιο ασφαλή.
Αντίθετα οξύνουν ουσιαστικά προβλήµατα του σωφρονιστικού
συστήµατος ενώ στηρίζονται κάποιες φορές σε αυθαίρετες και
συχνά συµβολικές κρίσεις περί της επικινδυνότητας του κρατουµένου.
Όσον αφορά στις ρυθµίσεις των ανηλίκων το παρόν πνεύµα
του σχεδίου νόµου έχει ως βασικό στοιχείο την κατά το δυνατόν
ελαχιστοποίηση του εγκλεισµού των ανηλίκων µε παράλληλη την
ανάγκη προώθησης εναλλακτικών µέτρων κράτησης, ενώ θα
υπάρξει ενίσχυση των αναµορφωτικών και εκπαιδευτικών µέτρων.
Το υπάρχον πλαίσιο έχει αποδειχθεί ανεπαρκές και προβληµατικό, αντιβαίνει τις διατάξεις της διεθνούς σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού, ενώ τα στοιχεία συνηγορούν πως
δυστυχώς οι φυλακές ανηλίκων ενισχύουν την εγκληµατικότητα
και οδηγούν τους ανήλικους κρατουµένους σε περαιτέρω και
συχνά σε µη αντιστρεπτή κοινωνική περιθωριοποίηση.
Όσον αφορά στα µέτρα που αφορούν στους ασθενείς, τους
ανάπηρους και τους υπερήλικες µε το παρόν σχέδιο νόµου γίνεται προσπάθεια αντιµετώπισης µε επιεικέστερους όρους όλων
αυτών των κατηγοριών εξετάζοντας την απόλυσή τους µέσω
ενός αυστηρού πλαισίου προϋποθέσεων.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την υποστελέχωση του σωφρονιστικού
και επιστηµονικού δυναµικού που πραγµατοποιήθηκε από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις, σε συνδυασµό µε την αδυναµία κάλυψης των κρατουµένων σε επίπεδο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ευνοείται -και σωστά- η απόλυση των κρατουµένων
αυτών των κατηγοριών, καθώς η κράτηση επιδεινώνει περαιτέρω
την υγεία τους και οδηγεί πολλές φορές και στο θάνατο, αφού
δεν αποτελούν πλέον κίνδυνο για την κοινωνία, λόγω ακριβώς
της κατάστασής τους. Να θυµίσω εδώ ότι παρόµοιες ρυθµίσεις
υπάρχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
Για το θέµα του υπερπληθυσµού το παρόν νοµοσχέδιο καθορίζει επίσης µία σειρά ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για την υπό
όρους απόλυση κρατουµένων, έχοντας ως στόχο την αποσυµφόρηση των φυλακών. Τα σωφρονιστικά καταστήµατα στην πλειοψηφία τους δοκιµάζονται, όπως και άλλοι έχουν πει, από το
εκρηκτικό πρόβληµα του υπερπληθυσµού που καθιστά -κι έχουν
περιγραφεί αυτά µε πολύ δραµατικό τρόπο- τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων σε δεινές, αναξιοπρεπείς και απάνθρωπες.
Η χώρα µας έχει συστηµατικά καταδικαστεί -δεκατρείς καταδίκες τα τελευταία πέντε χρόνια- από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου που αφορούν το συγκεκριµένο ζήτηµα και καλείται να πληρώσει πρόστιµα, που επιβαρύνουν τον
προϋπολογισµό, περίπου 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ, ενώ η σοβαρότητα του προβλήµατος έχει αναδειχθεί κι από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων.
Προσωπικά γνωρίζω το ζήτηµα, καθώς στα Γιάννενα από τα
οποία προέρχοµαι, δυστυχώς, λειτουργούν οι φυλακές Σταυρακίου όπου οι συνθήκες κράτησης αποτελούν µία χρόνια πληγή κι
έχουν γίνει αφορµή για την καταδίκη της χώρας µας τέσσερις
φορές, ακριβώς λόγω της υπερσυγκέντρωσης, η οποία οδηγεί
σε εξευτελιστική και απάνθρωπη µεταχείριση των κρατουµένων.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ στο άρθρο 312 που είναι η
ποινικοποίηση της πρόκλησης βλάβης µε συνεχή σκληρή συµπεριφορά που έχει επικρατήσει, δυστυχώς, µε τον αγγλικό όρο
«Bullying» που κι αυτός έγινε ακόµα πιο ευρέως γνωστός, λόγω
της πρόσφατης και δραµατικής περίπτωσης του άτυχου Βαγγέλη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιακουµάκη στα Γιάννενα.
Το Bullying αποτελεί µία µορφή κακοποίησης, εκφοβισµού ή
εξαναγκασµού, λεκτικού, κοινωνικού, σωµατικού και ηλεκτρονικού και συχνά περιλαµβάνει επαναλαµβανόµενες πράξεις µε
σκοπό την επιβολή ενός ατόµου ή µιας οµάδας πάνω σε άλλο
άτοµο ή οµάδα, ενώ, δυστυχώς, πολλές φορές αναπαράγει και
ενσωµατώνει ρατσιστικές αντιλήψεις και στερεότυπα. Λαµβάνει
χώρα σε διάφορα περιβάλλοντα, στο σχολείο, το στρατό, τον εργασιακό χώρο, την οικογένεια, τη γειτονιά και φυσικά στις φυλακές και από µελέτες αξιόπιστες και επιστηµονικές, φαίνεται ότι
περίπου το 30% των µαθητών έχει υποστεί κάποια τέτοια µορφή
κακοποίησης µέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Βεβαίως, το παρόν σχέδιο νόµου αντιµετωπίζει ποινικά το Bullying που υφίστανται άτοµα οποιασδήποτε ηλικίας, ενώ προβλέπει βαρύτερες ποινές σε περιπτώσεις ανηλίκων ή
ανυπεράσπιστων θυµάτων. Αποτελεί, όµως, µόνο τον ένα πυλώνα αντιµετώπισης του προβλήµατος, ο άλλος, ο βασικός πυλώνας, απαιτεί να κατανοήσουµε το πρόβληµα µε επιστηµονικό
τρόπο, µε όλες τις µορφές και τις διαστάσεις και βεβαίως, να
βρούµε τρόπους πρόληψης και έγκαιρης παρέµβασης, αφού
συχνά, δυστυχώς, οι θήτες έχουν προϋπάρξει θύµατα.
Απαιτείται, λοιπόν, η συντεταγµένη διαµόρφωση στρατηγικών
και πρακτικών που αφορά τους άµεσα και έµµεσα εµπλεκόµενους που, όµως, δεν είναι της παρούσης και που θα πρέπει να
αποτελέσει αντικείµενο µιας άλλης συζήτησης και προετοιµασίας.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα ήθελα να επισηµάνω ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο ανάσας και ανθρωπισµού που έρχεται να
λειάνει ίσως την κατάσταση της βαρβαρότητας που εκφράζεται
στην πιο άγρια µορφή της, στους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας.
Βέβαια, µέσα σε ένα διαρκές κρεσέντο τροµολαγνείας που
ενορχηστρώνεται καθηµερινά από τα καθεστωτικά µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, αλλά εκφράζεται, δυστυχώς και εδώ στη Βουλή µε
ακραίους, απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς που µάλιστα εκφέρονται µε σφοδρή ψυχολογική ένταση και προκλητικότητα, δυστυχώς, έχει θολωθεί πολύ η ουσία αυτής της τόσο σηµαντικής
νοµοθετικής παρέµβασης.
Χρειάζεται, λοιπόν, πολλή και συστηµατική προσπάθεια για να
κατανοηθεί και να µεταλαµπαδευτεί η σηµασία του στην κοινωνία, αφού, δυστυχώς και κεντρώες δυνάµεις, µακριά από τις
αρχές του διαφωτισµού, τις οποίες θέλουν να πρεσβεύουν υιοθετούν τη συντηρητική ατζέντα και καταψηφίζουν το νοµοσχέδιο,
ακόµα και παραδοξολογώντας σε κάποιες τοποθετήσεις.
Εµείς θα επιµείνουµε στην ουσία που νοµίζω ότι ίσως εκφράζεται καλύτερα µε τα λόγια ανήλικων κρατουµένων των φυλακών
Διαβατών που ποιητικά αναφέρουν: «Από όλα τα χρώµατα µας
άφησαν το γκρίζο, µα ένα κόκκινο στοιχειώνει τα όνειρά µας.
Λένε πως αυτοµόλησε ο Θεός, αλλά εµείς πιστεύουµε σε µια
έξοδο κινδύνου».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω τον
λόγο στον επόµενο οµιλητή τον κ. Κέλλα, έχει ήδη ζητήσει να
κάνει µια παρέµβαση ο κ. Παρασκευόπουλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω µια διευκρίνιση, καθώς και να σας εκθέσω τις
θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες αφορούν τις τροπολογίες τις οποίες έχει υποβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σχετικά µε τη διευκρίνιση, αυτή αφορά ιδιαίτερα τα καταστήµατα κράτησης ανηλίκων και τα σχολεία κράτησης ανηλίκων.
Άκουσα την ιδέα ότι πλέον µε τον περιορισµό των περιπτώσεων
επιβολής του εγκλεισµού σε ανηλίκους θα µείνει το σχολείο του
Αυλώνα χωρίς αξιοποίηση. Δεν είναι έτσι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Δεν είπα αυτό, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Συνεχίζουµε να
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έχουµε τα καταστήµατα κράτησης νέων. Δηλαδή, στον Αυλώνα,
στην Κόρινθο συνεχίζονται να υπάρχουν και να λειτουργούν,
καθώς επίσης και τα σχολεία, τα οποία βεβαίως έχουν πληθυσµό
νέων ηλικίας δεκαοκτώ-είκοσι πέντε ετών. Θα υπάρχουν σχολεία
και για κάποιον ηλικίας δεκαπέντε-δεκαοκτώ ετών, αν προκύψει
κάποιος για τον οποίο συντρέχουν συνθήκες κράτησης έστω και
σε αυτήν την ηλικία. Κατά τα λοιπά, τα καταστήµατα θα λειτουργούν µε βάση τον πληθυσµό δεκαοκτώ-είκοσι πέντε ετών. Αυτό
ήδη συµβαίνει.
Πέρα από αυτήν την διευκρίνιση, θα ήθελα να σας πω ότι οι
τροπολογίες τις οποίες υποβάλλουν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τυπικά δεν έχουν ακόµη εγκριθεί. Επειδή, όµως, τα έχω δει, αν το
κρίνετε χρήσιµο, είµαι σε θέση και για χάρη της συζήτησης να
σας εκθέσω από τώρα ποιες είναι οι προσωπικές µου απόψεις.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία σχετικά µε την κατάργηση του
ν. 3772/2009, που ποινικοποιεί µε βαρύτερες ποινές τη χρήση
κουκούλας, η θέση µου είναι ότι η σχετική ρύθµιση πρέπει να καταργηθεί για τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ως
λόγος επιβάρυνσης της απειλούµενης ποινής η χρήση της κουκούλας, δηλαδή της κάλυψης των προσώπων.
Πιστεύω, όµως, ότι πρέπει αυτό να γίνει µε µια εξαίρεση, δηλαδή να διατηρηθεί ως επιβαρυντική περίσταση η χρήση της
κουκούλας στην περίπτωση στην οποία το έγκληµα που έχει τελεστεί είναι έγκληµα ληστείας.
Πρόκειται για τη µόνη από τις προβλεπόµενες περιπτώσεις
όπου έχουµε να κάνουµε µε ένα κακούργηµα, δηλαδή µε ένα έγκληµα µεγαλύτερης απαξίας, που απειλείται από βαρύτερη ποινή
και έχω την εντύπωση ότι η διατήρηση ως επιβαρυντικής περίστασης εντός των απειλούµενων πλαισίων ποινής της κάλυψης
του προσώπου ή της αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του προσώπου στο έγκληµα της ληστείας µπορεί να έχει και µια προληπτική δύναµη. Επίσης, είναι χαρακτηριστική της απαξίας την
οποία αποδίδει η ελληνική κοινωνία στη χρήση της κουκούλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, την
τροπολογία την κάνετε δεκτή;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Την τροπολογία
την κάνουµε δεκτή, µε την τροποποίηση για την οποία έκανα
λόγο. Δεν ξέρω, όµως, κύριε Πρόεδρε, αν νοµοτεχνικά πρόκειται
για εκείνη την τροπολογία, που γίνεται δεκτή, ή αν πρόκειται για
δική µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Προφανώς, θα δώσετε διευκρινίσεις αργότερα. Τώρα µας µπερδεύετε λίγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
έχω και άλλο χρόνο στη διάθεσή µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Χρόνο έχετε. Το τρίλεπτο µπαίνει συµβολικά. Αν θέλετε να συνεχίσετε την παρέµβασή σας, έχετε τον λόγο. Δεν σας τον στερούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας ευχαριστώ.
Θα δω νοµοτεχνικά πώς θα διαµορφωθεί το κείµενο. Επί της
ουσίας, πάντως, η θέση µας είναι αυτή, δηλαδή ότι διατηρείται
ως επιβαρυντική περίσταση η κουκούλα µόνο στο έγκληµα της
ληστείας.
Η δεύτερη τροπολογία που έχει κατατεθεί αφορά τη λήψη
DNA. Η θέση ότι η λήψη αυτή δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική
δεν βρίσκει σύµφωνο το Υπουργείο. Πρέπει να είναι υποχρεωτική
η λήψη.
Ωστόσο, κάποιες άλλες ρυθµίσεις, λεπτοµέρειες και εξειδικεύσεις είναι πολύ χρήσιµες, όπως το να γίνεται η λήψη µε τρόπο
που να σέβεται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου -αυτό έτσι κι αλλιώς το Σύνταγµα το προβλέπει- να προβλέπεται η δυνατότητα
τεχνικού συµβούλου, όχι µόνο στη δεύτερη λήψη, αλλά και στην
πρώτη και η λήψη να γίνεται µε διάταξη εισαγγελικού ή ανακριτικού οργάνου.
Με αυτές τις προσθήκες ή τις διαφορές η τροπολογία γίνεται
δεκτή.
Οι υπόλοιπες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν
είναι ώριµες. Εν πάση περιπτώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν
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είναι έτοιµο αυτήn τη στιγµή να τις µελετήσει και να τις αξιολογήσει. Τις θεωρεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και εν ευθέτω χρόνω
θα τις εξετάσει για νοµοθετική προώθηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό, πριν ανέβει στο Βήµα ο κ.
Κέλλας, να πω ότι θα ακολουθήσει µία ακόµα οµιλήτρια η κ.
Σταµπουλή Αφροδίτη και κατόπιν θα ακολουθήσει η παρέµβαση
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µετά από τρεις µήνες
το πρώτο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που αναφέρεται σε µεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση καταστηµάτων κράτησης
τύπου Γ’ και άλλες διατάξεις.
Και όλα αυτά σε ένα κλίµα έντονης ανησυχίας όσον αφορά την
έντονη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας αλλά και έντονης
αναταραχής µε καταλήψεις δηµοσίων χώρων, επεισοδίων µε αντιεξουσιαστές που εντείνουν το αίσθηµα της ανασφάλειας και
της µη ανταπόδοσης της δικαιοσύνης στο λαό.
Για το νοµοσχέδιο και για τα επιµέρους άρθρα έχουν αναφερθεί οι υπόλοιποι συνάδελφοί µου εκτενώς. Εγώ δεν θα πω ιδιαίτερα πράγµατα.
Εγώ θέλω να πω µπράβο στον κ. Βούτση ο οποίος χθες οµολόγησε ότι ήταν απόλυτα συνεπείς και ειλικρινείς µε ό,τι έχουν
υποσχεθεί στην εκλογική τους πελατεία σε όλα τα επίπεδα. Έτσι
είναι, κύριε Βούτση, όπως τα είπατε. Τα είχατε υποσχεθεί προεκλογικά και τα εφαρµόζετε εις το ακέραιο.
Οι συνάδελφοί σας ήταν µάρτυρες υπεράσπισης τροµοκρατών στα δικαστήρια. Και στο νοµοσχέδιο κυριαρχεί έντονα η προσπάθεια ικανοποίησης αιτηµάτων που κατά καιρούς έχουν
προβληθεί από το Αριστερό αντιεξουσιαστικό χώρο.
Αλλά τώρα έχετε πάει και ένα βήµα παραπέρα. Με το άρθρο 2
που αλλάζει το άρθρο 110 του Ποινικού Κώδικα ουσιαστικά
απαλλάσσετε τον τροµοκράτη Ξηρό από την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του που είναι πεντάκις ισόβια.
Το να δικαιολογούµε, όµως, τον τροµοκράτη και την αναπηρία
του, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης και να φορτώνετε την ευθύνη της αναπηρίας του στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και στους
Έλληνες γιατρούς και αυτό δια στόµατος του Υπουργού Δικαιοσύνης, αυτό νοµίζω κύριε Υπουργέ ότι έχει υπερβεί τα εσκαµµένα. Είναι πέραν πάσης λογικής.
Ο κ. Ξηρός ήταν υγιέστατος. Πώς τραυµατίστηκε; Στην προσπάθειά του να βάλει µια χειροβοµβίδα, η οποία πήγαινε πού;
Στο να σκοτώσει αθώους ανθρώπους. Θα µπορούσα να είµαι εγώ
και εσείς και οποιοσδήποτε από εµάς. Αυτή η χειροβοµβίδα
έσκασε στα χέρια του και τραυµατίστηκε βαριά και έµεινε ανάπηρος –ναι- 98%. Φταίει η ελληνική πολιτεία γι’ αυτό; Φταίνε οι
Έλληνες γιατροί;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: 62%.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε συνάδελφε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ναι, αλλά βεβαίως κάνατε και µια δήλωση
-την ανασκευάσατε έστω και καθυστερηµένα και αυτό βεβαίως
είναι προς τιµήν σας- που νοµίζω ότι δεν έχει καµµία βάση. Αντί
να ευχαριστεί το ελληνικό σύστηµα υγείας το οποίο του έσωσε
τη ζωή, να του ζητάµε και τα ρέστα. Και µου κάνει και µεγάλη εντύπωση που ο Υπουργός Υγείας δεν έβγαλε τσιµουδιά επί του
θέµατος, ούτε λέξη.
Κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, αυτό το οποίο κάνετε δεν
αντέχει στη λογική, ούτε υπηρετεί το περί δικαίου αίσθηµα. Με
τις διατάξεις που προσπαθείτε να περάσετε, όποιος κρατούµενος έχει εκτίσει δέκα χρόνια από την ποινή του και έχει από 80%
έως 50% αναπηρία ανεξάρτητα από το έγκληµα που έχει κάνει ή
την ποινή που έχει καταδικαστεί, πηγαίνει σπίτι του.
Αντί να επικεντρωθεί η πολιτεία στη βελτίωση των συνθηκών
κράτησης και στη βελτίωση των υπηρεσιών που θα παρέχονται
στα νοσοκοµεία των φυλακών ώστε να µπορούν οι έγκλειστοι να
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ζήσουν αξιοπρεπώς – εκεί βεβαίως θα ήµασταν και εµείς θετικοίαποφασίζουµε να βγουν, να φύγουν έξω.
Θα πω ότι εµείς θα συµβάλουµε και θα ψηφίσουµε ότι είναι
προς θετική κατεύθυνση, ό,τι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όµως, στη πλειοψηφία των άρθρων θα είµαστε αρνητικοί. Διότι αποτελεί έναν άθλιο συµβιβασµό µε δυνάµεις εξωκοινοβουλευτικές, οι οποίες αποτελούν
τµήµα της εκλογικής σας πελατείας. Σας βοήθησαν να έρθετε
στην εξουσία και τώρα πρέπει να το ανταποδώσετε.
Αποφασίστε επιτέλους να κυβερνήσετε. Τα χρονικά περιθώρια
δεν υπάρχουν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κυρία Σταµπουλή Αφροδίτη.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο όντως δεν αναµορφώνει το σωφρονιστικό σύστηµα. Δεν το κάνει ούτε αποτελεσµατικότερο
ούτε σωφρονιστικότερο, επιτρέψτε µου το νεολογισµό. Προσπαθεί απλώς να το κάνει λίγο πιο ανθρώπινο, λίγο λιγότερο καταστροφικό για όσους µπλέκονται στα γρανάζια του.
Και το προσπαθεί σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που
δεν ήταν µόνο προεκλογικές, αλλά απορρέουν από τους αγώνες
µας και την πρακτική µας µέσα και έξω από τη Βουλή εδώ και
πολλά χρόνια, αγώνες και πρακτική που διεκδικούν δικαιώµατα
χωρίς να επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε
ωφελούµενου από τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων.
Πρόκειται για συνέπεια στις δεσµεύσεις µας, λοιπόν, η οποία
για να µπει σε πρακτική εφαρµογή δεν απαιτούνται ενέργειες κάποιων.
Ξέρετε, ερχόµαστε συχνά αντιµέτωποι µε την τακτική -κυρίως
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- οτιδήποτε συµβαίνει, κάποιος
να βρίσκεται να κάνει µια επιστολή προς Υπουργούς λέγοντάς
τους τι πρέπει να γίνει, αυτό που πρέπει να κάνει το κάθε Υπουργείο σε µια κατάσταση, το Υπουργείο το κάνει, αλλά αυτός ή
αυτή που έγραψε την επιστολή από εκεί και µετά θεωρεί ότι όλα
έγιναν κατόπιν ενεργειών του. Δεν ισχύει. Από κεκτηµένη ταχύτητα η πτέρυγα και εδώ προσπαθεί να βρει κατόπιν ενεργειών
τίνος κάνει αυτά που κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Τι κάνει, όµως, ακριβώς;
Καταργεί τις φυλακές τις επονοµαζόµενες υψίστης ασφαλείας, δηλαδή αυτό το Γκουαντάναµο αλα γκρεκ. Καταργεί τη
φυλάκιση ανηλίκων δεκαπέντε µε δεκαοκτώ ετών, εκτός αν πρόκειται για βαρύτατα αδικήµατα. Απαγορεύει να κρατούνται επί
δεκαοκτώ µήνες επιπλέον άνθρωποι –άνθρωποι είναι παρ’ όλο
που είναι αλλοδαποί, έτσι;- που εξέτισαν την ποινή τους επί χρόνια χωρίς το ελληνικό κράτος να κατορθώσει να µάθει ούτε ποιοι
είναι ούτε που πρέπει να τους στείλει ούτε αν αυτό είναι εφικτό.
Επιτρέπει να εκτίσουν την ποινή τους κατ’ οίκον υπερήλικες,
βαριά πάσχοντες και βαριά ανάπηροι. Φροντίζει να θεραπεύονται, κατά το δυνατόν, και όχι να εξοντώνονται οι τοξικοεξαρτηµένοι. Επίσης, καταργεί το δυσώνυµο «κουκουλονόµο» και
προσθέτει µερικά εχέγγυα στη λήψη και χρήση του DNA των
υπόπτων από τις διωκτικές αρχές.
Όλα αυτά βαφτίζονται από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
«συµπαιγνία» ή και «εξόφληση γραµµατίων σε τροµοκράτες και
κουκουλοφόρους». Είναι, όµως, έτσι;
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοθετικό πλαίσιο που κληρονόµησε και αλλάζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ,
έκανε εφικτό το εξής εφιαλτικό σενάριο: Τρεις, τέσσερις δεκαοκτάχρονοι ή δεκαεννιάχρονοι να συλληφθούν κοντά σε µια σπασµένη τζαµαρία δηµόσιου κτηρίου κατά τη διάρκεια µιας
διαδήλωσης –ξέρετε, µε τις συλλήψεις στο σωρό- να έχουν πάνω
τους µάσκες µπογιατζήδων, που είναι µέτριας αποτελεσµατικότητας για τα χηµικά µε τα οποία βοµβαρδίζονται, να διωχθούν µε
συνδυασµό κουκουλονόµου και τροµονόµου γιατί αποτελούν οργάνωση, αφού είναι πάνω από δυόµισι. Δεν σας κάνει εντύπωση
ότι στην Ελλάδα υπάρχουν καταδίκες για τριψήφιο αριθµό εγκληµατικών οργανώσεων ενώ στην Ιταλία για διψήφιο; Και θα
βρεθούν στη φυλακή τύπου Γ’ του Δοµοκού, υπόδικοι ακόµη –
γιατί και αυτό το προβλέπει ο νόµος σας, δηλαδή και υπόδικοι
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να εγκλείονται σε αυτό το κολαστήριο- όπου σε κάποια αναταραχή, για την οποία κανείς δεν θα µάθει ακριβώς τι συνέβη εξαιτίας των περιορισµών στην επικοινωνία των κρατουµένων για
λόγους ασφαλείας βέβαια, να πυροβοληθούν -αφού αυτό επιτρέπεται και µάλιστα χωρίς τους ισχύοντες κανόνες και χωρίς καν
προειδοποίηση- ο ένας να σκοτωθεί, ο άλλος να αποκτήσει µια
βαριά αναπηρία και στη δίκη είτε να αθωωθούν –ούτε ο πεθαµένος θα γυρίσει πίσω ούτε ο ανάπηρος θα γίνει καλά- είτε οι επιζώντες να καταδικαστούν και ο ανάπηρος να µην µπορεί να
αποφυλακιστεί ούτε µετά από δέκα χρόνια.
Αυτή τη ζοφερή προοπτική που δυνητικά απειλεί κάθε κάτοικο
της χώρας µε την ισχύουσα νοµοθεσία, αίρει σήµερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνοντας εφικτότερη την απονοµή πραγµατικής δικαιοσύνης.
Μα, αποτελεί απόδοση δικαιοσύνης ενάµισης χρόνος φυλακή
για µια ανθρώπινη ζωή; Τέθηκε χθες η ερώτηση.
Όµως, κάποιοι δεν µπορούν στο όνοµα ενός προσωπικού δράµατος, απόλυτα σεβαστού, να προσπαθούν να εισάγουν φωτογραφικές εξαιρέσεις σε ένα ανθρωπιστικό µέτρο. Όχι, δεν είναι
αρκετός ενάµισης χρόνος, θα απαντούσα, ειδικά αν ο δράστης
µετά επανέρχεται στην εργασία του και παίρνει και προαγωγή,
όπως για παράδειγµα ο δολοφόνος του Μιχάλη Καλτεζά. Να µη
ρωτήσω πόσο τιµωρήθηκαν οι δολοφόνοι της Σταµατίνας Κανελλοπούλου και του Ιάκωβου Κουµή. Δεν απευθύνεται σε αµνησιακούς η Αντιπολίτευση και καλά θα κάνει να το θυµάται αυτό.
Όσον αφορά το επιχείρηµα να εξασφαλιστούν σωστές συνθήκες νοσηλείας για βαρέως πάσχοντες στις ελληνικές φυλακές,
στο προβλέψιµο µέλλον, αποτελεί κακόγουστο αστείο, ειδικά
όταν λέγεται από αυτούς που κατεδάφισαν τις συνθήκες νοσηλείας για τους έξω απ’ τις φυλακές.
Και επειδή η Ελλάδα έχει και έναν δυσανάλογο αριθµό βαρυποινιτών και έναν τεράστιο αριθµό ισοβιτών, από τους οποίους
οι περισσότεροι δεν έκαναν κάτι βαρύτερο από το να σκοτώσουν
ένα δεκαπεντάχρονο παιδί πυροβολώντας το πισώπλατα, δικαιοσύνη αποδίδουν και τα µέτρα αποσυµφόρησης των φυλακών,
που έγινε προσπάθεια να υποτιµηθούν µε τον χαρακτηρισµό
«οριζόντια». Τα µέτρα αυτά δεν αφορούν τροµοκράτες και κουκουλοφόρους, κατά τη φρασεολογία της Αντιπολίτευσης πάντα,
αλλά φτωχοδιάβολους, θύµατα της ίδιας πολιτικής, που εκτός
από την κοινωνική αµφισβήτηση ποινικοποίησε και τη φτώχεια.
Ποινικοποίησε, όµως, και τη διαµαρτυρία κατά της φτώχειας,
όπως στις περιπτώσεις των αγροτοσυνδικαλιστών, όπου επιστρατεύτηκε η παρακώλυση συγκοινωνιών ώστε να φορτωθούν
αθροιστικά µε αρκετά χρόνια ποινής, φαινόµενο στο οποίο –και
έχουµε υποβάλει αίτηµα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης- οφείλουµε
να δώσουµε λύση, µια δίκαιη λύση.
Το γεγονός, τώρα, ότι οι διαµαρτυρίες εργαζοµένων συγκινούν
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση µόνο µε τη µορφή οργανωµένης
οικογενειακής εκδροµής -µε τίνος τα έξοδα, αλήθεια;- στην
οποία η πλειοψηφία των συµµετεχόντων και συµµετεχουσών λιάζεται στην πλατεία και στα γύρω τραπεζάκια, φορώντας φωσφοριζέ γιλέκα -όχι τα αυθεντικά, βέβαια, που χρησιµοποιούνται στα
εργοστάσια, άλλα, φτιαγµένα από λεπτό πολυεστέρα όπως τα
αποκριάτικα ρούχα- αυτό δείχνει απλώς το πόση σχέση έχει αυτή
η Αντιπολίτευση και µε την εργασία και µε τη διαµαρτυρία.
Ας αποδείξει, τουλάχιστον, ότι έχει έστω και λίγη σχέση µε τη
δικαιοσύνη και µε το σωφρονισµό, υπερψηφίζοντας ένα νοµοσχέδιο που απλώς θα επιτρέψει σε παραβάτες -κανείς δεν λέει
ότι δεν είναι παραβάτες- να ζήσουν µε λιγότερο µίσος και να πεθάνουν µε λιγότερο πόνο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Να επιτρέψουµε σε παραβάτες
να ζήσουν µε λιγότερο µίσος και να πεθάνουν µε λιγότερο πόνο».
Αυτές είναι οι φράσεις τις οποίες χρησιµοποιήσατε, κυρία συνάδελφε. Και αναρωτιέµαι -το ανέφερα και χθες στην οµιλία µουεάν η έννοια του σωφρονισµού, στη δικιά σας αντίληψη, συνδέεται άρρηκτα µε τη µεταµέλεια, µε την αναγνώριση του σφάλµα-
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τος, µε την ειλικρινή αυτοκριτική, µε τη συνοµιλία µε τη συνείδηση κάποιου ο οποίος αντιλαµβάνεται ότι σε κάποιο στάδιο της
ζωής του µπορεί να προέβη σε ένα έγκληµα, αποτρόπαιο έγκληµα, µία δολοφονία.
Για εµένα αυτή, κύριε Υπουργέ, είναι η βασικότερη προϋπόθεση του σωφρονισµού. Εάν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση,
τότε όλη αυτή η συζήτηση την οποία κάνουµε, είναι µία πολύ µεγάλη υποκρισία. Πολύ φοβάµαι ότι γι’ αυτούς οι οποίοι θα ωφεληθούν από αυτήν ακριβώς τη φωτογραφική διάταξη την οποία
φέρνει η Κυβέρνηση -και αναφέροµαι στην περίπτωση του Σάββα
Ξηρού- αυτή η αυτοκριτική και αυτή η µεταµέλεια δεν υπήρξε
ποτέ. Άρα, για ποιον σωφρονισµό µιλάµε;
Θα κληθείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα από τη διαδικασία της ονοµαστικής ψηφοφορίας, να τοποθετηθείτε επί του
άρθρου 2. Και εφόσον υπερψηφιστεί -αυτή εξάλλου είναι η δύναµη της κυρίαρχης Βουλής- θα έχετε συνεισφέρει και εσείς, µε
τον τρόπο σας, στην αποφυλάκιση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν
έχει επιδείξει καµµία διάθεση µεταµέλειας, καµµία αναγνώριση
για τον πόνο τον οποίο προκάλεσε και ο οποίος δεν έχει πείσει
κανέναν -και σίγουρα δεν θα µπορούσε να πείσει κανένα δικαστικό συµβούλιο, κύριε Υπουργέ- ότι πραγµατικά δεν είναι επικίνδυνος και υπότροπος να επαναλάβει τις ίδιες πράξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες µίλησα από αυτό εδώ το
Βήµα για την ανοχή την οποία επιδεικνύει ένα µέρος της Αριστεράς σε µορφές επαναστατικής βίας, τις οποίες σε ένα βαθµό τις
θεωρεί ως φυσική προέκταση του πολιτικού αγώνα µε άλλα
µέσα.
Μίλησα για την έντονη ανάγκη -εγώ τουλάχιστον την αισθάνοµαι, µπορεί και να κάνω λάθος, τελικά, όµως, η κοινωνία θα κρίνει- την οποία αισθάνεται η Κυβέρνηση να συνοµιλήσει µε τον
αντιεξουσιαστικό χώρο και να νοµοθετήσει στην πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία ικανοποιώντας βασικά του αιτήµατα.
Επίσης, µίλησα γι’ αυτήν την παράδοξη –τουλάχιστον στο δικό
µου αξιακό σύστηµα- ισοπέδωση, εξίσωση θα έλεγα καλύτερα,
µεταξύ των θυµάτων και των θυτών. Ακούσαµε πολλά πράγµατα
σε αυτήν την Αίθουσα για την ανάγκη να υπάρχει µεγαλύτερος
και περισσότερος ανθρωπισµός, κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων
των ανθρώπων που έχουν προβεί σε εγκλήµατα. Σας είπα την
άποψή µου και ποια για µένα είναι η βασική προϋπόθεση. Όµως,
για τα θύµατα δεν ακούσαµε πολλά πράγµατα, τα οποία και χθες
και σήµερα παρακολουθούν αυτήν τη συζήτηση. Αντίθετα, από
τα πιο επίσηµα χείλη σε αυτήν εδώ πέρα την Αίθουσα επιβεβαιώθηκε επί της ουσίας αυτή η αποκρουστική, στο δικό µου το
µυαλό, εξίσωση.
Τι µας είπε χθες η κ. Κωνσταντοπούλου, η Πρόεδρος της Βουλής; Μας είπε περίπου ότι οι συγγενείς των θυµάτων τροµοκρατίας, οι οποίοι –και το τονίζω, κύριε Υπουργέ- νόµιµα βρέθηκαν
σε αυτόν εδώ το χώρο µε άδειες που τους χορηγήθηκαν, διαµαρτυρήθηκαν περίπου µε τον ίδιο τρόπο µε αυτόν τον οποίο
επέλεξαν διάφοροι µπαχαλάκηδες, αντιεξουσιαστές όταν εισέβαλαν σε αυτήν ακριβώς την Αίθουσα.
Αναρωτιέµαι τι µήνυµα ακριβώς στέλνουµε όταν επικαλούµαστε αυτόν τον ισχυρισµό. Ίδια διαµαρτυρία των µεν, ίδια διαµαρτυρία των δε. Η απόλυτη εξίσωση! Το θύµα και ο θύτης ακριβώς
στην ίδια µοίρα! Μιας µορφής βία η τροµοκρατία, άλλης µορφής
βία η κρατική βία.
Εξισώνουµε τα πάντα, λοιπόν, στο βωµό µίας επιχειρηµατολογίας, που µας επιτρέπει να βγούµε µέσα από τις δικές µας προσωπικές ανασφάλειες και αδυναµίες.
Νοµίζω ότι από όλα όσα ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα –
και προφανώς ακούστηκαν πολλά- αυτό εµένα προσωπικά µε
ενόχλησε το περισσότερο. Και δεν µε ενόχλησε µε την ιδιότητα
συγγενούς θύµατος της τροµοκρατίας. Με ενόχλησε διότι µέσα
από αυτήν την επιχειρηµατολογία δεν µπορούµε να διακρίνουµε
το µέγεθος της απειλής που η τροµοκρατία συνιστά για τη δηµοκρατία µας. Όταν η τροµοκρατία εξισώνεται µε άλλες µορφές
πολιτικής παρέµβασης –τα είχαµε ακούσει πολλές φορές σε
αυτήν την Αίθουσα, βία είναι και τα µνηµόνια, όλα είναι βία- εξισώνουµε τη νοµοθετική πρωτοβουλία µίας εκλεγµένης κυβέρνησης µε τα σαρανταπεντάρια και τα καλάσνικοφ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος
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δρόµος να οδηγηθούµε στην ανοµία και να αµφισβητήσουµε τις
βασικές αξίες της αστικής δηµοκρατίας, πάνω στις οποίες οικοδοµήθηκε αυτή η χώρα τα τελευταία σαράντα χρόνια. Και δεν
θέλω να πιστεύω ότι κανείς σε αυτήν την Αίθουσα –πόσω µάλλον
οι Υπουργοί και ειδικά ο έχων τη νοµοθετική πρωτοβουλία επισπεύδων Υπουργός κ. Παρασκευόπουλος- µπορεί να αµφισβητήσει αυτές τις βασικές αξίες. Διότι ναι, στο ίδιο Σύνταγµα
ορκιστήκαµε όλοι πίστη. Και όταν λέµε ότι «είµαστε κάθε λέξη
του Συντάγµατος», αυτό θα πρέπει να το θυµόµαστε όταν νοµοθετούµε σε αυτήν την Αίθουσα.
Κάποια σχόλια επί των συγκεκριµένων άρθρων, τα οποία δεν
είχα την ευκαιρία να κάνω χθες.
Φυλακές τύπου Γ’: Αναρωτιέµαι, αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα οι φυλακές τύπου Γ’, δηλαδή οι φυλακές αυξηµένης
ασφαλείας;
Δεν υπάρχουν στα πιο πολλά µέρη του κόσµου και σε χώρες
οι οποίες έχουν και µια ιδιαίτερη –ας το πούµε έτσι- ευαισθησία,
µια ακόµη µεγαλύτερη ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώµατα,
όπως οι σκανδιναβικές χώρες; Δεν υπάρχουν τέτοιες φυλακές;
Υπάρχουν στη Φινλανδία, στη Νορβηγία; Αναρωτιέµαι. Εξ όσων
γνωρίζω, υπάρχουν φυλακές.
Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι φυλακές τύπου Γ’, οι οποίες θεσπίστηκαν, σε τι ακριβώς διαφέρουν από τις υπόλοιπες φυλακές;
Το έχουµε εξηγήσει; Το γνωρίζετε εσείς, κύριοι συνάδελφοι της
Συµπολίτευσης, που µε τόσο έντονα λόγια καταφερθήκατε κατά
των φυλακών τύπου Γ’; Ποια είναι η διάκρισή τους; Ότι έχουν περιµετρική φύλαξη; Μας ενοχλεί αυτό;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μισό λεπτό. Ή µας ενοχλεί ότι δεν παίρνουν άδειες οι κρατούµενοι οι οποίοι τοποθετούνται σε αυτές τις φυλακές;
Και ποιοι καταλήγουν στις φυλακές τύπου Γ’, κύριε Υπουργέ;
Ποιοι; Στρατευµένοι εγκληµατίες, σεσηµασµένοι ποινικοί, τροµοκράτες. Πρέπει να δίνονται άδειες σε αυτούς; Ενδεχοµένως, υπό
προϋποθέσεις, ναι. Να σας θυµίσω πού κατέληξε η υπόθεση του
Χριστόδουλου Ξηρού;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να σας το θυµίσω; Ποιος ενοχλείται, λοιπόν, πραγµατικά από
τις φυλακές τύπου Γ’;
Και να πω κάτι ακόµα. Το είπε ο εισηγητής του Ποταµιού και
το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον ως παρατήρηση και θα ήθελα
να το επαναλάβω. Ποιος διοικεί σήµερα τις φυλακές, αυτές τις
οποίες έχουµε; Ποιος διοικεί τον Κορυδαλλό; Οι σεσηµασµένοι
ποινικοί. Και αυτό αποβαίνει τελικά εις βάρος των υπόλοιπων
κρατουµένων. Άρα, εάν είστε εσείς ικανοποιηµένοι από το επίπεδο λειτουργίας του Κορυδαλλού –αναφέρω µια τυπική φυλακή- έτσι όπως δουλεύει σήµερα, απ’ αυτήν την πλήρη ανοµία
η οποία τελικά επικρατεί, απ’ αυτό το κράτος εν κράτει το οποίο
σεσηµασµένοι κακοποιοί, οι οποίοι θα κατέληγαν στις φυλακές
τύπου Γ’, είχαν επιβάλει, τότε βεβαίως, εάν -ξαναλέω- είστε ικανοποιηµένοι µε αυτήν την προσέγγιση, µπορείτε να τις καταργήσετε.
Για το άρθρο 2 δεν θα επανέλθω. Μίλησα για την περίπτωση
του Ξηρού. Σας έκανα, όµως, κύριε Υπουργέ, χθες µια πρόταση
και δεν πήρα απάντηση. Θα την επαναλάβω και σήµερα. Εάν θέλετε να αποδείξετε ότι αυτή η τροπολογία δεν είναι φωτογραφική, οφείλετε να κάνετε απλώς το νοµικά ορθό και να
προβλέψετε διαφορετικό χρονοδιάγραµµα, µετά από την πάροδο του οποίου θα ισχύσουν οι ευεργετικές διατάξεις του
νόµου, για όσους έχουν καταδικαστεί σε ισόβια περισσότερες
από µια φορά. Γιατί δεν το κάνετε; Ποιο είναι το νοµικό έρεισµα
που δεν το κάνετε; Εάν δεν το κάνετε, θα είστε υπόλογος εσείς
προσωπικά για την απελευθέρωση του Σάββα Ξηρού. Θα είστε
υπόλογος προσωπικά εσείς, διότι δεν υπάρχει κανένα νοµικό επιχείρηµα το οποίο να αντέχει στην κριτική ότι κάποιος ο οποίος
καταδικάστηκε µια φορά σε ισόβια µε κάποιον που καταδικάστηκε πέντε φορές σε ισόβια πρέπει να έχει µια µεταχείριση. Πηγαίνετε και πείτε το στη δικαιοσύνη αυτό τότε. Καταργήστε τις
πολλαπλές ποινές. Οι πέντε δολοφονίες και µια δολοφονία αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν το κάνετε αυτό, κύριε
Υπουργέ, τότε εσείς προσωπικά θα είστε πάντα «ανοικτός» και
θα σας συνοδεύει η κατηγορία ότι ένας διακεκριµένος νοµικός,
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όταν έκατσε στην υπουργική καρέκλα και είχε τη νοµοθετική
εξουσία που ο νόµος του δίνει, νοµοθέτησε φωτογραφικά, για
να απελευθερώσει ένα σεσηµασµένο δολοφόνο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κάνω χρήση και της δευτερολογίας µου, κύριε Πρόεδρε.
Δύο κουβέντες θέλω να πω για το άρθρο 6, για τα έκτακτα
µέτρα για την αποσυµφόρηση. Κανείς δεν διαφωνεί, κύριε
Υπουργέ, ότι η κατάσταση στις φυλακές είναι σήµερα τραγική.
Κανείς δεν διαφωνεί ότι αυτό είναι πραγµατικά έτσι. Ποια είναι η
λύση όµως; Οριζόντια αποσυµφόρηση; Μας απασχόλησε καθόλου το ζήτηµα των υποδοµών; Σας απασχόλησε καθόλου αυτό
το οποίο είπε ο εκπρόσωπος των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ότι
σήµερα υπάρχουν υποδοµές οι οποίες είναι έτοιµες να αξιοποιηθούν και οι οποίες για διάφορους λόγους δεν αξιοποιούνται;
Ποιος είναι τελικά ο αριθµός των καταδικασµένων στην Ελλάδα, των φυλακισµένων; Είναι µεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο ή όχι; Εάν όντως είναι µεγαλύτερος, τότε αυτό το
οποίο θα πρέπει να µας απασχολήσει είναι, όχι πώς θα βγάλουµε
τους φυλακισµένους από τη φυλακή, αλλά γιατί η δικαιοσύνη
στέλνει περισσότερο κόσµο στη φυλακή απ’ ό,τι θα έπρεπε, εάν
πράγµατι είναι έτσι όπως το είπατε, κυρία συνάδελφε, ότι έχουµε
περισσότερους ισοβίτες απ’ ό,τι έχουµε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Δεν έχω λόγο να το αµφισβητήσω. Τότε το µέληµα του Υπουργού
και αυτής της Αίθουσας δεν θα πρέπει να είναι πώς θα βγάλουµε
τους ισοβίτες κατ’ ανάγκη έξω, αλλά πώς θα µεριµνήσουµε, ώστε
η ποινή η οποία επιβάλλεται να είναι πραγµατικά ευθυγραµµισµένη µε το αδίκηµα.
Και δεν µπορώ να δεχθώ, κύριε Υπουργέ, ότι βιαστές, τροµοκράτες και κατηγορούµενοι για βαριά και απεχθή εγκλήµατα
µπορούν να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο οριζόντιο τρόπο µε κάποιον ο οποίος µπορεί τελικά να βρέθηκε µε µία ισόβια ποινή για
άλλους λόγους. Με ενοχλεί αυτή η οριζόντια ισοπέδωση και αυτή
είναι και η βασική µας κριτική στο άρθρο 6.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία κουβέντα µόνο για τις τροπολογίες. Καταλαβαίνω ότι δεν θα κάνετε δεκτές τις βουλευτικές
τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν, µε εξαίρεση την τροπολογία
για τον «κουκουλονόµο» –χρησιµοποιώ τη δική σας φράση- µε
µία, όµως, ενδιαφέρουσα παρατήρηση, την οποία κάνατε ότι θεωρείτε ότι στην περίπτωση της ληστείας η κουκούλα, ναι, είναι
επιβαρυντική περίσταση και µπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά
ο νόµος, ώστε να µην χρησιµοποιεί κάποιος κουκούλα σε µία ληστεία.
Εάν µας ενδιαφέρει η αποτρεπτική διάσταση, γιατί δεν σας ενδιαφέρει για τις µολότοφ; Γιατί; Επειδή το έγκληµα είναι λιγότερο
βαρύ; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θυµίζω, δεν ποινικοποιείται η
κουκούλα. Αν ο γιος µου, ο οποίος φοράει την κουκούλα του, περπατάει στον δρόµο, δεν θα πάει κάποιος να τον συλλάβει, αλλά αν
πετάς µία µολότοφ και φοράς και κουκούλα, ναι, αυτό θα δρα επιβαρυντικά. Εάν, λοιπόν, εσείς ο ίδιος δέχεστε και αυτό είπατε ότι
δρα αποτρεπτικά στη ληστεία, δεν σας ενδιαφέρει να δρα αποτρεπτικά και στη µολότοφ; Με τόση άνεση προσπερνάµε συµπεριφορές οι οποίες λίγο πολύ έχουν περίπου παγιωθεί στην Ελλάδα
ως σαν να είναι περίπου φυσιολογικές; Εάν, λοιπόν, το επιχείρηµα
της αποτροπής ισχύει για το βαρύ έγκληµα, ισχύει και για ένα έγκληµα το οποίο είναι λιγότερο βαρύ.
Κατά συνέπεια, δεν µπορώ σε καµµία περίπτωση να συµφωνήσω µε την επιχειρηµατολογία σας και κατά συνέπεια εµείς θα
τοποθετηθούµε απέναντι στην τροπολογία, την οποία θα καταθέσετε.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία γενική παρατήρηση. Καλό είναι,
κύριοι Υπουργοί, να ασχοληθείτε επιτέλους λίγο, εκτός από τα
νοµοθετήµατα αυτά τα οποία φέρνετε, και µε το κρίσιµο ζήτηµα
της εθνικής διαπραγµάτευσης για την ολοκλήρωση της συµφωνίας, την οποία εσείς οι ίδιοι υπογράψατε και την οποία φαίνεται
ότι δεν µπορείτε να υλοποιήσετε.
Μου κάνει εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι διάβασα –τώρα, ανεβαίνοντας λίγο πριν στο Βήµα- ότι ο κ. Βαρουφάκης σε µία
ακόµη οβιδιακή του µεταµόρφωση έκανε νέα δήλωση στην οποία
αυτή τη φορά ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα αποπληρώσει τις
επόµενες δόσεις προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο σε περί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πτωση που οι δανειστές µείνουν σταθεροί στη σκληρή γραµµή
την οποία κρατούν σήµερα έναντι της Αθήνας.
Ποιος κ. Βαρουφάκης εµφανίστηκε σήµερα πάλι; Ποιος; Μονάζυγά; Δηλαδή τη µία µέρα λέµε το ένα, την άλλη λέµε το άλλο;
Τον κάλεσε η κ. Λαγκάρντ στην Ουάσιγκτον και είπε ότι θα αποπληρώσουµε τις υποχρεώσεις και σήµερα µας λέτε ότι δεν θα
τις αποπληρώσουµε; Είναι εικόνα σοβαρής Κυβέρνησης αυτή;
Ρωτώ, είναι εικόνα σοβαρής Κυβέρνησης; Μπορείτε επιτέλους
να καταλήξετε σε µία στρατηγική, να έρθετε εδώ να την ανακοινώσετε, να κλείσετε αυτήν τη συµφωνία, να µην παίζετε µε τα
νεύρα των απλών Ελλήνων πολιτών µε την πραγµατική οικονοµία
η οποία καταρρέει εν µέσω αυτής της απόλυτης αβεβαιότητας;
Υπογράψατε µία συµφωνία στις 20 Φεβρουαρίου και δεν µπορείτε να την υλοποιήσετε. Πηγαίνετε µπρος-πίσω σαν εκκρεµές,
µεταξύ της επικράτησης της λογικής και της ανάγκης να ικανοποιήσετε µία Κοινοβουλευτική Οµάδα, η οποία προφανώς δεν
θέλει τη συµφωνία την οποία θα φέρετε.
Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, τελειώστε µε αυτό το νοµοσχέδιο
όπως τελειώσετε -στο κάτω-κάτω η ιστορία θα κρίνει ποιος έχει
δίκιο και ποιος έχει άδικο- και επιτέλους υλοποιήστε τη συµφωνία
την οποία εσείς οι ίδιοι υπογράψατε και πείτε και στον Υπουργό
Οικονοµικών ότι αυτή η εικόνα του επίσηµου διαπραγµατευτή
της χώρας κάθε µέρα να λέει και κάτι διαφορετικό, σίγουρα δεν
βοηθά την εθνική διαπραγµάτευση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Μητσοτάκη, προς εσάς µία διευκρίνιση και ένα ξεκαθάρισµα σε σχέση µε τα πολιτικά που είπατε
στο τέλος.
Όσον αφορά τη διευκρίνιση, που πρέπει να δοθεί σε αυτήν την
Αίθουσα, το γνωρίζετε, ότι δεν είναι δυνατόν στο πάθος της αντιπαράθεσης να «καίγονται» και να δηµιουργούνται εντυπώσεις
στην κοινή γνώµη για µεταρρυθµίσεις πάρα πολύ σηµαντικές,
πραγµατικά συγκλονιστικές, που άλλαξαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες τη ζωή µέσα στο σωφρονιστικό σύστηµα.
Αναφέροµαι στο ζήτηµα των αδειών. Είναι ένα σύστηµα το
οποίο κατά κοινή οµολογία έχει διευκολύνει πάρα πολύ τους πάντες, ακόµα και τους σωφρονιστικούς και την πολιτεία. Μετά από
τόσα χρόνια, η κατά έτος από τον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης απολογιστική που γίνεται πάνω σ’ αυτό το µέτρο, δείχνει ότι
είµαστε στην Ευρώπη η χώρα στην οποία έχουν γίνει οι λιγότερες προβληµατικές καταστάσεις -δηλαδή δεν γυρίσαν πίσω- οι
λιγότερες αποδράσεις και παραβιάσεις.
Αυτό το ξέρουµε όλοι µας. Όταν δεν το λέµε, όµως, και αφήνουµε, ανθρώπους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, όπως σε κανάλια και αλλού, να στρέφονται εναντίον κάθε µέτρου, το οποίο
πραγµατικά έχει διευκολύνει εξαιρετικά -είναι και πλευρά που διευκολύνει και την κοινωνικοποίηση, δηλαδή το να κρατάει κάποιος την επαφή µε την κοινωνία, ανεξαρτήτως του τι έχει κάνει
κ.λπ.- δεν είναι σωστό. Θα ήθελα, λοιπόν, να το διευκρινίσουµε.
Είµαι σίγουρος ότι συµφωνείτε ως προς το στατιστικό στοιχείο.
Από εκεί και πέρα, είπατε για τις προϋποθέσεις, τις οποίες θέσατε. Επιτρέψτε µου να σας πω πως αυτό το ζήτηµα είναι πάρα
πολύ σηµαντικό. Θα ήθελα να ρωτήσω κιόλας ρητορικά, διότι
άκουσα χθες πολύ αργά το βράδυ τον συνάδελφο, κ. Μανιό, ο
οποίος είναι εξαιρετικά έµπειρος, που µίλησε και ως γιατρός και
ως άνθρωπος που έχει ασχοληθεί µε αυτά τα θέµατα. Έκανε µία
συγκλονιστική οµιλία. Ρώτησε προς την πλευρά σας -δεν υπήρχαν τότε, αν δεν κάνω λάθος, πολλοί συνάδελφοι, ήταν δύο
ίσως, ήταν 1.30’ η ώρα το βράδυ. Κι εγώ απ’ έξω παρακολουθούσα…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Εγώ ήµουν παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, κύριε Φορτσάκη, ήσασταν παρών.
Δεν κάνω κανέναν υπαινιγµό. Σας λέω ότι ήταν 1.30’ η ώρα το
βράδυ.
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Ρώτησε, λοιπόν: «Πού ήσασταν εσείς ως πτέρυγα, ως κυβερνών, ως συγκυβερνών κόµµα όλα τα προηγούµενα χρόνια όταν
είχαν δοθεί επτά άδειες στον Χριστόδουλο Ξηρό;». Στους δυόµισι
µήνες του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται όλο αυτό το µπαράζ επίθεσης για το
ζήτηµα των αδειών, για να δηµιουργήσουµε ισχυρά αντανακλαστικά, τα οποία, δυστυχώς, µε αυτό που έκανε ο Ξηρός -και άλλοι
το έχουν κάνει- έχει δοθεί έδαφος και έχουν κοπεί άδειες επί δικαίων και αδίκων; Έχουν καεί και «τα ξερά και τα χλωρά» και
παίρνουν ελάχιστοι άδειες. Τους κοπήκαν σπουδές, τους κόπηκαν πολλά.
Πάµε να δούµε τα πραγµατικά προβλήµατα. Ας µας τα παρουσιάσουν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης. Εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση ποιας Κυβέρνησης θα είναι, διότι ξέρουν τα ζητήµατα.
Πρέπει να τοποθετούµαστε πάνω σ’ αυτά και να µη δηµιουργούµε αυτό το πέπλο, που οδηγεί σε µία συντηρητική αναδίπλωση την ελληνική κοινωνία.
Για τα πολιτικά που είπατε, χθες σας ρώτησα κι εγώ και απευθύνθηκα συγκεκριµένα προς τον κ. Βενιζέλο και προς την πτέρυγά σας. Ελπίζω πως η απάντηση της πτέρυγάς σας να µην
ήταν αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης χθες στις 8 παρά 2 µέχρι τις
8 και 2 επί του θέµατος.
Ρώτησα, λοιπόν: Εάν έχετε κάτι να µας προτείνετε και να µας
τα πείτε πάνω στη διαπραγµάτευση, η οποία συνεχίζεται και για
την οποία ο Πρωθυπουργός χθες σε δήλωσή του στο
«REUTERS» όρισε τα τέσσερα σηµεία, στα οποία από τη δικιά
µας πλευρά δεν είναι δυνατόν να κάνουµε υποχώρηση, υπαναχώρηση ανοιχτά ευθύτατα.Και εάν έχετε κάτι να µας προτείνετε
γι’ αυτά τα τέσσερα ζητήµατα, για τα δύο εξ αυτών ότι θα έπρεπε
να είµαστε πιο ελαστικοί, θα έπρεπε να τα δεχθούµε, θα έπρεπε
να βοηθήσουµε, ώστε να πάµε γρήγορα σε µία σύµπτωση απόψεων, ελάτε από του Βήµατος της Βουλής, αντί να το πηγαίνετε
γύρω-γύρω το πράγµα ότι εµείς φταίµε και όχι οι κύριοι οι οποίοι
έχουν ιδεολογική και πολιτική και οικονοµική σκέψη απόλυτα
συγγενή µε τη δικιά σας παράταξη και οι οποίοι εκβιάζουν ανοιχτά τη χώρα.
Εάν δεν φταίνε αυτοί, εάν φταίµε εµείς, ελάτε να µας εισηγηθείτε να συζητήσουµε ανοιχτά µέσα στη Βουλή τις εθνικές πλέον
κόκκινες γραµµές διαπραγµάτευσης. Δεν το κάνετε. Έχετε προκληθεί επανειληµµένα. Και ο κ. Βενιζέλος έχει προκληθεί επανειληµµένα, που λέει για plan b, c, κ.λπ..
Εµείς, λοιπόν, σ’ αυτές τις τέσσερις κόκκινες γραµµές λέµε ότι
δεν θα πάµε πίσω, δεν µας αφορά.
Μπορεί να κάνουµε λάθος, αλλά ας µας το πείτε από εδώ. Όχι
να λέτε ότι φταίει η ελληνική Κυβέρνηση για τα αδιέξοδα στη διαπραγµάτευση.
Αυτό επίσης, ως διευκρίνιση, κύριε Μητσοτάκη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επί προσωπικού;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κάνω χρήση της δευτερολογίας µου για δύο λεπτά, για να
απαντήσω στον κ. Βούτση. Εξάλλου, µου απεύθυνε και ένα ερώτηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν ήταν προσωπικό αυτό!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Βούτση, χαιρετίζω το γεγονός ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον από όσο θυµάµαι αυτούς τους τελευταίους δυόµισι µήνες Υπουργός της
Κυβέρνησης απευθύνει µία ανοιχτή πρόσκληση στην Αντιπολίτευση να έρθουµε και να συζητήσουµε και να χαράξουµε µαζί τις
κόκκινες γραµµές.
Σας θυµίζω ότι εµείς, από αυτό εδώ το Βήµα, στη διάρκεια των
συζητήσεων για τις προγραµµατικές δηλώσεις, σας είπαµε εξ
αρχής: «Φέρτε µια καλύτερη συµφωνία και εµείς θα την στηρίξουµε». Αναρωτιέµαι: Πότε το κάνατε εσείς αυτό;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Μην εκνευρίζεστε
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Ποιο είναι το πρόβληµά σας;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Υπογράψατε, λοιπόν, εδώ το κοινό
ανακοινωθέν της 20ής Φεβρουαρίου, το οποίο µεταξύ πολλών
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άλλων φραστικών αλλαγών της βάφτισης της τρόικας σε θεσµούς, της διατήρησης της υφιστάµενης λογικής της αξιολόγησης, λέει και κάτι ακόµα: Ότι δεν θα προβείτε σε µονοµερείς
ενέργειες και ότι οι µονοµερείς ενέργειες θα υπονοµεύσουν επί
της ουσίας αυτήν ακριβώς τη συµφωνία, την οποία εσείς υπογράψατε.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν: Έχετε ή δεν έχετε προβεί σε µονοµερείς
ενέργειες από τότε που υπογράψατε –εσείς, όχι εµείς- αυτή τη
συµφωνία;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Πού αναφέρεστε; Πείτε µας
συγκεκριµένα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν αναφέροµαι στο νοµοσχέδιο
αυτό. Περιµένετε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Είστε και αρµόδιος, κύριε Υπουργέ. Σας ρωτώ, λοιπόν: Το νοµοσχέδιο για τον εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας διοίκησης είναι
ή δεν είναι µονοµερής ενέργεια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σε σχέση µε τις δικές σας δεσµεύσεις,
η δική µας είναι µια άλλη πολιτική.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σας ρωτώ, είναι ή δεν είναι µονοµερής ενέργεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
αφήστε τον να ολοκληρώσει και µετά παίρνετε τον λόγο εάν θέλετε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Σε τι πράγµα αναφέρεστε; Πείτε
µας, να ακούσουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, µην
παρεµβαίνετε, κύριοι Βουλευτές.
Κύριε Μητσοτάκη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, είναι µονοµερής ενέργεια, κόντρα στην κοινή λογική. Αλλά είναι µονοµερής ενέργεια,
διότι το ποιος θα κρίνει, µε βάση αυτό που εσείς υπογράψατε,
κύριε Βούτση...
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Ποιοι;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όλοι εσείς, γενικά! Γιατί εκνευρίζεστε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εσείς είστε εκνευρισµένος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μητσοτάκη,
µην απευθύνεστε στους Βουλευτές. Να απευθύνεστε στο Προεδρείο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Υπογράψατε µια συµφωνία ότι δεν
θα προβείτε σε µονοµερείς ενέργειες. Το ποιος θα κρίνει εάν µια
ενέργεια είναι µονοµερής θα γίνεται σε συνεννόηση µε τους θεσµούς. Αυτή είναι η λογική, του κειµένου που υπογράψατε.
Είµαι, λοιπόν, ξεκάθαρος, κύριε Βούτση: Έχετε εξουσιοδότηση να υπογράψετε µια καλύτερη συµφωνία. Δεν έχετε εξουσιοδότηση να κατεβάσετε την ευρωπαϊκή σηµαία από αυτή την
Αίθουσα! Εκεί θα µας βρείτε απέναντι.
Αυτό το οποίο επισηµαίνουµε εµείς είναι ότι µε την πολιτική
της ασάφειας, της σύγχυσης, της διγλωσσίας, δεν είµαστε καν
πλέον βέβαιοι για τις πραγµατικές σας προθέσεις. Δεν είµαστε
βέβαιοι εάν πραγµατικά θέλετε µια συµφωνία ή εάν τελικά όντως
υπάρχει ένα άλλο σχέδιο σύγκρουσης. Διότι, τίποτα από αυτά τα
οποία κάνετε δεν υποστηρίζει τη λογική ότι πραγµατικά θέλετε
να πετύχετε µια συµφωνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μηταφίδη,
ζήτησε να παρέµβει ο κ. Βούτσης.
Κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Μητσοτάκη, µόλις πριν από λίγο
κάνατε ένα ατόπηµα, το οποίο δεν έχετε αντιληφθεί: Το νοµοσχέδιο για τη δηµόσια διοίκηση έχει εισαχθεί ήδη στις επιτροπές
προ δεκαηµέρου. Τη Δευτέρα µπαίνει στη δεύτερη επιτροπή και
δεν µας έχει διαµηνυθεί ότι είναι µονοµερής ενέργεια. Είστε ο
πρώτος που το λέτε ότι είναι µονοµερής ενέργεια.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Λυπάµαι πάρα πολύ. Έχετε καταλάβει τι κάνατε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Χαίροµαι που το διευκρινίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μητσοτάκη,
παρακαλώ µην διακόπτετε. Αφήστε τον Υπουργό να κλείσει την
παρέµβασή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κανένας θεσµός δεν µας είπε ότι είναι
µονοµερής ενέργεια και έρχεστε εσείς εδώ και µας εγκαλείτε
περί αυτού; Είναι απίστευτο!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Χαίροµαι που το διευκρινίζετε,
κύριε Υπουργέ! Εγώ σας έκανα ένα ερώτηµα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Νοµοθετούµε, δεν ρωτάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μητσοτάκη,
περιµένετε λίγο!
Τελειώσατε την παρέµβασή σας, κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έλαβα ακριβώς την απάντηση την
οποία ήθελα…
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Τι ρόλο παίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μητσοτάκη,
ζητήσατε από το Προεδρείο τον λόγο; Με συγχωρείτε πάρα
πολύ, σηκώνεστε και αρχίζετε και µιλάτε.
Θέλετε τον λόγο, κύριε Μητσοτάκη;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ποιον εκπροσωπείτε ακριβώς; Τον
Σόιµπλε; Τον λαό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εκπροσωπώ…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τους Έλληνες εκπροσωπείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μητσοτάκη,
απευθύνεστε στο Προεδρείο, ναι ή όχι;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εκπροσωπώ ενενήντα έξι χιλιάδες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μητσοτάκη,
ζητάτε τον λόγο; Ζητήσατε από το Προεδρείο τον λόγο;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία, σας δίνω
ένα λεπτό, κύριε Μητσοτάκη, και σας παρακαλώ πολύ να σεβαστείτε και τον χρόνο, να κάνετε µια πολύ σύντοµη παρέµβαση,
για να κλείσουµε εδώ.
Υπάρχουν συνάδελφοι Βουλευτές που θέλουν…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν θα δεχθώ άλλα υποτιµητικά
σχόλια από σας!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν έκανε κανείς υποτιµητικά
σχόλια.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εκπροσωπώ µία παράταξη η
οποία…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Πείτε µας συγκεκριµένα! Γιατί
δεν µας λέτε συγκεκριµένα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μόνος σας εκτίθεστε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βλέπω ότι σας ενοχλεί η αλήθεια!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Αφήστε τον άνθρωπο να µιλήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μην διακόπτετε, κύριοι Βουλευτές! Σας παρακαλώ πολύ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Χαίροµαι, λοιπόν, κύριε Βούτση,
που αναγνωρίζετε ότι είστε σε επικοινωνία µε τους θεσµούς και
ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν λογίζεται ως µονοµερής
ενέργεια. Καταγράφω τη δήλωσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ελάτε στο Βήµα, κύριε Μηταφίδη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Την καταγράφω!
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και
συναδέλφισσες, σε λίγο αρχίζει το µεσηµεριανό δελτίο ειδήσεων
και πρέπει, βέβαια, να τροφοδοτηθεί µε φρέσκο υλικό.
Επειδή, όµως, αυτό που συζητάµε είναι η πιο σκληρή πλευρά
της ζωής, νοµίζω ότι δεν σηκώνει αστεία. Με την ευκαιρία της
παρουσίας της κ. Μπακογιάννη, αλλά και του κ. Μητσοτάκη,
θέλω να πω κάτι, εκφράζοντας –κατά τη γνώµη µου- και διερµη-
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νεύοντας µια θέση αρχής αυτών που πολέµησαν τη ικτατορία,
γιατί χθες µας εγκαλέσατε και µας είπατε «όταν µιλάτε για δικτατορία, να προσέχετε!».
Θέλω να πω και από αυτό το Βήµα ότι τιµώ τη µνήµη του συζύγου σας που σε συνθήκες παρανοµίας άκουγα µεταξύ άλλων
και τις εκποµπές του.
Θέλω να σας πω, επίσης, ότι αυτός ο χώρος της Αριστεράς
έχει θέση αρχής ενάντια στην ατοµική τροµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Και δεν πρέπει να τον χρεώνετε µε ξένες αµαρτίες.
Θέλω να σας πω ότι εµείς δεν φορούσαµε κουκούλα, δεν κρατούσαµε πιστόλι, αλλά δώσαµε τη µάχη για την ελευθερία στον
ανοιχτό αέρα. Είναι µια θέση αρχής αυτή!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Μπράβο σας!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μαζί σας!
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Μαζί µου!
Τώρα, λοιπόν, θέλω να σας θυµίσω ορισµένα πράγµατα σε
σχέση µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, για την οποία –κατά τη
γνώµη µου- σηκώσατε πολύ κουρνιαχτό, συσκοτίζοντας την προσπάθεια της Κυβέρνησης, που πολύ σεµνά λέει στο εισηγητικό
µέρος ότι προσπαθεί να εκλογικεύσει αυτό που ο Φουκώ –κατά
τη γνώµη µου πολύ σωστά- ονοµάζει «κοινωνία της επιτήρησης»
στις φυλακές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ας αφήσουµε τον Φουκώ, επιτέλους!
Δεν φόραγαν κουκούλες στη Marfin;
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Ναι, αλλά εγώ δεν σας διέκοψα. Κάτι σας είπα πριν. Πώς γίνεται τη µία στιγµή να συµφωνείτε και να διαφωνείτε την άλλη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Τη Marfin ποιος τη χρεώνεται;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Εσείς!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Η Δικαιοσύνη!
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Ξέρετε κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριοι συνάδελφοι,
µπορεί να σταµατήσει ο διάλογος, για να συνεχίσει ο οµιλητής;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κάηκαν τρεις άνθρωποι στη Marfin.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριοι συνάδελφοι,
διάλογο µπορείτε να κάνετε και έξω µε τον κύριο Υπουργό.
Παρακαλώ να συνεχίσει ο οµιλητής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Φορούσαν κουκούλες στη Marfin! Έτσι
δεν είναι, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με ακούτε, συνάδελφε, κύριε Κικίλια;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Φορούσαν κουκούλες στη Marfin! Αυτή
είναι η αλήθεια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Κικίλια, σεβαστείτε τον οµιλητή στο Βήµα!
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Κοιτάξτε κάτι, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε ανάγκη από ένα ζωτικό
ψεύδος. Και εγώ για τις αντιδράσεις σας αυτές, κάτι συγκεκριµένο που συζητούµε και το ανάγετε στο σύµπαν, θα επαναλάβω
κάτι που είχε ειπωθεί παλαιότερα: Αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα
τον είχατε εφεύρει. Έχετε ανάγκη από ένα ζωτικό ψεύδος, διότι
χάσατε την εξουσία. Αυτό κάνετε συνέχεια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Είστε ζωτικό ψεύδος;
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Θέλω, λοιπόν, να µε ακούσετε µε προσοχή. Η διάταξη η οποία λέτε ότι φωτογραφίζει τον
Ξηρό είναι µία βελτίωση και επέκταση των διατάξεων περί ανηκέστου βλάβης και καλά κάνουµε. Και το κάνουµε, γιατί στα χρόνια της φυλακής πέθαναν άνθρωποι δίπλα µας από την
εκδικητική µανία του µετεµφυλιακού κράτους. Δικαστές ήταν
αυτοί που δεν έδιναν αναστολή υπό όρους σε ανθρώπους
ογδόντα επτά, ογδόντα οκτώ, ενενήντα χρονών! Τους θεωρούσαν επικίνδυνους για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια!
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Έντεκα από τους πρωταίτιους
του πραξικοπήµατος, τους βγάλατε έξω µε αιτιολογικό της «ανήκεστης βλάβης» φαντάζοµαι ότι την ερχόµενη Τρίτη που συµπληρώνονται σαράντα οκτώ χρόνια από το πραξικόπηµα, θα
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ξαναδούµε τη µουτσούνα του Παττακού να µας κουνάει πάλι το
δάκτυλο απειλητικά.
Θέλω, επίσης, να σας θυµίσω τη µετατροπή του διαρκούς εγκλήµατος της χούντας σε στιγµιαίο. Εκατόν τέσσερις γνωστούς
χουντικούς, ακόµα και σύµφωνα µε τα έγγραφα των αµερικάνικων µυστικών υπηρεσιών, τους απαλλάξατε χωρίς δίκη. Ενώ όταν
τα θύµατα της χούντας κατέθεσαν µηνύσεις για βασανιστήρια
την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας, τις θεωρήσατε εκπρόθεσµες. Δεν θέλετε να τα θυµάστε αυτά.
Και τώρα, λοιπόν, µας εγκαλείτε ότι ανοίγουµε τις φυλακές.
Κοιτάξτε: Εµείς είµαστε υπέρ της αποϊδρυµατοποίησης. Το ξέρετε αυτό. Και δεν είναι µια δική µας θέση, είναι µία θέση από
την εποχή του Διαφωτισµού. Συνδέεται µε αυτό που ονοµάζουµε
«ανοιχτή κοινωνία». Δεν είµαστε οπαδοί της κοινωνίας της επιτήρησης, η οποία αναπαράγει τους εγκληµατίες. Αυτό κάνει. Τα ζήσαµε αυτά. Έχουµε χάσει ανθρώπους µε αυτήν τη λογική, να
ξέρετε. Τους ξέρετε. Είναι γνωστοί.
Δεν θέλω, αγαπητοί συνάδελφοι, να πω τίποτα άλλο. Τα θυµήθηκα αυτά, γιατί νοµίζω ότι η Ιστορία είναι πολύ χρήσιµη σε
αυτήν τη συζήτηση και επειδή όλα τα πράγµατα έχουν το δικό
τους παρελθόν και τη δική τους ιστορία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρία Μπακογιάννη, έχετε ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού.
Θερµά σας παρακαλώ, µπορείτε να µας αναπτύξετε εν συντοµία
γιατί ζητάτε τον λόγο;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εν συντοµία, κύριε Πρόεδρε, θα
τοποθετηθώ.
Ο κύριος συνάδελφος είχε την καλοσύνη να αναφερθεί στον
Παύλο Μπακογιάννη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφέρθηκε,
όµως, ταυτόχρονα και στα θέµατα της χούντας και των αποφυλακίσεων. Θέλω να πω µόνο µία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μάλιστα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
µία φράση είναι απλή: Το ερώτηµα της µεταµέλειας το οποίο
έθεσε πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ουσιαστικό. Αν θυµάστε καλά, κάποιοι έµειναν µέσα στη φυλακή και πεθάναν µέσα
στη φυλακή από τους ανθρώπους οι οποίοι καταδικάστηκαν επί
χούντας, διότι αρνήθηκαν ότι είχαν διαπράξει έγκληµα. Οι υπόλοιποι υπέγραψαν, και υπέγραψαν τη µεταµέλειά τους. Αυτή
είναι η ειδοποιός διαφορά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ο Παττακός δεν υπέγραψε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι, και ο Παττακός. Λυπάµαι
που σας το λέω, αλλά υπέγραψαν.
ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ: Για λόγους υγείας βγήκε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να τελειώσω, κύριοι συνάδελφοι. Καταλαβαίνω ότι εκνευρίζεστε, αλλά εγώ θέλω να µπορούµε
να συνεννοηθούµε. Εσείς ειδικά από την Ευρυτανία, να είστε πιο
προσεκτικοί.
ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ: Για λόγους υγείας βγήκε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ειδικά εσείς πιο προσεκτικός
είπα.
Έρχεστε, λοιπόν, και λέτε σήµερα ότι η δικαιοσύνη κακώς εδίκασε. Αυτό είναι το ερώτηµα το οποίο σας θέτουµε. Εάν ο κ. Νικολούδης αρνήθηκε την έξοδο του κ. Ξηρού, κρίνοντας το
συγκεκριµένο περιστατικό, δύο πράγµατα συµβαίνουν: Ή ο κ. Νικολούδης είχε άδικο, άρα η δικαιοσύνη είχε άδικο ή ο κ. Νικολούδης ορθώς αποφάσισε και τότε έχουµε άδικο εµείς που
παρεµβαίνουµε στη δικαστική κρίση.
Αυτό είναι το ερώτηµα το οποίο σας τίθεται. Δεν σας τίθεται
άλλο. Εγώ καταλαβαίνω το ανθρώπινο και την επιείκεια. Και
πολλά από αυτά που ακούστηκαν µέσα στη Αίθουσα είναι σωστά.
Άλλα το ερώτηµα το οποίο τίθεται είναι: Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης θα γίνονται σεβαστές, ναι ή όχι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εάν εσείς θεωρείτε ότι επειδή γίναµε εµείς Βουλευτές, µπορούµε να αλλάξουµε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να παρεµβαίνουµε στο έργο της, τότε λυπάµαι, διαφωνούµε
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πραγµατικά.
Και διαφωνούµε διότι ναι, έχουµε διαφορετικό αξιακό κώδικα.
Διότι εµείς πιστεύουµε ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης πρέπει
να γίνονται σεβαστές κι όχι οι αποφάσεις τις οποίες ο καθένας
από εµάς παίρνει ελαφρά την καρδία. Αυτή είναι η διαφορά µας
και σκεφτείτε την καλά.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Με τη δικαιοσύνη τη δική σας δεν διαφωνείτε, κυρία Μπακογιάννη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Μπακογιάννη,
αν είναι δυνατόν, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Με την ανοχή κανενός, κύριοι
συνάδελφοι!
Επειδή αναφερθήκατε και σε άλλα και συγκρίνατε ασύγκριτα
πράγµατα, οι καταδίκες που έχουν υπάρξει και εκτίουν την ποινή
τους οι άνθρωποι και βγαίνουν είναι διαφορετικό πράγµα από τις
καταδίκες που έχουν υπάρξει και που έρχεται η Βουλή µε απόφασή της να τους βγάλει από τη φυλακή.
Και αν αυτό δεν µπορείτε να το καταλάβετε, τότε λυπάµαι
πάρα πολύ, διότι η ιδεοληψία σας δεν σας αφήνει να κρίνετε αντικειµενικά την κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Μπακογιάννη.
Ο συνάδελφος κ. Παπαχριστόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα µικρό παράπονο
θέλω να πω, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι εκφράζει όλους τους
νέους Βουλευτές.
Αυτή η Βουλή –και το θεωρώ πολύ θετικό- ανανεώθηκε σε ποσοστό 45%. Κάποιοι σε αυτό τον χώρο συµπεριφέρονται σαν να
τους ανήκει αποκλειστικά. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι έχουν
ιδιοκτησιακή αντίληψη για τον χώρο της Βουλής και δεν δίνεται
χρόνος ούτε δυνατότητα σε νέους ανθρώπους -που θέλω να πιστεύω ότι σε ποσοστό 100% µπήκαν στη Βουλή µε πολύ καθαρό
τρόπο κιόλας- να ακούγεται η γνώµη τους. Αυτό είναι ένα µικρό
παράπονο και θέλω να πιστεύω ότι θα διορθωθεί.
Ένα δεύτερο που θέλω πω, πριν µπω στο θέµα µου, είναι το
εξής: Θυµίζω ότι η δηµοκρατία έχει τρεις πυλώνες κι ένας από
αυτούς –τουλάχιστον έτσι λέµε όλοι, όταν δεν υποκρινόµαστεείναι η δικαιοσύνη. Έχει σχέση µε αυτό το νοµοσχέδιο. Ο αείµνηστος Σωτήρης Μπάγιας είχε προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 90, όπου έχει µεγαλύτερη ανεξαρτησία –όχι απόλυτη
ανεξαρτησία- η δικαιοσύνη, που είναι ο τρίτος πυλώνας της
πραγµατικής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας.
Ιδού, λοιπόν, δόξης πεδίον λαµπρόν να µιλάµε πραγµατικά για
δικαιοσύνη που δεν κατευθύνεται από κανέναν και να σεβόµαστε
όλοι τις αποφάσεις της ή όποιες τροποποιήσεις θέλουµε στο
µέλλον.
Κάτι ακόµη έχω να πω και µπαίνω στο θέµα µου. Άκουσα µε
µεγάλη προσοχή τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος έθεσε πολλά θέµατα, εκτός από το σηµερινό.
Υπάρχει µία αίσθηση στην κοινωνία τώρα που µιλάµε ότι το
προηγούµενο πολιτικό σύστηµα υπηρέτησε πολύ λίγες συγκεκριµένες ολιγαρχικές οικογένειες, µε έναν περίγυρο γύρω στα
πεντακόσια άτοµα. Αυτή είναι αίσθηση. Μια άλλη αίσθηση είναι
αυτή της ατιµωρησίας. Δεν τιµωρείται ποτέ κανένας πολιτικός µε
το κατάπτυστο άρθρο 86.
Θα παρακαλούσα για µεγαλύτερη σεµνότητα από τους ανθρώπους που τους βλέπει η κοινωνία σήµερα. Έχει απαξιωθεί το πολιτικό σύστηµα και τραβάµε κι εµείς τα χίλια µύρια. Κάποιοι άλλοι
µας οδήγησαν εδώ.
Σε ό,τι αφορά στο σηµερινό θέµα, θέλω να θυµίσω ότι στα γεγονότα της Νοµικής –µιλώ για τον Φεβρουάριο του 1973- τα
οποία προηγήθηκαν του Πολυτεχνείου, δεν έχω κανένα δισταγµό
να πω ότι είχαµε τη βοήθεια του Παύλου Μπακογιάννη και ήταν
κεραυνός εν αιθρία –ήµουν γιατρός στον «Ευαγγελισµό»- όταν
µάθαµε γι’ αυτήν τη φοβερή δολοφονία.
Καµµία επιείκεια δεν έχουµε για την τροµοκρατία και ξέρουµε
απ’ έξω και ανακατωτά ότι, όπου υπήρξε τροµοκρατία η καταστολή ήταν εκατό φορές πιο µεγάλη. Μπάαντερ-Μάινχοφ στη
Γερµανία: απόλυτη καταστολή στη Γερµανία. Ερυθρές ταξιαρχίες στην Ιταλία. Πνίγηκαν τότε όλα τα κινήµατα. Κανείς δεν είναι
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µε τους τροµοκράτες. Κανείς δεν συµφωνεί µαζί τους. Υπάρχει,
όµως, ένα ζήτηµα εδώ: Η δηµοκρατία έχει κανόνες; Ναι ή όχι;
Εγώ, χωρίς περιστροφές, γιατί πιστεύω ότι έχω παίξει καθοριστικό ρόλο, γιατί είµαι και γιατρός, σας λέω ότι ο Σάββας Ξηρός,
πραγµατικός τροµοκράτης, καλώς καταδικάστηκε πέντε φορές
ισόβια. Είµαι σε θέση να το ξέρω. Δεν έχει µόνο το πρόβληµα ότι
είναι τυφλός. Έχει άλλα τρία-τέσσερα εκρηκτικά προβλήµατα
από τα οποία ανά πάσα στιγµή µπορεί να πεθάνει.
Χάρηκα τον προηγούµενο συνάδελφο, που σας µίλησε για το
πώς πέθαιναν στα κελιά τότε, γιατί η νοµοθεσία ήταν σκληρή και
αυστηρή. Σας λέω, λοιπόν, ευθέως σαν γιατρός, που τυχαίνει να
ξέρω, που έχω πάει δεκάδες φορές σε αυτά τα πράγµατα που
λέγονται φυλακές και που θυµίζουν Τουρκία, Λιβύη, Συρία, Πακιστάν -αυτό θυµίζουν- ότι το ελάχιστο κάνει σήµερα ο Υπουργός
Δικαιοσύνης. Ο Σάββας Ξηρός είναι ζωντανός-νεκρός. Περιφέρεται και δεν µπορεί να αυτοσυντηρηθεί. Ναι, είναι στυγερός δολοφόνος. Αν πράγµατι είχαµε συνθήκες να του κάνουµε
αιµοκάθαρση, να του κάνουµε ανάνηψη και να δούµε όλα τα υπόλοιπα προβλήµατά του, καµµία αντίρρηση να µείνει µέσα στη φυλακή.
Θέλω, όµως, να θυµίσω και δύο παραδείγµατα ακόµη. Ο Ρούντολφ Ες, µεγάλος δυνάστης, πέθανε µέσα στις φυλακές Σπαντάου, παρ’ ότι έκραζε όλη η ανθρωπότητα -προς τιµήν τους οι
αναπτυγµένες χώρες- «Βγάλτε τον». Η Γερµανική κυβέρνηση
ήταν αυστηρή. Τον άφησε και πέθανε µέσα στη φυλακή. Καλώς
ή κακώς δεν ξέρω.
Θα πω ακόµα για το Στρατηγό Ντερτιλή, ο οποίος αρνήθηκε
αυτό που έλεγε η κ. Μπακογιάννη: «Όχι, δεν υπογράφω δήλωση». Εγώ σαν Βουλευτής, λοιπόν, αν ζούσε σήµερα, θα έκανα
αίτηση αποφυλάκισης για το χουντικό Ντερτιλή, που κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε το νεαρό στα τρία µέτρα τη µέρα του Πολυτεχνείου, εγώ που ήµουν µέσα στο Πολυτεχνείο µαζί µε το
Νίκο Μανιό, που δεν ξέρω αν είναι εδώ και που τον αγαπώ πολύ
και που είχε µία σκληρή αντιδικτατορική δράση. Αυτό για να γνωριζόµαστε και λίγο εδώ µέσα, γιατί ακούω πολύ συχνά από µια
πτέρυγα της Βουλής -λυπάµαι λίγους- να λένε ότι είµαστε ακροδεξιοί. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Δεν έχω να πω τίποτα, να
κάνω κανένα σχόλιο.
Θέλω στο θέµα µου να πω τα εξής. Συνάδελφοι, ο Τζορτζ
Σόρος έγραψε ένα βιβλίο, «Η κρίση του παγκόσµιου καπιταλισµού». Κανείς δεν θα ήθελε να τον έχει φίλο. Εκεί έλεγε ότι αυτήν
τη στιγµή η παραβατικότητα θα αυξηθεί. Ποιος τα έλεγε αυτά;
Ο άνθρωπος των αγορών, που κανείς από εµάς δεν θα ήθελε να
τον έχει φίλο. Τους λέει: Τι κάνετε; Πνίγετε τον κόσµο αυτήν τη
στιγµή. Τον έχετε στεγνώσει. Ογδόντα έξι µεγιστάνες έχουν
πλούτη όσα τα τρεισήµισι φτωχότερα δισεκατοµµύρια του πλανήτη. Αν αυτό δεν πυροδοτεί την παραβατικότητα, τι την πυροδοτεί; Αν σε ένα χωριό ένας έχει τα πλούτη και άλλοι εκατό είναι
φτωχοί, τι θα κάνουν; Δεν θα τον ληστέψουν; Πιθανώς και θα τον
σκοτώσουν.
Πιστεύω ότι η παραβατικότητα και η ακραία της µορφή, που
είναι η τροµοκρατία, έχει βαθιά κοινωνικά αίτια. Ένα µικρό βήµα
είναι αυτό που κάνει σήµερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ένα πολύ
µικρό βήµα. Εγώ θα το ήθελα πιο ισχυρό. Είναι ίσως η πρώτη
πραγµατική µεταρρύθµιση στα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Θέλω ακόµη να θυµίσω ότι η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία
έχουν ελάχιστη παραβατικότητα, σε σχέση µε φτωχές χώρες, µε
χώρες, όπως το Πακιστάν, η Τουρκία, η Λιβύη, η Συρία όπου η
παραβατικότητα ανεβαίνει στο 60% και στο 70%.
Συνεπώς, ναι, όταν κάποιος είναι παραβατικός πρέπει να τιµωρείται. Πρέπει να δείχνουµε επιείκεια εκεί που πρέπει; Ναι. Εγώ
ευθέως σας λέω το εξής: Ας τολµήσουµε στην επόµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος το άρθρο 90 -όπως έλεγε ο Μπάγιας,
ίσως και πιο εξτρεµιστικά- να το τροποποιήσουµε. Να µη διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο η δικαιοσύνη, αν θέλουµε να
λέµε και να είµαστε ειλικρινείς ότι είναι πυλώνας της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε κάνοντας µία έκκληση για ανοχή στο
χρόνο όσον αφορά τους νέους Βουλευτές, γιατί εµείς δεν µιλάµε
σχεδόν ποτέ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι ένα νοµοσχέδιο που, όχι µόνο το υπερψηφίζουµε, αλλά
θεωρούµε ότι κινείται και προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρούµε
ότι είναι ένα πρώτο βήµα και είµαστε εδώ, ώστε αυτό το µικρό
βήµα να το κάνουµε όλο και µεγαλύτερο. Είναι γεγονός -και το
ξέρετε- ότι όσοι βγαίνουν από τις φυλακές σήµερα, γίνονται χειρότεροι. Ξέρετε τι κάνουν ο Βλαστός και οι άλλοι µέσα στη φυλακή, που έχουν χρήµα, ενώ οι φουκαράδες και οι άλλοι θα
βγουν χειρότεροι! Είναι πραγµατικά ένα βήµα, λοιπόν, για να σωφρονίσουµε κάποιους προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι’ αυτό το
χαιρετίζω και το ψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ και συγχωρείστε µου την ένταση.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κ. Τσανάκα Αλεξάνδρα,
µετά η κ. Ταχιάου Χριστίνα, ενώ µετά θα δώσω το λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Κουτσούκο.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαι
µία από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχει υπογράψει και τις
τρεις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Αυτό το έπραξα στηριζόµενη στο τρίπτυχο που συνιστούσε το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ
τις τελευταίες εκλογές, το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης: αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, δηµοκρατία.
Υποστηρίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο, µαζί µε τις τρεις τροπολογίες, υπηρετεί και τους τρεις άξονες. Το νοµοσχέδιο δίνει αξιοπρέπεια µε τα άρθρα 2, 4 και 7 στα πιο αδύναµα τµήµατα των
φυλακισµένων, όπως είναι οι ανήλικοι, οι χρήστες ναρκωτικών
και οι µικροπαραβάτες. Και οι τρεις τροπολογίες θεραπεύουν
κατ’ ελάχιστο –αλλά το κάνουν- το αίσθηµα της δικαιοσύνης. Χαίροµαι που ο κύριος Υπουργός, έστω και µε κάποιες αλλαγές,
έκανε δεκτές τις τροπολογίες που συνθηµατικά αναφέρονται ως
κουκουλονόµος και DNA.
Για τον λόγο αυτό, θα ασχοληθώ µόνο µε την τρίτη τροπολογία, την οποία µέχρι σήµερα δεν έκανε δεκτή ο Υπουργός. Δυστυχώς, ο κύριος Υπουργός δεν είναι εδώ για να µε ακούσει,
αλλά ελπίζω ότι θα µεταφερθούν αυτά που θα πω.
Θα εστιάσω, λοιπόν, στην τροπολογία που αφορά την παύση
δίωξης των συνδικαλιστών, δηλαδή στη δικαιοσύνη και τη δηµοκρατία. Οι αγώνες των εργαζοµένων, αλλά και των πολιτών στα
κινήµατα προστατεύονται από το Σύνταγµα της χώρας. Οι αγώνες των εργαζοµένων και των κινηµάτων αποτελούν µέσο πίεσης
στους εργοδότες και τις κυβερνήσεις που µέχρι σήµερα εξυπηρετούσαν τα αφεντικά για µια καλύτερη ζωή, για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και ενώ, όπως είπαµε το Σύνταγµα, µε το άρθρο
23 προστατεύει το δικαίωµα στην απεργία, στην πράξη διάφοροι
νόµοι το ποινικοποιούν.
Με βάση, λοιπόν, τα άρθρα 290, 291 και 292 του Ποινικού Κώδικα, αλλά και µε το άρθρο 34 παράγραφος 12 και 12 Α’ του ν.
2696/1999, είκοσι ναυτεργάτες στη Θάσο καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε οκτώ µήνες φυλάκιση για τη συµµετοχή τους στην
απεργία που έγινε στις 11 Μαρτίου 2010 και έπεται η συνέχεια
των δικών.
Ποιος είναι ο χώρος δουλειάς των ναυτεργατών; Πού θα συγκεντρωθούν όταν κάνουν απεργία; Δεν θα πάνε στο λιµάνι; Πού
θα πάνε; Είναι δυνατόν οι απεργοί να κατηγορούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών; Και οι ταξιτζήδες; Οι φορτηγατζήδες; Εάν
τις κινητοποιήσεις τους δεν τις κάνουν στο χώρο δουλειάς τους,
δηλαδή στο δρόµο, πού θα τις κάνουν; Όλοι αυτοί, διεκδικώντας
µιας καλύτερη ζωή, αλλά και προασπιζόµενοι τα δικαιώµατά
τους, βρέθηκαν ή και βρίσκονται αντιµέτωποι µε ποινικές διώξεις
και καταδίκες.
Υποστηρίζω, λοιπόν, ότι η ψήφιση αυτής της τροπολογίας επιφέρει το αίσθηµα της δικαιοσύνης και την ίση αντιµετώπιση των
πολιτών, αφού αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Με το άρθρο
25 του ν. 2721/1999 έγινε η παύση των διώξεων στους αγρότες
που συµµετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις το Μάιο του
1997.
Υποστηρίζω ότι η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας και η
παύση της δίωξης των απεργών ναυτεργατών για την παρακώλυση συγκοινωνιών αποτελεί ένα λιθαράκι στην αποκατάσταση
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της δηµοκρατίας και στην τήρηση του Συντάγµατος και παρακαλώ τον Υπουργό να το ξαναδεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε κι εµείς
κυρία συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Ταχιάου έχει τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
βέβαια από χθες το πρωί πρέπει να πω ότι έχω αλλάξει -δεν ξέρω
πόσες φορές- την οµιλία µου, ανάλογα µε το κλίµα. Την έχω προσαρµόσει περισσότερο στον κ. Παρασκευόπουλο. Δυστυχώς,
δεν είναι εδώ αυτήν τη στιγµή.
Το νοµοσχέδιο που έχει κατατεθεί, υποτίθεται ότι αφορά τη
βελτίωση των συνθηκών κράτησης και γενικότερα τον σωφρονισµό. Για µία ακόµα φορά, λοιπόν, η Κυβέρνηση βάζει έναν φιλολαϊκό τίτλο-βιτρίνα, που συνήθως έχει λίγη σχέση µε το
περιεχόµενο των νοµοσχεδίων. «Εκβιάζει» την ψήφο, πετυχαίνει
κάποιον άλλον σκοπό και στέκεται µακριά από οποιαδήποτε µεταρρύθµιση, ενώ συνεχώς υπόσχεται ότι θα γίνουν κινήσεις προς
αυτήν την κατεύθυνση, την κατεύθυνση της µεταρρύθµισης.
Το νοµοσχέδιο αυτό έχει βαφτιστεί «Μεταρρυθµίσεις ποινικών
διατάξεων». Και πώς γίνεται αυτό θα ήθελα να µάθω από τον
κύριο Υπουργό. Αδειάζοντας τις φυλακές; Απολύοντας τους καταδικασµένους κρατουµένους άνευ όρων και στέλνοντάς τους
στο σπίτι τους; Είναι αυτό µεταρρύθµιση; Εάν αυτό είναι µεταρρύθµιση, τέτοια έκαναν και οι προηγούµενοι.
Λέει δε, ο κύριος Υπουργός -και έχει απόλυτο δίκιο- ότι δεν δηµιούργησε τις πολύ κακές συνθήκες στις ελληνικές φυλακές και
ότι φυσικά πρέπει να τις βελτιώσει. Η έκθεση του Συµβουλίου
της Ευρώπης, όπως και αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων, κατηγορούν την Ελλάδα για τις κακές δοµές και τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης κι αυτό πρέπει να αλλάξει άµεσα.
Και έτσι είναι, έχετε δίκιο. Οι προηγούµενες κυβερνήσεις επί
δεκαετίες δεν πρόλαβαν να τα αλλάξουν, αλλά δεν είναι δυνατόν
και εσείς να τα αλλάξετε µε οριζόντια µέτρα αποφυλάκισης άνευ
όρων και προϋποθέσεων και να συνεχίζετε την ίδια κακή πρακτική. Επαναλαµβάνετε µία κακή πρακτική.
Εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, που δυστυχώς απουσιάζετε, είπατε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επαναληφθεί διατάξεις οριζόντιας αποφυλάκισης και το µέτρο δεν έχει πετύχει. Το
αναφέρει αυτό και η έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης. Το
είπαν εχθές, τόσο ο εισηγητής του Ποταµιού, ο κ. Φωτήλας, όσο
και ο κ. Καρκατσούλης, ο οµιλητής. Η έκθεση του 2014 λέει επί
λέξει: «Τα µέτρα πρόωρης αποφυλάκισης δεν είχαν τελικά το παραµικρό αποτέλεσµα».
Σχετικά µε το επείγον του νοµοσχεδίου, επικαλείστε τις κακές
πρακτικές των προηγούµενων κυβερνήσεων και την ίδια την έκθεση, η οποία επισηµαίνει την αποτυχία των κακών πρακτικών,
αλλά εσείς είστε εδώ για να τις επαναλάβετε. Cos fanno tutti,
έτσι κάνουν όλοι. Χρησιµοποιείτε αυτό σαν δικαιολογία για να
επαναληφθούν κακές πρακτικές.
Αναφέρεστε σε απόλυση κρατουµένων για δήθεν ανθρωπιστικούς λόγους µετά από δέκα έτη έκτισης της ποινής τους. Και
θέλω εγώ να κάνω µία απλή ερώτηση. Καθίσταται ανθρωπιστικός
λόγος µόνο µετά το πέρας των δέκα ετών; Δηλαδή αν κάποιος
έχει τόσο σοβαρό πρόβληµα υγείας, ο εξανθρωπισµός αυτός
στους όρους κράτησης µέσα στις φυλακές δεν πρέπει να υπάρχει από την πρώτη µέρα; Ανθρωπισµός είναι η άτακτη αποφυλάκιση;
Και είναι λυπηρό, γιατί ο κύριος Υπουργός είναι ένας άνθρωπος εγνωσµένης ευαισθησίας, καλλιεργηµένος κι έχει µία πολύ
καλή ευκαιρία να κάνει τη διαφορά, να λύσει το πρόβληµα, αλλάζοντας και την προσέγγιση του εγκλήµατος.
Για µένα, καλά κάνει να έχει διάλογο µε τους πάντες. Συµφωνώ
και δεν εγκαλώ κανέναν για τον διάλογο. Προσωπικά, στο συγκεκριµένο ζήτηµα έχω πάει και ένα βήµα παραπέρα. Πριν από
ενάµισι χρόνο τοποθετήθηκα δηµοσίως µε άρθρο στο «Protagon»
σχετικά µε συµµαθητή µου, ο οποίος καταδικάστηκε ως µέλος
της «17 Νοέµβρη». Εξέτισε ποινή και έδειξε µεταµέλεια. Είναι εκπαιδευτικός και απολύθηκε λόγω του ιστορικού του.
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Και εγώ, λοιπόν, ισχυριζόµουν, έχοντας προσωπική άποψη για
τον άνθρωπο και πιστεύοντας στη µεταµέλειά του, ότι ένας µεταµεληθείς τροµοκράτης µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχοντας περάσει από τη σκοτεινή πλευρά
της ζωής κι έχοντας επιδείξει ειλικρινή µεταµέλεια. Θα µπορούσε,
λοιπόν, κατά τη γνώµη µου, ένας τέτοιος άνθρωπος να συµβάλλει
αποτελεσµατικά στον πόλεµο της βίας. Το έγραψα, τοποθετήθηκα
δηµοσίως και το λέω και τώρα, γιατί πιστεύω ότι έτσι µπορεί να
γίνει διάλογος.
Το πρόβληµα όµως µε τον άλλον διάλογο, τον οποίον επικαλείστε εδώ µέσα, είναι ότι δεν είναι διάλογος ο οποίος έχει σαν στόχο
τον σωφρονισµό, την αποσυµφόρηση των φυλακών και την επανένταξη των κρατουµένων. Το πρόβληµα είναι ότι ο διάλογος
αυτός έχει σκοπό να παρουσιάσει καταδικασµένους εγκληµατίες
για στυγερά εγκλήµατα πιο ανθρώπινους στην κοινωνία, αποξενωµένους από τα εγκλήµατά τους.
Θα έπρεπε όµως να γνωρίζετε πολύ καλά ότι µε τους τρόπους
αυτούς που χρησιµοποιείτε, δεν µεταρρυθµίζετε. Αντίθετα, αποποινικοποιείτε και ελαφρύνετε τα εγκλήµατα.
Δεν κάνετε το σωφρονιστικό σύστηµα λιγότερο απάνθρωπο,
συντελείτε στην απενοχοποίηση της βίας µε πολιτικά κίνητρα.
Άθελά σας δε, συµβάλλετε και στην αυστηροποίηση των ποινών επισηµάνθηκε και προηγουµένως αυτό- καθώς είναι αποδεδειγµένο ότι οι δικαστές επιβάλλουν αυστηρότερες ποινές,
γνωρίζοντας ότι κάποια στιγµή θα έρθει ένα νοµοσχέδιο αποσυµφόρησης των φυλακών.
Λέµε ότι το Ποτάµι θα στηρίξει οτιδήποτε σωστό θα έρθει στη
Βουλή. Όµως, πού είναι αυτό το σωστό νοµοσχέδιο που αφορά
τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και τις ανθρώπινες δοµές;
Πού είναι το νοµοσχέδιο που επιδιώκει πραγµατικό σωφρονισµό
και οµαλή επανένταξη;
Με το παρόν νοµοσχέδιο, στην ουσία το κράτος παραδέχεται ότι
δεν έχει την ικανότητα να αποδώσει δικαιοσύνη, ότι δεν έχει τη δυνατότητα να σωφρονίσει και στέλνει σπίτι τους τους κρατουµένους. Θα έπρεπε, όµως, το κράτος, σε κάθε περίπτωση, να µπορεί
να περιθάλψει οποιονδήποτε µέσα στο πλαίσιο της φυλάκισής του.
Έχει πολλά προβλήµατα το νοµοσχέδιο. Για παράδειγµα, δεν
εξυπηρετεί την ισονοµία ανάµεσα σε ανάπηρους και µη πριν το
έγκληµά τους. Οι πρώτοι γνωρίζουν εκ των προτέρων την ελαφρύτερη µεταχείρισή τους και σίγουρα δεν έχουν σαν αντικίνητρο την
τιµωρία. Έτσι, µε αυτό το αληθές πρόσχηµα της βελτίωσης του
σωφρονιστικού συστήµατος, του αναγκαίου για την κοινωνία, το
οποίο το Ποτάµι θα στήριζε, εσείς περνάτε άσχετα, πλην φωτογραφικά, µέτρα αποφυλάκισης.
Το νοµοσχέδιο αυτό καθιστά τα εγκλήµατα ουσιαστικά ατιµώρητα και η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θέλει µε αυτό το νόµο
να σταµατήσει τη ντροπή. Πώς θα σταµατήσει δηλαδή τη ντροπή,
πώς θα σταµατήσει την αθλιότητα, τη βία, τα ναρκωτικά, την οργάνωση νέων εγκληµάτων µέσα στις φυλακές; Με το να ξεφορτωθείτε το πρόβληµα και να το στείλετε στο σπίτι του;
Κανένα µέτρο δεν αφορά το σωφρονισµό και τις καλύτερες συνθήκες κράτησης στα καταστήµατα. Κανένα µέτρο δεν έρχεται να
θεραπεύσει αυτά για τα οποία κατηγορείται η Ελλάδα. Οι εκθέσεις
και οι δικαστικές αποφάσεις θέλουν καλύτερες φυλακές, όχι ανοιχτές φυλακές. Δεν λέµε να στείλουµε τους τροµοκράτες-δολοφόνους στα σπίτια τους.
Σχετικά, τώρα µε τις µεταρρυθµίσεις έχω ένα µέτρο ουσιαστικής µεταρρύθµισης να προτείνω και είναι απορίας άξιον το ότι οι
λέξεις «αγροτικές φυλακές» απουσιάζουν από παντού, από κάθε
διάλογο. Το σιτηρέσιο των φυλακών και των φυλακισµένων είναι
κοντά στα δύο ευρώ για τρία γεύµατα την ηµέρα. Ας µην πάµε
τώρα στις συγκρίσεις για επιδόµατα και κρουασάν, δεν έχουµε
τώρα χρόνο και δεν υπάρχει λόγος.
Αν σκεφτούµε µόνο ότι δύο αγροτικές φυλακές της Κασσάνδρας και της Κασσαβέτειας διαθέτουν κοντά στις δέκα χιλιάδες
στρέµµατα, που µπορούν να αξιοποιηθούν, µπορούν να καλλιεργηθούν, µπορούν να δώσουν παραγωγή και να δηµιουργήσουν µία
καταπληκτική ευκαιρία και για αποσυµφόρηση και για βελτίωση
των όρων κράτησης, να προσφέρουν εργασία, να παράγουν έργο,
επανένταξη, αληθινό σωφρονισµό και να σιτίσουν και άλλες φυλακές.
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Αρκεί να σας αναφέρω ότι οι αγροτικές φυλακές της Κασσάνδρας παράγουν περίπου 700 τόνους πολύ υψηλής ποιότητας
σκληρό σιτάρι, υπάρχουν πάρα πολλά στρέµµατα από πρόσφορα ελαιόδεντρα. Αυτά τα προϊόντα, τα οποία θα µπορούσαν
να γίνουν τροφές για τη σίτιση των φυλακισµένων, καταλήγουν
ζωοτροφές. Και το ακόµα χειρότερο σε αυτήν την ιστορία είναι
ότι οι αγροτικές φυλακές παραµένουν άδειες ή ανενεργές, δεν
υπάρχει υποδοµή και οργάνωση, ακόµα και στο στάδιο των αιτήσεων και τη µεταγωγή τους εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Με ελάχιστα χρήµατα, όχι περισσότερα των πέντε εκατοµµυρίων, όπως έχει υπολογιστεί, όλα κοινοτικά και µε τη σύµπραξη
των αρµόδιων Υπουργείων, µπορεί να ανασυνταχθεί ο χάρτης
των αγροτικών φυλακών στην Ελλάδα και να γίνουν υποδειγµατικές για όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Χρειάζεται πολιτική βούληση
και ευστροφία. Με τέτοιες διαδικασίες θα υπάρχει δυνατότητα
να φεύγουν από τη φυλακή και βαρυποινίτες, έχοντας στο χέρι
τους µία πιστοποίηση της γνώσης των αγροτικών εργασιών. Έτσι
βελτιώνονται οι συνθήκες κράτησης και επανένταξης κι αυτή
είναι η πολιτική στην οποία επιµένει η Ευρωπαϊκή Ένωση -τη στηρίζει κιόλας-, επιµένουµε και εµείς.
Θα καλούσα τον κύριο Υπουργό να αντιµετωπίσει το θέµα του
σωφρονισµού και της επανένταξης µε σοβαρότητα και µε ανοιχτό µυαλό, όχι µε ανοιχτές φυλακές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Ο κ. Κουτσούκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
έχει το λόγο και µετά ο κ. Χατζησάββας από τη Χρυσή Αυγή.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συνέδεα έτσι και αλλιώς στο
τέλος της οµιλίας µου το νοµοσχέδιο, που έχει καταθέσει και σήµερα συζητάµε, η Κυβέρνηση µε τη γενικότερη συγκυρία για να
το εντάξουµε σε ένα πλαίσιο, στο οποίο βρίσκεται σήµερα η
χώρα και κινείται.
Θα το κάνω ανάποδα, διότι ο αξιότιµος Υπουργός Εσωτερικών
κ. Βούτσης και χθες και σήµερα µας προκάλεσε να πούµε ως
ΠΑΣΟΚ τι λέµε για τη διαπραγµάτευση και για τις κόκκινες γραµµές της Κυβέρνησης.
Από την πλευρά του, καθώς είναι ο πανθ’ ορών της Κυβέρνησης και εποπτεύων γενικώς για την τήρηση της σωστής γραµµής, σωστά το κάνει. Διότι εκείνο που έχει ανάγκη σήµερα ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι µια τόνωση ιδεολογική και πολιτική. Και αυτήν την
αναζητεί είτε πολιτικοποιώντας µέτρα και όχι µεταρρύθµιση,
όπως είναι το συζητούµενο νοµοσχέδιο -και θα αναφερθώ- είτε
αναζητώντας ακόµα και εσωτερικούς εχθρούς.
Θα έλεγα –κι ας µπει σε εισαγωγικά η τοποθέτησή µου αυτήότι «δεν δικαιούται» ο κ. Βούτσης να µας καλεί να τοποθετηθούµε, καθώς θέλω να του θυµίσω ότι όταν ευρίσκετο σε εξέλιξη
η διαπραγµάτευση µε τους εταίρους µας και τους δανειστές µας,
τους αποκαλούµενους θεσµούς τώρα -και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
καλό δίκτυο στα social media, µπορεί να αναζητήσει τις σχετικές
ανακοινώσεις και τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ- είχαµε θέσει τις
δικές µας κόκκινες γραµµές, οι οποίες αφορούσαν: όχι στη µείωση των µισθών, των συντάξεων, όχι στις οµαδικές απολύσεις,
όχι στο ΦΠΑ στα νησιά.
Ενόψει της διαπραγµάτευσης καλούσαµε τότε τον ΣΥΡΙΖΑ να
πάρει θέση απέναντι σε αυτές τις κόκκινες γραµµές και να τοποθετηθεί στο συγκεκριµένο πλαίσιο που εµείς θέταµε και λέγαµε
να κλείσει η διαπραγµάτευση, χωρίς άλλο αίµα –αρκετά πλήρωσε ο λαός, δεν αντέχει άλλο η κοινωνία, η Ελλάδα έχει κάνει
πρόοδο- να πάµε στη λεγόµενη προληπτική πιστωτική γραµµή
για να φύγουµε από το µνηµόνιο –γιατί για να φύγεις από το µνηµόνιο πρέπει να πας στις αγορές και κάποιος να σε δανείσει- να
κλείσουµε τη σχέση µας µε το ΔΝΤ, αξιοποιώντας και τα 11 δισεκατοµµύρια του ΤΧΣ -που τώρα δεν τα έχουµε, τα έδωσε πίσω
ο κ. Βαρουφάκης- και φυσικά, ως αποτέλεσµα όλης αυτής της
συµφωνίας, θα ήταν η συζήτηση για το χρέος, τα παραµετρικά,
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αυτά που έχει αποφασίσει το Συµβούλιο Κορυφής του Νοέµβρη
του 2012. Αυτό το πλαίσιο παρουσιάζαµε τότε, αυτές τις κόκκινες
γραµµές θέταµε και καλούσαµε τον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει θέση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε «εκλογές». Και το πώς προκάλεσε εκλογές,
είναι γνωστό. Προκάλεσε τις εκλογές αξιοποιώντας –εκµεταλλευόµενος, θα έλεγα- θεσµικά τη συνταγµατική υποχρέωση της
Βουλής να εκλέξει Πρόεδρο της Δηµοκρατίας µε εκατόν ογδόντα
Βουλευτές. Και όχι απλώς δεν συναίνεσε στην εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, αλλά υπονόµευσε και την οποιανδήποτε
συνεννόηση µπορούσε να υπάρξει εντός Βουλής, στήνοντας όλο
αυτό το σκηνικό των αργυρώνητων Βουλευτών. Και έτσι οδηγηθήκαµε στις εκλογές, που βγήκε πρώτο κόµµα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως
επιθυµούσε διακαώς να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
Και του ευχηθήκαµε στις 25 του Γενάρη το βράδυ καλή επιτυχία. Και του είπαµε: Πάρτε τις δικές µας κόκκινες γραµµές, αξιοποιείστε την εκλογική σας νίκη, πηγαίνετε ένα βήµα παραπέρα
και κάντε την Εθνική Επιτροπή Διαπραγµάτευσης, αφού θέλετε
εθνικό µέτωπο για τη διαπραγµάτευση!
Αν αυτά δεν τα κάνεις µετά από τόσους µήνες, εάν πελαγοδροµείς µεταξύ µιας µάχης µε τις λέξεις, για να καταλήξεις σε
µια συµφωνία στο Eurogroup στις 20 του Φλεβάρη, χάνεις ένα
µήνα στη µετάφραση για να πας στις 20 του Μάρτη και στη Σύσκεψη των Επτά και ακόµα βρίσκεσαι στην αλληλογραφία των
mail του κ. Βαρουφάκη -ων ουκ έστιν αριθµός!- για να ερµηνεύσεις τη διαπραγµάτευση, δεν µπορείς να ζητάς αυτήν τη στιγµή
να σου πουν οι άλλοι τη θέση τους, παρά είσαι υποχρεωµένος
στην Εθνική Αντιπροσωπεία να πεις το δικό σου σχέδιο!
Και το σχέδιο της Κυβέρνησης µέχρι τώρα δεν το ξέρουµε, δεν
είναι σαφές. Κερδίζει χρόνο µέρα µε τη µέρα, εβδοµάδα µε τη
εβδοµάδα, µήνα µε το µήνα και µετατίθενται ως κινητή εορτή οι
ηµεροµηνίες της εθνικής συµφωνίας για να πάµε στον Ιούνιο,
όπου σε ένα όµορφο αµπαλάζ θα πακεταριστούν όλες οι υπολειπόµενες δόσεις έναντι ενός καινούργιου µνηµονίου, µιας καινούργιας συµφωνίας. Επιτέλους, φέρτε την, πείστε την
Κοινοβουλευτική σας Οµάδα να την ψηφίσει, για να υπάρξει ένα
σταθερό και ασφαλές πλαίσιο που έχει ανάγκη σήµερα η χώρα.
Εν όψει αυτού του κενού ενός ασφαλούς πλαισίου αναφοράς,
όντως έχει ανάγκη η Κυβέρνηση µιας εσωτερικής ιδεολογικοπολιτικής τόνωσης για να σταθούν οι Βουλευτές της, που ως ενεοί
παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε προσπάθεια να
παρουσιαστούν αυτά τα µέτρα, που εισηγείται το νοµοσχέδιο ως
µεταρρύθµιση.
Στα χέρια του το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, έχει τον Ποινικό Κώδικα, έχει τον Σωφρονιστικό
Κώδικα. Αν δεν µε απατά η µνήµη µου, η Επιτροπή του Σωφρονιστικού Κώδικα της Βουλής έχει οµόφωνες αποφάσεις για τις
αλλαγές που απαιτούνται, διότι όντως οι διαπιστώσεις που γίνονται εδώ, απ’ αυτό το Βήµα, όχι τώρα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια
για την κατάσταση στις φυλακές, είναι έτσι και χειρότερα.
Άρα, λοιπόν, υπήρχε πεδίον δόξης λαµπρό να συζητήσουµε
µία µεταρρύθµιση και ειδικά µε προοδευτικό χαρακτήρα, µιας
και έχουµε µια Κυβέρνηση για πρώτη φορά αριστερά, όπως ισχυρίζεται.
Αντ’ αυτού, έχουµε µέτρα. Ποια είναι τα µέτρα; Είναι µέτρα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, µε τα οποία και εµείς συµφωνούµε.
Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η Βουλή ψηφίζει
µέτρα ανθρωπιστικού χαρακτήρα.
Είχε την ευγένεια ο παριστάµενος Υπουργός Δικαιοσύνης να
αναφερθεί χθες στους προκατόχους του, τον Αθανάσιο Κανελλόπουλο, τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, θα πρόσθετα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Επίσης τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω ξαναµιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θα έχετε ανοχή.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όχι, δεν θέλω την ανοχή σας, θέλω
το χρόνο που δικαιούµαι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Είναι η δευτερολογία
σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όχι, δεν είναι δευτερολογία, είναι
πρωτολογία. Έχω δώδεκα λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω µιλήσει.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Δεν έχει µιλήσει καθόλου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν έχω πάρει καθόλου το λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Και οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι οκτώ λεπτά έχουν πάρει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι είχαν αξιοποιήσει το χρόνο τους πρωτολογόντας. Αυτή είναι
παράκληση για να ολοκληρώσω.
Αναφέρω επίσης τον κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, τον τελευταίο
Υπουργό που πήρε µέτρα και τα οποία θυµάµαι επίσης ότι τα είχε
ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έχουµε πάρει πολλές φορές µέτρα. Δεν µπορείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, να µας κατατάσσετε στην τάξη των Ιαβέρηδων. Με τον
Αγιάννη είµαστε, µε τους «φτωχοδιαβόλους» είµαστε, απλώς δεν
είµαστε µε τους µεγαλοεγκληµατίες, µε τους ποινικούς κατάδικους, µε τους εµπόρους, µε τους τροµοκράτες. Δεν είµαστε µ’ αυτούς. Γι’ αυτό, λοιπόν, και ψηφίζουµε τα µέτρα και σας ζητάµε
τους διαχωρισµούς.
Δεν µπορείτε να µας ταυτίζετε µε την ακροδεξιά, επειδή σας
κάνουµε την κριτική. Διότι, ενώ αποδέχεστε τη λογική των φυλακών υψίστης ασφαλείας που δεν υπάρχουν. Τις καταργείτε, χωρίς
να έχετε διασφαλίσει το τι θα γίνουν αυτοί οι επικίνδυνοι ποινικοί
κρατούµενοι, οι οποίοι προφανώς καταπατούν τα δικαιώµατα και
των άλλων φυλακισµένων, οι οποίοι έχουν και αυτοί ανάγκη µιας
σχετικής προστασίας. Δεν µπορεί να τους ρίξετε στα δίχτυα της
µαφίας, ούτε µπορεί να µας κάνετε κριτική, επειδή σας λέµε ότι
το εθνικό µέτωπο κατά της τροµοκρατίας, όπως το εθνικό µέτωπο
κατά του φασισµού, είναι ανάγκη να τηρείται. Είναι κατάκτηση της
δηµοκρατίας, της Μεταπολίτευσης, θα έλεγα, του µεταπολεµικού
κράτους.
Λέτε ότι έχουµε παρεκκλίνει σε ακροδεξιές γραµµές, όταν ταυτόχρονα συγκυβερνάτε µε ένα κόµµα που έχει έναν Αρχηγό, ο
οποίος έχει όχι µόνο µια ακροδεξιά ρητορεία, αλλά και µια ακροδεξιά πρακτική, όταν χθες ο παριστάµενος Υπουργός Δικαιοσύνης
έκανε το ολίσθηµα να κάνει κριτική στον εισαγγελέα, για να του
πει τι πρέπει να κάνει για να δίνει άδεια στη Χρυσή Αυγή. Άλλη
δουλειά η Βουλή, άλλη δουλειά η εκτελεστική εξουσία, άλλη δουλειά η δικαστική εξουσία. Αυτά τα ξέρει πρώτος και καλύτερος και
οφείλει να τα προστατεύει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και να προσπαθείτε να ιδεολογικοποιήσετε και να πολιτικοποιήσετε τα µέτρα και
όχι τη µεταρρύθµιση, όσον αφορά στην ποινικοποίηση της φτωχοποίησης, η οποία, όπως είπαν πολλοί αγορητές σας, ήταν αποτέλεσµα των µνηµονίων –ξεχνώντας το τι συνθήκες επικρατούσαν
στις φυλακές και πριν τα µνηµόνια- η ανατροπή δεν µπορεί να γίνει
σε συνθήκες φτωχοποίησης της χώρας. Προοδευτική πολιτική σε
συνθήκες φτωχοποίησης της χώρας δεν γίνεται. Οποιαδήποτε
προοδευτική πολιτική πρέπει να πατάει σ’ ένα ασφαλές πλαίσιο
όπου µια χώρα παράγει και µοιράζει δίκαια τα αποτελέσµατα της
παραγωγής, µε την κοινωνία και τους παραγωγούς συµµέτοχους.
Σ’ αυτό το µοντέλο ελάτε να συζητήσουµε και να συµφωνήσουµε.
Και για να κάνω µία σύντµηση του χρόνου που δικαιούµαι, για
να µη µαλώνω µε το Προεδρείο και να υπακούσω στην παρέκκλισή
του, θα τελειώσω λέγοντας τούτο:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς µπορούµε να υπερηφανευτούµε ότι στο χώρο αυτό είµαστε πάντα µια προοδευτική δύναµη
µεταρρυθµίσεων. Είχε πάλι την καλοσύνη ο κ. Βούτσης να αναφερθεί στο θέµα της άδειας. Το έχουµε όχι απλά νοµοθετήσει,
αλλά το έχουµε υπερασπιστεί, κύριε Υπουργέ. Και θυµάστε τις
δικές µας πρωτοβουλίες σε αυτήν την Αίθουσα για την υπόθεση
Ρουµανού. Άρα, µην χτυπάτε ανοιχτές πόρτες.
Με αυτή τη λογική, µιας προοδευτικής µεταρρυθµιστικής δύναµης, θα ψηφίσουµε και θα καταψηφίσουµε τα συγκεκριµένα
άρθρα του νοµοσχεδίου, όπως σας εξήγησε η εισηγήτριά µας, η
κ. Γεννηµατά, και όπως πιστεύω θα έχει την ευκαιρία στη δευτερολογία της να διευκρινίσει και επί των άρθρων και επί των τρο-
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πολογιών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Κουτσούκο.
Ο κ. Χατζασάββας έχει τον λόγο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Θα µας πείτε τη σειρά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μετά τον κ. Χατζησάββα είναι η κ. Κεφαλογιάννη, ο κ. Ψυχογιός, η κ. Γαϊτάνη, ο κ.
Καράογλου. Σας είπα τους τέσσερις επόµενους.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Σας ζήτησα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αν θέλετε να µιλήσετε,
µετά από τον κ. Χατζησάββα και έναν ακόµα συνάδελφο, θα πάρετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή έγινε κάποια αναφορά, να πω: Τσουκάτος, Τσοχατζόπουλος, Μαντέλης, Παπαντωνίου, Τσοβόλας.
Να πω και κάτι ακόµα, γιατί κάθοµαι ώρες εδώ και περιµένω να
µιλήσω. Αυτά µε τα «επί προσωπικού»! «Επί προσωπικού» ο ένας,
«επί προσωπικού» ο άλλος! Σκεφτείτε τι έχει να γίνει αν κάθε φορά
που αναφέρεται κάποιος στη Χρυσή Αυγή παίρνουµε και εµείς το
λόγο επί προσωπικού. Θα καθόµασταν εδώ εικοσιτετράωρα να µιλάµε για τα «επί προσωπικού».
Αυτά που θέλω να πω εγώ δεν θέλω να τα εκλάβει κανένας από
εσάς ως παράπονα, γιατί δεν είναι παράπονα. Μακριά από εµένα
κάτι τέτοιο. Θέλω απλά να δώσω µια ευκαιρία στους νέους Βουλευτές των άλλων κοµµάτων να αισθανθούν όπως αισθάνθηκα
εγώ τις έννοιες που ακούγονται κάθε µέρα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, ακόµα και τώρα επί της αρχής και επί των άρθρων, όπως
παραδείγµατος χάριν η έννοια «ελευθερία λόγου».
Όταν κατέβηκα στην Αθήνα ως Βουλευτής πλέον, οι παλιότεροι
συναγωνιστές Βουλευτές µού είπαν ότι θα πρέπει να ξέρω πως
αυτά που θα πω από Βήµατος Βουλής µπορεί αύριο να τα συναντήσω σε κάποια δικογραφία εναντίον µου σε κάποιο δικαστήριο.
Επίσης, βλέπω να απαγορεύονται κάποιες λέξεις. Απαγορέψτε
όσες λέξεις θέλετε. Τα προβλήµατα αυτά παραµένουν.
Δηµοκρατία. Καλά, εδώ θα µπορούσα να µιλάω επί ώρες. Τα
µισά έδρανα της Χρυσής Αυγής είναι άδεια. Είναι άδεια, επειδή
ένας Εισαγγελέας είπε ότι δεν είναι δουλειά των Ελλήνων Βουλευτών να πηγαίνουν στη Βουλή. Απ’ ό,τι βλέπω όµως και σε κάποιες
άλλες πτέρυγες, οι Βουλευτές πιστεύουν ακριβώς το ίδιο.
Η άλλη αίσθηση της δηµοκρατίας που εγώ εξέλαβα ως νέος
Βουλευτής είναι στο θέµα των ερωτήσεων. Κάνανε Έλληνες Βουλευτές ερωτήσεις στην κ. Χριστοδουλοπούλου –δεν είναι εδώ- για
θέµατα που αφορούν το θεσµικό τους ρόλο φυσικά και είπε πως
δεν απαντάει στη φασιστική εγκληµατική οργάνωση της Χρυσής
Αυγής, απαξιώνοντας το ρόλο των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε µου όµως να µην καταλογίσω ευθύνες στην
κ. Χριστοδουλοπούλου.
Εγώ, όµως, έκανα κάποιες ερωτήσεις προς το Υπουργείο
Υγείας, όχι για αλλοδαπούς που πάνε τσάµπα στα νοσοκοµεία,
ενώ οι Έλληνες πληρώνουν εισφορές, εισιτήρια και όλα αυτά,
ούτε για τέτοια «χρυσαυγίτικα», «ρατσιστικά» που λέµε εµείς.
Ρώτησα για τις ελλείψεις των νοσοκοµείων της κεντρικής Μακεδονίας και του Κιλκίς φυσικά, όπου εγώ εκλέγοµαι. Ο κ. Κουρουµπλής µού απαντάει κανονικά στις πρώτες δύο, προς τιµήν
του. Ο κ. Ξανθός στον επόµενο τόνο µου απαντάει: «Θα απέχουµε
από απαντήσεις σε ερωτήσεις που µας τίθενται από τον ως άνω ή
άλλον Βουλευτή της Χρυσής Αυγής για λόγους συνταγµατικής και
κοινοβουλευτικής τάξης». Γιατί –λέει- έχουν κατηγορίες.
Έχω εγώ κατηγορίες; Ξέρει ο κ. Ξανθός κάτι που δεν ξέρουµε
εµείς; Τι εννοεί «εµείς απέχουµε»; Γιατί ο κ. Κουρουµπλής µου
απαντάει!
Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πολύς φόβος από τους θεµατοφύλακες της δηµοκρατίας να τη λειτουργήσουν.
Όπως βλέπετε, κύριε Βούτση… έφυγε ο κύριος Υπουργός.
Τέλος πάντων. Είπε ότι στη δηµοκρατία δεν υπάρχει το «δεν
υπάρχει διάλογος». Μια χαρά δεν υπάρχει διάλογος, ακόµα και
σε επίπεδο εκλεγµένων Βουλευτών.
Άλλη έννοια που ακούω εδώ µέσα: Ανθρωπισµός. Όσοι ζητάνε
να εφαρµοστούν οι νόµοι για το µεταναστευτικό, να µη στοιβά-
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ζονται σε διαµερίσµατα δεκάδες άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες
υγιεινής και να µην είναι δούλοι για πενταροδεκάρες, γιατί κάποιοι ισοπέδωσαν τις χώρες τους µε στρατούς κατοχής, είναι
απάνθρωποι. Το να πουλάνε λαθραία εµπορεύµατα για καθώς
πρέπει αφεντικά και να γίνονται επιβήτορες ελληνόφωνων ανώµαλων για ένα πιάτο φαγητό είναι ανθρωπισµός!
Τέλος πάντων. Στρατός τζιχαντιστών ετοιµάζεται στην Ευρώπη
είτε το θέλουµε είτε δεν το θέλουµε. Όταν θα φεύγουν κάποια
αεροπλάνα για να πάνε στα διαµερίσµατά τους στο εξωτερικό,
η Χρυσή Αυγή εδώ θα είναι και τότε.
Αναφέρθηκε επίσης και το θέµα των ορυχείων χρυσού στις
Σκουριές. Μεγάλο θέµα. Δεν µπορώ να το αναλύσω τώρα. Και
στο Κιλκίς έχουµε το ίδιο πρόβληµα. Και στις Σάπες υπάρχει το
ίδιο πρόβληµα. Ευτυχώς, εκεί ακόµα δεν έχει γίνει το έργο και
δεν έχουµε αντικρουόµενες πλευρές εργαζόµενων και πολιτών,
που είναι αντίθετοι. Ευτυχώς, γιατί βλέπουµε ποια είναι η κατάληψη στις Σκουριές στη Χαλκιδική. Ελπίζω να µη θρηνήσουµε θύµατα µε όλα αυτά που γίνονται εκεί. Όσοι ξέρουν τι γίνεται εκεί
αυτή τη στιγµή, θα καταλάβουν τι λέω.
Να προσπαθώ να εξηγήσω στην αστική δεξιά τι σηµαίνει αυτοχρηµατοδότηση ενός έργου χωρίς υπερκέρδος και για όφελος
της τοπικής κοινωνίας µε θέσεις εργασίας, να µην απολυθούν
εργαζόµενοι, είναι αδύνατον. Εντάξει το καταλαβαίνω. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όµως θα έπρεπε κανονικά να µπορεί να το καταλάβει αυτό.
Όπως και να έχει, όλους αυτούς που ψάχνουν να βρουν χρυσό
στις Σκουριές, στις πόλεις και στα χωριά µας, τους καλούµε να
ανοίξουν τους λογαριασµούς και τις θυρίδες τους εντός και
εκτός Ελλάδας, που είναι γεµάτες χρυσό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Η κ. Κεφαλογιάννη έχει τον λόγο.
Δεν είναι εδώ;
Η κ. Λυµπεράκη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του κόµµατος
το Ποτάµι έχει τον λόγο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θέλω τρία σηµεία να θέσω: Το πρώτο είναι ένα ερώτηµα
προς τον Υπουργό, τον κ. Παρασκευόπουλο. Το δεύτερο είναι
ένα θέµα προς προβληµατισµό προς το Σώµα. Το τρίτο αφορά
µια απάντηση στον κ. Βούτση, ο οποίος ήταν εδώ. Πραγµατικά,
ετοιµαζόµουν να πω ότι τόσο εργατικό και πιστό στρατιώτη της
Βουλής σπάνια βλέπω. Δυστυχώς, έφυγε πριν από πέντε λεπτά.
Ισχύει πάντως.
Το πρώτο που ήθελα να πω είναι το ερώτηµα στον κ. Παρασκευόπουλο. Θα ζητούσα πραγµατικά, αν έχετε την καλοσύνη να
µας διευκρινίσετε και αν γίνεται να µας το δώσετε και γραπτώς,
ποιες από τις τροπολογίες των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κάνετε
δεκτές, γιατί υπάρχει µια ασάφεια και µια πολλαπλή ανάγνωση.
Ρωτάω κάποιον και µου λέει ότι αυτό έγινε δεκτό, άλλος µου λέει
ότι δεν έγινε δεκτό. Νοµίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ να ξέρουµε πού βρισκόµαστε και πού στεκόµαστε.
Το δεύτερο αφορά στο θέµα προβληµατισµού προς το Σώµα:
Ακούστηκαν από χθες πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα.
Οι λέξεις «Διαφωτισµός» και «ανθρωπιστικές αξίες» ακούστηκαν
πάρα πολλές φορές. Το θεωρώ πολύ σηµαντικό και πάρα πολύ
θετικό.
Θα ήθελα όµως να πω ότι κυκλοφορούσε περισσότερο υπόρρητα –σε λίγες οµιλίες µόνο βγήκε καθαρά, µε λόγια- η άποψη
ότι οι κοινωνικές δυσκολίες, οι κοινωνικές αδικίες, οι στερήσεις
αποτελούν τον πρωταρχικό λόγο ή αποτελούν πολύ σηµαντικό
λόγο που εξάπτει την παραβατική συµπεριφορά.
Θέλω να πω ότι, ενώ εκ πρώτης όψεως µπορεί κάποιος να πει
ότι µπορεί να γίνονται κάποιες συσχετίσεις, που µπορεί κάποιες
φορές να βγαίνουν και κάποιες φορές να µην βγαίνουν, και ενώ
ακούγεται µια πάρα πολύ ριζοσπαστική άποψη, καθώς καταφέρνει να χτυπήσει ταυτοχρόνως το σύστηµα µε έναν ολοκληρωµένο
τρόπο και κάπως να ελαφρύνει τη θέση των ανθρώπων που δέχονται την πίεση του σωφρονισµού, στην πραγµατικότητα είναι
µια πάρα πολύ αναχρονιστική και πάρα πολύ υποτιµητική άποψη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι δηλαδή µια άποψη που είναι πάρα πολύ πατερναλιστική
και που υποτιµάει τον κάθε άνθρωπο, άντρα και γυναίκα, και του
αφαιρεί µέρος της ελευθερίας των κινήσεων του και των αποφάσεών του. Είναι σαν να λέµε εντελώς πατερναλιστικά: «Δεν πειράζει µωρέ, φτωχός ήταν, ας σκότωσε και πέντε – έξι, δεν
πειράζει», κάτι το οποίο πραγµατικά τον βάζει σε µια θέση µειωµένης αυτοσυνείδησης και ελευθερίας τελικά.
Το πιο επικίνδυνο όµως είναι ότι δηµιουργεί µια πεποίθηση ότι
οι φτωχότεροι άνθρωποι και οι πιο αδικηµένοι είναι επιρρεπείς
προς την εγκληµατική συµπεριφορά. Θέλω να σας το πω αυτό,
γιατί πολλές φορές µέσα στη γενική καλή διάθεση της κριτικής
και της ανατροπής των πραγµάτων νοµίζουµε ότι µε ορισµένες
εκφράσεις καυτηριάζουµε τους κακούς και βοηθάµε τους καλούς και στην πραγµατικότητα, ανεξαρτήτως των προθέσεών
µας, αυτό που κάνουµε είναι να σέρνουµε και εµείς το χορό της
υποβάθµισης των ανθρώπων, που νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ
προβληµατικό.
Οπωσδήποτε, στις φτωχές χώρες µε τους πολλούς φτωχούς
ανθρώπους, αυτές οι απόψεις θεωρούνται εξόχως αντιδραστικές
και σκοταδιστικές και θα ήθελα να µας προστατεύσω σαν Σώµα
και σαν Βουλευτές, άντρες και γυναίκες, από τέτοιου είδους απόψεις που πιστεύω ότι δεν είναι µέσα στην πρόθεση κανενός και
καµµίας.
Αυτό που θα ήθελα να πω σε σχέση µε τον κ. Βούτση, ο οποίος
δεν είναι εδώ, είναι ότι πραγµατικά υπήρχε κάτι το αφοπλιστικό
στη χθεσινή του ερώτηση: Καλά, πείτε µας τι να κάνουµε; Δηλαδή, να τα δώσουµε όλα; Αφού βλέπετε ότι υπάρχει δυσκολία,
ότι δεχόµαστε φοβερές πιέσεις.
Χθες προτίµησα να µην το σχολιάσω, γιατί ίσως δεν είχα καταλάβει και πολύ καλά ότι η δουλειά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου είναι να µιλάει και για θέµατος εκτός των
νοµοσχεδίων που συζητούνται και, σαν καλή µαθήτρια, θέλω να
µιλάω γι’ αυτό που είναι το θέµα της συζήτησης.
Πάρα ταύτα, επειδή το ξαναείπε πάλι σήµερα, βέβαια απευθυνόµενος µόνο προς τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ –είπε: «αν
έχετε ιδέες, πείτε τις»-, νοµίζω και αυτή τη φορά θα προσπαθήσω
να πω ότι αυτό που πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση –και πρέπει να
το κάνει όσο γίνεται σε σύµπνοια και σε συµφωνία και σε υποστήριξη µε όλον τον ελληνικό λαό- είναι να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα για συµφωνία.
Καταλαβαίνω ότι τη συµφωνία φραστικά την επιθυµούµε όλοι,
αλλά κρίνω ότι από τους δύο µήνες που έχουν περάσει από την
20η Φεβρουαρίου, προφανώς υπάρχουν αρκετά αγκάθια. Νοµίζω
ότι ως µέλος της Βουλής, αλλά και ως µέλος αυτής της κοινωνίας µού γεννιέται το ερώτηµα: Πού ακριβώς σκοντάφτει αυτή η
συµφωνία;
Καταλαβαίνω ότι περιµέναµε πως ότι θα απελευθερωθούν
πόροι κάποια στιγµή την Μεγάλη Εβδοµάδα. Δεν απελευθερώθηκαν. Είχαµε µεγάλες ελπίδες για τις 24 Απριλίου. Φαίνεται ότι
ίσως δεν επιβεβαιωθούν. Πάµε για τον Μάιο. Δηλαδή, υπάρχει
µια παράταση της αβεβαιότητας, µιας δηλητηριώδους αβεβαιότητας, που σίγουρα κάνει κακό και στην οικονοµία και στην κοινωνία.
Νοµίζω ότι πιο χρήσιµο θα ήταν να βγει ο Πρωθυπουργός και
να εξηγήσει ποια ακριβώς είναι αυτά τα θέµατα, τα οποία ζητούνται από τη χώρα µας και στα οποία δεν µπορεί ή δεν είναι έτοιµος
να συναινέσει. Όσο πιο ευρύς γίνει ο κύκλος των συµµετεχόντων
σε αυτήν τη συζήτηση, τόσο πολύ θα δυναµώσει πιστεύω και η
αποφασιστικότητα µε την οποία θα χειριστούµε το πρόβληµα,
που έχουµε µπροστά µας.
Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να θυµίσω ότι το πρόβληµα της
Ελλάδας µπορεί αυτήν τη στιγµή να είναι ο κίνδυνος της έλλειψης ρευστότητας, που στη χειρότερη περίπτωση –κάτι που απευχόµαστε όλοι και όλες- θα µπορούσε να οδηγήσει και σε
χρεοκοπία, αλλά το πραγµατικό µακροχρόνιο πρόβληµα, που
γεννάει αυτό το πρόβληµα το σηµερινό, είναι ότι η οικονοµία µας
βρίσκεται σε τροµερή αδυναµία να παράξει προϊόντα και υπηρεσίες, που να επιθυµούν κάποιοι να αγοράσουν στον κόσµο και
εδώ.
Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει πάρα πολύ γρήγορα, όπως και να πηγαίνει η διαπραγµάτευση, όποια και να είναι η έκβαση της δια-
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πραγµάτευσης, ακόµα κι αν εµφανιστεί η Μάτζικα Ντε Σπελ και
πει «διαγράφω το χρέος, την Κριστίν Λαγκάρντ εντελώς», εµείς
θα έχουµε ένα θέµα εδώ. Θα έχουµε θέµατα να κουβεντιάσουµε.
Θα είµαστε πάρα πολύ ευτυχείς που έφυγε ένα βάρος από τους
ώµους µας, αλλά η καθηµερινότητα του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η οικονοµία µας, δηµόσια και ιδιωτική, είναι τέτοια που
θα αρχίσει να συσσωρεύει –ήδη το κάνει- νέα ελλείµµατα.
Αυτό σηµαίνει ότι αυτό το χρόνο που έχουµε είτε µοιραζόµαστε τις ανησυχίες της Κυβέρνησης –θα θέλαµε πάρα πολύ και είµαστε διατεθειµένοι να βοηθήσουµε- είτε η Κυβέρνηση κρίνει ότι
δεν θέλει να τις µοιραστεί µαζί µας. Πρέπει όµως να µοιραστεί
µε τον ελληνικό λαό τα µεγάλα θέµατα, στα οποία πρέπει να
απαντήσει η χώρα µας ούτως ή άλλως. Σε αυτά και σε όλα τα
άλλα χρήσιµα πράγµατα, το Ποτάµι θα είναι εδώ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Ψυχογιός έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε
στην τελική ευθεία για την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µετά από µια ενδελεχή συζήτηση
που προηγήθηκε στην αρµόδια διαρκή επιτροπή, µια συζήτηση
η οποία από τη µια πλευρά περιλάµβανε µια εξαιρετικά εποικοδοµητική ακρόαση φορέων και από την άλλη µια ένδεια επιχειρηµάτων για την ουσία του νοµοσχεδίου από την πλευρά της
Αντιπολίτευσης και κυρίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Κατέστη σαφές από τις τοποθετήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των φορέων ότι το νοµοσχέδιο αυτό κινείται στη σωστή
κατεύθυνση. Δίνει λύσεις, θέτει τις βάσεις για τη βελτίωση του
σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας, αλλά παράλληλα χρειάζεται να συνοδευτεί από µία δέσµη µέτρων σε θεσµικό επίπεδο,
για να αποτελέσει πραγµατική τοµή στα δεδοµένα της χώρας
έως τώρα. Τα παραπάνω τα γνωρίζει ο κύριος Υπουργός και στην
επιτροπή αναφέρθηκε στις επόµενες κινήσεις του Υπουργείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη βάση του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου βρίσκεται η έννοια της αξιοπρέπειας, η οποία κατείχε
περίοπτη θέση στην προεκλογική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ και
αποτελεί βασική θέση της Αριστεράς, αλλά και των ευρωπαϊκών
και διεθνών κειµένων και θεσµών.
Αξιοπρέπεια για τους κρατούµενους που παραµένουν εντός
φυλακής και όχι εντός φυλακής της φυλακής, που αποτελούν οι
φυλακές τύπου Γ, σύµφωνα άλλωστε και µε σαράντα ένα επιφανείς ποινικολόγους και εγκληµατολόγους. Αξιοπρέπεια γι’ αυτές
τις κατηγορίες των κρατουµένων που απολύονται υπό όρους ή
εκτίουν µε εναλλακτικό τρόπο την ποινή τους, αξιοπρέπεια για
τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, των οποίων ο εκπρόσωπος
µετέφερε την αγωνία του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της
επιτροπής, αλλά και συγκεκριµένες θέσεις της συγκεκριµένης
κατηγορίας. Τέλος, αξιοπρέπεια για ένα πολιτικό σύστηµα, το
οποίο δεν πρέπει πλέον να ανέχεται τις απάνθρωπες συνθήκες
των ελληνικών φυλακών, που προσβάλλουν τόσο τη χώρα όσο
και τον πολιτισµό µας.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο στοχεύει στον εξανθρωπισµό και
την ευθυγράµµιση της λειτουργίας του ελληνικού σωφρονιστικού συστήµατος µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις,
που έχει αναλάβει η χώρα. Μέσα από τα περισσότερα άρθρα του
επιδιώκεται η αποσυµφόρηση των ελληνικών φυλακών.
Πιο συγκεκριµένα, µε το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου πραγµατοποιούνται παρεµβάσεις του νοµοθέτη στο πεδίο των ανήλικων
κρατούµενων, των αλλοδαπών φιλοξενούµενων στις ελληνικές
φυλακές και των ασθενών, υπερήλικων και αναπήρων κρατουµένων, που βιώνουν τις συνθήκες εγκλεισµού πολύ δυσµενέστερα
από όλους τους υπόλοιπους κρατούµενους.
Παράλληλα συστηµατοποιείται για πρώτη φορά ποινικά το bullying µε την τροποποίηση του άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα,
για το οποίο απαιτείται συνεχής σκληρή συµπεριφορά από την
οποία να προξενείται σωµατική κάκωση ή βλάβη της σωµατικής
ή ψυχικής υγείας, και τιµωρείται µε φυλάκιση.
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Την κρισιµότητα αυτή της αποσυµφόρησης των φυλακών,
καθώς και γενικότερα της αναβάθµισης των συνθηκών κράτησης
επιτείνει ακόµα περισσότερο και η νοµολογία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, όπως αναδείχθηκε και
κατά την ακρόαση των φορέων, κυρίως από την Ελληνική Ένωση
για τα Δικαιώµατα των Ανθρώπων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Στρασβούργου έχει εκδώσει µόνο τα τελευταία
χρόνια πάνω από σαράντα αποφάσεις, στις οποίες καταδίκασε
την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, µε συνέπεια
την επιβολή προστίµων στη χώρα µας συνολικού ύψους περίπου
2 εκατοµµυρίων ευρώ.
Σε µία εξ αυτών, στην υπόθεση Τσόκας και άλλοι κατά Ελλάδος, οι προσφεύγοντες κατήγγειλαν ότι οι φυλακές Τριπόλεως,
αν και έχουν χωρητικότητα για εξήντα πέντε κρατούµενους,
έφτασαν να φιλοξενούν πάνω από διακόσιους δεκαπέντε στο
τέλος του 2012 κι ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν άθλιες
και τριτοκοσµικές.
Το Δικαστήριο καταδίκασε το ελληνικό κράτος για απάνθρωπη
και εξευτελιστική µεταχείριση, επιδικάζοντας το ποσό των
133.300 ευρώ ως αποζηµίωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί –καθ’ ότι και στα πλαίσια της δουλειάς µου ως δικηγόρους
εξειδικευµένους στα ανθρώπινα δικαιώµατα παρακολούθησα τη
συνεδρίαση αυτής της υπόθεσης- ότι η αντιµετώπισή της από
τους δικαστές ήταν ως µια ακόµα υπόθεση ρουτίνας για την Ελλάδα. Μάλιστα, µπορούσε κανείς εύκολα να διακρίνει στις εισηγήσεις τους το σκωπτικό ύφος για τη συνεχή και διαρκή µη
συµµόρφωση της ελληνικής Κυβέρνησης προς την πάγια νοµολογία του οργάνου.
Για να είµαστε πιο συγκεκριµένοι για το τι σηµαίνει «συµµόρφωση», η συµµόρφωση της Ελλάδας µε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου συνίσταται στη λήψη γρήγορων και αποτελεσµατικών
µέτρων επείγοντος χαρακτήρα, προκειµένου να αποφευχθεί η
συνέχιση της εξευτελιστικής µεταχείρισης των κρατούµενων και
ο κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία τους.
Εποµένως, τα έκτακτα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 6
του παρόντος νοµοσχεδίου µπορεί από νοµικής πλευράς να µην
είναι ο ενδεδειγµένος τρόπος, αλλά ανταποκρίνονται στην άµεση
και πιεστική ανάγκη αντιµετώπισης της κατάστασης και αποφυγής των προστίµων.
Εκτός από τις καταδίκες αυτές και τις άλλες εκατόν ενενήντα
µία υποθέσεις που εκκρεµούν στο Δικαστήριο του Στρασβούργου και οι οποίες θα κριθούν κατά προτεραιότητα, σηµειώνεται
και η από του 2011 έκθεση της Επιτροπής του Συµβουλίου της
Ευρώπης κατά των βασανιστηρίων, που επισηµαίνει τη σταθερή
επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και µεταχείρισης των κρατουµένων, τις ακατάλληλες συνθήκες, την έλλειψη κατάλληλης
ιατρικής φροντίδας, τη βία µεταξύ των κρατουµένων, που επιδεινώνονται από το δραµατικό υπερπληθυσµό των φυλακών.
Κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν στοχευµένες παρεµβάσεις στο Σωφρονιστικό και Ποινικό
Κώδικα, προκειµένου να εξασφαλιστούν, τόσο το θεσµικό πλαίσιο, όσο και οι δοµές, αλλά και το ανθρώπινο δυναµικό που απαιτούνται για τη θεµελίωση ενός σύγχρονου σωφρονιστικού
συστήµατος.
Στο άρθρο 10 του παρόντος νοµοσχεδίου προβλέπεται η αύξηση των θέσεων προσωπικού καταστηµάτων κράτησης. Η αύξηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για τη στοιχειώδη επίλυση
ζητηµάτων διαβίωσης, υγείας και ασφάλειας των κρατούµενων
και του προσωπικού των φυλακών, αλλά ούτε αρκεί και ούτε
λύνει από µόνη της το πρόβληµα.
Οι ενέργειες γύρω από την αναβάθµιση του σωφρονιστικού
συστήµατος θα πρέπει να έχουν ποιοτικό και µεσοµακροπρόθεσµο χαρακτήρα ούτως ώστε οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου να ενισχυθούν και να µην µείνουν χωρίς αντίκρισµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τις τροπολογίες
που έχουν κατατεθεί, θα ήθελα να σηµειώσω τα εξής. Κατ’
αρχάς, όσον αφορά την τροπολογία για τον γνωστό σε όλους
µας κουκουλονόµο, µε την τελευταία πρέπει να σηµειώσουµε ότι
καταργείται ένας νόµος ο οποίος έχει επικριθεί έντονα ως αντι-
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συνταγµατικός, ως αντιβαίνων στα άρθρα 7 και 25 του Συντάγµατος, ως αντιδηµοκρατικός και επικίνδυνος, από το σύνολο της
επιστηµονικής κοινότητας, όπως η Ολοµέλεια των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, αλλά ο οποίος αποδείχθηκε στην πράξη και
τελείως αναποτελεσµατικός, καθώς συλλαµβάνονταν απλώς διαδηλωτές µε βάση την ενδυµασία τους.
Όλα τα κόµµατα, ΚΚΕ, ΑΝΕΛ, Ποτάµι και ΠΑΣΟΚ, έχουν τοποθετηθεί σε σχέση µε το νόµο αυτό, λέγοντας ότι πρέπει είτε να
καταργηθεί τελείως είτε να διαφοροποιηθεί σηµαντικά.
Κατά δεύτερον, η προωθούµενη τροπολογία σε σχέση µε τον
τρόπο λήψης DNA υπακούει και πάλι στο Σύνταγµα, στα άρθρα
2, 5, 7 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ.
Εναρµονίζεται και µε ειδική σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη χρήση ανάλυσης DNA στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης, που θέτει ως προϋπόθεση χρήσης γενετικών
αναλύσεων προς το σκοπό της ταυτοποίησης του δράστη τη µη
παραβίαση θεµελιωδών αρχών, όπως η αρχή της αξιοπρέπειας
του προσώπου και του σεβασµού του ανθρώπινου σώµατος, τα
δικαιώµατα άµυνας και, όπως πάντα, την αρχή της αναλογικότητας. Τα ίδια επισηµαίνει σε όλες τις γνωµοδοτήσεις της για το
θέµα και η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι
καθίσταται σαφές από τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου
ότι υπάρχει µια σύγκρουση µεταξύ δύο κόσµων: Ενός σιδηρόφρακτου, κυριολεκτικά και µεταφορικά, κόσµου, που βασίζεται
στο φόβο για να επιβάλλει τις οικονοµικές, κοινωνικές και θεσµικές του επιλογές και από την άλλη, ενός κόσµου της ανθρωπιάς,
της ανεκτικότητας, της επιείκειας, της αξιοπρέπειας -επικαλούµαι και το συνάδελφο κ. Εµµανουηλίδη- και της πρόθεσης να
βάλει στο κέντρο των νοµοθετικών και λοιπών πρωτοβουλιών του
τη διαπαιδαγώγηση και όχι την εκδίκηση απέναντι στους ανθρώπους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Γαϊτάνη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχαµε χρόνια να δούµε ένα νοµοσχέδιο στη Βουλή που να έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα, ένα νοµοσχέδιο που δεν είναι µισάνθρωπο, δεν
είναι εκδικητικό προς τους αδύναµους, ένα νοµοσχέδιο που δεν
είναι τιµωρητικό και δολοφονικό σε ανθρώπους που δεν έχουν
κανένα δικαίωµα αυτοπροστασίας όπως οι ανήλικοι, οι βαριά
ανάπηροι, οι µετανάστες, οι τοξικοεξαρτηµένοι, οι υπερήλικες
που είναι έγκλειστοι στις φυλακές.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που προσπαθεί να ανακουφίσει τόσο
τους φυλακισµένους όσο και τις οικογένειές τους, αλλά και τους
σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χαίρει αποδοχής από τόσους φορείς. Μέχρι τώρα, αυτό που βλέπαµε ήταν νόµοι που εξαθλίωναν την κοινωνία, οδηγούσαν τους
ανθρώπους στην ανεργία, αφαιρούσαν το δικαίωµα στη µόρφωση και την υγεία, επιβάρυναν το περιβάλλον.
Για να εφαρµοστούν αυτοί οι νόµοι, χρειάστηκε να εµπεδωθεί
ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Με µια γκεµπελική προπαγάνδα, η οποία έλεγε ότι το µείζον πρόβληµα της κοινωνίας είναι
η αυξανόµενη εγκληµατικότητα και οι κουκουλοφόροι, η Κυβέρνηση Καραµανλή το 2009 ψήφισε τον γνωστό κουκουλονόµο ή
αλλιώς νόµος σχετικά µε την απόκρυψη των χαρακτηριστικών
του προσώπου που εφαρµόστηκε στο έπακρο από την Κυβέρνηση Παπανδρέου. Παρά τις υποσχέσεις για την κατάργησή του,
τότε από κορυφαία στελέχη της, αυτό ήταν αδύνατο από τη
στιγµή που επέλεξε την καταστροφική πολιτική λιτότητας των
µνηµονίων. Για εσάς δεν ήταν έγκληµα οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στη ζωή των εργαζοµένων και της νεολαίας. Έγκληµα ήταν να αντιστέκεσαι στα σχέδια βίαιης αναδιανοµής του
πλούτου από τους φτωχούς στους πλούσιους.
Άρα, ο κουκουλονόµος φτιάχτηκε, όχι για τους εγκληµατίες
που ήθελαν να κρυφτούν, αλλά γι’ αυτούς που θέλησαν να αντισταθούν. Πώς να εξηγήσουµε άλλωστε ότι ο κουκουλονόµος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εφαρµόστηκε µονοµερώς στους ανθρώπους που υπερασπίστηκαν το περιβάλλον στην Κερατέα και τις Σκουριές, στους εργαζόµενους που βγήκαν στο πεζοδρόµιο για το µεροκάµατο στις
πανελλαδικές απεργίες, σε αυτούς που διαµαρτυρήθηκαν ενάντια στην εξαθλίωση κατά εκατοντάδες χιλιάδες στο Σύνταγµα,
που αντέδρασαν στη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου;
Για να εµπεδωθεί και ένα κλίµα γενικευµένης τροµοκρατίας,
εφαρµόστηκε και προληπτικά στο δρόµο κυρίως κατά νεολαίων,
επειδή δεν ήταν ευπρεπώς ενδεδυµένοι, όχι όµως για τους χρυσαυγίτες, τους συνοµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ που στέκονταν δίπλα στα ΜΑΤ µε κράνη, ρόπαλα, ασπίδες που ξυλοκοπούσαν και µαχαίρωναν µε την ανοχή της ΕΛΑΣ.
Ο κ. Βορίδης µάς µίλησε χθες για µπράβους της νύχτας. Δεν
µας είπε, όµως, για τους µπράβους της γειτονιάς που επιτίθονταν συστηµατικά σε µάνες και παιδιά στις παιδικές χαρές επειδή
ήταν µετανάστες ούτε για κάτι περίεργους τύπους µε κουκούλες
που επίσης έστεκαν δίπλα στις αστυνοµικές κλούβες.
Ήταν, όµως, και ένας νόµος πολιτικής διαστρέβλωσης που
ταύτισε τους διαδηλωτές µε τους κουκουλοφόρους της κατοχής.
Να τονίσω, λοιπόν, ότι η µαντήλα και η κουκούλα που χρησιµοποιούνται από τα κινήµατα είναι διαχρονικά τρόπος προφύλαξης
από την καταστολή σε περιόδους άγριας ταξικής πάλης. Αντίθετα, η κουκούλα των χαφιέδων αποτελούσε πάντα εξάρτηµα
θρασύδειλων, για να συνεργαστούν µε το σύστηµα και τις δυνάµεις καταστολής ενάντια στο κίνηµα.
Το 1943 θεσπίστηκε ο πρώτος κουκουλονόµος από την κυβέρνηση των δοσίλογων του Ιωάννη Ράλλη. Δεν είναι η πρώτη φορά
που ήρθε το 2009. Και τότε ο νόµος έκανε λόγο για επιβαρυντική
περίπτωση σε διάπραξη αδικηµάτων, όπως καταλήψεων δηµόσιων κτηρίων και επιθέσεων ενάντια στην αστυνοµία από τους
προσωπιδοφόρους. Έτσι λέγονταν τότε οι σηµερινοί κουκουλοφόροι.
Πάντα, όµως, όταν θεσπιζόταν µία καινούργια ποινική ρύθµιση
ενάντια σε δήθεν περιθωριακές οµάδες ήταν για να διασπάσει,
να συκοφαντήσει και να περιθωριοποιήσει κοµµάτια του εργατικού και του λαϊκού κινήµατος. Στην πραγµατικότητα, όµως, γινόταν για να προλάβει την ανάπτυξή του, πριν συνειδητοποιήσει τη
δύναµή του και δεν σταµατιέται µετά.
Την περίοδο του 1943 οι οµάδες αυτές έχουν ονοµατεπώνυµο
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, όπως ονοµατεπώνυµο είχαν οι Ζαπατίστας στο Μεξικό που πολεµούσαν για την αυτονοµία τους, οι Παλαιστίνιοι
που διεκδικούν το κράτος τους, οι γκετοποιηµένοι νεολαίοι στα
προάστια του Παρισιού, µετανάστες δεύτερης γενιάς, οι εργάτες
στην αυτοκινητοβιοµηχανία της Νότιας Κορέας που µε κράνη και
ασπίδες κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις, η εξεγερµένη νεολαία
του Δεκέµβρη του 2008, η γενιά της επισφάλειας και της ανεργίας, οι εκατοντάδες χιλιάδες απεργοί των διαδηλώσεων του
2010-2012 στην Ελλάδα.
Στην πραγµατικότητα, παρανοµία για εσάς δεν είναι το µαντήλι
και η κουκούλα. Παρανοµία για εσάς είναι η αντίσταση. Δεν είναι
το πρόσωπο που κρύβεται, είναι αυτό που η οργή το πνίγει. Γι’
αυτό δεν είναι απλά µόνο θέµα ευρωπαϊκού κεκτηµένου, σύντροφοι και συντρόφισσες του ΣΥΡΙΖΑ -είναι και αυτό βεβαίως- αλλά
είναι και του ταξικού κεκτηµένου.
Και επειδή εµείς δεν φοβόµαστε το κίνηµα, επειδή γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε µέσα σε αυτό όποιος νόµος είναι ενάντια
σε εργατικές και λαϊκές δυνάµεις και τη νεολαία θα τον καταργήσουµε και θα διευρύνουµε κοινωνικά δικαιώµατα και δηµοκρατικές ελευθερίες. Αυτή είναι η δική µας πολιτική. Μέσα από την
προσπάθεια για ανατροπή της λιτότητας θα ακυρώσουµε όλη
την κατασταλτική νοµοθεσία των περασµένων ετών. Το νοµοσχέδιο αυτό, όπως και οι τροπολογίες Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι
προς αυτήν την κατεύθυνση και είναι η αρχή.
Παρά την τροµοϋστερία και τα ακροδεξιά παραληρήµατα από
τη Νέα Δηµοκρατία, το δήθεν ευαίσθητο Ποτάµι και τα συστηµικά
ΜΜΕ, που το µόνο που καταφέρνουν είναι να ενισχύσουν τους φασίστες, δεν θα υποχωρήσουµε ούτε βήµα στις αξίες µας και τις
αρχές της ριζοσπαστικής Αριστεράς ούτε βήµα από τα διαχρονικά
αιτήµατα του κινήµατος και του κόσµου µας. Γιατί, όσο και αν διάφορα κέντρα θέλουν να χάσουµε την ψυχή µας, δεν είµαστε η Αριστερά του τίποτα. Είµαστε η Αριστερά της πράξης!
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν λίγο ζήτησα από την κ. Κεφαλογιάννη µε τη σειρά της να έρθει να µιλήσει. Η κ. Κεφαλογιάννη δεν ήταν στην Αίθουσα. Ήρθε αµέσως µετά, όταν είχε
ανέβει στο Βήµα ο κ. Ψυχογιός, και µου είπε ότι για λόγους προσωπικούς δεν µπορούσε να είναι εδώ εκείνη την ώρα. Μου ζήτησε τώρα να µην χάσει το δικαίωµά της να µιλήσει.
Επειδή και ο κ. Καράογλου που ακολουθεί δεν είναι παρών
στην Αίθουσα, θα ήθελα να µου επιτρέψετε να της δώσουµε
αυτήν τη δυνατότητα, παρά την προηγούµενη απουσία της. Νοµίζω ότι συµφωνείτε.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει, λοιπόν,
η κ. Κεφαλογιάννη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε το νοµοσχέδιο για κατάργηση καταστηµάτων κράτησης τύπου Γ’ και για την
αποσυµφόρηση των φυλακών µέσω µαζικών αποφυλακίσεων.
Την ίδια στιγµή, η χώρα αντιµετωπίζει µια αυξηµένη και ανεξέλεγκτη, πλέον, ροή µεταναστών και προσφύγων. Την ίδια στιγµή,
η χώρα αντιµετωπίζει ένα ογκούµενο κύµα καταλήψεων δηµοσίων κτηρίων. Την ίδια στιγµή, οι αρµόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης απλώς περιγράφουν άπρακτοι τα γεγονότα ως
παρατηρητές και όχι ως εκτελεστική εξουσία.
Αυτό σηµαίνει, µε λίγα λόγια, ότι η Κυβέρνηση δεν δείχνει να
ενδιαφέρεται καθόλου για τα ζητήµατα ασφάλειας, ζωής, δηµόσιας τάξης, αλλά δείχνει να ενδιαφέρεται κυρίως ή µόνο για τα
δικαιώµατα άλλοτε των κρατούµενων τροµοκρατών και άλλοτε
των οµάδων αντιεξουσιαστών. Κανένα ενδιαφέρον για το δικαίωµα στην ασφάλεια, την τάξη, την προστασία του νόµου.
Πραγµατικά, ανεξήγητη στάση για µια κυβέρνηση, δηλαδή για
έναν από τους πυλώνες του κράτους, την εκτελεστική εξουσία
που έχει στα χέρια της την προστασία, όχι µόνο των άλλων δύο
µορφών εξουσίας, αλλά και του λαού συνολικά.
Μήπως, όµως, τελικά δεν είναι ανεξήγητη αυτή η στάση;
Μήπως είναι αποτέλεσµα µιας σειράς εµµονών, ιδεοληψιών, ιδεολογικών αγκυλώσεων, που υπηρετούν µειοψηφίες ενάντια στο
γενικό καλό, στο καλό του συνόλου της κοινωνίας; Διότι αυτό
δείχνει το πνεύµα του νοµοσχεδίου, ενός αποσπασµατικού νοµοσχεδίου που βιαστήκατε να φέρετε προς συζήτηση και ψήφιση
στη Βουλή. Γιατί άραγε; Τι σκοπιµότητες εξυπηρετείτε;
Το πραγµατικό πρόβληµα της αποσυµφόρησης των φυλακών
µετατρέπεται µε το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης σε έκτακτα
µέτρα, όπως δείχνει άλλωστε και ο τίτλος του άρθρου 4, δηλαδή
σε µέτρα γενικευµένης αποφυλάκισης, τα οποία ουσιαστικά καταργούν δικαστικές αποφάσεις και λειτουργούν µε τυπικό τρόπο,
δηλαδή χωρίς εξατοµικευµένη εξέταση από τη δικαστική αρχή.
Επιπλέον, τα έκτακτα αυτά µέτρα µαζικού χαρακτήρα οδηγούν
σε γενικευµένη απελευθέρωση, ανεξάρτητα από το είδος του
αδικήµατος.
Μπορείτε, κύριε Υπουργέ, τελικά να µας εγγυηθείτε τη δηµόσια ασφάλεια; Μπορείτε να διαβεβαιώσετε το Σώµα και τον ελληνικό λαό ότι δεν θα διαταραχθεί η δηµόσια τάξη; Όµως ποια
δηµόσια ασφάλεια και ποια δηµόσια τάξη; Η Κυβέρνηση δεν φαίνεται καν να αντιλαµβάνεται ότι υφίσταται τέτοιου είδους πρόβληµα αυτήν τη στιγµή. Αφού επί µέρες περιέφερε, µέσω φηµών
την αρµόδια Υπηρεσία Προστασίας Πολίτη και τους ίδιους τους
Υπουργούς από Υπουργείο σε Υπουργείο, από το Υπουργείο
Εσωτερικών στο Δικαιοσύνης, τελικώς σταθεροποιήθηκε προσωρινά, αλλά πάντα µε το χαρακτηριστικό ύφος της πλήρους απάθειας. Τόσο ο κ. Πανούσης, όσο και η κ. Χριστοδουλοπούλου, το
µόνο που κάνουν είναι να δίνουν συνεντεύξεις, να σχολιάζουν
απλώς και να µην ενεργούν και όταν ενεργούν -κυρίως η κ. Χριστοδουλοπούλου- να το κάνουν διευκολύνοντας το ήδη τεράστιο
ρεύµα µετανάστευσης, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις να αυξηθούν ακόµα περισσότερο οι µεταναστευτικές και προσφυγικές
ροές.
Ουσιαστικά δηλαδή, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µε τη διευκό-
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λυνση της εισόδου, µε την κατάργηση της επαναπροώθησης και
µε την ανυπαρξία ελέγχου της µεταναστευτικής ροής, έχει δηµιουργήσει µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα ένα εκρηκτικό κλίµα.
Όποιος θέλει, έρχεται στην Ελλάδα διά ξηράς ή θαλάσσης,
χωρίς κανέναν έλεγχο. Περνάει τα σύνορα και καταλήγει συνήθως στο κέντρο των Αθηνών.
Αυτό, όµως, δεν συµβαίνει σε κανένα άλλο µέρος του κόσµου.
Γιατί δεν συµβαίνει; Διότι σε όλα τα άλλα µέρη, τα κράτη οφείλουν να προστατεύουν την ασφάλεια και τη συνοχή και για τον
λόγο αυτό ελέγχουν τις µεταναστευτικές ροές. Αυτήν τη στιγµή,
στα παράλια της Τουρκίας και της Βόρειας Αφρικής συνωθούνται εκατοµµύρια άνθρωποι µε το µάτι στραµµένο προς την Ευρώπη, προς την Ελλάδα. Πρόκειται για πρόσφυγες και
µετανάστες από την Ασία, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, για
πληθυσµούς δηλαδή που ζητούν να περάσουν στην Ευρώπη και
έχουν απέναντί τους µια Κυβέρνηση, που δίνει το σήµα της ελεύθερης διακίνησης. Μια Ελλάδα που βρίσκεται στο όριο, που έχει
πρόβληµα ανεργίας και χρηµατοδότησης του κοινωνικού κράτους, αντί να ελέγξει καλύτερα τα σύνορα, αντί να προφυλάξει
τον λαό και τη χώρα, αντιθέτως δίνει το σήµα της διευκόλυνσης.
Τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε. Μέσα σε δύο µήνες έχει τριπλασιαστεί ο αριθµός των µεταναστών που µπαίνουν στη χώρα
και καταλήγουν στην Αθήνα. Το µεταναστευτικό ζήτηµα είναι ένα
ευρωπαϊκό πρόβληµα. Όµως, πάνω στο ευρωπαϊκό πρόβληµα
έχει προστεθεί και το πρόβληµα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νοµίζει ότι
το κράτος είναι δίκτυο, ότι δεν κυβερνά µια χώρα, αλλά µια µη
κυβερνητική οργάνωση.
Αυτό απέδειξε και η πολυήµερη κατάληψη της Πρυτανείας.
Έπρεπε να περάσουν τόσες µέρες για να πράξει το κράτος τα
αυτονόητα, να διαφυλάξει τη δηµόσια περιουσία, να προστατεύσει τη δηµόσια ασφάλεια. Μια µικρή οµάδα αντιεξουσιαστών κατέλυσε κάθε έννοια δικαίου και κάθε έννοια δικαιώµατος,
εκβιάζοντας ωµά και απροκάλυπτα την Κυβέρνηση, την ελληνική
πολιτεία. Άλλες οµάδες συστηµατικά το τελευταίο διάστηµα βανδαλίζουν, καταστρέφουν περιουσίες, γκετοποιούν περιοχές
όπως τα Εξάρχεια, νεκρώνουν το εµπορικό κέντρο της πρωτεύουσας.
Κι εσείς, η Κυβέρνησή σας δηλαδή, κοιτάει µε απάθεια. Ή µάλλον, ακόµα χειρότερα, νοµοθετεί για να εξευµενίσει αυτές τις
οµάδες, οµάδες που δυστυχώς αναδεικνύονται σε ρυθµιστές
που συνδιαµορφώνουν και εντέλει συγγράφουν ένα νοµοσχέδιο,
ένα νοµοσχέδιο που δυστυχώς -και το λέω µε µεγάλη λύπη- κόβεται και ράβεται στα µέτρα καταδικασµένων τροµοκρατών, εξυπηρετεί και φωτογραφίζει συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Η ελληνική δηµοκρατία -και το ξέρετε πολύ καλά, κύριε
Υπουργέ- στα χρόνια της Μεταπολίτευσης µάτωσε. Κινδυνεύσαµε και κινδυνεύουµε από την τροµοκρατία. Πληρώσαµε ως
κοινωνία ένα µεγάλο, βαρύ φόρτο αίµατος. Οι καταδικασµένοι
για υποθέσεις τροµοκρατίας είναι εχθροί της δηµοκρατίας.
Κάποιοι νοσταλγοί τους το έγραψαν και µε σπρέι στο προαύλιο της Βουλής. Την πολέµησαν, θυσιάζοντας δεκάδες ανθρώπους.
Η δηµοκρατία, όµως, δεν εκδικείται, δεν εκβιάζεται, δεν φοβάται. Οφείλει να είναι αυστηρή, αλλά δίκαιη µε τους εχθρούς της.
Πριν να είναι αργά, η Κυβέρνηση χρειάζεται να σοβαρευτεί και
να αναλογιστεί ότι έχει στα χέρια της τις τύχες της Ελλάδας. Δεν
έχει κανένα δικαίωµα να παίζει µε το µέλλον της χώρας. Οι στιγµές είναι κρίσιµες και γι’ αυτό πρέπει να αναλογιστείτε τις ευθύνες σας, το βάρος και την ιστορικότητα της περιόδου που
διανύουµε. Βρείτε τους τρόπους, έστω και αυτήν την ώρα, να αντιληφθείτε τις ανάγκες, τις αγωνίες, τους φόβους της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Οφείλετε να είστε Κυβέρνηση
όλων των Ελλήνων και όχι η Κυβέρνηση ακραίων µειοψηφιών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Μπαρµπαρούσης Κωνσταντίνος από τη
Χρυσή Αυγή έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας εύχοµαι Χριστός ανέστη,
χρόνια πολλά!
Κυρία Κεφαλογιάννη, πριν από δυόµισι µήνες γινόταν κάτι διαφορετικό όσον αφορά τους µετανάστες; Δεν µπορώ να καταλάβω. Ο Αρχηγός σας δεν ήταν ο πρώτος διδάξας που άνοιξε τα
σύνορα, για να µπουν όλοι αυτοί οι παράτυποι -όπως τους λένεµετανάστες;
Παρά το γεγονός ότι η µόνιµη επωδός των άλλων κοµµάτων
είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι κόµµα καταγγελίας και δεν έχει προτάσεις, συνήθως η πραγµατικότητα σάς διαψεύδει.
Το σωφρονιστικό σύστηµα της χώρας µας είναι εξαιρετικά ατελές, όπως αποδεικνύεται καθηµερινά στην πράξη. Η ανυπαρξία
ενός ολοκληρωµένου σχεδίου, οι ακατάλληλες υποδοµές και διαδικασίες, η υποστελέχωση των φυλακών, η υπερπληθώρα των
κρατουµένων, καθώς και το ελλειµµατικά εκπαιδευµένο προσωπικό ευνοούν τη µη εύρυθµη και αποτελεσµατική σωφρονιστική
λειτουργία των φυλακών.
Η προβληµατική λειτουργία των σωφρονιστικών καταστηµάτων έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της εισροής
µεταναστών στην πατρίδα µας, χωρίς τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα, οι οποίοι προβαίνουν σε εγκληµατικές πράξεις,
µε αποτέλεσµα τη συµφόρηση και των φυλακών, όπως συµβαίνει
και µε τα νοσοκοµεία της χώρας µας.
Η Χρυσή Αυγή, όπως προείπα, δεν είναι ένα κόµµα το οποίο
κάνει στείρα αντιπολίτευση, αλλά έχουµε συγκεκριµένες θέσεις
και προτάσεις για όλα τα θέµατα της κοινωνίας µας, όπως και
για το θέµα του σωφρονιστικού συστήµατος. Εµείς πιστεύουµε
ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όµως θεωρούµε ότι έχει πολλές ελλείψεις και ασάφειες.
Ειδικότερα, όσον αφορά το άρθρο 1 που έχει να κάνει µε την
κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’, που ούτως ή άλλως δεν
έχουν λειτουργήσει ποτέ, η Χρυσή Αυγή είναι υπέρ της κατάργησης. Οι χαρακτηρισµένοι ως επικίνδυνοι εγκληµατίες µε τις βαρύτερες ποινές που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας, αν
συγκεντρωθούν σε ένα µόνο σωφρονιστικό κατάστηµα, αποµονωµένοι από τον έξω κόσµο, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σωφρονιστούν και να επανενταχθούν στην κοινωνία µας.
Ως προς τα άρθρα 2 και 5 θέλω να πω ότι είναι επίσης προς
τη σωστή κατεύθυνση. Ο ανήλικος εγκληµατίας δεν πρέπει να
οδηγείται στη φυλακή, αλλά θα πρέπει η πολιτεία διά των οργάνων της να φροντίσει, ώστε να µην παγιωθεί µέσα τους η εγκληµατική βούληση.
Όµως, το γεγονός ότι αυξάνεται το όριο ηλικίας από τα δεκατρία στα δεκαπέντε έτη για τον ποινικό καταλογισµό είναι λάθος.
Υπάρχει κίνδυνος, ανήλικοι δεκαπεντάχρονοι, να προβαίνουν σε
έκνοµες ενέργειες και για τους ίδιους και να γίνονται υποχείρια
από ενήλικους εγκληµατίες.
Το άρθρο για την υφ’ όρον απόλυση έχει και αυτό θετικά στοιχεία, αλλά έχει και δύο σοβαρά «αλλά».
Το πρώτο «αλλά» είναι ότι µειώνεται πολύ το απαιτούµενο χρονικό όριο έκτισης της ποινής για κατάδικους µε αναπηρία 50%.
Πώς είναι δυνατόν µε αυτό το ποσοστό αναπηρίας ένας πολίτης
να µη µπορεί να λάβει σύνταξη αναπηρίας, ενώ ένας έγκλειστος
να µπορεί να απολυθεί από τις φυλακές; Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος µε αναπηρία 50% διαπράξει κάποιο σοβαρό
ποινικό αδίκηµα; Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, µε 50% αναπηρία µπορεί να διαπράξει έγκληµα, αλλά επειδή έχει 50% αναπηρία δεν
µπορεί να εκτίσει την ποινή του;
Το δεύτερο «αλλά» είναι ότι απολύονται από τις φυλακές µετανάστες που έχουν εγκληµατήσει και µετά τους αφήνουµε να
κυκλοφορούν ελεύθεροι. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για τις συνθήκες
κράτησης, αλλά το Δικαστήριο αυτό δεν αποφάσισε να ανοίξουν
οι ελληνικές φυλακές και να διαχυθούν οι φυλακισµένοι έξω. Μας
λένε, όµως, ότι δεν υφίστανται οι κατάλληλες υποδοµές για ανθρώπινες συνθήκες κράτησης.
Εάν η Κυβέρνηση δεν πάρει άµεσα πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των υποδοµών, σε ένα χρόνο από τώρα, ίσως και λιγότερο,
θα πρέπει να ψηφίσουµε καινούργιο νοµοσχέδιο για νέα αποσυµφόρηση των φυλακών.
Ως προς τον κουκουλονόµο, είµαστε υπέρ της διατήρησης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτού, διότι δεν δικάζουµε το ένδυµα ούτε αυτόν που το φοράει,
για να µην κρυώνει, αλλά αυτόν που διαπράττει έγκληµα µε κουκούλα, διότι η χρήση της κουκούλας γίνεται τόσο για την τέλεση
της εγκληµατικής πράξης όσο και για προβοκατόρικους λόγους.
Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, είµαστε θύµατα κουκουλοφόρων.
Έχουµε δύο νεκρά αδέρφια και ένα σοβαρά τραυµατισµένο,
όπως και άλλες πολλές επιθέσεις εις βάρος µας από άνανδρους
κουκουλοφόρους. Γιατί αυτός που φοράει την κουκούλα και εγκληµατεί, εκτός από εγκληµατίας, είναι και άνανδρος, αφού φοβάται να δείξει το πρόσωπό του.
Ως προς τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους η αναβλητικότητα
και η εσκεµµένη αδιαφορία των µεταπολιτευτικών κυβερνήσεων
για εξειδικευµένη νοµοθετική προστασία τους έχει συµβάλει στο
να καταστεί συνήθης η στοχοποίηση των σωφρονιστικών υπαλλήλων από εγκληµατικά στοιχεία, εντός και εκτός φυλακών.
Τραγικό αποτέλεσµα όλων των ανωτέρων είναι είτε οι δολοφονικές επιθέσεις εναντίων των υπαλλήλων είτε ο σοβαρός τραυµατισµός τους µε όλες τις σωµατικές και ψυχολογικές
µετατραυµατικές συνέπειες και την πρόσκαιρη ή διαρκή ανικανότητα εργασίας. Είναι επιβεβληµένη η λήψη µέτρων, που θα
βελτιώνουν το σωφρονιστικό σύστηµα, τόσο σε επίπεδο µετεκπαίδευσης επιµόρφωσης τους, όσο και σε θέµατα αυτοπροστασίας, που θα αποτρέπουν την περαιτέρω δηµιουργία επικίνδυνων
συνθηκών εργασίας στις φυλακές.
Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη επιπλέον υπαλλήλων, αλλά και εξειδικευµένου προσωπικού, όπως κοινωνιολόγων,
ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.
Εν πάση περιπτώσει, πιστεύουµε ότι το νοµοσχέδιο κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχουµε και σοβαρές ενστάσεις, όπως τις προανέφερα και εγώ, αλλά και άλλοι οµιλητές της
Χρυσής Αυγής.
Ελπίζουµε κάποια στιγµή η Ελλάδα να γίνει και αυτή ένα κράτος σύγχρονο, όπως είναι και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και
να σταµατήσουµε να είµαστε ένα κράτος «εξπρές του µεσονυκτίου».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Στύλιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δράττοµαι της ευκαιρίας, από τη συζήτηση για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να αναφερθώ κατ’ αρχήν σε ένα τοπικό
θέµα, σε ένα θέµα που αφορά την Άρτα και την Ήπειρο και κάποιες άλλες περιοχές στην Ελλάδα και µε αφορµή το πώς αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση αυτό το συγκεκριµένο ζήτηµα, θα
προχωρήσω στη συνέχεια της συζήτησης στην τοποθέτησή µου,
όσον αφορά το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Πριν από δυόµισι µήνες, στις αρχές Φεβρουαρίου, η περιοχή
της Ηπείρου, η Άρτα, πλήγηκε από µία θεοµηνία, από πληµµύρες. Εκείνες τις ηµέρες ευαισθητοποιήθηκε το σύνολο των κυβερνητικών κλιµακίων. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το
Κέντρο Συντονισµού, εδώ στην Αθήνα. Έγιναν δηλώσεις. Ήρθαν
Υπουργοί στην Άρτα, έκαναν επί τόπου δηλώσεις. Έγιναν συσκέψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, δόθηκαν πάρα πολλές
υποσχέσεις. Όµως, δυόµισι µήνες µετά δεν έχουν προχωρήσει
ούτε στα στοιχειώδη και είναι ενδεικτικό πώς αντιλαµβάνεται η
Κυβέρνηση, πώς αντιλαµβάνεται η διοίκηση, την αντιµετώπιση
φαινοµένων εκτάκτων αναγκών και πώς αντιλαµβάνεται τα προβλήµατα που ζουν, που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες και δη οι Αρτινοί, οι δικοί µου συµπολίτες.
Η περιφέρεια Ηπείρου άµεσα χαρακτήρισε τον νοµό σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έστειλε το σχετικό αίτηµα στο
Υπουργείο. Νοµίζω ότι ο κ. Βούτσης είναι ο αρµόδιος Υπουργός
όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα. Όµως, δυόµισι µήνες µετά
δεν έχει χαρακτηριστεί ο νοµός ως πληµµυρόπληκτος και δεν
έχουν χαρακτηριστεί οι ορεινές περιοχές του Νοµού Άρτας ως
κατολισθείσες. Ως συνέπεια δεν έχει δοθεί ούτε το πρώτο µικρό
βοήθηµα των 580 ευρώ που δικαιούνται οι συµπολίτες µας από
την καταστροφή αυτή και ούτε βέβαια υπήρξε αντιµετώπιση
όσον αφορά τις ζηµιές σε κατοικίες ούτε φυσικά στα δηµόσια
έργα και στις δηµόσιες υποδοµές.
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Επανειληµµένα έχω κάνει πάνω από πέντε ερωτήσεις. Σε επίκαιρή µου ερώτηση στη Βουλή έθεσα το θέµα. Όµως, δεν έχει
υπάρξει από την κεντρική κυβέρνηση καµµία αντίδραση, καµµία
ανταπόκριση.
Προς ενηµέρωσή σας και προς ενηµέρωση και της Ολοµέλειας, να πω ότι σε συνεργασία µε την Ευρωβουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Σπυράκη τέθηκε το θέµα και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στην Κοµισιόν. Η απάντηση της επιτρόπου ήταν ότι
είναι διαθέσιµοι να ενεργοποιήσουν το Ταµείο Αλληλοβοήθειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρκεί να γίνει το σχετικό αίτηµα από
την ελληνική κυβέρνηση εντός δώδεκα εβδοµάδων.
Είµαστε ήδη στη δέκατη εβδοµάδα. Μένουν δύο εβδοµάδες
και περιµένουµε να δούµε αν θα τεθεί το θέµα στην Ευρώπη
όπου φαίνεται -και είναι ολοφάνερη- η πρόθεση της Κοµισιόν να
ανταποκριθεί και να δώσει βοήθεια στη χώρα µας. Πολύ δε περισσότερο, αφού λέµε ότι δεν υπάρχουν χρήµατα στη χώρα µας.
Όµως, δεν χτυπάµε και εκείνη την πόρτα καθόλου, αλλά ούτε
από το δικό µας ελληνικό ταµείο, από τις δηµόσιες επενδύσεις.
Παρ’ όλα αυτά εµείς στις προτεραιότητές µας βάζουµε και συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και
άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, επιδιώκεται η αποσυµφόρηση των φυλακών και η ικανοποίηση των προγραµµατικών
δηλώσεων της Κυβέρνησης. Έχει χαραχθεί στη µνήµη όλων µας
η έκφραση του Υπουργού ότι θα κάνει διάλογο µε τους κουκουλοφόρους.
Πετυχαίνει τον σκοπό της µεταρρύθµισης το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Κατά την προσωπική µου γνώµη όχι και θα σας αποδείξω το γιατί.
Δεν είναι πραγµατική µεταρρύθµιση. Είναι αποσπασµατική και
δεν λύνει το πρόβληµα.
Δεν υπάρχει καµµία αναφορά ούτε σκέψη για το πώς οραµατίζεστε τη λειτουργία των φυλακών τύπου Α’ ή Β’. Δεν σας αφορούν οι φυλακισµένοι σε αυτές; Είστε ικανοποιηµένοι από τις
συνθήκες που επικρατούν εκεί;
Το σχέδιο νόµου δεν προέκυψε από εκτενή διάλογο και δεν
δόθηκε για αρκετό χρόνο προς διαβούλευση. Δεν έχουν δοθεί
συγκεκριµένοι αριθµοί για την κατάσταση που υπάρχει σήµερα
στις φυλακές. Δεν έχουν δοθεί αριθµοί όσον αφορά το πόσοι θα
βρεθούν ελεύθεροι. Δεν παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για
την εξέλιξη στον χρόνο αυτών των µεγεθών όσον αφορά τη χώρα
µας και δεν έχει γίνει καµµία σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρµόδιοι εισαγγελείς και
πρόεδροι δικαστηρίων µε επίσηµή τους ανακοίνωση διαφωνούν
και αποκαλύπτουν ότι δεν ζητήθηκε και δεν συζητήθηκε η θέση
τους από το αρµόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ερωτήµατα που τίθενται είναι
πολλά:
Για ποιον λόγο η Κυβέρνηση στον τρίτο µήνα της θητείας της
επείγεται να νοµοθετήσει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου; Γιατί η
συζήτηση έπρεπε να διεξαχθεί τη Μεγάλη Εβδοµάδα και την αµέσως επόµενη ενώ είναι οι γιορτές του Πάσχα; Ποιο πρόβληµα
αντιµετωπίζει; Είναι ψηλά στην ατζέντα των θεµάτων που ζητούν
λύση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης; Εξυπηρετεί τον δηµόσιο
διάλογο; Είναι πεδίο κοινής συνεννόησης των κοµµάτων και συνεπώς συµβάλλει στη συναίνεση και στη διαµόρφωση ήπιου πολιτικού κλίµατος; Αποτελεί ζητούµενο της ελληνικής κοινωνίας
και των Ελλήνων πολιτών; Η απάντηση είναι απλή, κατά τη γνώµη
µου, και ξεκάθαρη: Εξυπηρέτηση συγκεκριµένου ρουσφετιού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το άρθρο 1 καταργούνται οι
φυλακές τύπου Γ’. Η Ελλάδα θα είναι η µόνη ευρωπαϊκή χώρα
που δεν θα διαθέτει φυλακές υψίστης ασφάλειας. Η Κυβέρνηση
µε τη συγκεκριµένη διάταξη βάζει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα των κρατουµένων, τη ζωή και τη σωµατική
ακεραιότητα του σωφρονιστικού προσωπικού και θέτει το µεγάλο ερωτηµατικό πώς θα αντιµετωπίζουν οι ευρωπαίοι εταίροι
µας τους κανόνες της δηµόσιας ασφάλειας.
Καταργούνται όλοι οι ειδικοί τρόποι έκτισης ποινών µε πρό-
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σθετη αυστηρότητα, ενώ γνωρίζετε ότι η υπάρχουσα νοµοθεσία
είναι απολύτως σύµφωνη µε όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες και µε όλες τις νοµολογιακές αρχές.
Δεν εξαιρείτε από τις ευνοϊκές ρυθµίσεις ούτε τους τροµοκράτες ούτε τους βιαστές ούτε τους παιδόφιλους ούτε τους κατηγορούµενους για εγκλήµατα µε ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Είναι
γνωστό ότι στο παρελθόν πολλοί καταδικασθέντες οργάνωναν
την εγκληµατική τους δράση από τα σπίτια τους. Με ποιον τρόπο
προστατεύετε την κοινωνία από µια τέτοια εξέλιξη;
Το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι οριζόντιο,
διότι αν κάποιος εκτίσει µε οποιονδήποτε τρόπο την ποινή του,
µπορεί να βγει από τη φυλακή και χωρίς έγκριση δικαστικού συµβουλίου. Δεν γίνεται διάκριση του περιορισµού ανάλογα µε το
βάρος της επιβαλλοµένης ποινής.
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε απόφασή του ανέφερε ότι οι φυλακές δεν είναι κατάλληλες για έναν έγκλειστο
ανάπηρο, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν ανέφερε ότι πρέπει να
βγει από τη φυλακή.
Αλλάξτε τις φυλακές, διαµορφώστε καλύτερες ανθρώπινες
συνθήκες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω την τοποθέτησή µου µε
µία µόνο αναφορά. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα προκαλέσει
πολύ µεγάλη ζηµιά στον τοµέα του τουρισµού, διότι θα δηµιουργηθεί κλίµα ανασφάλειας στην κοινωνία σχετικά µε την προστασία των επισκεπτών στη χώρα µας.
Και τέλος, τι παράδειγµα δίνουµε στα παιδιά µας, στο µέλλον
της πατρίδας µας; Κάνε µία κατάληψη, εκβίασε. Μπορείς να δικαιωθείς. Γίνε λαϊκός αγωνιστής, µπορείς να κάνεις εγκλήµατα.
Θα βγεις από τη φυλακή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Στύλιο.
Τον λόγο έχει η κ. Καρασαρλίδου Ευφροσύνη και να ετοιµάζεται η κ. Διώτη.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Καλησπέρα.
Συνάδελφοι, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η φυλακή για τους περισσότερους από εµάς είναι µια άγνωστη εµπειρία. Ας το σκεφτούµε αυτό λιγάκι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, δεν λειτουργεί νόµιµα το Σώµα, διότι δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θα σταµατήσουµε µέχρι να έρθει ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το είπα µόνο εγώ,
κυρία Πρόεδρε. Νοµίζω ότι και οι συνάδελφοι των άλλων παρατάξεων συµφωνούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Βεβαίως. Μα,
δεν είπα τίποτε.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου. Ήρθε ο κύριος Υπουργός στην Αίθουσα. Συνεχίζουµε.
Κυρία Καρασαρλίδου, συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Ο στόχος του σωφρονιστικού συστήµατος σήµερα, δυστυχώς, δεν είναι η κοινωνική επανένταξη, αλλά ο αποκλεισµός όσο το δυνατόν
περισσότερων παραβατών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να παρατηρείται συνεχής αύξηση του αριθµού των φυλακισµένων τις τελευταίες δεκαετίες. Στη χώρα µας οι φυλακισµένοι την τελευταία
δεκαετία διπλασιάστηκαν.
Και εδώ αναρωτιέµαι τι γνωρίζουµε άραγε προσωπικά ο καθένας από εµάς για τη φυλακή και τους φυλακισµένους. Ίσως κάποιοι από εµάς έχουν επισκεφτεί κρατούµενους ή έστω έχουν
µία εικόνα του µεγέθους της εξαθλίωσης των κέντρων κράτησης.
Παρατηρούµε ότι τα τελευταία χρόνια η έννοια της ανθρωπιάς
σε όλα τα επίπεδα φθίνει συνεχώς και αποκτά ένα όλο και πιο
σκοτεινό πρόσωπο. Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στις ελληνικές
φυλακές, οι οποίες εξαθλιώνουν ή και εξαγριώνουν ακόµα τόσο
τους κρατούµενους όσο και τους φύλακές τους.
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Είναι µια θλιβερή πραγµατικότητα, για την οποία είµαστε όλοι
συνένοχοι µε τη σιωπή µας.
Το άρθρο 6 του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα, για το
οποίο οι αρµόδιοι φορείς σχεδόν στο σύνολό τους έχουν ταχθεί
υπέρ, πιστεύω πως έχει έναν ανθρώπινο χαρακτήρα. Προτείνει
σειρά ανακουφιστικών µέτρων, ανθρώπινων µέτρων για τους
κρατούµενους.
Τα µέτρα επιείκειας για τους βαριά ασθενείς προσφέρουν τη
δυνατότητα έκτισης της ποινής σε συνθήκες προσαρµοσµένες
στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων αυτών, έτσι ώστε τα παιδιά, οι υπερήλικες, οι τοξικοεξαρτηµένοι, οι βαριά ανάπηροι να
µην εξοντώνονται στη φυλακή και να µην οδηγούνται στον θάνατο πολλές φορές.
Εδώ, θέλω να σας θυµίσω ότι από το 2011 µέχρι και σήµερα
έχουµε δεκατρείς καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για
απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση. Επιπλέον, εκκρεµούν
άλλες εκατόν ενενήντα ένα υποθέσεις σε βάρος µας.
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Φυλακών έχει συχνά
επισηµάνει τη µεγάλη αντίθεση µεταξύ της πραγµατικότητας των
ελληνικών καταστηµάτων κράτησης και της ρητορικής υπέρ ενός
ουµανιστικού και σωφρονιστικού συστήµατος.
Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κατά των Βασανιστηρίων του Συµβουλίου της Ευρώπης, η οποία
µε δηµόσια δήλωσή της έχει εκφράσει την αγανάκτησή της προς
τη χώρα µας, επειδή δεν συµµορφώνεται στις συστάσεις για βελτίωση των συνθηκών.
Συνάδελφοι, η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’ συνιστά ένα
σηµαντικό βήµα ενάντια στο µοντέλο µιας ακραίας, εκδικητικής
λογικής, το µοντέλο, δηλαδή, της απόλυτης εξόντωσης. Οι εν
λόγω φυλακές δηµιουργούν και συντηρούν δύο ταχύτητες κρατουµένων, είναι αντισυνταγµατικές και στην ουσία δεν στοχεύουν
στην ασφάλεια. Πραγµατική ασφάλεια είναι να αλλάξουµε τις
απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες κράτησης, που υπάρχουν σήµερα, καθώς το ζητούµενο είναι η απόδοση της δικαιοσύνης και της δηµοκρατίας µε ισότητα και αλληλεγγύη για
όλους.
Τα µέτρα για την ελαχιστοποίηση του εγκλεισµού των ανηλίκων, η ενίσχυση των µέτρων διαπαιδαγώγησης και αρωγής προσφέρουν τη δυνατότητα της αποφυγής σταδιακά του φαύλου
κύκλου της εγκληµατικότητας.
Τα ευνοϊκά µέτρα για την υπό όρο απόλυση των κρατουµένων
θα συµβάλλουν, επίσης, στην άµεση αποσυµφόρηση των φυλακών. Οι συνθήκες υπερβολικού συνωστισµού που επικρατούν σήµερα στα κέντρα κράτησης επηρεάζουν την απόδοση του
προσωπικού, την ασφάλεια της φυλακής, την εγκληµατική υποτροπή των κρατουµένων, την επανένταξη, την επαφή µε τον έξω
κόσµο, τις συνθήκες κράτησης, τη διατροφή, τον εξαερισµό, τη
θέρµανση και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Η ανθρωπιά
επιβάλλει να µην εκδικούµαστε, να µη βασανίζουµε τους ανθρώπους που είναι φυλακισµένοι.
Σωφρονισµός ή εκδίκηση, λοιπόν; Κατά τη γνώµη µας, αυτό
είναι το ερώτηµα που θα πρέπει να µας προβληµατίσει και να µας
ωθήσει να υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Καρασαρλίδου.
Τον λόγο έχει η κυρία Διώτη και να ετοιµάζεται η κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι νοµίζω κοινή διαπίστωση
ότι οι νόµοι απηχούν συγκεκριµένους κοινωνικούς και ταξικούς
σχηµατισµούς και γι’ αυτό παρατηρείται το φαινόµενο –παρατηρούνταν, τουλάχιστον- µεγάλες παραβάσεις, πραγµατικά αντικοινωνικές, όπως η φοροδιαφυγή του µεγάλου πλούτου ή τα
σκάνδαλα ή οι καταχρήσεις του δηµοσίου χρήµατος, οι χαρισµατικές διατάξεις υπέρ εταιρειών και πάει λέγοντας, να βρίσκουν
συχνά τον δρόµο προς την αθώωση ή την παραγραφή ή να µην
ακουµπιούνται καθόλου από τον νόµο.
Επίσης, όταν εγκληµατούν και οικονοµικά κυρίαρχοι κύκλοι,
ποτέ η εγκληµατικότητα αυτή δεν γενικεύεται. Πάντα είναι ένας
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κάποιος «κύριος τάδε» ή κάποιος «κύριος δείνα». Όταν εγκληµατούν φτωχοί, πάντα η εγκληµατικότητα γενικεύεται, όπως συµβαίνει για παράδειγµα µε τους µετανάστες, τους
τοξικοεξαρτηµένους και πάει λέγοντας.
Αυτά τα λέω, γιατί ακούστηκαν διάφορα πρωτύτερα στην Αίθουσα περί φτώχειας. Επίσης, τα λέω, για να υποστηρίξω ένα
επιχείρηµα, το οποίο δεν είναι δικό µου, αλλά όσων θεωρούν πως
έχουµε ασχοληθεί πολύ µε αυτά τα πράγµατα και λένε πως
όποιος ή όποια έχει µελετήσει την εγκληµατικότητα στην Ελλάδα, µε βάση το σύνολο των ποινικοδικαιικών προσεγγίσεων και
των σχετικών διαθέσιµων στοιχείων, θα οδηγηθεί στο αβίαστο
συµπέρασµα ότι η εγκληµατικότητα προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τις κατώτερες τάξεις.
Με λίγα λόγια, από τη µια είναι η ποινικοποίηση της φτώχειας
και από την άλλη η κατασκευή του εσωτερικού εχθρού. Εδώ νοµίζω ότι εντάσσεται και το ζήτηµα του «κουκουλονόµου». Η καθεστωτική αφήγηση, λοιπόν, µαζί µε τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, έδειξαν περίτεχνα ένα ολόκληρο κατασκεύασµα,
για να πείσουν την κοινή γνώµη και τον τηλεθεατή ποιος είναι ο
εχθρός της κοινωνίας.
Με λίγα λόγια και όπως έχουµε παρακολουθήσει παρατεταµένα, τα τελευταία χρόνια στις τηλεοράσεις κατασκευάστηκε
αυτός ο εχθρός µε το όνοµα «κουκουλοφόροι», για ευνόητους
λόγους, όπως νοµίζω.
Ο φόβος των ανθρώπων για κάθε είδους ανασφάλεια, αβεβαιότητα ή εκρηκτική κοινωνική κατάσταση στράφηκε πολύ µελετηµένα σε αυτήν την κατηγορία, έτσι ώστε κανείς να µην
αναρωτιέται τι πραγµατικά σηµαίνει σε αυτήν την κοινωνία.
Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για όλα αυτά; Υπάρχει κάποια πολιτική που δηµιουργεί τέτοιες εκρηκτικές κοινωνικές καταστάσεις; Σε αυτά τα ερωτήµατα πρέπει να απαντήσουµε.
Ο «κουκουλονόµος» επίσης ήταν µέσα στο οπλοστάσιο µιας
νοµοθεσίας, που στρεφόταν ευθέως εναντίον της κοινωνικής διαµαρτυρίας και της νεανικής ριζοσπαστικότητας και εκεί εξαντλήθηκε µε δεκάδες στηµένες υποθέσεις, χωρίς στοιχεία, µε
συλλήψεις σε σωρό στις διαδηλώσεις µε την επιβαρυντική κατηγορία της κουκούλας, του µαντηλιού και γενικά των καλυµµένων
χαρακτηριστικών.
Ο νόµος, εάν τυχόν θέλει να αντιµετωπίσει κάποιες παράνοµες
πράξεις, δεν χρειάζονται «κουκουλονόµοι» για να το κάνει. Έχει
άλλα εργαλεία, υπεραρκετά. Ο «κουκουλονόµος» ήταν πρόσχηµα για την καταστολή διαδηλώσεων και διαµαρτυριών, που
αντιπαλεύονταν το καθεστώς.
Δεν είναι τυχαίο –διότι άκουσα νωρίτερα και τον Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής- ότι ποτέ δεν προσήχθη κανείς από δεκάδες διαδηλώσεις της Χρυσής Αυγής, µε πολλά διαθέσιµα βίντεο, όπου
τα µέλη της φορούν κράνη και όχι µόνο δεν συλλαµβάνονται,
αλλά σε πολλές περιπτώσεις συζητούσαν φιλικά µε την Αστυνοµία. Άρα νοµίζω ότι τα συµπεράσµατα βγαίνουν αβίαστα.
Επίσης, διάφορες πράξεις στο ποινικό µας δίκαιο τιµωρούνται
µε συγκεκριµένες ποινές και µάλιστα πολύ βαριές για συγκεκριµένα αδικήµατα.
Πάντως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρ’ όλες τις προσπάθειες του πολιτικού συστήµατος όλων αυτών των χρόνων, νοµίζω
ότι η κοινωνία, όπως απέδειξε και στις πρόσφατες εκλογές, δεν
πείστηκε ότι ο εχθρός της είναι ο επονοµαζόµενος «κουκουλοφόρος», αλλά έστρεψε αλλού το βλέµµα.
Αυτό το λέω, γιατί η κατηγορία που ονοµάστηκε «κουκουλοφόροι» χρησιµοποιήθηκε µε λύσσα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ από το
2008 και µετά, αλλά και σαν επιχείρηµα σε αυτήν τη συζήτηση
των δύο τελευταίων ηµερών. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε για να
παίρνει εύσηµα µια Κυβέρνηση ακροδεξιάς κοπής. Έτσι νόµιζε
η ίδια, αλλά ευτυχώς διαψεύστηκε.
Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ ήµασταν πάντα κατά αυτού του νόµου. Και
οφείλουµε να τηρήσουµε και αυτήν τη δέσµευσή µας, διότι είµαστε συνεπείς άνθρωποι και αναλάβαµε την διακυβέρνηση έχοντας συγκεκριµένο πρόγραµµα αλλά και συγκεκριµένες
διακεκριµένες απόψεις γι’ αυτά τα ζητήµατα.
Ακούσαµε πριν την τοποθέτηση του κ. Γκιόκα από το ΚΚΕ,
όπου µε συνέπεια υποστήριξε την άποψή του κόµµατος, όπως
είχε κάνει το 2009, όταν ψηφιζόταν ο «κουκουλονόµος».
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Δεν ήµασταν οι µόνοι, λοιπόν. Και το ΠΑΣΟΚ τότε είχε ταχθεί
εναντίον αυτού του νόµου. Διαβάζω τη δήλωση του κ. Καστανίδη
στις 13-11-2009, επισκεπτόµενος το Δικηγορικό Σύλλογος της
Λάρισας, που έλεγε ότι «ο νόµος και οι διατάξεις που αφορούν
την κουκούλα θα καταργηθούν στην πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία».
Διαβάζω επίσης από τα Πρακτικά της Βουλής, στις 24-9-2009,
όταν ψηφιζόταν ο «κουκουλονόµος» δύο οµιλίες. Η πρώτη ήταν
ένα απόσπασµα από την οµιλία του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, ο
οποίος αφού όντως αναφέρθηκε στην τροµοκρατία, στους κουκουλοφόρους κ.λπ., είπε κάποια στιγµή, µιλώντας για τους κουκουλοφόρους ότι «θέλουµε να κατασταλεί το φαινόµενο αυτό,
αλλά δεν θέλουµε να δηµιουργήσουµε την απατηλή εντύπωση
ότι εάν θεσπίσουµε επιβαρυντικές περιστάσεις δυσανάλογες και
προβλέψουµε ακραίες ποινές, αυτό θα συµβεί. Δηλαδή, θα συλληφθεί ο κουκουλοφόρος, θα εντοπιστεί το κέντρο που συντονίζει µε γραπτά µηνύµατα στα κινητά τηλέφωνα τις
δραστηριότητές τους, ότι θα προστατευτεί η περιουσία και η δηµόσια τάξη». Αυτό δεν είναι ακριβές.
Συνεχίζει ο κ. Βενιζέλος λέγοντας: «Επαναλαµβάνω ότι δεν λείπουν ποινικές διατάξεις. Δεν είναι δυνατόν να διαλυθεί µια συγκέντρωση, στην οποία όλοι εµφανίζονται ως κουκουλοφόροι,
γιατί θέλουν να διαµαρτυρηθούν. Αυτό είναι δονκιχωτισµός ποινικός, πολιτικός και αστυνοµικός.».
Επίσης, η εισηγήτρια τότε του ΠΑΣΟΚ κ. Τζάκρη είχε πει στην
εισήγησή της –και διαβάζω από τα Πρακτικά- σε ό,τι αφορά το
κεφάλαιο του «κουκουλονόµου»: «Δεν θα απαριθµήσω ξανά τις
διατάξεις του νόµου. Απλά θέλω να σας επισηµάνω τον εσφαλµένο προσανατολισµό του υπό ψήφιση νοµοθετήµατος, του
οποίου µοναδικός στόχος είναι να καλύψει µε επικοινωνιακά τρικ
τη διάλυση της Αστυνοµίας στη χώρα µας µε αποκλειστική ευθύνη της παρούσας κυβέρνησης» -της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας που νοµοθετούσε τότε- «και να επιχειρήσει µια
ανούσια επίδειξη δύναµης από πλευράς της κρατικής εξουσίας.
Λησµονείτε, όµως, τα αδικήµατα της απρόκλητης και της βαριάς
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σωµατικής βλάβης. Το προστατευόµενο έννοµο αγαθό δεν είναι
η κουκούλα, είναι η σωµατική ακεραιότητα και αυτά τα έννοµα
αγαθά που ήθελε να προστατεύσει ο Έλληνας νοµοθέτης, όταν
θέσπιζε τα επίµαχα αδικήµατα». Συνεχίζοντας η εισηγήτρια του
ΠΑΣΟΚ, είπε: «Πιστέψτε µε, δεν θα φάει λιγότερο ξύλο κάποιος,
αν αυτός που τον χτυπά δεν φοράει κουκούλα».
Με αυτό ισχυρίζοµαι –επειδή δεν άκουσα να πει κάτι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ότι όποιος θέλει να επιδείξει συνέπεια λόγων και πράξεων, ας το πράξει και σήµερα.
Σας καλώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές να είµαστε σοβαροί και να ψηφίσουµε την κατάργηση αυτού του γελοίου και
αδιανόητου νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Διώτη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα σας καταθέσω
µία νοµοτεχνική διόρθωση, κυρία Πρόεδρε.
Αφορά τις περιπτώσεις των αναπήρων. Σε περίπτωση ισόβιας
κάθειρξης, αν ο κρατούµενος κρατείται µε ισόβια κάθειρξη, η
οποία οφείλεται σε έγκληµα που δεν ενέχει ανθρωποκτόνα
πράξη, τότε το ελάχιστο όριο µετά από το οποίο µπορεί η κράτησή του να τραπεί σε κατ’ οίκον κράτηση είναι τα πέντε χρόνια
και όχι τα δέκα, όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση,
η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η κυρία Χριστοφιλοπούλου έχει τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Άκουσα την αγαπητή συνάδελφο κ. Διώτη πριν από λίγο να
αναφέρεται στους ανθρώπους που τότε µε κάποιας µορφής κουκούλα αντιµάχονταν το καθεστώς και θέλω να τη ρωτήσω, όπως
θα ήθελα να ρωτήσω και τους κυρίους Υπουργούς, ποιο καθεστώς ήταν αυτό. Της πενταετίας του Καραµανλή, το οποίο απαλλάξατε µέσω της απαλλαγής από την εξεταστική περίοδο; Ποιο
ακριβώς καθεστώς ήταν; Του Προέδρου της Δηµοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλου, τον οποίο ψηφίσατε και ο οποίος τότε
ήταν Υπουργός και ψήφισε τον νόµο της κουκούλας; Για να
δούµε ποιες πολιτικές συγγένειες υπάρχουν. Αφήνω τους ΑΝΕΛ,
µε τους οποίους συγκυβερνάτε. Όλα έχουν γίνει ένας αχταρµάς
τελικά.
Θέλω να ρωτήσω, λοιπόν, για ποιο καθεστώς µιλάτε.
Επίσης, θέλω να σας θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριοι Υπουργοί, ότι έχετε εκλεγεί µε αυτό το καθεστώς. Πείτε
µας αν θέλετε και πώς να το ανατρέψετε.
Επειδή στις δηµοκρατίες τα καθεστώτα αλλάζουν όχι απλά µε
εκλογές, αλλά µε συνταγµατικές αναθεωρήσεις, να σας δω να
φέρετε κάποιου είδους πρωτοβουλία, γιατί το µόνο που είδα
είναι ένας συµβολισµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε την ψήφιση των άρθρων
σήµερα αυτού του νοµοσχεδίου, χάριν του οποίου υπήρχε η κατάληψη στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ, η οποία έληξε σήµερα. Είναι
τυχαίο αυτό το γεγονός, ότι συνδυάζουµε ακριβώς την ηµέρα
απελευθέρωσης της Πρυτανείας µε την ηµέρα ψήφισης του νοµοσχεδίου;
Κύριε Υπουργέ, κύριε Παρασκευόπουλε, µε όλο τον σεβασµό
στη θέση σας και στο πρόσωπό σας, θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
Μας είπατε πριν λίγες µέρες –αναφέροµαι σε δήλωσή σας- ότι η
Αστυνοµία έχει τους δικούς της επιχειρησιακούς κανόνες. Οι επιχειρησιακοί κανόνες της Αστυνοµίας ήταν αυτοί µε τους οποίους
επί δεκαεννέα ηµέρες έµεινε κλειστή, υπό κατάληψη, η Πρυτανεία µε τεράστια ζηµιά και απελευθερώθηκε σήµερα που ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο; Τυχαίο; Δεν νοµίζω, κύριε Υπουργέ.
Δεν το νοµίζω, γιατί δυστυχώς η χώρα είναι σε πολλά πράγµατα
µετέωρη και σε πολλά πράγµατα σε ένα αέναο µπρος-πίσω µέχρι
η Κυβέρνηση και τα κυβερνώντα κόµµατα να αποφασίσουν µε
ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν.
Γιατί βεβαίως και στο θέµα των µεταναστών από τη µία έχουµε
τον κ. Καµµένο να απειλεί το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες µε εξαγωγή τζιχαντιστών και από την άλλη, έχουµε την αρµόδια Αναπληρώτρια Υπουργό, αγαπητέ κύριε Βούτση, κύριε Υπουργέ, να
δηλώνει –και χθες µάλιστα- ότι εκείνη δεν µπορεί να ξέρει πού
πάνε οι µετανάστες και ότι είναι αρµόδια µόνο για το πόσοι µπαίνουν. Πού πάνε, λέει; Εξαφανίζονται! Ε, πότε λιάζονται, πότε εξαφανίζονται, πότε τους στέλνουµε στο Βερολίνο, πότε τους πάµε
στις Βρυξέλλες! Έλεος! Ας αποφασίσουµε τουλάχιστον για τη
µεταναστευτική πολιτική, να έχουµε µία γραµµή ως χώρα.
Και πάλι παρακαλώ είτε εσείς εδώ, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, είτε ο κύριος Πρωθυπουργός κάποια στιγµή να µας πει
ποια εντολή του προς τον κ. Βαρουφάκη ίσχυε. Όταν ο κ. Βαρουφάκης πριν από λίγες ηµέρες στο Πάσχα των Καθολικών είπε ότι
θα πληρώσει εις το διενεκές τις δόσεις του ΔΝΤ ή σήµερα που ο
κ. Βαρουφάκης µέσω της «HUFFINGTON POST» είπε ούτε λίγο
ούτε πολύ ότι εµείς δεν θα πληρώσουµε τις δόσεις;
Με ποιον παίζετε; Γιατί εντολή να βγάλετε τη χώρα από την
ευρωζώνη δεν έχετε. Έχετε εντολή να αλλάξετε το καθεστώς.
Και σε αυτό, όπως σας λέει και ο κ. Παπαδηµούλης, Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και δικός σας σύντροφος, τους
µόνους συµµάχους που έχετε –δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κ. Παπαδηµούλης- είναι οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές. Αυτοί είναι, κύριε
Βούτση, οι σύµµαχοί σας στην πάλη.
Εσείς, όµως, τι θέλετε να κάνετε; Θέλετε, όπως σας είπε ο κ.
Παπαδόπουλος πολύ σωστά, να πάτε τη χώρα στα βράχια και να
την τσακίσετε. Πείτε το, όµως. Έχετε σχέδιο β’ ή δεν έχετε; Κλείνει η παρένθεση.
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Ζούµε σε αυτό, λοιπόν, το µετέωρο κλίµα της δηµόσιας ασφάλειας, της κατάληψης των κτηρίων που τα απελευθερώνουµε
όποτε συµφέρει την Κυβέρνηση επικοινωνιακά. Διότι «έλα,
µωρέ!», που λέει και ο κ. Φλαµπουράρης. «Έλα µωρέ, όλα θα γίνουν. Μετά τα κόκκινα αυγά θα φύγουνε». Φύγανε την ηµέρα που
ψηφίζεται το νοµοσχέδιο. Ξαναλέω: Τυχαίο; Όχι.
Έρχοµαι τώρα να σχολιάσω κάποιες από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Ειρήσθω εν παρόδω, νοµίζω ότι τα είπε και η κ. Γεννηµατά, αλλά να πω, όµως, και εγώ την άποψή µου, για να
θυµίσω ότι τις διατάξεις για την κουκούλα εµείς δεν τις είχαµε
ψηφίσει.
Θέλω, επίσης, να σας πω –νοµίζω ότι σας το είπε η κ. Γεννηµατά και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ- ότι υπήρχε ολόκληρο
σχέδιο αλλαγής του Σωφρονιστικού και του Ποινικού Κώδικα το
οποίο παραλάβατε. Και µην το κάνετε τώρα. Ας το κάνατε όµως
κάποτε. Ωστόσο, το µόνο που φέρνετε µετά από βουλευτική τροπολογία είναι µια πρόχειρη αλλαγή της διάταξης περί της κουκούλας. Αυτό είναι αστείο.
Επίσης, αστείο είναι ότι ξαφνικά εξήγγειλε ο κ. Μπαλτάς εχθές
ότι καταργεί την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Με τι την αντικαθιστά; Με το τίποτα! Αυτό είναι προχειρότητα του χειρίστου
είδους.
Έρχοµαι στη διάταξη που είναι επίµαχη, εκείνη που αφορά,
µεταξύ άλλων, και την αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού.
Θα συµφωνήσω και εγώ µε πολλούς συναδέλφους που έθεσαν
το θέµα ότι βεβαίως, η χώρα δεν έχει το καλύτερο σωφρονιστικό
σύστηµα σε σχέση µε τις συνθήκες και όχι τόσο στο θεσµικό επίπεδο. Το είπαν πολλοί θέλω να το πω και εγώ. Δεν είναι τόσο το
θεσµικό ζήτηµα. Είναι οι συνθήκες κράτησης. Δεν έχουµε, λοιπόν, τις καλύτερες συνθήκες και έχουµε καταδικαστεί πολλαπλά
από το Δικαστήριο του Στρασβούργου για απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση κρατουµένων.
Πώς το αντιµετωπίζουµε αυτό µε το παρόν νοµοσχέδιο; Με τη
χωρίς κριτήρια και ασχέτως βαρύτητας αντιµετώπιση όλων των
κρατουµένων που έχουν κάποιου είδους αναπηρία ή κάποιου είδους πρόβληµα υγείας. Η ενίσχυση των δικαιωµάτων των κρατουµένων και η βελτίωση των συνθηκών κράτησης γίνεται µε
αυτό τον γενικότερο αφορισµό;
Κάτι άλλο επίσης: Ακούστηκε και στην επιτροπή και εδώ «οι
δικοί µας και οι άλλοι». Ποιοι είναι οι «δικοί µας» και οι «άλλοι»;
Τα θύµατα της βίας και της τροµοκρατίας έχουν κοµµατικές ταµπέλες; Έχουν χρώµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Εµείς, το ΠΑΣΟΚ, παλέψαµε κάποια στιγµή να πάψουµε οι Έλληνες να µιλάµε για προδότες και πατριώτες, γιατί κάποιοι παππούδες που είχαν κάποτε πολεµήσει στον Εµφύλιο και στην
Αντίσταση και κάποιοι που δεν είχαν πολεµήσει καν στον Εµφύλιο
-είχανε πολεµήσει, κύριε Βούτση, µόνο στην Αντίσταση- µέχρι τη
δεκαετία του ’80 ήταν προδότες. Αυτό το λεξιλόγιο εσείς και οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες το φέρατε ξανά µιλώντας για προδότες
εδώ µέσα.
Εγώ σας ερωτώ: Υπάρχουν νεκροί δικοί τους και δικοί µας;
Εγώ τιµώ τη µνήµη όλων των νεκρών που είναι θύµατα βίας και
τροµοκρατίας αδιακρίτως, διότι εδώ ακούστηκαν πάρα πολλά.
Ή η ευαισθησία µας ως προς την αναπηρία, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ως προς τελικά τον ανθρώπινο πόνο από το
χαµό ενός ανθρώπου έχει κόµµα ή χρώµα; Ε, όχι! Δεν έχει.
Τέλος, την τροποποίηση -αυτό το µεγάλο ζήτηµα- που αφορά
την ενίσχυση της ποινής για το bullying, θα την ψηφίσουµε. Εγώ,
όµως, σας ερωτώ ευρύτερα ως Κυβέρνηση: Είναι αυτό το µείζον
ζήτηµα που έχουµε για το bullying; Είχαµε ένα θύµα. Είχαµε τον
Βαγγέλη Γιακουµάκη θύµα του bullying.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή τα είπαµε και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, θέλω πραγµατικά να ευαισθητοποιήσω αυτή τη στιγµή όλες τις παρατάξεις, ασχέτως
ιδεολογικής ταυτότητας. Το θέµα του bullying έχει να κάνει µε
δράση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, την ανοχή σας.
Είπα στον κ. Κουράκη και τον κ. Μπαλτά στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ότι το σχέδιο δράσης που υπήρχε και το
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οποίο ξεκίνησε στην αρχή µε κάποια προβλήµατα και κάποιον ενθουσιασµό και µετά αφέθηκε κατά του bullying -που αφορά δράσεις µέσα στα σχολεία, για εκπαιδευτικούς και γονείς- είναι αυτό
που παράλληλα µε την οποιαδήποτε θεσµική τροποποίηση -θα
την ψηφίσουµε, το ξαναλέω- µπορεί συνδυασµένα και µε παράλληλη πολιτική και κοινωνική δράση να αντιµετωπίσει το πρόβληµα.
Διότι, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
πόσες πολλές -πάνω από πέντε- είναι οι διατάξεις του Ποινικού
Κώδικα, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν στην περίπτωση του
bullying.
Θέλω πραγµατικά και µε την εµπειρία σας να µου πείτε –και
δεν αφορά σε εσάς αυτό ούτε ψέγω την Κυβέρνηση αλλά µιλώ
ευρύτερα- σε ποια διάταξη νόµου ποινικού δικαίου ακουµπήσαµε
ποτέ και στείλαµε κάποιον που άσκησε bullying στη δικαιοσύνη;
Σπανίως έως ποτέ. Άρα πρέπει να προβληµατιστούµε εδώ. Και
παρά τη θετική µας ψήφο –το ξαναλέω- σε συνεργασία και µε τα
άλλα Υπουργεία και µε άλλο τρόπο, να αντιµετωπίσουµε αυτά τα
φαινόµενα.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζουµε ότι η αντιµετώπιση από εµάς τουλάχιστον αυτού του νοµοσχεδίου ήταν µια
κριτική αντιµετώπιση µιας Αντιπολίτευσης µε ουσία, γιατί, όπως
ακούσατε ήδη από εµάς, κάποιες διατάξεις θα τις υπερψηφίσουµε, αλλά δεν µπορούµε επί της αρχής να ψηφίσουµε τον γενικό αφορισµό και το συγχωροχάρτι προς όλους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Χριστοφιλοπούλου.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Θεοδωράκης. Θα παρακαλούσα,
όµως, κύριε Θεοδωράκη, επειδή έχω ήδη ανακοινώσει τον κ.
Στέφο Ιωάννη, να πάρετε το λόγο αµέσως µετά.
Κύριε Στέφο, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αποφύγω τον πειρασµό να σχολιάσω το γεγονός
ότι δύο ηµέρες άκουσα από πάρα πολλούς οµιλητές να λέγεται
ότι η Κυβέρνηση δεν ασχολείται µε τη διαπραγµάτευση, αλλά νοµοθετεί. Αλήθεια, δυόµισι µήνες Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να νοµοθετεί; Κατηγορούµαστε και γι’ αυτό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε ένα ακόµη νοµοσχέδιο που αποδεικνύει τη βούληση της
Κυβέρνησης για τη στροφή όσων µέχρι σήµερα θεωρούνταν
πρόδηλη πραγµατικότητα ή µάλλον, όσων οι κυβερνήσεις λιτότητας και εξαθλίωσης είχαν επιβάλλει ως δεδοµένη καταστολή
σε µια κοινωνία που αιµορραγούσε.
Μετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου για την καταπολέµηση της
ανθρωπιστικής κρίσης και εκείνου για τη ρύθµιση των εκατό δόσεων –που οι περισσότεροι ψηφίσατε και τα δύο- σε µία περίοδο
που η Κυβέρνηση προσπαθεί να επαναφέρει τη χώρα σε συνθήκες αξιοπρέπειας για τον λαό της, µια προσπάθεια που συχνά
υπονοµεύεται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς
κήρυκες νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων, ερχόµαστε να κάνουµε
πράξη την πρόθεσή µας, έτσι όπως διακηρύξαµε προεκλογικά,
για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου και ανθρώπινου σωφρονιστικού συστήµατος.
Η χώρα µας, ύστερα από επανειληµµένες καταδίκες για παραβίαση της ευρωπαϊκή σύµβασης των δικαιωµάτων του ανθρώπου
και συνεχή καταστρατήγηση του συνταγµατικού πλαισίου για το
απαραβίαστο και αδιαπραγµάτευτο της ανθρώπινης αξίας, έτσι
όπως το δεχόµαστε όλοι, οφείλει ουσιαστικά, αλλά και συµβολικά, όπως είπε και η κ. Χριστοφιλοπούλου, µε αυτό το νοµοσχέδιο να πνεύσει µια άλλη αντίληψη για τη δικαιοσύνη ως πυρήνα
της δηµοκρατίας µας.
Η Νέα Δηµοκρατία µέσω του εισηγητή της, αλλά και των περισσοτέρων οµιλητών της, χαρακτήρισε το νοµοσχέδιο ως προϊόν διαπραγµάτευσης µε τους τροµοκράτες.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντικατάσταση της
κράτησης των ανηλίκων, εκτός ακραίων περιπτώσεων, µε εκπαιδευτικά και αναµορφωτικά µέτρα, όπως επιβάλλει κάθε λογική
αντιµετώπιση ενός παιδιού, γιατί περί παιδιών πρόκειται, και η
προσπάθεια προσέγγισης και «διόρθωσης» -σε εισαγωγικά- των
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ευαίσθητων προσωπικοτήτων και ψυχισµών τους, µε την µη αντιµετώπισή τους ως κοινών εγκληµατιών, είναι συνοµιλία µε τροµοκράτες ή είναι επικοινωνία µε το πραγµατικό πρόβληµα;
Τα κίνητρα για θεραπεία και απεξάρτηση αντί εγκλεισµού των
τοξικοεξαρτηµένων, οι οποίοι αυξάνονται ραγδαία, µε το ένα τέταρτο των εγκλείστων στις φυλακές να είναι χρήστες ναρκωτικών, είναι διαπραγµάτευση µε τους τροµοκράτες για τη Νέα
Δηµοκρατία; Προφανώς λησµόνησε το αποτέλεσµα των τελευταίων εκλογών, όταν χρησιµοποιούσε την ίδια ακροδεξιά ρητορεία.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει, επίσης, απόλυση υπό όρους -πριν
από λίγο διενεµήθη µια νοµοτεχνική ρύθµιση- ή κατ’ οίκον περιορισµό κρατουµένων, όπως αναπήρων, βαριά ασθενών και υπερηλίκων. Οι συνθήκες υγιεινής και νοσοκοµειακής περίθαλψης
στις φυλακές καθιστά επικίνδυνη τη διαβίωσή τους εκεί, ενώ η
κατάσταση της υγείας τους είναι συχνά τέτοια που δεν επιτρέπει
τη νοσηλεία τους.
Η αντιµετώπιση και αυτής της πλευράς της ανθρωπιστικής κρίσης αποτελεί υποχρέωση ενός κοινωνικού κράτους που αποφασίζει να δει πίσω από τα κάγκελα και να πάψει να εκδικείται
καθηµερινά ανήµπορους κρατουµένους. Αναµφίβολα η Κυβέρνηση πιστεύω και ελπίζω ότι στο άµεσο διάστηµα θα προωθήσει
και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης των φυλακών για να µην έχουµε ξανά γεγονότα αυτοτραυµατισµών και αυτοκτονιών και να µπορεί η πολιτεία να
ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της για ιατρική βοήθεια στους πάσχοντες κρατουµένους.
Θα ήθελα ακόµη να αναφερθώ στο ζήτηµα της κατάργησης
των φυλακών τύπου Γ’ και στην αποσυµφόρηση των σωφρονιστικών ιδρυµάτων. Όσον αφορά στο πρώτο θέµα, η κράτηση
κρατουµένων σε φυλακές υψίστης ασφαλείας έχει επισηµανθεί
από έγκριτους επιστήµονες ότι όχι µόνο δεν αυξάνει την ασφάλειά τους, αλλά οδηγεί σε περιστολή των δικαιωµάτων των κρατουµένων αυτών, σε εξόντωσή τους και όχι σε σωφρονισµό, σε
υποτροπή τέλεσης νέων αδικηµάτων και σε παραγωγή οργανωµένης βίας εντός των φυλακών.
Τι κάνει το παρόν νοµοσχέδιο; Καταργεί τις φυλακές τύπου Γ’.
Θωρακίζει, ωστόσο, την ασφάλεια των υφιστάµενων ιδρυµάτων
µε την πρόβλεψη επιβολής αυστηρών ποινών για κακουργήµατα
ή πληµµελήµατα που θα τελεστούν µε δόλο από κρατουµένους
εντός των καταστηµάτων κράτησης, αλλά προβλέπει και την προστασία τόσο των κρατουµένων όσο και των σωφρονιστικών υπαλλήλων.
Όσον αφορά στο ζήτηµα της αποσυµφόρησης, το οποίο αποτελεί έκτακτο µέτρο, έχουµε υπ’ όψιν µας και ξέρουµε όλοι ότι
στο παρελθόν εφαρµόστηκε χωρίς πολλά αποτελέσµατα.
Ωστόσο, η κατάσταση στις φυλακές από όλες τις πτέρυγες έχει
ειπωθεί ότι είναι εκρηκτική. Συνεπώς, κατά τη γνώµη µας, είναι
αναγκαίο αυτή τη στιγµή.
Με την παρούσα πρόβλεψη, ωστόσο και ύστερα από δεκατρείς καταδίκες της Ελλάδας από το 2011 από τον ΕΑΔΑ για την
άθλια κατάσταση µε τον υπερπληθυσµό κρατουµένων στα καταστήµατα κράτησης, στοχεύουµε στη λύτρωση πραγµατικά των
ανθρώπων που εξευτελίζονται µε πρωτόγνωρους τρόπους σε
κελιά-αποθήκες ψυχών. Η διαβίωση των κρατουµένων στα ιδρύµατα και οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων πρέπει να είναι
αξιοπρεπείς, ανθρώπινες και να συµβάλλουν στη γενικότερη ποιοτική αναβάθµιση του σωφρονιστικού συστήµατος.
Κλείνοντας, θα ήταν παράλειψή µου -το επεσήµανε και η κ.
Χριστοφιλοπούλου- αν δεν επεσήµανα και την τροποποίηση του
άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα. Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο
διάστηµα ζήσαµε στα Γιάννενα, την πατρίδα µου, το πρωτόγνωρα δυσάρεστο και λυπηρό γεγονός του χαµού ενός νέου ανθρώπου κάτω από περίεργες συνθήκες. Ξύπνησε -αν ξύπνησε!µε σκληρό και απότοµο τρόπο µια ολόκληρη κοινωνία και είδε
κατάµατα ένα πρόβληµα που υπήρχε, αλλά κανείς δεν το άγγιζε.
Διευρύνεται η ποινικοποίηση παρόµοιων πράξεων και σε µεγαλύτερες ηλικίες πλέον για περιπτώσεις παρόµοιες σαν αυτές
που συνέβησαν στα Ιωάννινα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ, αλλά και οι συνάδελφοι
της Πλειοψηφίας θα υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, διότι πι-
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στεύουµε ότι η ιδεολογική συνειδητή καταστολή και ο µνηµονιακός εκφοβισµός που εφαρµόστηκε και στο χώρο του σωφρονιστικού συστήµατος τα προηγούµενα χρόνια δεν συνάδει µε τις
αρχές της ισότητας, του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Διότι πιστεύουµε ότι η υποτέλεια και η εξαθλίωση δεν χωρούν σε καµµιά πτυχή του ανθρωπίνου βίου. Τέλος, διότι
πιστεύουµε ότι η εµπέδωση ασφάλειας και η οµαλή επάνοδος
της κοινωνίας απαιτεί ρήξη µε την νοοτροπία της καταστολής και
της υποκριτικής συµµόρφωσης.
Αλίµονο αν σε µια δηµοκρατική κοινωνία που ευαγγελίζεται την
αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και την αποδοχή της διαφορετικότητας, συµπεριφερόµαστε µε λογικές και µεθόδους εκδίκησης,
εξόντωσης και απαξίωσης στους κρατουµένους, λησµονώντας
µε επιµέλεια ότι είµαστε όλοι άνθρωποι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Στέφο Ιωάννη.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας το
Ποτάµι κ. Σταύρος Θεοδωράκης και αµέσως µετά να ετοιµάζεται
ο κ. Διαµαντόπουλος.
Κύριε Θεοδωράκη, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, έχετε δικαίωµα να µιλήσετε για οκτώ λεπτά. Εσείς πόσο χρόνο θέλετε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Νοµίζω ότι θα χρειαστώ λίγο παραπάνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θέλετε να σας
δώσω δεκαπέντε λεπτά;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν σας κρύβω, κύριε Υπουργέ, ότι όταν έγινε γνωστό ότι θα
αναλάβετε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναθάρρησα. Όπως ίσως
ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, Το Ποτάµι δεν πιστεύει στους κοµµατικούς υπαλλήλους. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο σε τοµείς, όπως η δικαιοσύνη, η παιδεία, οι εξαγωγές, να
βάζουµε πρόσωπα έξω από τους κοµµατικούς µηχανισµούς. Τα
προβλήµατα της χώρας είναι πάρα πολλά, είναι πολύ µεγάλα και
χρειάζονται επαΐοντες που δεν φορούν παρωπίδες.
Είπα, λοιπόν, ένα δυνατό «λες;», όταν άκουσα το όνοµα του
Υπουργού Δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και στην πρώτη µου οµιλία εδώ
στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης ανέφερα ότι περιµένουµε να στηρίξουµε µια µεταρρύθµιση στη δικαιοσύνη, µια
µεταρρύθµιση στις φυλακές. Η διάψευση ήρθε γρήγορα, κύριε
Υπουργέ και θα πρέπει να σας πω το γιατί.
Αντί να συµπεριφερθείτε ως ο Υπουργός των αλλαγών, ως ο
Υπουργός που ξέρει τις ανάγκες ενός πολυτραυµατισµένου
χώρου, ως ο Υπουργός του εκσυγχρονισµού, ως ο Υπουργός του
εκσυγχρονισµού του σωφρονιστικού συστήµατος και της επιτάχυνσης απονοµής της δικαιοσύνης, δυστυχώς λειτουργείτε και
λειτουργήσατε ως εκπρόσωπος των συνιστωσών.
Το προτέρηµά σας, κύριε Υπουργέ, ότι δεν είστε κοµµατικό
στέλεχος, το µετατρέψατε αυτοµάτως σε µεγάλο µειονέκτηµα.
Φοβούµενος πιθανόν να µη σας πολεµήσουν, φοβούµενος
µήπως δεν είστε αρεστός, κάνατε και κάνετε τα χατίρια κάθε στελέχους και κάθε οµαδούλας.
Είχατε πολλά να προσφέρετε στη δικαιοσύνη και στις φυλακές, κύριε Υπουργέ και τα παραµερίσατε όλα για να ασχοληθείτε
µε τα µη σηµαντικά και τα µη επείγοντα. Διότι προφανώς –δεν
βρίσκω άλλη εξήγηση- κάποιος σας τραβάει από το µανίκι.
Και να σας πω µερικά πράγµατα που θα έπρεπε να κάνετε στις
φυλακές.
Θα έπρεπε να ενισχύσετε το θεσµό των αγροτικών φυλακών.
Γι’ αυτό παρακαλούν οι κρατούµενοι, αν έχετε µιλήσει µε κρατούµενους αυτές τις εβδοµάδες που είστε Υπουργός. Αυτό που
τσακίζει τους ανθρώπους στις φυλακές είναι ο χρόνος που κυλάει, χωρίς να µπορούν να κάνουν τίποτα ωφέλιµο ούτε γι’ αυτούς και ούτε για κάποιον άλλον.
Αγροτικές φυλακές, λοιπόν, για τις γυναίκες, αγροτικές φυλακές για τους νέους. Σε όλη σχεδόν την Ευρώπη οι αγροτικές φυλακές µεταβάλλονται σε σύγχρονα κέντρα σωφρονισµού. Εδώ
υπολειτουργούν. Η Κασσαβέτεια έχει ζητήσει να λειτουργήσει
και ως θεραπευτικό αγροτικό κέντρο απεξάρτησης για νέους
κρατουµένους, για ανήλικους δεκαοκτώ, είκοσι, είκοσι πέντε
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ετών. Καµµία απάντηση. Ποιος νοιάζεται;
Κοινωνικές ποινές. Ξέρετε πολύ καλά τι σας λέω, κύριοι συνάδελφοι. Η χώρα µας είναι ο τόπος µε τη µικρότερη κοινωνική
προσφορά των κρατουµένων. Ειδικά για τους νεαρούς παραβάτες θα έπρεπε να βρούµε λύση, ώστε αντί να φυλακίζονται, να
µπορούν να προσφέρουν υπηρεσία σε ένα δήµο, σε ένα ίδρυµα,
στο περιβάλλον, ώστε να απασχοληθούν µε αξιοπρέπεια όταν ζητούν µία δεύτερη ευκαιρία. Πρόκειται για ένα τεράστιο θέµα και
δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη ούτε σε αυτόν τον νόµο.
Σχολεία στις φυλακές, ώστε να δυναµώσουν. Στον Αυλώνα
γνώρισα δασκάλους που ανακάλυπταν τις δεξιότητες των µαθητών τους. Αντί να τους έχουν στα προαύλια και να µαχαιρώνονται, τους είχαν στις τάξεις. Μάλιστα, θυµάµαι ότι ένας
κρατούµενος κέρδισε και το διαγωνισµό στη Μαθηµατική Εταιρεία, κάτι που είχε γίνει πρωτοσέλιδο. Οι αλλοδαποί κρατούµενοι
µάθαιναν -στοιχειωδώς έστω- ελληνικά, για να µπορούν να ξεφύγουν από τα γκέτο, που είναι δεξαµενές για τις τοπικές τους µαφίες.
Διότι θα πρέπει να πούµε, κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι οι κρατούµενοι δεν είναι βέβαια όλοι ίδιοι. Θα
βρεις ανθρώπους που βρέθηκαν στη φυλακή από ένα ατύχηµα,
από ένα νεανικό λάθος, από ένα πάθος, από µία κακή στιγµή. Θα
βρεις και εγκληµατίες, όµως, αµετανόητους, ανθρώπους µε µαύρες ψυχές που αποτελούν ακόµη και σήµερα κίνδυνο για την κοινωνία µας. Όπως θα βρεις -και θα το πω- κρατούµενους µε
εγκλήµατα βαριά στην πλάτη τους, που, όµως, έχουν καταλάβει
τα λάθη τους και δεν είναι σε µαφίες και συµµορίες.
Υπάρχουν περήφανοι άνθρωποι στις φυλακές που έχουν λόγο,
που έχουν τιµή, παρ’ όλο που σας είπα ότι µπορεί να έχουν κάνει
και δολοφονίες. Και σε αυτούς πρέπει να δώσουµε µία δεύτερη
ευκαιρία. Πρέπει να τους δώσουµε µία δεύτερη ευκαιρία γιατί η
κοινωνία µεταφέρεται στη φυλακή και η φυλακή στην κοινωνία.
Και ένα σωφρονιστικό σύστηµα αυτό πρέπει να κάνει, πρέπει να
διαχωρίζει τους ανθρώπους όχι µόνο µε βάση την ποινή, αλλά
και µε βάση την προσωπικότητα.
Οι κρατούµενοι έχουν ανάγκη από προγράµµατα εκπαίδευσης
σε τεχνική κατεύθυνση, να αποφυλακίζονται και να κατέχουν µία
τέχνη, πιστοποιηµένα, µε δίπλωµα, µε καθηγητές ει δυνατόν άλλους κρατούµενους, όπως το κάνουν στο εξωτερικό, που θα
έχουν ισχυρά κίνητρα να διαλέξουν το ρόλο του καθηγητή. Η οργάνωση και το περιεχόµενο δίδεται στα ΙΕΚ, στα ΤΕΙ.
Προγράµµατα επανένταξης, λοιπόν, των κρατουµένων είναι
αυτό που µας ενδιαφέρει. Και αντί να σκεφτείτε και να σχεδιάσετε, κάνετε ένα τσάτρα-πάτρα νόµο που τα ισοπεδώνει όλα, οριζόντιες ρυθµίσεις, επαναλαµβάνοντας τα λάθη του παρελθόντος.
Δεν υπάρχει χώρα –και το ξέρετε καλά, κύριε καθηγητά- χωρίς
πειθαρχικές φυλακές. Δεν µπορεί να είναι οι αµετανόητοι µε τους
µετανοηµένους. Δεν µπορεί να είναι το ατύχηµα µαζί µε το επαναλαµβανόµενο έγκληµα. Είναι εύκολο; Όχι βέβαια. Όµως, εδώ
σας θέλω.
Και ο Δοµοκός εάν δεν είναι σωστή φυλακή, να φτιάξετε µία
άλλη. Και εάν το νοσοκοµείο κρατουµένων του Κορυδαλλού είναι
µια ντροπή –που είναι- να φτιάξουµε ένα άλλο. Θα πρέπει, βέβαια, εδώ να επισηµάνω ότι στα χρόνια της σπατάλης, τότε που
έρεαν λεφτά από παντού -και από την Ευρωπαϊκή Ένωση- κανείς
σοβαρά δεν νοιάστηκε -και από τα παλιά κόµµατα εξουσίας- να
φτιάξει υποδοµές και ένα σωστό, ανθρώπινο σωφρονιστικό σύστηµα. Γιατί ο σωφρονισµός θέλει και λεφτά, σύγχρονα κτήρια,
υποδοµές, υπαλλήλους.
Η Δράµα, όµως, κύριε Υπουργέ, είναι έτοιµη και δεν λειτουργεί. Λείπουν κάποια χιλιάρικα. Τρεις ακτίνες στα Χανιά είναι κλειστές, δύο ακτίνες στη Νιγρίτα. Ένα κέντρο απεξάρτησης έχει
γίνει στη Χαλκιδική και δεν λειτούργησε ποτέ, σκουριάζει. Γιατί
δεν δίνετε προτεραιότητα σε όλα αυτά; Γιατί βρήκατε την εύκολη
λύση, την παλιά, να βγάλω τους παλιούς για να έρθουν αύριο οι
νέοι;
Δεκαπέντε τέτοιους νόµους αποσυµφόρησης είχαµε τα τελευταία τριάντα χρόνια από το 1982. Και να σας πω τι έγινε αν και
προφανώς το ξέρετε, θα έχετε ενηµερωθεί: Πάνω από το 50%
αυτών που βγαίνουν µε ευεργετικές διατάξεις, επιστρέφουν σύντοµα στη φυλακή. Πάνω από το 50%! Δεν ξέρω ποιοι είναι οι δικοί
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σας υπολογισµοί, αλλά οι δικοί µας λένε ότι µε τις ρυθµίσεις που
κάνετε, θα βγουν περί τους δύο χιλιάδες κρατούµενους, χίλιοι
εκατό, χίλιοι διακόσιοι αλλοδαποί και οι υπόλοιποι γηγενείς.
Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη νέα τους ζωή, κάποια δοµή, κάποια στήριξη; Όχι, θα ξαναγυρίσουν στη φυλακή.
Καταργείτε, λοιπόν, και τη φυλακή υψίστης ασφαλείας. Θέλω
να κάνω µία στάση εδώ, γιατί διαφωνώ µε τις ρυθµίσεις και της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και µε τη δική σας. Ήταν λάθος η πρόβλεψη να οδηγούνται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας κάποιοι
από την ανάκριση κιόλας. Είναι κάτι παραπάνω από λάθος. Είναι
άδικο. Η συµπεριφορά του κρατούµενου, η διαγωγή του είναι
αυτό που µετράει και όχι η ποινή ή το αδίκηµα.
Η χώρα, όµως, δεν θα έχει πειθαρχική φυλακή; Το έχετε σκεφτεί καλά αυτό; Το έχετε συζητήσει µε τις οργανώσεις που ασχολούνται µε τις φυλακές, µε τους υπαλλήλους ή νοµίζετε ότι οι
φυλακές είναι µόνο από ατυχείς «Ροµπέν των δασών»; Αυτοί που
επιβάλλουν τους κανόνες στην φυλακή, αυτοί που έχουν λεφτά,
αυτοί που στήνουν συµµορίες, αυτοί που εκβιάζουν και απειλούν,
αυτοί που τροµοκρατούν κρατούµενους και υπαλλήλους, αυτοί
δεν θα έχουν καµµία συνέπεια, καµµία τιµωρία;
Έχουµε το µεγαλύτερο ποσοστό εγκλείστων ανηλίκων στην
Ευρώπη και εσείς τι κάνετε; Στέλνετε τους ανήλικους βορά
στους ενήλικες, τους στέλνετε δηλαδή στον χειρότερο εφιάλτη.
Εµείς ζητάµε να πάρετε πίσω την κατάργηση των φυλακών
ανηλίκων και να δώσετε κίνητρα στους ανήλικους να ξεµπλέκουν
γρήγορα µε τις φυλακές και να βγαίνουν µε εφόδια στην κοινωνία, να κάνετε και δοµές για τα µικρότερα αδικήµατα των ανηλίκων, αλλά όχι λύκοι και αρνιά µαζί.
Η ντροπή των ελληνικών φυλακών δεν κρύβεται µέσα από το
τσουβάλιασµα στις φυλακές ανηλίκων. Και οι ανήλικοι, κύριοι συνάδελφοι –να το σηµειώσετε- θα γίνουν τα πρώτα θύµατα της αντιµεταρρύθµισης που προωθεί η Κυβέρνησή σας.
Γνωρίζετε ότι η στοιχειώδης αξιοπρεπής διαβίωση µέσα στη
φυλακή υπολογίζεται σε 2.000 ευρώ το µήνα για κάθε φυλακισµένο. Το λένε οι οργανώσεις που ασχολούνται µε τους φυλακισµένους, όχι εµείς. Τζιράρονται εκατοµµύρια στις φυλακές και
γύρω απ’ αυτές. Κι όσοι δεν αντέχουν, βέβαια, οικονοµικά –γιατί
δεν αντέχουν όλοι, γιατί και οι φυλακές έχουν πολλούς φτωχοδιάβολους- υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Είναι αυτοί που ονοµάζονται «ταξί» στις φυλακές. Έτσι αποκαλούν τους φτωχότερους και
τους πιο αδύναµους κρατούµενους που αναγκάζονται να κάνουν
τα βαποράκια των ισχυρότερων, µε την ανοχή πολλές φορές κάποιων υπαλλήλων.
Γι’ αυτό το χρηµατιστήριο τι κάνετε, κύριε Υπουργέ; Αυτή η
ιδιότυπη ταξική διαστρωµάτωση πώς θα σπάσει; Εσείς που βλέπετε παντού ταξικές αδικίες, στις φυλακές δεν τις βλέπετε;
Διαχωρίστε, λοιπόν, τους κρατούµενους -αυτή θα είναι η υπηρεσία σας- και προωθήστε δυναµικά τα βραχιολάκια. Το ξεκίνησε
ο κ. Αθανασίου, αλλά δεν εφαρµόστηκε. Δεν γίνεται κάθε φορά
που ένας κρατούµενος ξεγελάει τους υπαλλήλους και τους δικαστές, παίρνει άδεια και δεν επιστρέφει, να την πληρώνουν όλοι
οι υπόλοιποι φυλακισµένοι που περιµένουν υποµονετικά να πάρουν την άδειά τους, να πάνε να δούνε το παιδί τους, την οικογένειά τους. Βάλτε, λοιπόν, τα βραχιολάκια και ενισχύστε το
θεσµό της άδειας. Αυτό θα ήταν σήµερα κάτι προοδευτικό.
Εσείς, όµως, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν ενδιαφέρεστε για τίποτα
απ’ όλα αυτά. Δεν σας ενδιαφέρουν οι φτωχοδιάβολοι των φυλακών, κύριε Υπουργέ. Σας ενδιαφέρουν οι πλούσιοι, οι διάσηµοι. Και σε αυτούς παρέχετε υπηρεσία. Και έχει δίκιο ο αγορητής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος -τον άκουσα πριν από λίγο να µιλάει και να σας το επισηµαίνει- ότι νοµοθετείτε κυρίως για τους
πλούσιους. Πώς θα µπορέσετε –σας ρωτώ ευθέως και περιµένω
µια απάντηση- να αποτρέψετε την αποφυλάκιση ενός VIP κρατούµενου, που θα φέρει αύριο δύο χαρτιά που θα πιστοποιούν
µια ανίατη και δύσκολα ανιχνεύσιµη αρρώστια; Δεν σας ενδιαφέρουν, όµως, αυτά. Δηµόσιες σχέσεις κάνετε και είναι λυπηρό.
Κι όπως φαίνεται, δεν είναι προτεραιότητά σας να κάνετε κάτι
και µε τη χαώδη ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχει ένας νέος Ποινικός Κώδικας στα συρτάρια και το ξέρετε. Γιατί δεν τον βγάζετε;
Δεν είναι αυτό προτεραιότητα; Υπάρχει και ένας Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας. Γιατί αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα: Να εκλογι-
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κεύσουµε και να φέρουµε κοντά στα ευρωπαϊκά standards τα
όρια και των δικών µας ποινών, να παύσει η Ελλάδα να είναι η
χώρα µε τον µεγαλύτερο αριθµό ισοβιτών ανάλογα µε τον πληθυσµό της.
Χωρίς να αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο και βγάζοντας απλώς κάποιους χιλιάδες κρατούµενους µε οριζόντια κριτήρια, απλώς µεταφέρετε το πρόβληµα στην επόµενη χρονιά. Οι δικαστές,
µάλιστα, βλέποντας ότι εξαφανίζονται από το νοµοθέτη οι ποινές
τους, θα βάζουν όλο και µεγαλύτερες ποινές. Είναι ένας φαύλος
κύκλος που πρέπει να σπάσει κι εσείς δεν τολµάτε να τον σπάσετε.
Ειδικά, βέβαια, για το νέο Ποινικό Κώδικα -θα το γνωρίζετεµπορείτε να συµβουλευτείτε και τον Εισαγγελέα, τον Βασίλη
Μαρκή που είναι και επικεφαλής στον Τοµέα Δικαιοσύνης στο
Ποτάµι και δηµιουργός εν πολλοίς του νέου Ποινικού Κώδικα,
ακολουθώντας, βέβαια, τη δουλειά που είχε κάνει ο Ιωάννης Μανωλεδάκης, ο σπουδαίος αυτός δάσκαλος της νοµικής επιστήµης. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας, που είναι έτοιµος, εισάγει
νέους θεσµούς: Το θεσµό της συνδιαλλαγής, να µην φτάνουν
όλες οι υποθέσεις στο ακροατήριο, να ελαφρυνθούν τα πινάκια.
Για να γίνουν, βέβαια, αυτές οι τοµές, θα πρέπει να συγκρουστείτε µε δικηγόρους, µε δικαστές, µε αυτούς που έχουν βολευτεί, δηλαδή, σε αυτό το αραχνιασµένο σκηνικό.
Εµείς, λοιπόν, σας καλούµε να συµµαχήσετε µε τους άλλους
δικηγόρους, µε τους άλλους δικαστές που κοιτάνε µπροστά και
να πάτε κόντρα στις µικρές συντεχνιακές οµάδες που αντιδρούν
στον εκσυγχρονισµό της δικαιοσύνης και των φυλακών.
Και βέβαια να υπάρχει αξιολόγηση, µηχανοργάνωση, µηχανογράφηση, να επιταχύνετε την απονοµή της δικαιοσύνης, να ελέγξουµε τη δικαστική εξουσία και να περιορίσουµε τη διαφθορά.
Αντί να κάνετε, λοιπόν, όλα αυτά ή κάτι απ’ όλα αυτά, κύριε
Παρασκευόπουλε, σηκώνετε τα χέρια ψηλά, παραδίνεστε και κάνετε ό,τι έκαναν και οι άλλοι συνάδελφοί σας του παρελθόντος
και ό,τι κάνουν και αρκετοί συνάδελφοί σας Υπουργοί σήµερα.
Βάζετε, δηλαδή, τις λάθος προτεραιότητες.
Ο Υπουργός Παιδείας σε αυτήν τη χώρα –ξαναγύρισε η παιδεία στο προσκήνιο- το πρώτο πράγµα που βγήκε να κάνει ήταν
–το έχουµε πει- να καταργήσει τα πρότυπα σχολεία γιατί η αριστεία είναι ρετσινιά και η πρώτη του έγνοια στα πανεπιστήµια
ήταν να ξαποστείλει κακήν κακώς τους σηµαντικούς Έλληνες
που ήλθαν να προσφέρουν αφιλοκερδώς στη διοίκηση του πανεπιστηµίου. Εδώ που τα λέµε, βέβαια, το «αφιλοκερδώς» είναι
λίγο ύποπτο στην εποχή µας. Αν είχε ζητήσει ένα 12%, µπορεί
και να τον κρατάγαµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
Παραδίδει, λοιπόν, η Κυβέρνηση ξανά, απ’ ό,τι µαθαίνουµε σήµερα µε τις καινούργιες διατάξεις, τα πανεπιστήµια στους κοµµατικούς στρατούς, να ξαναρχίσει η ΟΝΝΕΔ τα πάρτι στη
Μύκονο, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ τα κάµπινγκ στο Γύθειο, µε υποσχέσεις βέβαια συναλλαγής µε καθηγητές και πρυτάνεις που τα
εκλέγουν. Παντού οι λάθος προτεραιότητες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Προσέξτε λίγο ακόµα. Θα σας αρέσει το άλλο περισσότερο.
«Ασπιρίνες» για την ανθρωπιστική κρίση, αυτή που λέτε ανθρωπιστική κρίση και όχι ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που σας ζητήσαµε εµείς και που ισχύει σ’ όλη την Ευρώπη, για έναν απλό
λόγο: Για να έχετε πελάτες τους φτωχούς, για να τους έχετε συνέχεια υπό την επιρροή σας κι όχι όρθιους και αξιοπρεπείς.
Και µετά –προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι, προσέξτε και τις ηµεροµηνίες, έχουν κάποια σηµασία- τις µέρες που αποφασίζατε να
δώσετε διακόσια εκατοµµύρια για την ανθρωπιστική κρίση, δώσατε πεντακόσια εκατοµµύρια για τα όπλα εν κρυπτώ. Απ’ όσα
έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση, το µόνο που κρατήσατε χωρίς
καµµία διαπραγµάτευση, χωρίς καµµία συζήτηση, ήταν οι παραγγελίες όπλων. Και αύριο θα δώσετε και κάτι όπλα για τους Ρώσους
για να είναι όλοι ευχαριστηµένοι –το πιάσαµε το υπονοούµενο- και
ακούσαµε και τον κ. Νικολούδη να λέει ότι τα όπλα δεν έρχονται
ποτέ µόνα τους. Πάνε πάντα µε µία µίζα τουλάχιστον 4%.
Τα ίδια και µε τους µετανάστες που το πρωί λιάζονται και το
βράδυ εξαφανίζονται. Μην το θεωρήσετε ρατσιστικό ανέκδοτο,
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γιατί το υπογράφει η Υπουργός σας. Οι µετανάστες εξαφανίζονται και βέβαια, αφού εξαφανίζονται, δεν υπάρχει λόγος για µεταναστευτική πολιτική, για να µην κουραζόµαστε κιόλας.
Παρ’ όλα αυτά –και για να σοβαρευτούµε- εµείς είµαστε εδώ
για να προτείνουµε µελετηµένες λύσεις. Σας δώσαµε τις προτάσεις µας για την ΕΡΤ, είκοσι µία σελίδες άρθρο-άρθρο. Σας δώσαµε έντεκα προτάσεις για τη µετανάστευση. Οι µισθοφόροι σας
στον τύπο και στα social media γράφουν σήµερα ότι δεν έχετε
ανάγκη τις προτάσεις του Ποταµιού για τη µετανάστευση γιατί
αυτά που λέµε εµείς είναι και δικές σας προτάσεις. Και γιατί τόσο
καιρό είσαστε τόσο εχέµυθοι; Γιατί δεν τις βγάλατε αυτές τις
προτάσεις να τις δούµε; Γιατί δεν τις παρουσιάσατε στον ελληνικό λαό; Εµείς τις είπαµε δηµόσια και προεκλογικά πήγαµε στην
πλατεία του Αγίου Παντελεήµονα και είπαµε τις προτάσεις µας
για την ιθαγένεια. Βέβαια, για κάποιους από σας ηχούσαν παράξενα όλα αυτά. Μπερδεύατε και τους µετανάστες µε τους πρόσφυγες, αλλά τέλος πάντων. Περασµένα-ξεχασµένα.
Εµείς θέλουµε να κάνετε το σωστό, γι’ αυτό σας δίνουµε προτάσεις. Νοµίζω, όµως, ότι έχετε λάθος προτεραιότητες και αυτό
το αποδεικνύει η στάση σας στην οικονοµία και στις διαπραγµατεύσεις.
Μέσα σε ογδόντα µέρες η Κυβέρνηση όντως κατάφερε να
κάνει το γύρο του κόσµου, χωρίς όµως να έχουµε δει κανένα
όφελος για τη χώρα. Για ποια σκληρή διαπραγµάτευση µιλάµε;
Εκτός από την αλλαγή των λέξεων, τι άλλο έχετε καταφέρει απτό
για την κοινωνία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Να µην κοπούν οι συντάξεις.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ναι, είστε ευχαριστηµένοι που αντί να συµφωνήσετε να
υπάρξει µια νέα χρηµατοδότηση, να ανασάνει η αγορά, να ανασάνει η οικονοµία, να ανασάνουν οι άνθρωποι της δουλειάς, ανοίγετε τα συρτάρια των ταµείων και των οργανισµών και βάζετε
χέρι στα διαθέσιµα. Είστε ευχαριστηµένοι που στραγγαλίζετε την
πραγµατική οικονοµία, οδηγώντας επιχειρήσεις στο κλείσιµο και
εργαζόµενους στην ανεργία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Όχι εµείς, βεβαίως.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Υπερηφανεύεστε ότι εξασφαλίσατε το αυτονόητο, δηλαδή
ότι πληρώσατε τους µισθούς και τις συντάξεις.
Μα, εάν χρεοκοπήσει η χώρα, αν παιχτεί αυτό το παιχνίδι µε
τη χρεοκοπία -είτε µέσα στο ευρώ που κάποιοι το θεωρείτε και
καλό-, µέσα σε λίγες εβδοµάδες η αξία των µισθών και των συντάξεων θα εξανεµιστεί. Για ποια προστασία, λοιπόν, µιλάµε;
Δηλώνετε αισιόδοξοι, βέβαια µε τη διαπραγµάτευση και ταυτόχρονα µιλάτε για εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς, σαν
αυτούς που κατασκεύαζαν τα καθεστώτα της εθνικοφροσύνης
και πολεµούσε η Αριστερά.
Εµείς, σας καλούµε να σταµατήσετε το φλερτ µε τους τυχοδιωκτισµούς και να κάνετε αυτό για το οποίο σας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Μια έντιµη συµφωνία, έναν έντιµο συµβιβασµό,
που λέει και ο κ. Τσίπρας, για να µείνει η χώρα στην Ευρωζώνη
όρθια και να µπει τέλος στη λιτότητα. Αυτή και µόνον αυτήν την
εντολή έχετε πάρει κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.
Σταµατήστε, λοιπόν, επιτέλους να παίζετε επικίνδυνα παιχνίδια
που µπορούν να οδηγήσουν σε ατύχηµα και σε εθνική τραγωδία.
Αναδιατάξτε τις προτεραιότητές σας. Ακούστε τη φωνή της λογικής, τη φωνή της κοινωνίας και όχι τις κραυγές µόνο των φίλων
σας. Κυβερνήστε! Αποµακρυνθείτε από τις λάθος βεβαιότητές
σας. Δώστε µάχη για το εφικτό και αφήστε τις δικαιολογίες ότι
κυνηγάτε το ανέφικτο. Κυνηγήστε τα προβλήµατα. Τα προβλήµατα έχουν ένα κακό: Δεν φεύγουν ποτέ µόνα τους, ούτε από τη
δικαιοσύνη, ούτε από τις φυλακές, ούτε από την οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Θεοδωράκη.
Το λόγο έχει ο κ. Διαµαντόπουλος και να ετοιµάζεται ο κ. Σεβαστάκης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω σκοπό να
τοποθετηθώ σε τρεις τροπολογίες. Και ίσως θα ήταν καλό να τοποθετηθώ πρώτα για αυτήν την τροπολογία που έχουµε καταθέσει, ώστε να σταµατήσει η ποινικοποίηση όσων αγωνίζονται για
µια διαφορετική πολιτική στα διόδια. Δεν ξέρω αν φέρνω σε δύσκολη θέση –αν ξεκινήσω από εκεί- το Ποτάµι και τον Πρόεδρό
του. Όµως δεν θα το κάνω αυτό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Το
Ποτάµι)
Θα ξεκινήσω και θα υπενθυµίσω το εξής: Αν το έχει αντιληφθεί
ο Πρόεδρος του Ποταµιού και η Κοινοβουλευτική του Οµάδα,
αυτό το νοµοσχέδιο έχει έρθει για να αντιµετωπίσει κατ’ αρχάς
το συνωστισµό, αυτήν την οικτρή κατάσταση, στις φυλακές. Δεν
φιλοδόξησε να είναι ο απόλυτα µεταρρυθµιστικός κώδικας, ο σωφρονιστικός είτε ο ποινικός. Έχουµε πεδίον δόξης λαµπρό και
πολύ χρόνο. Όλα θα τα δούµε σε συζήτηση και σε συνεργασία
µε τους φορείς.
Θέλω να επισηµάνω κάτι: Ρώτησε τον Υπουργό, όταν γνωρίζει
πολύ καλά ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα
µε αυτό το θέµα, των φυλακών, αλλά απευθύνθηκε µέσω του
Υπουργού και στο κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι ο κορµός
αυτής της Κυβέρνησης, αν πήγε να συζητήσει µε τους φυλακισµένους. Τι λέτε; Οι δικές µας συντρόφισσες και σύντροφοι είναι
χρόνια τώρα µέσα στις φυλακές, προσφέρουν εθελοντικό έργο
για να αντιµετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήµατα και όχι για να
πάρουν ένα µισθό από µια τηλεοπτική εκποµπή που ασχολείται
επιφανειακά µε αυτά τα ζητήµατα. Για αυτό να απευθύνεστε
αλλού. Ρωτήστε στο δικό σας κόµµα εάν υπάρχει έστω µία ή
ένας που έχει ασχοληθεί πολύ σοβαρά µε αυτά τα ζητήµατα.
Γιατί η δική µας η Κοινοβουλευτική Οµάδα τον προηγούµενο
χρονικό διάστηµα ήταν συνέχεια εκεί.
Θέλω, επίσης, να επισηµάνω ότι: είναι ειλικρινά λυπηρό να
ακούµε από Πρόεδρο κόµµατος εδώ µέσα πως αποδέχεται µια
κατάσταση, η οποία όντως σε ένα σηµείο είναι σαθρή -και είναι
σαθρή από το πελατειακό κράτος της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ και που ο Πρόεδρος του Παταµιού ήθελε να συνεχιστεί,
ήθελε να βγει Πρόεδρος από την προηγούµενη Βουλή- και να
λέει πως κάποιοι έπαιρναν πλαστά πιστοποιητικά.
Για αυτό ακριβώς ο Υπουργός είπε πως δεν θα δίνεται από το
γιατρό της φυλακής, αλλά από πιστοποιηµένο ή τέλος πάντων
από όποια δοµή ή µορφή δοµής θα δίνει τα έγγραφα.
Εδώ µέσα παραδέχεστε, δηλαδή, ότι το κράτος είναι ανίκανο
και διεφθαρµένο πλήρως και ότι επειδή δεν µπορείς να αντιµετωπίσεις την όποια διαφθορά υπάρχει, πρέπει να προβείς σε
δρακόντεια µέτρα.
Δεν συζητάµε τώρα για την τελείως διαφορετική προσέγγιση
και άδειασµα του εισηγητή του Ποταµιού, διότι ήταν σε τελείως
διαφορετικά µήκη κύµατος. Βλέπετε, αυτό είναι ένα προσωποκεντρικό µόρφωµα, Το Ποτάµι, του οποίου πρέπει να φτιάχνουν
το προφίλ του αρχηγού.
Έχουµε και τροπολογίες. Δεν µας είπε, ποια είναι η άποψη του
για τον «κουκουλονόµο»; Είναι σύµφωνα µε αυτά που είχε δηλώσει τον Ιανουάριο;
Δεν µας είπε για τη λήψη DNA. Δεν µας είπε γιατί; Διότι αυτή
τη στιγµή, µετά την κρίση του καπιταλισµού και τις ακραίες οικονοµικές καταστάσεις που ζήσαµε, έπεσε το προσωπείο. Αυτήν
τη στιγµή αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως κέντρο ή ανήκοντες στο δηµοκρατικό τόξο, δεν χρειάζονται το προσωπείο του φιλελευθερισµού, των δικαιωµάτων. Έχουν το προσωπείο των
µεταρρυθµιστών.
Επειδή, λοιπόν, εµείς είµαστε συνεπείς, συνεπέστατοι, επιµένουµε σε αυτά, τα ψηφίζουµε αυτά.
Προκύπτει, όµως, και κάτι άλλο µετά απ’ αυτήν τη συζήτηση,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Από την πρώτη στιγµή µέµφονταν
το ΣΥΡΙΖΑ γιατί, λέει, δηµιούργησε κυβέρνηση µε ένα ακροδεξιό
κόµµα. Όχι µόνο το ΠΑΣΟΚ και Το Ποτάµι, αλλά και κύκλοι που
θα ήθελαν αυτά τα δύο κόµµατα να παίζουν έναν άλλο ρόλο στο
πολιτικό σκηνικό και όχι του κοµπάρσου, επέµεναν σε αυτήν τη
ρητορική.
Για πείτε µου κυρίες και κύριοι, ποιος είναι ο προοδευτικός σήµερα σε ένα νοµοσχέδιο που προάγει πραγµατικά αυτές τις
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αρχές και αξίες του Διαφωτισµού; Ποιος είναι ο ακροδεξιός; Από
ποιανού ρητορεία σέρνεστε πίσω; Μήπως της ακροδεξιάς του
Σαµαρά και του Μπαλτάκου;
Περιµένω να ανασκευάσετε και να ζητήσετε µία συγνώµη, διότι
η προοδευτικότητα και ο φιλελευθερισµός αποδεικνύονται µε τη
στάση στα δύσκολα, εδώ µέσα τώρα που ψηφίζεται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή είναι επί των άρθρων συζήτηση, θέλω να υπερασπιστώ τρεις τροπολογίες. Η µία είναι για
τα διόδια. Μεγάλο το πάρτι που έκαναν οι εργολάβοι, οι καναλάρχες όλον αυτόν τον καιρό. Ξέραµε πως έπαιρναν τα έργα. Ξέραµε τι συνέβαινε. Έχουµε καταθέσει µία τροπολογία. Μπροστά
σ’ αυτό το µεγάλο πρόβληµα, που έχει να το διαχειριστεί και η
Κυβέρνηση, για τις συµβάσεις που είναι µονά ζυγά του εργολάβου, αναπτύχθηκε ένα κίνηµα. Και είναι ένα κίνηµα όχι τζαµπατζήδων, αλλά ένα κίνηµα που βάζει και κατά τόπους αιτήµατα.
Και σ’ αυτό η αντιµετώπιση του νόµου και της τάξης ήταν η ποινικοποίηση ουσιαστικά της διαµαρτυρίας.
Αυτό και µε τη σύµφωνη άποψη και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το αποδεχθείτε. Δεν
µπορεί να αποτελεί αδίκηµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Δεύτερη είναι η τροπολογία που έχουµε καταθέσει για το DNA.
Προφανώς και εξορθολογίζεται όσον αφορά την κλήση και την
επιβολή για να δώσει ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος DNA.
Όµως, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτηµα το οποίο πρέπει να µπορούµε να το δούµε και γενικότερα. Δεν µπορούµε να κλεινόµαστε στο καβούκι µας. Υπάρχουν ιστορίες ανά τον κόσµο. Έχουν
γραφτεί τραγούδια από τον Bob Dylan για άδικες κατηγορίες και
φυλακίσεις όταν το σύστηµα έβλεπε εχθρούς απέναντί του.
Υπάρχουν ταινίες όπως η «Εις το όνοµα του πατρός». Και υπήρξαν δίκες -ας µην τις χαρακτηρίσω παρωδίες, αν και η δικαστική
εξουσία δεν είναι στο απυρόβλητο- µε παλινωδίες εντός, όπου
οι κρατικοί µηχανισµοί και οι υπηρεσίες που είχαν την ευθύνη για
να «δέσει» το κατηγορητήριο, έπεφταν σε αντιφάσεις. Και ήρθε
η χρήση του DNA, σε αντικείµενα τα οποία δεν ήταν εξ αρχής σε
αυτά που συλλέχθηκαν από τον τόπο του εγκλήµατος, να «δέσουν» υποθέσεις. Άρα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί και
να το δούµε σε βάθος.
Εν τέλει, ο περιώνυµος και περίφηµος «κουκουλονόµος». Το
συντηρητικό σύστηµα µετά το 2008, τότε που ήδη η κοινωνία των
από κάτω, της νεολαίας, των ανθρώπων που κινούνταν στο περιθώριο της οικονοµίας του καπιταλισµού, η γενιά των 751, είχε
ζήσει τους κραδασµούς µετά από µία στυγνή δολοφονία Έλληνα
αστυνοµικού, βρέθηκε σε µια κατάσταση εξεγερτική. Τότε τα
συντηρητικά αντανακλαστικά οδήγησαν σε µια σπασµωδική νοµοθέτηση ενός πράγµατος -δεν µπορείς να το πεις και νοµοθέτηµα!- το οποίο έφερε σε κόντρα κόµµατα εντός του
Κοινοβουλίου. Σίγουρα εµάς, το Κοµµουνιστικό Κόµµα, το
ΠΑΣΟΚ τότε και µια κοινωνία ολόκληρη, ειδικότερα τους συλλόγους των δικηγόρων, των δικαστικών και πολλών άλλων.
Αυτό, όµως, δεν µπορούµε να το βλέπουµε απλά οριζοντίως
το πώς νοµοθετείται, τη χρήση του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με συγχωρείτε δεν έχω καταχραστεί ποτέ τον χρόνο µου,
αλλά αυτή τη στιγµή είναι σηµαντικό να ολοκληρώσω.
Ήµουν µάρτυρας σε µια δίκη µετά από µια επιχείρηση«σκούπα» των ΜΑΤ µετά από διαδήλωση για την ηµέρα της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Μάζεψαν τα
δεκαπεντάχρονα, copy – paste οι κατηγορίες και όλοι επιβαρυµένοι µε «κουκουλονόµο». Αν δεν ήµουν µάρτυρας και εγώ εκεί,
αν δεν υπήρχαν φωτογραφίες, στις οποίες τα παιδιά φορούσαν
απλά ένα φούτερ ή είχαν µια µάσκα χειρουργική ή φορούσαν
γυαλιά, µπορεί να είχαν καταλήξει σε φυλακές ανηλίκων.
Η χρήση αυτού του µέτρου έχει στραφεί απέναντι στο κίνηµα,
το τι ορίζει ο άλλος κάλυψη των χαρακτηριστικών και η κουκούλα. Ειλικρινά δεν µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε σαν
Βουλή και σαν κοινωνία να επιβαρύνουµε ένα έγκληµα µε τι; Με
τη χρήση κουκούλας; Γαντιών, ας βάλουµε στους ληστές και τη
χρήση σκάλας και σκοινιού και πολλών άλλων. Στο τέλος για έναν
που πήγε και έκλεψε να του βάλουµε ισόβια. Δεν είναι αυτή λογική, κυρίες και κύριοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θεωρούµε πως σε αυτήν τη Βουλή αυτήν τη στιγµή -και επειδή
έχει κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ένα κόµµα, τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, που αντιλαµβάνονται τα σηµεία των καιρών, δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, έχουν και αυτοί την άποψή
τους την πολιτική σε κεντρικά ζητήµατα εδώ και καιρό και δεν
πάνε να κρυφτούν πίσω από ακροδεξιές ρητορείες- οι τρεις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, έχουν την κυβερνητική πλειοψηφία,
αλλά και τη στήριξη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας.
Θεωρούµε ότι έχουν δηλαδή για τον σκοπό που τα υπόλοιπα
κινούνται απλά επικοινωνιακά όσον αφορά την κριτική τους την
ουσιαστική στήριξη αυτήν τη στιγµή στη Βουλή να περάσουν και
να ψηφιστούν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Διαµαντόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Σεβαστάκης Δηµήτρης και στη συνέχεια ο
κ. Μεϊκόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως, κυρία Λυµπεράκη, η ίδια η σύµβαση η πολιτική που
υπηρετούµε έχει πατερναλιστικά χαρακτηριστικά. Η ίδια η λογική
της θέσπισης και της αντιπροσώπευσης, οι πολιτικές δηλαδή διαµεσολαβήσεις, έχουν πατερναλιστικά χαρακτηριστικά. Εποµένως, δεν θα αναγνώριζα στον πυρήνα του νοµοσχεδίου κάτι που
αποτελεί µια έκτακτη συνθήκη.
Θα ήθελα να εστιάσω -και θα είµαι σύντοµος- σε ένα σηµείο
που συνολικά έγινε κριτική σε αυτό το εν µέρει νοµοθέτηµα, το
οποίο έχει δυνατότητες και που µπορεί να ανοίξει και ενδιαφέρουσες κανονιστικές προοπτικές. Μια βασική κριτική που του
έγινε ήταν ότι κατά κάποιο τρόπο αναβαθµολογεί την ποινή εκ
των υστέρων, κατά κάποιο τρόπο δηµιουργεί ένα µετριασµό ή
δηµιουργεί µια άλλη ποιότητα στην ποινή και στην έκτιση της ποινής.
Νοµίζω ότι µέσα στις προβλέψεις, µέσα στις πρόνοιες είναι η
καλή διαγωγή, είναι η µεταµέλεια, όπως ειπώθηκε νωρίτερα, είναι
αυτές οι υπάρχουσες οι στρεβλές και λίγες εναλλακτικές µορφές
ποινής που υφίστανται (αγροτικές, κλπ.), που αλλάζουν τον
χρόνο, αλλάζουν τη βαρύτητα και ανασυγκροτούν εποµένως την
ποινή και την έκτισή της.
Αυτό το στοιχείο δηλαδή είναι κεκτηµένο, είναι εγκατεστηµένο
στον νοµικό πολιτισµό, είναι εγκατεστηµένο στα ήθη που ο νοµικός πολιτισµός έχει ενσωµατώσει και εποµένως το νοµοσχέδιο
πάνω σε αυτό τοποθετείται. Όντως βάζει διαφορετικές ποιότητες
στην απόδοση του δικαστή και στον χρόνο µε τον οποίο η απόφαση του δικαστή ισοδυναµεί. Δεν κάνει λοιπόν κάτι ασυνεπές,
δεν είναι ασυνεπές ως προς τα κεκτηµένα.
Θα µπορούσε κανείς να κάνει µια κριτική της µάλλον απογοητευτικής εισφοράς των πολλών οµιλιών στο νοµοθέτηµα στο ότι
εγκλωβίστηκαν είτε σε µια καταστροφολογία είτε σε µια περιγραφή µιας ανοµίας φοβερής, η οποία διαβρώνει τη χώρα.
Νοµίζω ότι είναι και πληκτικό και σύνηθες και εξαιρετικά επαναλαµβανόµενο το τελευταίο διάστηµα.
Θα σας πω έναν πυρήνα που θεωρώ ενδιαφέρων για τα δικά
µου αριστερά δεδοµένα, ότι οι φυλακές της Σάµου, του τόπου
καταγωγής µου, στις οποίες είχε συλληφθεί και κρατήθηκε και ο
πατέρας µου και η Γαρυφαλιώ Ρίτσου και πάρα πολλοί αγωνιστές της Αριστεράς, σήµερα στεγάζουν το ιστορικό αρχείο της
Σάµου, ένα πυκνό ερευνητικό κέντρο δηλαδή. Περίπου έτσι,
µέσα από µία τέτοια κουλτούρα, νοµίζω ότι πρέπει να ιδωθεί και
το ζήτηµα της ποινικής διαχείρισης και το ζήτηµα της παραβατικότητας και το ζήτηµα τελικά των πολιτιστικών αποτιµήσεων, µε
τις οποίες η σύγχρονη κοινωνία κοιτάζει το έγκληµα, την παράβαση και την ορθότητα.
Δεν θέλω να απαντήσω στην κ. Χριστοφιλοπούλου και στο
πρόβληµα των προσφυγικών ροών που έθεσε και περίπου ενοχοποίησε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα αναγκαζόµουν να της θυµίσω ότι η
άποψη του Προέδρου της, του κ. Βενιζέλου, ήταν να βοµβαρδιστεί η Συρία, όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών και προφανώς
αυτό θα είχε µια ανασχετική επιρροή στις µεταναστευτικές ροές.
Δεν θέλω, λοιπόν, να πέσω σε αυτές τις πολιτικές ευκολίες.
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Θα ήθελα να µιλήσω λίγο για τις δυνατότητες που δίνει –έχω
καλυφθεί απ’ όλες τις τοποθετήσεις που έχουν προϋπάρξει- το
νοµοθέτηµα, τη βάση που θέτει, η οποία είναι µία συγχωρητική
βάση, µια βάση µετριασµού και καταλλαγής και επίσης, µία λογική δεύτερης ευκαιρίας.
Θα ήθελα, όµως, να ενισχύσω την άποψη και του κ. Γκιόκα του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος και ενός µέρους της οµιλίας του κ.
Θεοδωράκη για την έννοια της εκπαιδευτικής έντασης, την οργάνωση, την ενσωµάτωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας µέσα
στο σωφρονισµό.
Νοµίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό εργαλείο και η
τέχνη και η γνώση και η σκέψη και η κριτική και η αίσθηση επιβεβαίωσης του υποκειµένου που εισφέρουν στον ακατέργαστο,
υποτίθεται, έγκλειστο. Νοµίζω ότι είναι ένα µεγάλο εργαλείο σωφρονισµού, που µπορεί να φτιάξει και πολίτες που αναστοχάζονται την πράξη τους κι επίσης να συνδράµει σ’ αυτό που νοµίζω η
ποινή και νοµίζω οι τύποι µε τους οποίους εκτίει κανείς την ποινή
του, οδηγεί, δηλαδή στην επανένταξη.
Η ποινή δεν είναι απόρριψη, έτσι νοµίζω. Πρέπει να µπαίνει σε
µία κουλτούρα, µία ενότητα επανένταξης. Νοµίζω, λοιπόν, πως
µία σύνθετη κατασκευή, ένα σχεδιασµένο πόνηµα που θα συσχετίζει την εκπαίδευση µέσα στη φυλακή, θα έπρεπε το Υπουργείο
να τη δει και να τη συνθέσει.
Φοβάµαι ότι έτσι όπως γίνεται ο διάλογος, µε αυτόν τον αρχαϊσµό, όπως ήταν οι τοποθετήσεις και του εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έναν αρχαϊσµό κινδυνολογικό, που πίσω
από κάθε ρύθµιση κρύβεται ένα ιδεολόγηµα ή µια ιδεοληψία ή
µια πονηρία, νοµίζω ότι αυτού του τύπου η δίκη προθέσεων δεν
είναι παραγωγική πολιτικά. Έχουµε ζήσει πέντε χρόνια κάνοντας
δίκη προθέσεων. Υποτίθεται ότι έχουµε την ωριµότητα σαν σύστηµα να το ξεπεράσουµε και νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο που
δίνει δυνατότητες, είναι µία πρώτης τάξεως ευκαιρία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Σεβαστάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και να ετοιµάζεται
η κ. Ελισσάβετ Σκούφα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεωρώ πως τα περισσότερα
έχουν ειπωθεί αναφορικά µε τις διατάξεις που περιλαµβάνει το
εν λόγω νοµοσχέδιο, οπότε νοµίζω ότι µία αναπαραγωγή από την
πλευρά µου, µόνο θα κουράσει παρά θα προσδώσει κάτι περισσότερο.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να σταθώ σε κάποια σηµεία, τα
οποία πιστεύω ότι συγκροτούν και την ουσία του εν λόγω νοµοσχεδίου.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι. Το παρόν νοµοσχέδιο δεν αποτελεί κάτι το ολοκληρωµένο. Είναι όµως, κατά τη
γνώµη µου, ένα πρώτο τολµηρό βήµα ανάµεσα στα πολλά που
έπονται, προκειµένου να µπορέσουµε να πραγµατοποιήσουµε
µια µεγάλη µεταρρύθµιση αναφορικά µε το σωφρονιστικό σύστηµα της χώρας.
Έρχεται, λοιπόν, αφ’ ενός να αντιµετωπίσει µεγάλα και ουσιώδη
προβλήµατα στην απόδοση της δικαιοσύνης και αφ’ ετέρου να
διορθώσει χρόνιες αδικίες και βαναυσότητες, οικοδοµώντας µε
αυτόν τον τρόπο ένα νοµικό περιβάλλον, µε κύριο στόχο την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της ισονοµίας, µε προοδευτικό φυσικά πρόσηµο, µακριά από τις όποιες συντηρητικές
αντιλήψεις του παρελθόντος.
Έτσι, λοιπόν, στο εν λόγω νοµοσχέδιο προτάσσεται µια καινούργια αντίληψη, η αντίληψη η οποία εισάγει το δικό µας ιδεολογικό και αξιακό κόσµο. Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό επιδιώκει
κυρίως να αντιµετωπίσει το σοβαρότερο πρόβληµα στις φυλακές, αυτό του υπερπληθυσµού, που πλέον έχει λάβει εκρηκτικές
διαστάσεις.
Ας µην επαναλάβουµε τα στοιχεία που έχει δώσει στη δηµοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης το Νοέµβριο 2014. Η αλήθεια,
όπως ξέρουµε πάρα πολύ καλά, είναι µία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Τα καταστήµατα κράτησης δεν µπορούν να αντέξουν περισσότερο κόσµο.
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Τι άλλο, όµως, επισηµαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόληψης
των Βασανιστηρίων στις κατά καιρούς εκθέσεις της; Κάτι πάρα
πολύ απλό, το οποίο όµως συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα
Δηµοκρατία το έχουν προσπεράσει. Το γεγονός ότι ο υπερπληθυσµός αποτελεί και το σηµαντικότερο παράγοντα επιδείνωσης
των συνθηκών κράτησης, τις συνέπειες των οποίων καλούµαστε
να αντιµετωπίσουµε.
Μόλις λίγες εβδοµάδες πριν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καταδίκασε για άλλη µία φορά την Ελλάδα για απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση Ελλήνων και
αλλοδαπών κρατουµένων σε φυλακές, επιδικάζοντας συνολικές
αποζηµιώσεις για ηθική βλάβη και δικαστικά έξοδα προς τους
ενάγοντες ύψους 82.600 ευρώ. Το συνολικό ποσό, όπως γνωρίζουµε, που έχει επιδικαστεί στην Ελλάδα για συνθήκες κράτησης
ξεπερνά το 1 εκατοµµύριο ευρώ.
Η ποινικοποίηση, λοιπόν, της φτώχειας και της τοξικοεξάρτησης, αλλά και ο εγκλεισµός βαριά ανήµπορων και ανάπηρων πολλές φορές κρατουµένων δεν ωφέλησε σε τίποτα. Αντίθετα, έχει
επιφέρει συνεχείς κρίσεις µε ανυπολόγιστες ζηµιές της εικόνας
της Ελλάδας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Δεν αρκεί όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η βελτίωση των
συνθηκών κράτησης και µόνο, αλλά η επανένταξη του παραβάτη
κρατούµενου. Αντίθετη, λοιπόν, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε
οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, επισείει το φόβητρο της ανοµίας γενικά και αόριστα. Είναι ακριβώς η ίδια τακτική που είδαµε
στην κυβέρνηση Σαµαρά, µε τη δαιµονοποίηση γενικά και αόριστα του άλλου, µε την περιθωριοποίηση των µεταναστών, των
παραβατών και των τοξικοεξαρτηµένων.
Είναι µια λογική, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και συνάδελφοι
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, επικίνδυνη για τη συµβίωση,
που εξαγριώνει την ίδια την κοινωνία και δεν έχει σχέση µε το δίκαιο και τη δικαιοσύνη, αλλά µε τη µισαλλοδοξία και τον φόβο.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της πολιτικής η Νέα Δηµοκρατία
καταβάλλει προσπάθειες να συνδέσει το παρόν νοµοσχέδιο µε
την αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού. Είναι γνωστό, όµως, τοις
πάσι ότι η δηµιουργία κλίµατος φόβου και δηµαγωγίας από τους
συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας έχει αναχθεί πλέον σήµερα
σε επιστήµη. Συνεπικουρούµενοι, λοιπόν, από ορισµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε όρους κινδυνολογικούς και δηµαγωγικούς,
επιχειρούν να εκθρέψουν για άλλη µία φορά τα φοβικά αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νόµος -το γνωρίζετε πολύ
καλά- δεν γνωρίζει εξαιρέσεις. Η εφαρµογή του νόµου δεν µπορεί να συναρτάται από τη συµπάθεια ή συµφωνία ή µε την αντιπάθεια ή διαφωνία µε τον καταδικασθέντα ή τον υπόδικο.
Όση απαξία κι αν έχει η εγκληµατική πράξη, ένας άνθρωπος και αυτό το λέει η λογική- µε αναπηρία πάνω από 80% δεν µπορεί
να είναι στη φυλακή, αλλά δεν µπορεί ούτε να αποτελεί δηµόσιο
κίνδυνο για την ίδια την κοινωνία.
Τέλος, σας ακούµε να υποστηρίζετε σε κάθε ευκαιρία ότι το
παρόν νοµοσχέδιο έχει ως κύριο και αποκλειστικό στόχο την
αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού, καθώς η διάταξη για την αποφυλάκιση των σοβαρά αναπήρων είναι καθαρά φωτογραφική.
Νοµίζω ότι είναι τουλάχιστον αστείο αυτό που λέγεται, γιατί η
αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη. Η διάταξη θα ήταν φωτογραφική, αν εξαιρούσε ειδικά το Σάββα Ξηρό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω
τρία σηµεία, που κατά τη γνώµη µου συγκροτούν και την ίδια την
ουσία του εν λόγω νοµοσχεδίου.
Πρώτον, στην ακρόαση φορέων που έγινε τη Μεγάλη Τετάρτη
όλοι οι αρµόδιοι φορείς στάθηκαν, µε διάφορες φυσικά αποχρώσεις, πλην όµως µε αρκετή σαφήνεια, υπέρ του νοµοσχεδίου,
όπως εκπρόσωποι ενώσεων δικαστών, εισαγγελέων, σωφρονιστικών υπαλλήλων, οργανώσεις δικαιωµάτων, οι Συνήγοροι του
Πολίτη και του Παιδιού. Και µην µου πει κανείς εδώ µέσα ότι όλοι
αυτοί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Απλά γνωρίζουν την επικρατούσα κατάσταση.
Δεύτερο σηµείο. Από το 2011 µέχρι και σήµερα είχαµε δεκατρείς καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για
απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση, για τις συνθήκες
αυτές.
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Ακόµα χειρότερα -όπως επεσήµανε και ο ίδιος ο Υπουργόςεκκρεµούν άλλες εκατόν ενενήντα µία υποθέσεις. Η χώρα γι’
αυτές τις δεκατρείς καταδίκες πρέπει να καταβάλλει σχεδόν 2
εκατοµµύρια, χρήµατα που προφανώς θα µπορούσαν να αποδοθούν για να βελτιωθούν οι ίδιες οι συνθήκες µέσα στις φυλακές.
Τρίτο σηµείο. Η ακροδεξιά ατζέντα του φόβου και της ανασφάλειας δεν πρόκειται να µας εµποδίσει να δίνουµε λύσεις όπου
αυτές απαιτούνται. Εµείς έχουµε µία εντελώς άλλη λογική, η
οποία στοχεύει σε αξίες πάρα πολύ σηµαντικές. Στοχεύει στη
στήριξη, την επανένταξη, τη δικαιοσύνη, τον ρεαλισµό, την επανόρθωση και όχι την εξόντωση της ανθρώπινης ζωής.
Η αποφυλάκιση ανθρώπων µε βαριά αναπηρία, υπερηλίκων,
παιδιών κ.λπ. δεν έχει καµµία µα καµµία απολύτως σχέση µε την
ανοµία. Αλλά έχει σχέση µε βασικές αρχές του ανθρωπισµού,
αρχές της δικαιοσύνης, φίλες και φίλοι συνάδελφοι.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσµεύσεις. Δεν ετεροκαθορίζεται ούτε από «επεισόδια» αλλά ούτε και
από κραυγές, τις οποίες πολύ έχουµε συνηθίσει στα δελτία των
20.00’.
Σε τελική ανάλυση το παρόν νοµοσχέδιο -όπως προείπα και
στην αρχή- αποτελεί µία πρώτη τοµή για την απονοµή δικαιοσύνης στη χώρα µας. Αντιµετωπίζει µε τον πλέον κατάλληλο τρόπο
το χρονίζoν πρόβληµα της συµφόρησης των φυλακών, αποτέλεσµα µια παλαιοσυντηρητικής πρακτικής. Επαναφέρει την ισονοµία όλων των κρατουµένων απέναντι στο νόµο, αντί µιας
απάνθρωπης και παράνοµης λογικής εξαίρεσης συγκεκριµένων
κρατουµένων από τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Και εν ολίγοις αποδίδει –αν θέλετε- νόηµα στην ίδια την έννοια της ποινικής δικαιοσύνης, που δεν µπορεί να είναι άλλο από την παροχή
κινήτρων για την οµαλή επανένταξη στην κοινωνία από µια
στείρα και εκδικητική συµπεριφορά του κράτους, που αρκείται
απλά στον εγκλεισµό και την απαξίωση της ανθρώπινης αξίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Μεϊκόπουλο.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μετά από τις νοµοτεχνικές διορθώσεις τις οποίες σας παρέδωσα και σας ανακοίνωσα, έχω έτοιµες και τις δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις, αυτές
που προέκυψαν µετά από τις τροπολογίες τις οποίες υπέβαλλαν
οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τις είχα προαναγγείλει βεβαίως νωρίτερα. Αυτήν τη στιγµή είναι έτοιµες -και µετά τη διαδικασία του
νοµοτεχνικού ελέγχου- και είµαι έτοιµος να τις υποβάλλω.
Υπενθυµίζω απλώς ή γνωρίζω σε όσους δεν ήταν εδώ προηγουµένως ότι η µία τροπολογία αφορούσε την κατάργηση της
αύξησης της ποινής για πρόσωπα που έχουν καλυµµένα ή αλλοιωµένα τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή η γνωστή περίπτωση της
κουκούλας. Η τροπολογία γίνεται δεκτή µε τη διαφορά ότι µόνο
στο έγκληµα της ληστείας η κουκούλα παραµένει επιβαρυντική
περίσταση.
Η δεύτερη τροπολογία που είχε υποβληθεί, ήταν αυτή που
αφορά τον έλεγχο του DNA. Όπως σας είχα προαναγγείλει αναδιατυπώνεται η διάταξη µε κάποιες µεταρρυθµίσεις και διορθώσεις στο κείµενό της. Εάν θα θέλατε, θα µπορούσα να την
επαναλάβω και αµέσως µετά να σας την καταθέσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Το µεσηµέρι, που τοποθετηθήκατε, είπατε ότι δεν κάνετε δεκτή τη δεύτερη τροπολογία για το DNA.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η δεύτερη τροπολογία που αφορά το DNA δεν γίνεται δεκτή ως προς το σηµείο
το οποίο προέβλεπε ότι η λήψη δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό συνεχίζει να παραµένει. Και όπως εξήγησα –εάν ήσασταν παρών,
κύριε Κικίλια- η τροπολογία γίνεται δεκτή µε άλλες προσθήκες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οι οποίες τίθενται στην παλιά διάταξη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν είπατε αυτό. Είπατε
ότι θα το σκεφτείτε στο µέλλον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κικίλια,
να δούµε τις τροπολογίες και τις βελτιώσεις που έχει κάνει ο κύριος Υπουργός και µετά θα έχετε το χρόνο και τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλετε να τις διαβάσω όπως έχουν διαµορφωθεί; Ευχαρίστως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από χθες σας ζητήσαµε να τοποθετηθείτε για
το αν θα κάνετε δεκτές τις τροπολογίες ή όχι. Χθες επιφυλαχθήκατε και είπατε ότι θα µας ενηµερώσετε σήµερα. Σήµερα το µεσηµέρι, λοιπόν, κάνατε δεκτή τη µία τροπολογία και για την άλλη
είπατε –ήµουν παρών στην Αίθουσα- ότι δεν µπορεί να γίνει
δεκτή αυτή η τροπολογία ως έχει, λαµβάνονται υπ’ όψιν, όµως,
κάποια πράγµατα που υπάρχουν και στο µέλλον θα δείτε τι θα
κάνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι στο µέλλον,
τώρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Και έρχεστε τώρα και λέτε ότι κάνετε
δεκτή και τη δεύτερη τροπολογία. Εντάξει, είναι απόφασή σας,
απλά να ξέρουµε τι µας γίνεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είπα και τότε, κύριε
Κικίλια, λέω και τώρα ότι η τροπολογία δεν γίνεται δεκτή στο µέλλον, αλλά γίνεται δεκτή τώρα. Γίνεται δεκτή τώρα ως προς άλλα
σηµεία και όχι ως προς εκείνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Εγώ πιστεύω, κύριε Υπουργέ, µε όλο το
σεβασµό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κικίλια,
σας παρακαλώ, µην κάνετε διάλογο µε τον Υπουργό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μπορώ να τη διαβάσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Σοβαρά µιλάτε; Άλλα λέτε το µεσηµέρι,
άλλα λέτε τώρα. Το αν πιέστηκε από τους συναδέλφους και κάνει
και τη δεύτερη τροπολογία δεκτή, είναι ένα άλλο θέµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Υπάρχουν Πρακτικά και µπορείτε να δείτε τι είπα πριν και τι λέω και τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ πολύ.
«Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο έχει τελέσει κακούργηµα ή πληµµέληµα που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, οι διωκτικές αρχές λαµβάνουν
υποχρεωτικά γενετικό υλικό για ανάλυση του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος, προκειµένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του δράστη
του εγκλήµατος αυτού. Τη λήψη γενετικού υλικού από τον ίδιο
τον κατηγορούµενο διατάσσει ο αρµόδιος εισαγγελέας ή ανακριτής και πρέπει να διεξάγεται µε απόλυτο σεβασµό στην αξιοπρέπειά του. Σε περίπτωση λήψης γενετικού υλικού από
απόκρυφα µέρη του σώµατος είναι υποχρεωτική η παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Η ανάλυση περιορίζεται αποκλειστικά
στα δεδοµένα που είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση
αυτή και διεξάγεται σε κρατικό ή πανεπιστηµιακό εργαστήριο.
Την ανάλυση του DNA του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος ο κατηγορούµενος για την υπεράσπισή του. Σε κάθε περίπτωση
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208».
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει η κ. Ελισσάβετ Σκούφα και ακολουθεί ο κ.
Θωµάς Κότσιος.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ) ΣΚΟΥΦΑ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φαίνεται ότι δυστυχώς
σε αυτήν την Αίθουσα είµαστε καταδικασµένοι να ακούµε τη µόνιµη, χρεοκοπηµένη επωδό περί χρεοκοπίας. Η χρεοκοπία είναι
η αγαπηµένη επωδός συγκεκριµένων παρατάξεων της Βουλής,
όποιο και αν είναι το θέµα, σε τέτοιο βαθµό που αν ένας φιλόλογος παρευρισκότανε στην Αίθουσα αυτό το διήµερο, πολλές από
τις οµιλίες θα κόβονταν ως εκτός θέµατος.
Τι δεν άκουσαν τα αυτιά µας στη συζήτηση ενός νοµοσχεδίου
που έχει να κάνει µε το σωφρονιστικό σύστηµα. Ακούσαµε για
µνηµόνια, ακούσαµε για αποτυχηµένες διαπραγµατεύσεις, για
αθρόες εισροές µεταναστών και άλλες γλυκές και αγαπηµένες
παραδοξολογίες και κινδυνολογίες από τις οποίες έχουµε χορτάσει και εµείς, και δυστυχώς, και ο ελληνικός λαός.
Δεύτερον, ακούστηκε πάλι από συγκεκριµένη πτέρυγα της
Βουλής, και συγκεκριµένα τη Μείζονα Αντιπολίτευση, ότι η Βουλή
µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο παρεµβαίνει στο έργο της δικαστικής εξουσίας. Συγχωρείστε µε, είµαι καινούργια Βουλεύτρια,
αλλά έχω την εντύπωση ότι η Βουλή νοµοθετεί και η δικαστική
εξουσία απλά ελέγχει τη σωστή εφαρµογή ή µη των νόµων. Εξάλλου η Βουλή αποφάσισε κάποτε για το χτίσιµο των φυλακών
τύπου Γ’, για τον «κουκουλονόµο» κ.λπ.. Η παρούσα Βουλή,
καθώς φαίνεται, θα είναι αυτή που µε απόφασή της θα τα καταργήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κυρία συνάδελφε, είστε Βουλευτής όχι
Βουλεύτρια, για να ξέρουµε τι λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κικίλια,
τι πάθατε;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ) ΣΚΟΥΦΑ: Παρακαλώ.
Τρίτον, όταν από ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο το µόνο σηµείο
που ακούγεται ως κριτική είναι ότι οδηγεί στην απελευθέρωση
ενός συγκεκριµένου τροµοκράτη τότε µάλλον επιχειρηµατολογική ένδεια έχουµε και lapsus από την ουσία, φαινόµενα στα
οποία µας έχουν συνηθίσει συγκεκριµένοι πολιτικοί χώροι και
που αν ξεφύγουµε από αυτήν τη µικρή Αίθουσα θα δούµε ότι
προκαλούν τα γέλια, επιτρέψτε µου την έκφραση, ακόµη και στο
τελευταίο παρδαλό κατσίκι.
Μπαίνω στην ουσία του θέµατος που συζητάµε.
Παρ’ όλο που έχω εκλεγεί πρώτη φορά Βουλεύτρια µε το ΣΥΡΙΖΑ, ανήκω σε αυτήν τη µικρή οµάδα ατόµων που δεν µπόρεσαν
εν πρώτοις να κατανοήσουν για ποιον λόγο ο Υπουργός εισάγει
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αυτήν τη στιγµή.
Σκεφτόµουν πως οι προτεραιότητες της νεοσύστατης Κυβέρνησης πρέπει να είναι άλλες: η διαπραγµάτευση, η δυναµική και
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, η αντιµετώπιση της τεράστιας
ανθρωπιστικής κρίσης, τα τεράστια ποσοστά ανεργίας, το εργασιακό, το περιβάλλον, το ενεργειακό και πλήθος άλλα ζητήµατα,
που οι πολιτικές των τελευταίων πέντε χρόνων µνηµονίων, θέλοντας και µη, µας κληροδότησαν.
Όταν διάβασα δε και από πολιτικά και άλλα παραπολιτικά
blogs πως είκοσι επτά συνάδελφοί µου από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ
προτείνουν τροπολογία για τον «κουκουλονόµο», οµολογώ ότι
απόρησα και δεν κατάλαβα το καίριο της τροπολογίας. Η αµηχανία µου αυτή δεν µετριάστηκε ούτε όταν διάβασα την αιτιολογική έκθεση του παρόντος νοµοσχεδίου. Κατανόησα µόνον ότι
µάλλον κινείται στο σωστό πνεύµα και δρόµο, µιας και κεντρική,
ουσιώδης και καθοδηγητική γραµµή του νοµοσχεδίου είναι ο Ανθρωπισµός, µε άλφα κεφαλαίο.
Ο Ανθρωπισµός, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, δεν
είναι απλά και µόνο ένα ακόµη γλωσσολογικό εύρηµα της πλουσιότατης, κατά τα άλλα, ελληνικής γλώσσας. Από την κατάληξή
της η λέξη υποδηλώνει ένα ολόκληρο ιδεολογικό και αξιακό
ρεύµα, το οποίο θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως
χρώµατος, φυλής, θρησκεύµατος, ιδεολογικής τοποθέτησης και
-αν θέλετε- αξιακού φορτίου.
Απορώ, κυρίες και κύριοι, ιδίως του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, πώς είναι δυνατόν να επικαλείστε ρητορικά και χρη-
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σιµοποιώντας, ως είθισται, σοφιστικά τεχνάσµατα την κατηγορία
για κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αµαρτάνουν, ότι είναι ηθικώς
και πολιτικώς µεµπτοί, διότι δεν ασπάζονται τις αξίες του Χριστιανισµού. Μάλλον σας διαφεύγει εσκεµµένα το γεγονός ότι σε
πάµπολλες παραβολές της χριστιανικής µας παράδοσης, την
οποία κατά τα άλλα επικαλείστε, ο Χριστός µόνο ή -κατά κόρονµε ηθικώς µεµπτά πρόσωπα της τότε κοινωνίας συναγελαζόταν,
την πόρνη Μαρία τη Μαγδαληνή, τον άσωτο υιό κ.λπ..
Σύµφωνα µε τη λογική που επί δύο µέρες τώρα αδιαλείπτως
µάς εκθέτετε, όλες αυτές οι φιγούρες και των χριστιανικών παραβολών θα έπρεπε και τότε να ριχτούν στον Καιάδα, να λιθοβοληθούν, να διαµελιστούν, να τιµωρηθούν µε τον πιο επαίσχυντο
και απάνθρωπο τρόπο. Και για να κάνουµε ένα άλµα στην ιστορία, αν ζούσαν σήµερα, θα έπρεπε παραδειγµατικά να εγκλωβιστούν µέχρι σηµείου τρέλας σε µπουντρούµια φυλακών τύπου
Γ’.
Φαίνεται, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι ουδόλως εντρυφήσατε
στο πραγµατικό πνεύµα του Χριστιανισµού, τον οποίον αδιαλείπτως επικαλείστε, τοσούτω δε µάλλον του Ανθρωπισµού, αυτής
της κεντρικής αξίας της Αριστεράς, την οποία εσείς τόσο φαρισαϊκά αντί για αξία, υποτιµητικά προσβάλλετε ως απαξία, ως κατηγορία έναντι ηµών.
Το µίσος, όµως, για τας απολωλυίας ψυχάς φαίνεται ότι διατρέχει µεγάλο κοµµάτι της φιλοσοφίας και κοσµοαντίληψής σας,
µιας και δεν εννοείτε πως ο σωφρονισµός προέρχεται από την
αρχαιοελληνική λέξη «σώφρων», ο έχων σώας τας φρένας. Άρα
ποια πρέπει να είναι η πολιτική της πολιτείας έναντι σε αυτούς
που αµάρτησαν, που διέπραξαν έστω και εγκλήµατα, γιατί δεν
είχαν σώας τας φρένας; Δεν πρέπει να είναι ο Διαφωτισµός; Δεν
πρέπει να είναι µέσω του παραδείγµατός µας να τους δείξουµε
την αγάπη, την αλήθεια, τον σεβασµό για τον συνάνθρωπο, την
αλληλεγγύη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε λίγο, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θέλω φυσικά να αναφερθώ λεπτοµερειακά στο γεγονός
πως µόνο εγκέφαλος µισανθρώπων θα µπορούσε να επινοήσει
ή έστω να συµφωνήσει σε αυτήν την ανθρώπινη τραγωδία -ναι,
τραγωδία- που βιώναµε εδώ και πέντε χρόνια, λόγω των µνηµονίων και όχι µόνο.
Θέλω µόνο -και τελειώνω- να εκφράσω τη βαθύτατη απορία
µου για το γεγονός ότι όλες αυτές τις δεκαετίες που κυβερνήσατε, επιλεκτικά εφαρµόζατε τις τιµωρίες, επιλεκτικά δεν σας
άρεσαν οι κουκούλες. Διαφορετικά, δεν θα αφήνατε να κυκλοφορούν ελεύθεροι για τόσα χρόνια συγκεκριµένοι κουκουλοφόροι, οι οποίοι σε αγαστή συνεργασία µε συγκεκριµένες -και
ελπίζω λίγες- δυνάµεις της Ασφάλειας υπάρχει υπόνοια ότι προκαλούσαν επεισόδια σε, κατά τα άλλα, ειρηνικές διαµαρτυρίες
πολιτών.
Πολύ φοβούµαι όµως –και δυστυχώς- ότι ακριβώς τέτοιες οµάδες επί χρόνια ελεύθερων κουκουλοφόρων µπορεί και να προκάλεσαν προχθές επεισόδια στο Πολυτεχνείο και στα Εξάρχεια
για προβοκάτσια και αντιπερισπασµό.
Η ιστορική συγκυρία, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιβάλλει -πλην όλων των άλλων- ειλικρίνεια, πρωτίστως απέναντι
στον εαυτό µας και έπειτα προς τον λαό. Όποιος δεν θελήσει να
καταλάβει αυτό το µήνυµα υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει µια για
πάντα το τρένο της ιστορίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Σκούφα.
Τον λόγο έχει ο κ. Κώτσιας Θωµάς και αµέσως µετά θα πάρει
τον λόγο ο κ. Κικίλιας.
ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαν νέος Βουλευτής, παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις της Βουλής όλο
αυτό το διάστηµα, µε έχουν καταπλήξει ο κυνισµός, οι σοφιστείες, η µόνιµη προσπάθεια πολλών Βουλευτών της Αντιπολίτευσης απ’ αυτό εδώ το Βήµα να αποδοµήσουν κάθε νοµοθετική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µε τερατώδεις συλλογιστικές, µε
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κορυφαίες τις γελοίες προσπάθειες ενοχοποίησης της Κυβέρνησης, µε δήθεν αποκαλύψεις περί υπόγειων διαδροµών της Κυβέρνησης µε τροµοκράτες, µε οργανώσεις, φθάνοντας ακόµα
και σε ένοπλες οµάδες, όπως µας καταλογίστηκε χθες.
Με αφορµή αυτές τις άδικες και συκοφαντικές κραυγές, θέλω
να θυµίσω σε πολλούς από εσάς ότι λίγο πριν αποκαλυφθεί η «17
Νοέµβρη» το φθινόπωρο του 2001 -δεν ξέρω αν το θυµάστε όσοι
τότε παρακολουθούσατε τα δηµόσια πράγµατα- είχε γίνει από
µεγάλης κυκλοφορίας ηµερήσια εφηµερίδα µια έρευνα µε το
ερώτηµα ποια ήταν η γνώµη του λαού µας για τη συγκεκριµένη
οργάνωση και τι κόµµα ψήφιζαν.
Αποκαλύφθηκε, λοιπόν, τότε απ’ αυτήν την έρευνα ότι η συγκεκριµένη οργάνωση, που αφαιρούσε ανθρώπινες ζωές στο
όνοµα των συµφερόντων του λαού, εκεί που είχε τα σοβαρότερα
ερείσµατα και µε διαφορά ήταν στους συντηρητικούς ψηφοφόρους και όχι στον κόσµο της Αριστεράς.
Έχει, βέβαια, αυτό την εξήγησή του. Γιατί οι αριστεροί δεν πιστεύουν σε προστάτες του λαού, που στο όνοµά του µε ένα σαρανταπεντάρι αναλαµβάνουν να τιµωρήσουν όσους τους
δικάζουν για δυνάστες του λαού, σε αντίθεση µε τον συντηρητικό
χώρο, όπου εσείς οι ίδιοι διαπαιδαγωγείτε τον λαό µας σε µια
λογική σωτήρων που, αν δεν βρίσκουν τους σωτήρες στα δικά
σας πρόσωπα, ψάχνουν σε όσους παρουσιάζονται σαν αυτόκλητοι τιµωροί για τις κοινωνικές αδικίες που βιώνουν από την πολιτική σας.
Όσοι θέλουν τον λαό µας στον δρόµο να διεκδικεί δικαιώµατα
κοινωνικά και δηµοκρατικές ελευθερίες, δεν πιστεύουν σε τέτοιες µορφές πάλης. Και δεν πιστεύουν, γιατί αντίθετα βολεύουν
όσους µας θέλουν στους καναπέδες ως παθητικούς αποδέκτες
της πολιτικής τους, φοβισµένους και κλεισµένους στα σπίτια µας
να µας κουνούν το δάκτυλο οι διαµορφωτές της κοινής γνώµης,
που είναι οι δικοί σας άνθρωποι στα κανάλια που σας εκπροσωπούν.
Βολεύουν, ακόµα, όλους όσοι τέτοιες ενέργειες τις αξιοποιούν, για να χτίσουν πάνω σε αυτές το κράτος καταστολής, τους
«τροµονόµους», τους «κουκουλονόµους», την περιστολή ατοµικών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων. Το γνωρίζουν καλά αυτό οι
αριστεροί, γιατί είναι οι ίδιοι τα πρώτα θύµατα αυτών των πολιτικών διώξεων σαν ενεργοί πολίτες µέσα στα κινήµατα και στους
κοινωνικούς αγώνες για τα δικαιώµατα του λαού µας.
Μη µας κουνάτε, λοιπόν, το δάκτυλο. Ψάξτε στον δικό σας
όµορφο κόσµο των σκοτεινών συµφερόντων όλους αυτούς που
µας χρεώνετε. Η όποια επίκληση των αρχών και αξιών της Αριστεράς στις διακηρύξεις τους –µιλώ για τις τροµοκρατικές οργανώσεις- είναι όσα ακριβώς χρειάζονται, για να αποκτούν τα
κοινωνικά ερείσµατα και να παρασύρουν αφελείς ή οπαδούς του
ελευθεριακού χώρου, για να στρατολογούν και να οργανώνουν
τον εκτελεστικό τους βραχίονα.
Θέλω, ακόµα, απευθυνόµενος µε απόλυτο σεβασµό στους
συγγενείς των θυµάτων της τροµοκρατίας, να τους πω µην επιτρέψουν να χρησιµοποιούνται εναντίον όσων υπερασπίζονται ανθρώπινα δικαιώµατα των φυλακισµένων.
Θυµίζω ότι ο αείµνηστος Ανδρέας Λεντάκης, ένας άνθρωποςµάρτυρας στα χρόνια της δικτατορίας όσο από τους λίγους,
πρωτοστατούσε στην αποφυλάκιση των βασανιστών του, όταν
για λόγους υγείας αιτούνταν την αποφυλάκισή τους, όπως και
πολλά επιφανή στελέχη τότε της Νέας Δηµοκρατίας.
Θέλω, επίσης, σε αυτό το σηµείο να πω, µιας και αναφέρθηκε
αυτές τις µέρες αρκετές φορές το όνοµα του συµπατριώτη µου,
του αείµνηστου Παύλου Μπακογιάννη που είχε αυτό το τραγικό
τέλος, ότι ο Παύλος Μπακογιάννης, τον οποίο είχα την τιµή -και
στη µνήµη του υποκλίνοµαι- να τον γνωρίζω και από θέσεις αντιπολιτευτικές, αυτές τις αξίες υπηρετούσε όταν κρεµιόµασταν
από τα χείλη του κάθε βράδυ από τη «DEUTCSHE WELLE». Και
είµαι σίγουρος ότι αν ζούσε σήµερα, δεν θα είχε δίληµµα τι θα
υπερασπιστεί σε τέτοια ανθρωπιστικού χαρακτήρα νοµοσχέδια.
Πάντως δεν θα ήταν µε τον Μπαλτάκο και µε την ακροδεξιά του
Σαµαρά. Αυτή είναι η διαφορά που εσείς δεν µπορείτε να κατανοήσετε.
Το σχέδιο νόµου δείχνει αυτό ακριβώς το αξιακό φορτίο και
το ουµανιστικό στοιχείο της Αριστεράς που κάνει περήφανους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όλους εµάς που θα το ψηφίσουµε για να γίνει νόµος του κράτους
και να έχουµε ένα σωφρονιστικό σύστηµα που δεν θα εκδικείται
όσους δικάζει, αλλά θα εκτίουν την ποινή τους και θα επιστρέφουν στην κοινωνία. Ακόµη δε καλύτερα να σωφρονίζει, όσο
αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα σε αυτές τις συνθήκες, ιδιαίτερα
στις φυλακές ανηλίκων.
Η τροµοκρατία, λοιπόν, δεν χτίζεται πάνω στην ανθρωπιά που
διαπερνά το νοµοσχέδιο, αλλά πάνω στην κοινωνική αδικία και
τον αυταρχισµό που διαπερνά την πολιτική σας. Τροµοκράτες
δεν είναι µόνο οι κουκουλοφόροι µε τα σαρανταπεντάρια, αλλά
και οι οικονοµικοί δολοφόνοι των λαών και όσων µε την πολιτική
τους αυξάνουν τις κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις και οδηγούν
απελπισµένους στην αυτοκτονία ή σε τροµοκρατικές οργανώσεις, τυφλωµένοι από το µίσος να νοµίζουν ότι µε αυτόν τον
τρόπο θα αλλάξουν τον κόσµο. Αυτή την σκληρή αλήθεια δεν την
αντέχετε να την ακούτε και έτσι µας καταλογίζετε σχέσεις µε την
τροµοκρατία.
Τέλος, µιας αυτές τις µέρες είµαστε στο Πάσχα, απευθυνόµενος σε όλους εσάς που µπροστά στις κάµερες κάνετε µεγάλους
σταυρούς, θέλω να σας υπενθυµίσω ότι η σταύρωση του Χριστού έγινε µαζί µε τους κατάδικους ληστές, στέλνοντας ένα ξεχωριστό µήνυµα µε έναν υψηλό συµβολισµό και σας παραπέµπω
και στην ευαγγελική ρήση «Στη φυλακή ήµουν και µε επισκεφθήκατε».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Και εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε Κώτσια.
Έχουµε ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο των οµιλητών επί των
άρθρων. Υπάρχουν άλλοι οκτώ οµιλητές προτασσόµενοι, δηλαδή
µε δικαίωµα σύµφωνα µε τον Κανονισµό να µιλήσουν για τέσσερα λεπτά, δεν έχουν µιλήσει κάποιοι ειδικοί αγορητές από τις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες των κοµµάτων και επίσης και κάποιοι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Αυτό σας το αναφέρω ενηµερωτικά για να ξέρουµε πόση ώρα θα διαρκέσει η διαδικασία.
Τον λόγο έχει ο κ. Κικίλιας και θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Ιωάννης Λαγός.
Κύριε Λαγέ, µε συγχωρείτε, αλλά είχε προαναγγείλει νωρίτερα
ότι θα δώσω τον λόγο στον κ. Κικίλια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Εντάξει, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ορίστε, κύριε
Κικίλια, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Θα περιοριστώ στην τροπολογία για τον
περίφηµο «κουκουλονόµο». Καταθέσατε και άλλη µία τροπολογία -την επεξεργαζόµαστε για το τι αλλαγές έχετε κάνει- κι ενδεχοµένως θα επανέλθω. Αναρωτιέµαι, όµως, εάν αυτές οι δυο
τροπολογίες, οι οποίες τελικά κατατέθηκαν και εισάγονται σήµερα, έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια των πολιτών, έχουν να
κάνουν µε την υπηρεσιακή ικανότητα της Αστυνοµίας, την ισονοµία, την απόδοση δικαιοσύνης και αν τελικά είδαµε όλοι µας
κι εσείς τις εικόνες από τα χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της
Αθήνας.
Ειλικρινά περίµενα µετά από αυτά τα οποία έγιναν χθες ότι εσείς
θα αποσύρατε τη συγκεκριµένη τροπολογία ή δεν θα την κάνατε
δεκτή και ότι θα δείχνατε περαιτέρω σκέψη και επεξεργασία εσείς
και οι συνεργάτες σας για το ενδεχόµενο να καταργήσετε ή όχι
τον ν.3772/2009 κατά την απαίτηση των συµπολιτευόµενων συναδέλφων και Βουλευτών.
Επίσης, περίµενα ότι θα αντιλαµβανόσασταν πως είναι µια
πραγµατικότητα -που δεν µπορούµε να ξεφύγουµε από αυτήν
όσο και αν την ωραιοποιήσουµε- ότι δηλαδή οι κουκουλοφόροι
λειτουργούν βάσει αποτελεσµάτων και εικόνας ως αντικοινωνικά
στοιχεία και επικίνδυνα και µε αυτή την εν ισχύ τροπολογία θα
αποθρασυνθούν έτι µάλλον όσο εσείς θα υποχωρείτε έναντι συναδέλφων της Συµπολίτευσης, ώστε να τηρηθούν -και η πραγµατικότητα αυτή είναι- τα προεκλογικά υπεσχηµένα, καθώς και
για να δείχνουν περαιτέρω επίδειξη ισχύος καταρρακώνοντας,
κατά τη γνώµη µου, το κύρος της πολιτείας.
Αναρωτιέµαι αν είδατε χθες τις εικόνες. Ήταν συγκεκριµένες
οι εικόνες. Ήταν κουκουλοφόροι που απωθούσαν αστυνοµικούς
στον τοίχο της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ. Τους έριχναν στο πρό-
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σωπο σκόνη από πυροσβεστήρες, τους χτυπούσαν µε καδρόνια,
ενώ οι αστυνοµικοί προσπαθούσαν να προφυλαχθούν. Αυτή ήταν
η χθεσινή εικόνα. Σε ποιο άλλο ευρωπαϊκό κράτος έχετε δει ανάλογες εικόνες; Είναι –τι να πω;- η νέα «κόκκινη» Αστυνοµία και
ενδεχοµένως ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πολιτικής ηγεσίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Πριν από τρεις µήνες έγιναν παντού σε
όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Εντάξει, κύριε Υπουργέ, θα ολοκληρώσω. Διαφωνώ µαζί σας. Να διακόψω, να σας ακούσω αν θέλετε.
Είναι φανερό –επαναλαµβάνω- ότι οι εντολές της πολιτικής
ηγεσίας είναι οι αστυνοµικοί να παραµένουν απαθείς και να κοιτούν παθητικά τους κουκουλοφόρους να καταστρέφουν περιουσίες, να λεηλατούν, να βάζουν φωτιές, να καταστρέφουν
δηµόσια κτήρια, να βανδαλίζουν την πολιτιστική κληρονοµιά µας.
Σας παραπέµπω σε όλες τις τελευταίες ηµέρες σε όλους τους
βανδαλισµούς κτηρίων, µνηµείων όπως της Καπνικαρέας, τη βεβήλωση του αγάλµατος του Καβάφη, τον αποκεφαλισµό της Κυβέλης, τον προπηλακισµό στα Προπύλαια, το µπάσιµο στο
Κοινοβούλιο, την κατάληψη και το κάψιµο βιβλίων στη Νοµική.
Κοιτάξτε, κάποιοι εδώ µέσα απαιτούν την ατιµωρησία και εξ
ου και οι τροπολογίες. Αυτή είναι η άποψή µας. Θεωρούµε ότι
υπάρχει ιδεολογική συγγένεια. Αν γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία,
η πραγµατικότητα θα είναι αυτή, ότι δηλαδή εκπληρώνετε κάποιες προεκλογικές αποφάσεις και ότι τα δοχεία –πού;- στον
χώρο των κουκουλοφόρων είναι συγκοινωνούντα και ο χώρος
των κουκουλοφόρων λειτουργεί ως προπαρασκευαστικό στάδιο
άσκησης και ανάδειξης µελλοντικών τροµοκρατών.
Προχωράω και ξεπερνάω όλα τα άρθρα. Θα ήθελα να φτάσω
στο εξής: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να µάθω πώς εννοούν οι καθαρόαιµοι την αριστερή Αστυνοµία. Να καίγονται οι αστυνοµικοί
από τους κουκουλοφόρους; Και αν ναι, ποιοι εκπροσωπούν τη
δηµοκρατία και την κοινωνία και από ποιους ελέγχονται.
Με συγχωρείτε για να µην παρεξηγηθώ δεν το είπα εγώ αυτό.
Μη βιάζεστε να µου απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Το είπε ο
Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Πανούσης. Έχει υποβάλει το ερώτηµα αυτό από τις 3 Απριλίου και
περιµένει απάντηση.
Νοµίζω ότι σήµερα πράγµατι µε την τροπολογία, µε την οποία
καταθέσατε, του λύσατε την απορία. Θα είχα πολλά άλλα να πω,
αλλά έχουν επαναληφθεί πολλές φορές αυτές τις ηµέρες µέσα
στο Κοινοβούλιο.
Κοιτάξτε, νοµίζω ότι αρκετοί έκαναν προσπάθεια αυτές εδώ
τις ηµέρες να δείξουν ότι υπάρχουν µεγάλα κενά ενδεχοµένως
ιδεολογικά για τον τρόπο λειτουργίας του κράτους ή της δηµοκρατίας µεταξύ µας. Εγώ ειλικρινά δεν θέλω να το πιστέψω αυτό,
κύριε Υπουργέ. Πραγµατικά δεν θέλω να το πιστέψω αυτό.
Γι’ αυτό ακόµα και αυτήν την ύστατη ώρα σας ζητάω να αναθεωρήσετε και να σκεφθείτε ότι η δηµοκρατία λειτουργεί προς
όφελος όλων, πλειοψηφιών και µειοψηφιών, αλλά τελικά υπάρχει
και µία κοινωνία και αυτή η κοινωνία είναι το ζητούµενο για µας,
η ασφάλειά της, η ευηµερία της, η ευηµερία των πολιτών της,
της περιουσίας τους, των πανεπιστηµίων, των πολιτιστικών κέντρων, των ραδιοφωνικών σταθµών στους οποίους µπουκάρουν
µέσα κουκουλοφόροι, του Κοινοβουλίου κ.λπ..
Σε καµµία των περιπτώσεων -και το άκουσα επανειληµµένως
εδώ µέσα- δεν µπορούν να εξισώνονται τα θύµατα, δηλαδή οι
συγγενείς των θυµάτων των τροµοκρατικών επιθέσεων, µε οποιονδήποτε άλλο θέλει να δηµιουργήσει προβλήµατα στην ελληνική κοινωνία, όσο κι αν θέλουµε να στρογγυλέψουµε και να
φτιασιδώσουµε αυτή την εικόνα.
Θα ήθελα να σας ζητήσω να αποσύρετε και αυτή την τροπολογία και να ξανασκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά αυτό αποσπασµατικό νοµοσχέδιο, το οποίο φέρατε για να συζητηθεί πρώτο
στη θητεία σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Κικίλια.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Λαγός, Κοινοβουλευτικός Εκπρό-

1571

σωπος της Χρυσής Αυγής.
Κύριε Λαγέ, δικαιούστε οκτώ λεπτά και έξι για τη δευτερολογία
σας. Πόσα θα χρειαστείτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Επτά-οκτώ λεπτά µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Σας ευχαριστώ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τοποθετηθήκαµε χθες λεπτοµερώς για το θέµα του νοµοσχεδίου. Απλά θα ήθελα σήµερα να πω κάποια πράγµατα που ακούστηκαν εδώ στη Βουλή και να τα σχολιάσουµε.
Ακούσαµε πριν από λίγο τον Πρόεδρο του Ποταµιού, τον κ.
Θεοδωράκη, να µας λέει διάφορες προτάσεις. Κάποια ήταν πολύ
σωστά από αυτά που είπε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα συγκεκριµένο όµως. Αναρωτήθηκε κάποια στιγµή γιατί δεν εφαρµόζεται και γιατί δεν έρχεται ο νέος Ποινικός Κώδικας στο ελληνικό
Κοινοβούλιο. Μάλιστα, είπε συγκεκριµένα το όνοµα του κ.
Μαρκή, ο οποίος είναι αυτός που τον είχε εισηγηθεί.
Είναι ξεκάθαρο -και το τόνισα και εχθές, απλά το λέω για να
ακουστεί για άλλη µία φορά και να το γνωρίζει ο κόσµος- ότι ο
λόγος που δεν έρχεται αυτός ο νέος Ποινικός Κώδικας είναι ότι
το ελληνικό κράτος είναι αναγκασµένο να ψηφίσει και να επικυρώσει για άλλη µία φορά -γιατί ήδη είναι επικυρωµένη- τη Συνθήκη του Παλέρµο, σύµφωνα µε την οποία για να υπάρχει µία
εγκληµατική οργάνωση, όπως κατηγορείται ότι είναι η Χρυσή
Αυγή, πρέπει να υπάρχει οικονοµικό όφελος.
Δυστυχώς, για πολλούς από εδώ µέσα οικονοµικό όφελος δεν
βρέθηκε όχι µόνο στα κοµµατικά ταµεία της Χρυσής Αυγής, αλλά
ούτε σε έναν Βουλευτή της, ούτε σε ένα στέλεχός της. Αυτός και
µόνο είναι ο λόγος που δεν έρχεται αυτός ο καινούργιος Ποινικός Κώδικας. Εάν δεν ήταν η Συνθήκη του Παλέρµο µέσα, να
είστε βέβαιοι ότι θα είχε έρθει και θα είχε επικυρωθεί ίσως και
σήµερα ή και πιο νωρίς.
Ακούσαµε τις τελευταίες µέρες τον Αντιπρόεδρο της Βουλής,
τον κ. Μητρόπουλο, ο οποίος διαµαρτύρεται -και απολύτως δικαιολογηµένα κατά τη γνώµη µου, εάν και εφόσον έχει δίκιο- ότι
τον έχουν χρεώσει για διάφορα πράγµατα, για κάποιες οικονοµικές ατασθαλίες και για όλα αυτά. Βγήκε, λοιπόν, εχθές και µας
είπε για άλλη µία φορά για τη λίστα Νικολούδη, στην οποία περιλαµβάνονται διάφορα στελέχη, διάφοροι Βουλευτές, διάφοροι
άνθρωποι που εµπλέκονται µε τα πολιτικά κόµµατα της Ελλάδος.
Θα ήθελα να ζητήσω, αλλά και να ζητήσουµε σαν Χρυσή Αυγή
από τη συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, να έρθει επιτέλους αυτή η λίστα Νικολούδη να τη δούµε. Σας έχω πει κατ’ επανάληψη -και το τόνιζα πάλι και χθες- ότι δεν έχουµε καµµία
εµπλοκή σε τίποτα και γι’ αυτό είµαστε τόσο ξεκάθαροι και τόσο
απαιτητικοί. Να έρθει η λίστα Νικολούδη, λοιπόν. Αφού το ζητάει
ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, γιατί δεν το κάνουµε;
Να έρθουν και οι υπόλοιπες λίστες, τις οποίες επιµελώς κρύβουµε. Ακούγονται κάποια πράγµατα ότι υπάρχουν κάποιες λίστες. Κυκλοφορούν εκεί στα κρυφά, στο διαδίκτυο, αλλά στην
ουσία δεν έρχεται τίποτα να το δούµε κανονικά, επίσηµα και να
υποστούν τις κυρώσεις του νόµου -εάν πρέπει κάποιοι να τις υποστούν- αυτοί που έχουν σφάλει.
Θα ήθελα επίσης να θυµίσω στην Κυβέρνηση ότι, πριν γίνουν
οι εκλογές και πριν βγει η Κυβέρνηση αυτή, είχε πει ότι πάρα
πολλές δικογραφίες πρώην Βουλευτών, πρώην Υπουργών της
συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ και από άλλους χώρους, είχαν έρθει στη Βουλή και είχαν µπει στο συρτάρι του γραφείου του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αθανασίου,
σύµφωνα µε τα τηλεφωνήµατα του Μπάµπη απ’ ό,τι λέγανε. Θα
θέλαµε να ζητήσουµε σαν Χρυσή Αυγή να βγουν αυτά, να δούµε,
λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που εµπλέκονται.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, έχουµε µία υπόθεση χαρακτηριστική -θα
πω την τελευταία- του κ. Μιχελάκη, που όταν η Αντιτροµοκρατική
Υπηρεσία έψαχνε να βρει στοιχεία για κάποιον συγκεκριµένο επιχειρηµατία εις βάρος της Χρυσής Αυγής, δυστυχώς γι’ αυτούς,
βρήκαν στοιχειά εις βάρος του Μιχελάκη, ότι δωροδοκείτο από
συγκεκριµένο επιχειρηµατία για να κάνει ερωτήσεις υπέρ του ή
εις βάρος ανταγωνιστή του.
Δεν ξέρουµε αν είναι αλήθεια ή ψέµατα. Εµείς θέλουµε να εξα-
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κριβωθούν, όµως, αυτά. Και ήλθε η δικογραφία αυτή, ζητήθηκε
από τους αρµόδιους εισαγγελείς και την έβαλε ο Μπάµπης,
όπως έλεγαν τα τηλεφωνήµατα, στο συρτάρι και την έκρυψε.
Η Κυβέρνηση αυτή άλλαξε. Ήλθατε εσείς. Περιµένουµε να τα
φέρετε αυτά τα πράγµατα στο φως της δηµοσιότητας, εδώ και
να αποδειχθεί ποιοι είναι οι καθαροί και ποιοι είναι αυτοί που
έχουν κάνει ατιµίες εις βάρος του ελληνικού λαού.
Πριν από λίγο άκουσα, επίσης, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ –το ΠΑΣΟΚ είναι θρασύτατο, δεν το συζητάµενα κάνει κριτική στον Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί τόλµησε να πει
σε ερώτησή µου χθεσινή ότι, ναι, πρέπει να έρχονται οι παράνοµα προφυλακισµένοι Βουλευτές µας και να συµµετέχουν κανονικά στις διαδικασίες του ελληνικού Κοινοβουλίου και είπε
αυτό.
Τόλµησε, λοιπόν, να πει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ότι
παρεµβαίνει –λέει- ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ποια είναι η παρέµβαση; Βλέπετε σήµερα εδώ πέρα τον κ. Κασιδιάρη, τον κ. Γερµενή, τον κ. Κούζηλο; Καµµία παρέµβαση δεν υπάρχει. Η
µοναδική παρέµβαση που υπήρχε ήταν από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαµαρά, από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Αθανασίου, από τον πρώην Υπουργό Δηµοσίας
Τάξεως, τον Δένδια, προκειµένου να µπουν παράνοµα στη φυλακή αθώοι άνθρωποι, εκλεγµένοι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Απεναντίας, όµως, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να ευχαριστεί τον Υπουργό της Δικαιοσύνης
εδώ πέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε γιατί; Γιατί όταν έγινε µία ερώτηση
εδώ πέρα από τον Βουλευτή, τον κ. Νικολόπουλο, της συγκυβέρνησης και έφερε διάφορες υποθέσεις που εµπλεκόντουσαν
Υπουργοί και Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ µε παράνοµες χρηµατοδοτήσεις –ο κ. Τσουκάτος µε κάποιες χιλιάδες µάρκα από τη
«SIEMENS» και διάφορες άλλες υποθέσεις- είχε ζητήσει να γίνει
και να ασκηθεί δίωξη στο ΠΑΣΟΚ σαν εγκληµατική οργάνωση.
Και ο κύριος Υπουργός του είπε –και για µένα πολύ σωστά έκανεότι δεν γίνεται να πάρουµε διαφορετικές περιπτώσεις, να κάνουµε µία ένωση όλων αυτών και να οδηγήσουµε ένα πολιτικό
κόµµα στη φυλακή ή στο κατηγορητήριο.
Μόνο που θα ήθελα εδώ να υπενθυµίσω ότι µε αυτόν ακριβώς
τον τρόπο βρίσκεται η Χρυσή Αυγή αυτήν τη στιγµή στο κατηγορητήριο. Έχουν πάρει τριάντα δύο διαφορετικές υποθέσεις που
έχουν γίνει από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, µας την έχουν κάνει
ένα παζλ, το έφτιαξαν και µας έχουν φέρει εδώ πέρα, προκειµένου να απολογούµαστε εµείς, που δεν έχουµε καµµία εµπλοκή
σε οτιδήποτε και να έχει γίνει.
Ας ευχαριστήσει το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, τον Υπουργό Δικαιοσύνης
και ας αφήσει αυτά που κάνει για δήθεν παρεµβάσεις.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε σχέση µε το νοµοσχέδιο κιόλας στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι περνάνε πολύ
δύσκολες στιγµές µέσα στις ελληνικές φυλακές. Μιλάµε συνεχώς για τις συνθήκες κράτησης των κρατουµένων. Ναι, πρέπει
να τις βελτιώσουµε, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουµε τι
θα γίνει και µε την υπόθεση των σωφρονιστικών υπαλλήλων.
Είµαστε απόλυτα σύµφωνοι στο να προσληφθούν καινούργιοι
σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Μάλιστα, εµείς πιστεύουµε ότι ο αριθµός ο συγκεκριµένος, ο οποίος αναφέρεται στο νοµοσχέδιο,
είναι και λίγος. Θα θέλαµε ακόµα περισσότερες προσλήψεις.
Δεύτερον, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι θα έπρεπε να γίνει –σαν
Χρυσή Αυγή το προτείνουµε- ένα είδος εκπαίδευσης στους εργαζόµενους αυτούς, γιατί πάει ο κάθε άνθρωπος να κλείσει κάποιους κακοποιούς, να είναι µαζί τους, να συµπεριφερθεί όπως
πρέπει να συµπεριφερθεί, και πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν
και πάνε σαν πρόβατα στη σφαγή εκεί πέρα µέσα.
Νοµίζουµε, κύριε Υπουργέ, ότι θα ήταν καλό να περάσουν κάποιο είδος εξετάσεων, κάποιο είδος προετοιµασίας, προκειµένου
να µπουν και να µπορέσουν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους,
όπως τους αρµόζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κ. Ιάσων Φωτήλας, ειδικός αγορητής από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Ποταµιού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Φωτήλα, έχετε στη διάθεσή σας δώδεκα λεπτά, πρωτολογία και δευτερολογία µαζί.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ
σε κάποιο δεύτερο χρόνο ίσως στις τροπολογίες. Δυστυχώς, δεν
κατάφερα, καθώς µόλις τις πήρα στο χέρι µου, να διαβάσω τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Από το λίγο που κατάφερα να διαβάσω
είδα ότι οι βελτιώσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στη χθεσινή µου οµιλία αναφέρθηκα επί της αρχής του νοµοσχεδίου και για τις σοβαρές επιφυλάξεις που έχουµε στο Ποτάµι
για τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Έχουµε ισχυρή διαφωνία στην κατάργηση των φυλακών υψίστης ασφαλείας, που προτείνεται στο άρθρο 1, και διαφωνούµε
κάθετα µε την τοποθέτηση του Υπουργού ότι το υφιστάµενο
πλαίσιο κράτησης των εξαιρετικά επικίνδυνων κρατουµένων σε
ειδικές πτέρυγες διάσπαρτες σε όλη τη χώρα κρίνεται ως ικανοποιητικό.
Όπως και στο άρθρο 2 έχουµε πλήρη διάσταση απόψεων,
όπου µε την επίκληση λόγων ανθρωπισµού, ισότητας και δικαιοσύνης επιχειρείται µια άνευ προηγουµένου αµνηστία, χωρίς να
τίθεται κανένα κριτήριο επικινδυνότητας του δράστη, κάτι που
θα έχει σαν αποτέλεσµα να απελευθερωθούν πρόσωπα που υπό
κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να παραµείνουν έγκλειστα.
Όµως, στο άρθρο 2 υπάρχουν και θετικά σηµεία, που αναφέρονται στην αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης από
τους αλλοδαπούς που έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη ή που
τους έχει επιβληθεί µέτρο ασφάλειας, καθώς είναι αρκετά µεγάλος ο αριθµός των αλλοδαπών που κρατούνται στις ελληνικές
φυλακές.
Όµως, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην παράγραφο 3, όπου αναφέρεται στις περιπτώσεις των αλλοδαπών,
για τους οποίους δεν λειτουργεί ή δεν συνεργάζεται η προξενική
αρχή της χώρας τους και σε αυτή την περίπτωση θα αναστέλλεται η απέλαση.
Εδώ πρέπει να σταθεί πολύ προσεκτική η Κυβέρνηση. Διότι,
ξέρετε, µερικές φορές αυτό γίνεται σκόπιµα και έτσι υπάρχει περίπτωση να εγκλωβιστούν στη χώρα µας πολλοί αλλοδαποί µε
αδυναµία απέλασης. Κάτι τέτοιο, µε δεδοµένη τη µεγάλη αύξηση
των µεταναστευτικών ροών, που παρατηρείται τελευταία, θα
ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τη χώρα.
Αναφορικά µε το άρθρο 3, το οποίο αφορά ορισµένες τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, υπάρχουν αρκετά σηµεία, µε τα οποία συµφωνούµε, αλλά δυστυχώς δεν µπορούµε
να υπερψηφίσουµε παραγράφους άρθρων.
Θα ήθελα όµως να αναφέρω µερικά θετικά σηµεία, όπως την
κατάργηση της χρηµατικής ποινής των 1.000 ευρώ που προβλεπόταν ως αναµορφωτικό µέτρο για τους ανήλικους. Άκουσον
άκουσον: ένα µέτρο των 1.000 ευρώ, που θα πληρώνουν οι γονείς, θα είναι αναµορφωτικό µέτρο για τα παιδιά! Το ακούσαµε
και αυτό!
Επίσης, θετική είναι η δυνατότητα πρόσβασης των ανηλίκων
στα στοιχεία της δικογραφίας τους, αλλά και η κατάργηση της
εγγραφής των αναµορφωτικών µέτρων στο ποινικό µητρώο.
Ένα σηµείο που χρήζει προσοχής είναι η κατάργηση της προσωρινής κράτησης ανηλίκου σε όλες τις περιπτώσεις, πλην κακουργηµάτων που τιµωρούνται µε ισόβια κάθειρξη, καθώς ένας
ανήλικος που έχει διαπράξει εξαιρετικά βίαια αδικήµατα ή εγκλήµατα κατ’ εξακολούθηση θα αφήνεται χωρίς προσωρινή κράτηση. Σηµασία για εµάς έχει να υπάρχουν οι δοµές και τα
πρόσωπα να κρίνουν εάν και κατά πόσο ο ανήλικος χρήζει προσωρινής κράτησης ή όχι.
Οι διατάξεις του άρθρου 4, που αφορούν στις τροποποιήσεις
της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά και κινούνται στο πνεύµα του
προηγούµενου νόµου, του ν. 4139/2013, µας βρίσκουν σύµφωνους. Αν και συνολικά δεν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές σε
σχέση µε τον ισχύοντα νόµο, θα ήθελα να αναφέρω ένα σηµείο
στην υποπαράγραφο 7, που αντικαθιστά το άρθρο 35 του ισχύοντος νόµου, όπου καταργούνται κάποιες προϋποθέσεις για την
υφ’ όρον απόλυση.
Συγκεκριµένα, στην πρώτη υποπαράγραφο ο ισχύων νόµος
απαιτούσε για την υφ’ όρον απόλυση την επιτυχή παρακολού-
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θηση του προγράµµατος, κάτι που βλέπουµε να καταργείται στο
σχέδιο νόµο. Επίσης καταργείται η έκτιση του 1/5 της ποινής ως
προϋπόθεση απόλυσης.
Δηλαδή, κύριοι συνάδελφοι, µε τον νέο νόµο θα είναι δυνατόν
να απολυθεί ένας κρατούµενος, ακόµα και αν δεν έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία το πρόγραµµα από µία έως τρεις εβδοµάδες και
χωρίς να έχει εκτίσει καθόλου ποινή!
Σε κάθε περίπτωση, όµως, εµείς θα υπερψηφίσουµε το άρθρο
4 και τις αλλαγές του νοµικού πλαισίου για τα ναρκωτικά, γιατί κινούνται προς την κατεύθυνση της επιλογής της απεξάρτησης αντί
της φυλακής.
Ωστόσο, περιµένουµε άµεσα η Κυβέρνηση και το αρµόδιο
Υπουργείο να προχωρήσει στην ενίσχυση των κέντρων απεξάρτησης για το βάρος που θα κληθούν να σηκώσουν, προκειµένου να
µπορέσουν τα κέντρα αυτά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
στις υποδοµές τους, να φέρουν εις πέρας το πραγµατικά δύσκολο
έργο τους.
Το ζήτηµα για το Ποτάµι είναι η ουσιαστική εφαρµογή του
ισχύοντος νοµικού πλαισίου για τα ναρκωτικά και η ενίσχυση των
υποδοµών των χώρων απεξάρτησης.
Το άρθρο 5 αναφέρεται στα αναµορφωτήρια και στην ουσία καταργεί την τοποθέτηση σε αναµορφωτήριο ως προληπτικό µέτρο,
παρά µόνο για κακουργήµατα που τιµωρούνται µε ισόβια κάθειρξη. Στην ουσία, δηλαδή, έχουµε τη σταδιακή κατάργηση των
Ιδρυµάτων Αγωγής και για µία ακόµη φορά η Κυβέρνηση λειτουργεί µε την γνωστή τακτική: Εάν ένας θεσµός δεν λειτουργεί καλά,
τον καταργούµε, δεν τον διορθώνουµε. Φυσικά, αυτό µας βρίσκει
αντίθετους στο Ποτάµι.
Το άρθρο 6 αφορά έκτακτα µέτρα για την αποσυµφόρηση των
καταστηµάτων κράτησης. Σε αντίθεση µε τα δύο πρώτα νοµοσχέδια, τα οποία είναι ψευδεπίγραφα, αυτό δεν είναι ψευδεπίγραφο.
Πρόκειται όντως για αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης.
Όµως, επιχειρείται να επιλυθεί το ζήτηµα της δύσκολης διαβίωσης του έγκλειστου πληθυσµού που προκύπτει από τον υπέρµετρο συνωστισµό στα καταστήµατα κράτησης και η Κυβέρνηση
προσπαθεί να το αντιµετωπίσει µε παλιές, αποτυχηµένες πολιτικές
µέσω µαζικών αποφυλακίσεων. Και είναι απορίας άξιο για ποιον
λόγο η παρούσα Κυβέρνηση επιλέγει να το αντιµετωπίσει µε µια
πρακτική που συστηµατικά έχει χρησιµοποιηθεί κατά το παρελθόν
και έχει αποτύχει.
Ενδεικτικά σας αναφέρω τους σχετικούς νόµους –που αναφέρονται µάλιστα στην αιτιολογική έκθεση- οι οποίοι εκδόθηκαν την
τελευταία δεκαετία: ο ν. 3346/2005, ο ν. 3727/2008, ο ν. 3772/2009,
ο ν. 3904/2010, ο ν. 4043/2012, ο ν. 4198/2013 και τέλος ο ν.
4274/2014.
Είναι πασιφανές ότι για να έχουµε φθάσει στο σηµερινό σηµείο,
οι προηγούµενοι νόµοι περί αποσυµφόρησης δεν απέδωσαν τα
αναµενόµενα. Αντί η Κυβέρνηση να επιχειρήσει κάτι διαφορετικό,
κάνει πάλι τα ίδια, χρησιµοποιώντας τη δικαιολογία «µα, έτσι γίνεται πάντα».
Είναι αυτονόητη όχι µόνο η πρόσκαιρη επιτυχία αυτού του µέτρου, αλλά και η µακροπρόθεσµη αποτυχία του, καθώς οι δικαστές, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως οι κρατούµενοι θα
εκτίσουν µικρότερο µέρος από την ορισθείσα ποινή, καταλήγουν
να αυστηροποιούν τις ποινές, στην ουσία ακυρώνοντας τον στόχο
της αποσυµφόρησης των φυλακών, όπως αυτός επιχειρείται
τώρα.
Παρ’ όλο που στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται η ανάγκη για
µακροχρόνιο σχεδιασµό και οργάνωση του σωφρονιστικού συστήµατος, αυτή δεν προκύπτει από κανένα άρθρο του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου. Και στην αιτιολογική έκθεση γίνεται η παραδοχή
πως τα έκτακτα µέτρα αποσυµφόρησης δεν λύνουν το ζήτηµα,
αλλά αποτελούν µια προσωρινή και µόνο λύση. Παρ’ όλα αυτά, το
επιχειρούν εκ νέου.
Επειδή η Κυβέρνηση δεν µπορεί –ή ενδεχοµένως δεν θέλει- να
επιλύσει το ζήτηµα του υπερπληθυσµού στα σωφρονιστικά καταστήµατα, προχωρά σε οριζόντια µέτρα που οδηγούν σε αθρόες
αποφυλακίσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι όχι µόνο άδικες,
αλλά και επικίνδυνες.
Πιο συγκεκριµένα, στο άρθρο 6 απελευθερώνονται κρατούµενοι
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χωρίς κανέναν περιορισµό στα αδικήµατα, µόνο και µόνο αν έχουν
εκτίσει ένα ελάχιστο µέρος της ποινής τους και ειδικότερα για ποινές έως τρία χρόνια, αν έχουν εκτίσει το 1/10, για ποινές από τρία
έως πέντε χρόνια, ακόµα και αν αφορούν κακουργήµατα, καθώς
και για ποινές άνω των πέντε ετών που έχουν επιβληθεί για πληµµελήµατα, το 1/5, για κάθειρξη από πέντε έως δέκα έτη, το 1/5.
Αυτή η οριζόντια αποφυλάκιση κρατουµένων, χωρίς κανέναν περιορισµό στα αδικήµατα και πάλι χωρίς να τίθεται κανένα κριτήριο
περί της επικινδυνότητας του δράστη, δεν µπορεί να µας βρει σύµφωνους.
Με αυτήν τη ρύθµιση ακυρώνονται δικαστικές αποφάσεις που
επιβλήθηκαν και απαξιώνεται το έργο των δικαστών και των εισαγγελέων. Στην ουσία η πολιτεία επιβραβεύει κάποιους κρατούµενους λόγω της δικής της αδυναµίας να επιλύσει τα προβλήµατα
του σωφρονιστικού συστήµατος.
Στο άρθρο 7 του νοµοσχεδίου πάλι µε το αιτιολογικό της αποσυµφόρησης των φυλακών και της εισροής χρηµάτων επιχειρείται
η µετατροπή ποινών ανεκτέλεστων αποφάσεων σε χρηµατικές,
στην ουσία ακυρώνοντας για µία ακόµα φορά τις δικαστικές αποφάσεις και καθιστώντας άδικη τη µεταχείριση καταδικασµένων,
ανάλογα µε την οικονοµική τους κατάσταση.
Το µόνο θετικό σηµείο της συγκεκριµένης ρύθµισης είναι ότι
προβλέπει για τους κρατούµενους που δεν έχουν την οικονοµική
δυνατότητα να αποπληρώσουν, να εξαγοράσουν, δηλαδή, την
ποινή τους, να παράσχουν κοινωφελή εργασία. Και αυτό το µέτρο
θα έπρεπε να ενισχυθεί.
Στο άρθρο 8 έχουµε µία ακόµα γενική και ισοπεδωτική ρύθµιση
που προβλέπει ότι όλοι οι ανήλικοι που κρατούνται σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων απολύονται, µε εξαίρεση αυτούς που
έχουν τελέσει κακούργηµα που εµπεριέχει στοιχεία βίας. Η ποινή
αναφέρεται ότι αντικαθίσταται από αναµορφωτικά µέτρα, χωρίς
βέβαια να αναφέρει ποια είναι αυτά συγκεκριµένα. Η συγκεκριµένη διάταξη δεν συνοδεύεται από ένα πλαίσιο εκσυγχρονισµού
των ανθρωπιστικών δοµών, οι οποίες θα κληθούν να υποστηρίξουν
τους ανήλικους. Για µια ακόµα φορά η Κυβέρνηση νοµοθετεί,
χωρίς να έχει προβλέψει τις απαραίτητες δοµές.
Κατά τη συζήτηση στην επιτροπή ζητήσαµε από τον Υπουργό
να προστεθούν εξαιρέσεις για εγκλήµατα µε ειδική απαξία και νοµίζω ότι κινήθηκε προς αυτήν την κατεύθυνση σε ένα τουλάχιστον
σηµείο.
Το άρθρο 9 θεσπίζει την εξουσιοδοτική διάταξη για τη λειτουργία κέντρων ανοιχτής ή ηµιελεύθερης διαβίωσης.
Είναι ένα θετικό µέτρο και ελπίζουµε τα κέντρα αυτά να λειτουργήσουν στα πρότυπα του εξωτερικού. Περιµένουµε και εδώ, σε
µελλοντικό νοµοθέτηµα της Κυβέρνησης, περισσότερες διευκρινίσεις.
Στο άρθρο 10 έχουµε την αύξηση θέσεων του προσωπικού καταστηµάτων κράτησης µε πεντακόσιες σαράντα πέντε θέσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τριάντα πέντε θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Η πρόσληψη προσωπικού στα καταστήµατα κράτησης είναι σε κάθε περίπτωση ένα θετικό µέτρο. Αναµένουµε, όµως, να µας απαντήσει ο κύριος Υπουργός εάν αυτό
αποτελεί το εξειδικευµένο προσωπικό υψηλών προσόντων που
ανέφερε κατά τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Ποτάµι διατηρούµε σοβαρές
επιφυλάξεις για τις αλλαγές που φέρνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και δυστυχώς κατά τη συζήτηση στην επιτροπή o Υπουργός δεν µας έδωσε τα εχέγγυα ότι οι θετικές διατάξεις του
νοµοσχεδίου θα προχωρήσουν επιτυχώς, όπως επίσης δεν µας
δόθηκαν ξεκάθαρες εξηγήσεις για τους κινδύνους που εγκυµονούν οι οριζόντιες αποφάσεις αποφυλάκισης, που στην ουσία,
όπως είπαµε, καταργούν το έργο των δικαστών.
Σε καµµία περίπτωση δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε οριζόντιες αποφυλακίσεις κρατουµένων µε µόνο κριτήριο την ηλικία
τους και τους λόγους υγείας, χωρίς να αξιολογείται µε κανέναν
τρόπο η επικινδυνότητα ή η προσωπικότητά τους.
Δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε τον εγκλεισµό όλων των
κρατουµένων ανεξαρτήτως ποινικής επικινδυνότητας σε ένα
κοινό σωφρονιστικό κατάστηµα, ούτε µπορούµε να συναινέσουµε στο να αφήνονται οι ανήλικοι µε παραβατική συµπεριφορά
έρµαια στα κυκλώµατα εκµετάλλευσης.
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Το Ποτάµι δεν θα συναινέσει στην αναπαραγωγή ξεπερασµένων και αποτυχηµένων πρακτικών του παρελθόντος, σε συνταγές
που έχουν δοκιµαστεί και έχουν αποτύχει κατ’ εξακολούθηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς η Κυβέρνηση, στο
πλαίσιο µιας ευαγγελιζόµενης αριστερής πολιτικής, έρχεται να
εφαρµόσει ακανόνιστα και χωρίς πολλή σκέψη πρακτικές που
οδηγούν στην ασυδοσία και στην ανοµία. Κατά τη γνώµη µου
αυτό δεν είναι προοδευτικό. Είναι αναχρονιστικό και αναποτελεσµατικό και στο κάτω κάτω δεν είναι γνήσια αριστερό. Είναι αριστερίστικο, άρα λαϊκίστικο, στοιχείο που κατά τη γνώµη µου είναι
ο σοβαρότερος εχθρός της Κυβέρνησης, αν και είναι ένα από τα
σηµεία, τα οποία τη βοήθησαν να κερδίσει αυτές τις εκλογές.
Ο λαϊκισµός, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποτέ ιστορικά δεν βοήθησε καµµία χώρα να πάει µπροστά και άρα καµµία
κυβέρνηση να παραµείνει για καιρό στην εξουσία αφήνοντας για
την Ιστορία θετικά αποτελέσµατα. Η «πρώτη φορά αριστερά»,
την οποία µέρος του λαού ψήφισε, στήριξε ακόµα και αν δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει πραγµατικά να πάει τη χώρα µπροστά και
όχι πίσω ή πιο πίσω από εκεί που κάποια κοµµάτια της δεξιάς ή
της λαϊκής δεξιάς επιχείρησαν πρόσφατα να την πάνε, πρέπει να
συνδυάσει τη γνήσια ριζοσπαστική ιδεολογία µε προοδευτικές
πλην όµως ρεαλιστικές και αποτελεσµατικές πολιτικές και πρακτικές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Φωτήλα.
Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης και να ετοιµάζεται ο κ. Καραγιαννίδης.
Κύριε Βορίδη, κατά τον Κανονισµό, έχετε τέσσερα λεπτά, µε
µια ανοχή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε επ’
αυτού, γιατί σας άκουσα να το λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μιλήσατε για προτασσόµενη δευτερολογία. Εγώ δεν δευτερολογώ. Μιλώ το πρώτον στην επί των
άρθρων συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ωραία, κύριε
Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα πρέπει να είµαι στα επτά λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Στα οκτώ
λεπτά, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Επί τα χείρω µάλλον εξελίχθηκε η νοµοθετική παρέµβαση της
Κυβερνήσεως κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια.
Επί τα χείρω, διότι υποτίθεται ότι εδώ πρέπει να ενσωµατώνετε
και τίποτε από αυτά τα οποία λέει η Αντιπολίτευση, για να πούµε
ότι υπάρχει ευήκοον ους σε µια ορισµένη κριτική.
Εσείς έχετε προφανώς ώτα σε µια άλλου τύπου αντιπολίτευση,
στην άκρα αριστερή αντιπολίτευση του εσωτερικού σας, γιατί
βλέπω ότι ικανοποιήθηκαν σηµαντικά αιτήµατά της στην παρούσα φάση.
Αλλά όπως όλα, όταν είναι προϊόντα συµβιβασµού, κύριε
Υπουργέ, έχουν ζητήµατα δογµατικά, ειδικά στο ποινικό δίκαιο,
έτσι και τώρα. Διότι ναι µεν αποδεχθήκατε την πρότασης της εξ
αριστερών σας εσωτερικής σας αντιπολιτεύσεως για το θέµα του
«κουκουλονόµου» ή των επιβαρυντικών περιστάσεων, όταν τελούνται εγκλήµατα µε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά, και το καταργήσατε, αλλά διατηρήσατε τη διάταξη αυτή στο θέµα της
ληστείας.
Κι έρχοµαι εγώ να ρωτήσω: Γιατί ειδικώς υπάρχει απαξία στο
θέµα της ληστείας, αλλά δεν υπάρχει απαξία στο θέµα της βαριάς σωµατικής βλάβης; Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει ληστεία µε
καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του, είναι επιβαρυντική περίσταση, αλλά όταν προξενεί βαριά σωµατική βλάβη σε κάποιον
άλλον µε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του, τότε δεν είναι επιβαρυντική περίσταση;
Όταν προξενεί απρόκλητες φθορές, παραδείγµατος χάριν, ή
απρόκλητες σωµατικές βλάβες ή διατάραξη της οικιακής ειρήνης, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν είναι επιβαρυντική περί-
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σταση η χρήση της κουκούλας, αλλά όταν ληστεύει, είναι επιβαρυντική περίσταση η χρήση της κουκούλας.
Εδώ έχουµε συµβιβασµό. Κάτι να ακούσει λίγο κι εµάς, κάτι να
ικανοποιήσει και τους άλλους, κάναµε έναν συµβιβασµό που δογµατικά είναι έωλος. Κακό πράγµα στο Ποινικό Δίκαιο οι συµβιβασµοί αυτοί. Καλύτερο θα ήταν να το πάρετε όλο από την άλλη
πλευρά. Τουλάχιστον θα είχε µια δογµατική συνέπεια.
Εχθές, επίσης, σας κατηγόρησα γιατί αυτή η ρύθµιση, έτσι
όπως έρχεται, βάζει τρία ζητήµατα. Η κατάργηση των φυλακών
Γ’ τύπου είπα ποιους αφορά. Αφορά το οργανωµένο έγκληµα και
τους τροµοκράτες η κατάργηση αυτή. Σας κατηγόρησα για τη
ρύθµιση Ξηρού και σας κατηγόρησα, γιατί είχα υποψιαστεί –και
δικαιώθηκα- ότι θα δεχθείτε και την τροποποίηση για τις κουκούλες.
Ξέχασα αυτή την άλλη ωραία φωτογραφική διάταξη, την οποία
δεν σας καταλόγισα. Θα σας την καταλογίσω σήµερα για την
πληρότητα της κριτικής. Αφορά τους συγγενείς, οι οποίοι πλέον
θα περιορίζονται κατ’ οίκον, µε βάση αυτή την τροποποίηση της
διάταξης του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Κι εδώ οι συγγενείς
προφανώς είναι οι συγγενείς των «Πυρήνων της φωτιάς». Για
ακόµη µία φορά έχουµε µια τέταρτη παρέµβαση σε αυτό το συγκεκριµένο περιβάλλον – γιατί λέτε ότι κατηγορείστε αδίκως.
Άκουσα πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τον ανθρωπισµό, την ανάγκη της επιείκειας, να βλέπουµε τον άνθρωπο πίσω από τον κρατούµενο και
τις πολύ κακές συνθήκες κράτησης. Άρχισα να σκέφτοµαι µήπως
εγώ, ο συντηρητικός δικηγόρος και συντηρητικός Βουλευτής,
έχω αποξενωθεί από τις ανθρωπιστικές αξίες και δεν βλέπω την
αξία του νοµοθετήµατος. Έκανα µια τέτοια αυτοκριτική σκέψη
προς στιγµήν, για να καταλήξω ότι βέβαια δεν έχω αποξενωθεί
και µια χαρά τα λέω. Εν συνεχεία, στην πραγµατικότητα να δούµε
αν αυτή η επιχειρηµατολογία έχει κάποια σχέση µε το νοµοσχέδιο.
Άκουσα λοιπόν: «Είναι άθλια η υγειονοµική κατάσταση στις φυλακές». Το προσυπογράφω. Και το βελτιώνετε; Τι σχέση έχει το
νοµοσχέδιο µε αυτή την κατάσταση;
Άκουσα: «Έχουµε πάρα πολλούς ισοβίτες». Πράγµατι. Και το
βελτιώνετε; Καταργήσατε κάποια ποινή ισοβίων σε αυτό το νοµοσχέδιο και µου διέφυγε; Ήρθατε και είπατε ότι ένα αδίκηµα
που τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη δεν πρέπει να τιµωρείται και
να τιµωρείται, παραδείγµατος χάριν, µε πρόσκαιρη; Όχι.
Άκουσα ότι δεν είναι εκπαιδευµένο το σωφρονιστικό προσωπικό και άρα δεν γίνεται σωφρονισµός των κρατουµένων. Μάλιστα. Και το διορθώνετε; Γίνεται αυτό µε αυτό το νοµοσχέδιο;
Άκουσα ότι είναι άθλιες οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι συνθήκες διαµονής των κρατουµένων σε ορισµένες φυλακές.
Σωστό. Το διορθώνετε;
Από το ανθρωπιστικό εποικοδόµηµα της κρατήσεως, το οποίο
σας απασχόλησε τόσο πολύ, τι ακριβώς διορθώνετε µε αυτή τη
συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση; Ή µήπως το επιχείρηµα
είναι άλλο; Αφού είναι έτσι όλα αυτά, τότε ας τους βγάλουµε από
τη φυλακή, γιατί δεν πρέπει να εκτίουν ποινές. Και τότε θα ρωτήσω το εξής: Γιατί µόνον αυτούς;
Οι άλλοι οι έρµοι που δεν ευνοούνται από αυτές τις διατάξεις
και παραµένουν σε αυτές τις κακές συνθήκες; Γιατί µόνον αυτούς; Αδικίες. Να τους βγάλετε όλους. Να µη µείνει άνθρωπος,
γιατί είναι κακές οι συνθήκες κράτησης.
Ο ανθρωπισµός σας σε τι εξαντλείται; Στην αποσυµφόρηση
των φυλακών; Στις διατάξεις για τους τροµοκράτες; Στην εύνοια
για τον Ξηρό;
Άκουσα για τον Ξηρό δύο ωραίους παραλληλισµούς. Λέει:
Ανάπηρος άνθρωπος, ό,τι και να έκανε…Σκότωσε έξι-επτά, είναι
κατά συρροή δολοφόνος, serial killer είναι ο Ξηρός. Άκουσα, λοιπόν: Ανάπηρος άνθρωπος, έχει κάνει και δέκα χρόνια στη φυλακή. Επιεικώς να µην τον βάλουµε σπίτι του;
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Ας υποθέσουµε ότι υπάρχει
ο εξής. Ένας ανάπηρος µε 80% αναπηρία, που µε συνεργούς
του εκείνο το οποίο κάνει είναι να βιάζει ανηλίκους και εν συνεχεία, για να µην αποκαλυφθεί ο βιασµός, τους σκοτώνει, θα έχει
επιεική µεταχείριση µε τη διάταξή σας, κύριε Υπουργέ; Την αξίζει
ή αυτό ισχύει ειδικώς για τον Ξηρό;
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Ακούστε τι θέλω να πω µε αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Πείτε το, λοιπόν! Θανατική καταδίκη να
φέρουµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μην πηγαίνετε στη θανατική ποινή.
Αφήστε το. Είναι άλλη συζήτηση. Μην τα µπερδεύετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για θυµήσου. Μια χαρά είµαστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να είστε δίκαιοι στα επιχειρήµατα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Και εσείς, όµως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άκουσα, επίσης, το εξής: Μα, ξέρετε, οι πρωταίτιοι δέχθηκαν επιείκεια από τη δηµοκρατία, διότι
µε ανήκεστο βλάβη εξήλθαν. Ακριβές. Με ανήκεστο βλάβη, µετά
από κρίση του δικαστηρίου ως προς το ζήτηµα της βλάβης τους,
εξαιρέθηκαν µε ρητές νοµοθετικές διατάξεις από όλες τις ευνοϊκές ρυθµίσεις, µία-µία. Διαβάστε τον Ποινικό Κώδικα. Έχουν εξαιρεθεί από όλες. Δεν κάνουµε το ίδιο για τους τροµοκράτες. Δεν
τους εξαιρέσαµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω αµέσως. Ευχαριστώ πολύ.
Προσέξτε, το ερώτηµα αυτό είναι σηµαντικό, γιατί -το τονίζωο ανθρωπισµός τι χαρακτήρα πρέπει να έχει; Όχι ότι ένας ανάπηρος εγκληµατίας τιµωρείται λιγότερο από έναν αρτιµελή -γιατί
ένας ανάπηρος που εγκληµατεί κάνει το ίδιο κακό µε έναν αρτιµελή που εγκληµατεί- αλλά το κατά πόσον η κράτησή του έχει
συνέπειες στην υγεία του, αυτό είναι το κρίσιµο και αυτό µπορεί
να αφορά και έναν υγιή, έναν µη ανάπηρο.
Όµως, ενδεχοµένως, συνάδελφέ µου, πράγµατι στην περίπτωση της αναπηρίας είναι ευχερέστερα διακριβώσιµο το αν υφίστανται αυτές οι δυσµενείς συνέπειες στην υγεία του.
Μα, εσείς βάζετε, κύριε Υπουργέ, µια τέτοια διάταξη για να
διακριβώσουµε ότι πράγµατι η κράτηση έχει δυσµενείς συνέπειες; Δεν λέτε αυτό. Αυτοµατισµός: Είναι ανάπηρος; Αφού είναι
ανάπηρος, έχει εκτίσει ένα µέρος της ποινής του, να πάει στο
σπίτι του και δεν µας νοιάζει τι έχει κάνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δογµατικά από πλευράς Ποινικού Δικαίου, ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, επειδή είναι καθηγητής του Ποινικού και ξέρει για τι πράγµα µιλάµε, ξέρει ότι αυτό
το νοµοσχέδιο ανήκει σε εκείνη τη σειρά των νοµοσχεδίων που
δεν υπηρετούν καµµία ανθρωπιστική αξία. Υπηρετούν τις ανάγκες και τον εφιάλτη που αντιµετωπίζουν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης
αυτής της χώρας, εξαιτίας των συνθηκών κράτησης και του
υπερπληθυσµού κρατουµένων στις φυλακές, µην τους εξεγερθούν οι κρατούµενοι. Αυτό αντιµετωπίζει αυτό το νοµοσχέδιο και
όλα τα υπόλοιπα είναι παχιές κουβέντες και µεγάλα λόγια.
Αυτό που κάνει αυτό το νοµοσχέδιο και που επίσης είναι κακό,
κάνει κακές παρεµβάσεις, είναι η κατάργηση των φυλακών ανηλίκων. Θα στέλνετε κρατούµενους ανηλίκους στις φυλακές ενηλίκων, κάτι που είναι εξαιρετικά κακό. Βεβαίως, η σχέση που
αναδεικνύεται, που δεν µπορεί να κρυφτεί, είναι η βαθιά ιδεολογική σχέση µε συγκεκριµένους ανθρώπους, τους οποίους θέλετε
να αντιµετωπίσετε ευµενέστερα για κάποιον λόγο, παρ’ ότι είναι
καταδικασµένοι για τροµοκρατικές πράξεις και παρ’ ότι δεν αξίζουν την επιείκεια κανενός, κυρίως γιατί εµµένουν στο κίνητρο
των δολοφονικών πράξεών τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Βορίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό 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, σαράντα επτά µέλη του
Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του Δήµου Ασπροπύργου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης αυστηρά για τέσ-
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σερα λεπτά και ακολουθεί ο κ. Μπουκώρος επίσης για τέσσερα
λεπτά.
Ορίστε, κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω µία ένσταση. Επειδή ο κ. Βορίδης ζήτησε οκτώ λεπτά και µίλησε δέκα
λεπτά και πενήντα δευτερόλεπτα και δεδοµένου ότι εγώ δεν έχω
πρωτολογήσει επί των άρθρων, θεωρώ ότι µε αδικεί αυτό που είπατε «αυστηρά τέσσερα λεπτά».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ συντάσσοµαι µαζί σας!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Το ξέρω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Καραγιαννίδη, για να τελειώνουµε µε αυτό…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα µιλήσω
περισσότερα από τέσσερα λεπτά. Απλά σας ζητώ µια επιείκεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Καραγιαννίδη, ο κ. Βορίδης έχει άδικο. Όµως, δεν ήθελα αυτή την ώρα να
κάνουµε συζήτηση για το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
Κύριε Βορίδη, βάσει της σελίδας 190 του Κανονισµού της Βουλής, θα έπρεπε να µιλήσετε τέσσερα λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Καραγιαννίδη, συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα σας
φέρω σε δύσκολη θέση και θα προσπαθήσω να τελειώσω σε τέσσερα λεπτά.
Είναι ενδιαφέρον να ακούω τον κ. Βορίδη, γιατί κάνει πάντοτε
στοχευµένες οµιλίες. Ωστόσο, έχει µία µαγική ικανότητα να παίρνει έναν πίνακα ζωγραφικής, να τον κόβει φέτες, να τον αναδιατάσσει και να θεωρεί έργο τέχνης το ανοσιούργηµα που έχει
φτιαχτεί. Και εξηγώ τι εννοώ. Χθες σας διάβασα την ακροαριστερή αντιπολίτευση που συναποτελείται από τους εξήντα τέσσερις προέδρους των δικηγορικών συλλόγων που έλεγαν
συγκεκριµένα πράγµατα για τον «κουκουλονόµο» και ασκούσαν
σκληρή κριτική. Αναφέροµαι στους κυρίους Μανωλεδάκη και Παξινό, τον οποίο τον στηρίξατε και ως Νέα Δηµοκρατία στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ο οποίος είχε κάνει
-αφού σας αρέσει να σας τη διαβάζω συνέχεια, θα την επαναλάβω- την εξής δήλωση: «Θα φορέσω κουκούλα και θα διαδηλώσω στο Σύνταγµα». Εάν αυτοί ανήκουν στην ακροαριστερή
αντιπολίτευση, καλώς. Όµως, όπως καταλαβαίνετε, δεν ανήκουν.
Δεύτερον, από πλευράς Νέας Δηµοκρατίας υπάρχει µια εµµονή στην εκδίκηση. Εµείς λέµε το εξής: Άνθρωποι που έχουν
αρρωστήσει, έχουν νοσήσει µέσα στη φυλακή, έχουν δικαίωµα
να έχουν την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που τους αρµόζει,
γιατί διατηρούν την ανθρώπινη ιδιότητα.
Η Νέα Δηµοκρατία, από την άλλη, λέει ότι οι άνθρωποι που
έχουν καταδικαστεί για βαρύτατα εγκλήµατα είναι δολοφόνοι,
χάνουν την ανθρώπινη ιδιότητα, είναι κάτι άλλο και τους αξίζει
και να πεθάνουν µέσα στη φυλακή και να µην έχουν τα δικαιώµατα που έχει ο υπόλοιπος κόσµος αυτής της χώρας. Εµείς δεν
συντασσόµαστε µ’ αυτή την άποψη. Θεωρούµε ότι όλοι οι άνθρωποι σ’ αυτή τη χώρα, οτιδήποτε κι αν έχουν διαπράξει -όπως
άλλωστε έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν, και το ’80 και το ’90,
οι της Νέας Δηµοκρατίας για τους πρωταίτιους της χούνταςέχουν δικαιώµατα.
Και έρχοµαι στο τρίτο σηµείο. Από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας ακούσαµε µία εξαιρετική οµολογία. Και αν σκεφτούµε
ότι ο ίδιος ήταν Υπουργός Δηµόσιας Τάξης, αυτή η οµολογία γίνεται ακόµα εξαιρετικότερη.
Ο εισηγητής, λοιπόν, της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι οι φυλακές διοικούνται από τη µαφία. Αυτό λέει επιεικώς ότι όλοι οι
Υπουργοί Δικαιοσύνης που ήταν µέχρι τον Ιανουάριο είναι αποτυχηµένοι. Όµως, δεν είδα κανέναν Υπουργό Δικαιοσύνης να παραιτείται. Διότι αν η µαφία διοικεί τις φυλακές, θα έπρεπε
κάποιος να είχε την ευαισθησία να παραιτηθεί. Τι µας λέτε, δηλαδή; Μήπως λέτε ότι διοικεί τις φυλακές η µαφία τους δύο
µήνες που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ; Προφανώς και όχι!
Άρα λέω το εξής: Αν οι φυλακές διοικούνται από τη µαφία,
αυτό σηµαίνει ότι έχετε αποτύχει πλήρως και πρέπει να παραιτηθείτε και από Βουλευτές και όχι απλώς να είχατε παραιτηθεί
από τη θέση του Υπουργού που κατείχατε. Διότι έχετε φέρει τις
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φυλακές, το σωφρονιστικό σύστηµα σε µία κατάσταση, για την
οποία έχετε την απόλυτη ευθύνη.
Τέταρτον. Άκουσα κάτι αδιανόητο από τον Αρχηγό του Ποταµιού, ο οποίος ρώτησε επί λέξει –και σας το διαβάζω, γιατί το
έγραφα την ώρα που το έλεγε- το εξής: «Ποιος θα προστατεύσει
την κοινωνία από έναν πλούσιο που θα φέρει δύο χαρτιά για µια
ανίατη και δύσκολα ανιχνεύσιµη ασθένεια;». Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο Αρχηγός κόµµατος να µη γνωρίζει, πρώτον, τους νόµους
και, δεύτερον, να µην παρακολουθεί τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Διαβάζω από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τον κ. Θεοδωράκη,
ο οποίος έρχεται µόνο για να µιλήσει και µετά φεύγει.
Διαγράφεται η φράση «του ιατρού του καταστήµατος» και
προστίθεται η φράση «από κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας».
Από εκεί θα παίρνει την πιστοποίηση κάποιος, για να δούµε εάν
είναι ανάπηρος ή όχι. Θα πρέπει να το γνωρίζει πλέον ο κ. Θεοδωράκης για να µην έρχεται απλώς να µας λέει εδώ πράγµατα
που δεν ισχύουν.
Το δεύτερο που είπε ο κ. Θεοδωράκης και είναι επίσης αδιανόητο είναι το εξής: Μίλησε για τις φυλακές της Δράµας. Είναι
οι φυλακές του Δήµου Παρανεστίου που είναι στο Νικηφόρο,
αλλά αυτό είναι πολύ µικρή λεπτοµέρεια. Είπε, λοιπόν, «δεν
έχουν κάποια χιλιάρικα για να ανοίξει αυτή η φυλακή». Πάλι δεν
τον πληροφόρησαν σωστά τον κ. Θεοδωράκη, γιατί έχει µία «επιδερµική» άποψη γι’ αυτά τα πράγµατα και κάνει λάθη. Οι φυλακές αυτές -για τις οποίες θα πρέπει να απολογηθεί και η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ- είναι ένα σκάνδαλο. Ξεκίνησαν να χτίζονται το 2004, έχουµε 2015 και θα ολοκληρωθούν τώρα, αλλά
στα δέκα αυτά χρόνια κανένας από εσάς δεν βρέθηκε να απολογηθεί για το τι έγιναν τα 20.000.000 ευρώ που ξοδεύτηκαν γι’
αυτές τις φυλακές. Να σας πω τι έγιναν: Ταΐζατε τους δικούς
σας, αυτό έγιναν. Και τώρα έρχεται να κάνει κριτική ο κ. Θεοδωράκης όσον αφορά το γιατί δεν ανοίγουν αυτές οι φυλακές. Να
γνωρίσει, λοιπόν, την προϊστορία και µετά να έρθει να µας κάνει
κριτική.
Πέµπτον και τελευταίο: «Κουκουλονόµος». Θα µας πει ο κ. Κικίλιας που είναι και εισηγητής και πρώην Υπουργός Δηµόσιας
Τάξης για τους κουκουλοφόρους αστυνοµικούς που κατεβαίνανε
από τις αστυνοµικές κλούβες και µεταµφιέζονταν σε διαδηλωτές;
Θα µας πει κάτι ο κ. Κικίλιας για τους διαδηλωτές κουκουλοφόρους αστυνοµικούς που µε καδρόνια κυκλοφορούσαν µε µηχανές; Θέλετε να σας ξαναφέρουµε τις φωτογραφίες; Θέλετε να
µιλήσουµε για ένα σώµα που δηµιουργήσατε και µεταµφιεζόταν
σε διαδηλωτή και προκαλούσε επεισόδια, πυρκαγιές και σπασίµατα; Θέλετε να µιλήσουµε δηλαδή για ένα σώµα, το οποίο παρανόµως υπάρχει ακόµη και σήµερα και πρέπει να καταργηθεί
στην Αστυνοµία, το οποίο µπαίνει µε πολιτικά µέσα σε διαδηλώσεις και κανένας δεν τους ελέγχει;
Όµως οι κουκούλες σάς πειράζουν µόνο γιατί µπορεί να τις
φορέσουν κάποιοι. Να ποινικοποιήσουµε τότε και τα γάντια, γιατί
ως γνωστόν οι ληστές φοράνε γάντια και όποιον συναντάµε στον
δρόµο που θα φοράει γάντια τον χειµώνα, θα του λέµε «Είσαι
ύποπτος ληστείας και άρα θα πρέπει να σε µαζέψουµε, να σου
πάρουµε και DNA παρά τη θέλησή σου, να κάνουµε και έναν,
δύο, τρεις ακόµα βασανισµούς για να µας αποδείξεις ότι δεν
είσαι ελέφαντας». Δεν πάει όµως έτσι η δικαιοσύνη και δεν πήγαινε ποτέ έτσι η δικαιοσύνη. Εσείς τη µετατρέψατε σε αυτό που
λέτε «δικαιοσύνη». Έχουµε µία πολύ διαφορετική άποψη για τη
δικαιοσύνη. Αυτή φέρνουµε στο προσκήνιο µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα ακολουθήσουν και άλλα νοµοσχέδια -οπότε µην συγχυστείτε από αυτό, έρχονται και άλλα, σας δίνουµε χρόνο να συγχυστείτε και για τα επόµενα- και περιµένετε να δείτε τι θα γίνει
και µε τον Ποινικό και τον Σωφρονιστικό Κώδικα.
Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Καραγιαννίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουκώρος.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά µε ανοχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα είναι αρκετός ο χρόνος,…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θα είναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ:…σε αντίθετη περίπτωση παρακαλώ
πολύ για ανάλογη ανοχή µε αυτήν του κ. Καραγιαννίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θα υπάρξει
ανοχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σας ευχαριστώ.
Θα ήθελα να κάνω δυο-τρεις παρατηρήσεις µόνο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, για το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, για το
οποίο τις τελευταίες ηµέρες ακούσαµε κάποια πράγµατα που
είναι µακριά από τη δική µας λογική.
Η βελτίωση του σωφρονιστικού συστήµατος, η βελτίωση των
συνθηκών κράτησης υποτίθεται ότι είναι το αντικείµενο και ο πυρήνας του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Όµως βελτίωση του σωφρονιστικού συστήµατος και των συνθηκών κράτησης στα
σωφρονιστικά καταστήµατα χωρίς τους ανάλογους πόρους,
χωρίς τις ανάλογες δοµές, χωρίς τα αναγκαία εργαλεία δεν µπορεί να επιτευχθεί. Και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τίποτα τέτοιο
δεν προβλέπει.
Δείτε τη διεθνή εµπειρία. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν σωφρονιστικά καταστήµατα υψηλού επιπέδου. Ακολουθούν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και οι χώρες της Βορείου Αµερικής.
Δείτε και τα καταστήµατα κράτησης των χωρών του τρίτου κόσµου. Χωρίς δαπάνες, χωρίς πόρους και χωρίς δοµές, κανένα
σωφρονιστικό σύστηµα δεν µπορεί να βελτιωθεί. Το νοµοσχέδιο
που συζητάµε δεν προβλέπει απολύτως τίποτα απ’ όλα αυτά.
Αποσυµφόρηση των φυλακών: Δεν προβληµατίστηκε ο κύριος
Υπουργός για το ότι έξι ή επτά ανάλογες νοµοθετικές πρωτοβουλίες του παρελθόντος κανένα αποτέλεσµα δεν έφεραν και σήµερα αντιµετωπίζουµε και πάλι τον υπερπληθυσµό των
σωφρονιστικών καταστηµάτων;
Επειδή, όµως, στη λειτουργία του πολιτεύµατος, επειδή στη δηµοκρατία µας τίποτα δεν είναι αυτόνοµο και ξεκοµµένο, θέλω να
επισηµάνω προς τον κύριο Υπουργό, παρ’ ότι απουσιάζει, ότι η µεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήδη
από τους πρώτους µήνες του βίου της θα γεµίσει και πάλι τα σωφρονιστικά καταστήµατα, τα οποία επιχειρεί να αποσυµφορήσει
το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Ήδη, σύµφωνα µε πληροφορίες,
κάποιοι από τους ατυχείς µετανάστες που απολύθηκαν, που απελευθερώθηκαν από το κέντρο της Αµυγδαλέζας, νέοι άνθρωποι,
περίπου δέκα τον αριθµό, βρίσκονται στα σωφρονιστικά καταστήµατα του Βόλου, της Κορίνθου και του Αυλώνα, διότι αν υποθέσουµε ότι ήταν κακοστεγασµένοι και κακοσιτισµένοι, µε τις
επιλογές της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν άστεγοι και πεινασµένοι και κατά συνέπεια αναγκασµένοι να παρανοµήσουν προκειµένου να επιβιώσουν.
Δεν είναι λύση αυτές οι οριζόντιες πολιτικές ακόµα και για τις
ευεργετικές διατάξεις απόλυσης κρατουµένων που προβλέπει
το νοµοσχέδιο.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι τα οριζόντια οικονοµικά µέτρα είναι άδικα, αλλά ότι οι οριζόντιες ευεργετικές
προβλέψεις του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου είναι δίκαιες. Δεν θα
αναφερθώ στους φυλακισµένους µε τις βαρύτατες κατηγορίες
για τροµοκρατία, για δολοφονική δράση και όλα αυτά, γιατί κατ’
αρχάς µε κάλυψαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, αλλά βλέπω και µια
ενόχληση σε τέτοιες αναφορές στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβερνήσεως, αναρωτιέµαι ποιο
αξιακό σύστηµα και ποιος νοµικός πολιτισµός σάς προτρέπει και
σάς επιτρέπει να θεσπίζετε ευεργετικές διατάξεις -και µάλιστα
πολύ ευνοϊκές- για φυλακισµένους που διέπραξαν εγκλήµατα
βιασµών, παιδεραστίας, αποπλάνησης. Ένας δράστης ανάπηρος
µε 80% αναπηρία που µπορεί να πάσχει από κώφωση ή να του
λείπει το ένα χέρι, δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να διαπράξει τέτοια ειδεχθέστατα εγκλήµατα. Ποιος νοµικός πολιτισµός, λοιπόν,
σας επιτρέπει να θεσπίζετε τέτοιες διατάξεις;
Θα µπορούσα να πω πολλά ακόµη. Αν θέλετε να βελτιώσετε
τις συνθήκες κράτησης, θα έπρεπε να προβλέψετε την εκπαίδευση, την κατάρτιση των κρατουµένων, ώστε να επανενταχθούν
οµαλότερα στην κοινωνία, σε µια κοινωνία που αντιµετωπίζει δυσκολίες, όχι ανάλογες µ’ αυτές που αντιµετωπίζει το σωφρονιστικό µας σύστηµα, αλλά πάντως δυσκολίες.
Εντέλει, οι ευεργετικές σας διατάξεις ποιους ευνοούν; Τους
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οικονοµικά ισχυρούς έγκλειστους, αυτούς που έχουν τις «άκρες»
έξω προκειµένου να επιβιώσουν όταν απελευθερωθούν και όχι
κάποιους που είχαν την ατυχία ή έκαναν την επιλογή να διαπράξουν ένα έγκληµα και βρίσκονται σήµερα στις φυλακές. Αυτοί θα
υποτροπιάσουν µε µαθηµατική ακρίβεια και θα επιστρέψουν σ’
ένα σωφρονιστικό κατάστηµα το οποίο και πάλι θα είναι γεµάτο.
Δεν αντιµετωπίζεται, λοιπόν, το πρόβληµα του υπερπληθυσµού των φυλακών. Είναι εντελώς αποσπασµατικό το νοµοσχέδιο και µου θυµίζει πολύ έντονα τη λαϊκή ρήση «πονάει δόντι,
κόβουµε κεφάλι». Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήµατα για να
αντιµετωπιστούν µε τόσο αποσπασµατικό τρόπο, κύριοι της Κυβέρνησης.
Αναφορικά τώρα µε τις φυλακές τύπου Γ’ και εδώ έχω την αίσθηση ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανακαλύπτει για µία ακόµη φορά
τον τροχό. Ποια ευρωπαϊκή χώρα δεν διαθέτει πειθαρχικές φυλακές, φυλακές τύπου Γ’; Και το µοναδικό κατάστηµα που έχουµε
κατασκευάσει στην Ελλάδα, προκειµένου να λειτουργήσει ως φυλακή τύπου Γ’, είναι το κατάστηµα του Δοµοκού. Τι κάνετε εκεί,
δηλαδή; Αλλάζετε το όνοµα; Θα ξηλώσετε τις πόρτες ασφαλείας,
τα παράθυρα ασφαλείας; Η φυλακή έχει κατασκευαστεί.
Αντί, λοιπόν, να χρησιµοποιήσουµε τη διεθνή εµπειρία τόσο
στη βελτίωση συνθηκών κράτησης όσο και στις ευεργετικές διατάξεις που µπορούµε να προβλέψουµε, αυτοσχεδιάζουµε και
αποσπασµατικά νοµοθετούµε.
Τέλος, «κουκουλονόµος» δεν ήταν ο νόµος του 2009, γιατί
εκείνος ο νόµος επιχειρούσε να βγάλει τις κουκούλες. «Κουκουλονόµος» είναι αυτός που έρχεται µε τη σηµερινή τροπολογία,
διότι απενοχοποιεί τις κουκούλες και φοράει τις κουκούλες σε
πιθανούς δράστες. Και γιατί είναι επιβαρυντική περίσταση στη
ληστεία της τράπεζας η κουκούλα και όχι στη ρίψη µολότοφ ή
άλλων εκρηκτικών υλικών σε έναν εργασιακό χώρο που µπορεί
να λέγεται Marfin ή σε οποιονδήποτε άλλο εργασιακό χώρο, µια
ενέργεια που προκαλεί ανθρώπινα θύµατα; Γιατί τότε δεν είναι
επιβαρυντική περίσταση;
Αποσπασµατικό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο. Περισσότερα προβλήµατα θα δηµιουργήσει παρά θα λύσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Όλγα Γεροβασίλη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Γεροβασίλη, δικαιούστε δεκατέσσερα λεπτά πρωτολογία και δευτερολογία µαζί.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Θα είµαι πιο σύντοµη, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Αµέσως µετά
θα µιλήσει ο κ. Τζαµακλής.
Ορίστε, κυρία Γεροβασίλη, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προηγούµενη κυβέρνηση χρησιµοποίησε διάφορες πρακτικές προκειµένου να εφαρµόσει ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Θυµίζω ότι αρχικά ενεργοποίησε τον κοινωνικό αυτοµατισµό,
πρακτική που βέβαια έλκει την καταγωγή της από την περίοδο
Σηµίτη, στη συνέχεια το δόγµα της µηδενικής ανοχής, µετά το
δόγµα «όποιος δεν προσαρµόζεται πεθαίνει», τη θεωρία των δύο
άκρων και παρ’ όλο που και στις προηγούµενες εκλογές δεν της
βγήκε, επιµένει και επιµένει στην επανάληψη της ίδιας αποτυχηµένης ρητορικής, προσδοκώντας φυσικά σε ένα διαφορετικό
αποτέλεσµα.
Κατά την άποψή µου η επιµονή αυτή είναι οµολογία αδιεξόδου, εµµονικής ιδεολογικής αγκύλωσης και µια υπερφίαλη αβεβαιότητα για την ορθότητα αυτής της στρατηγικής. Είναι σαν να
προσπαθεί ο κ. Σαµαράς πάλι να ανοίξει το γραφείο του κ. Τσίπρα και να µπει µέσα, να ανοίξει µε το κλειδί του, ένα κλειδί που
βλέπει ότι δεν ταιριάζει και την ώρα που πολλοί µέσα στο κόµµα
του, µέσα στη Νέα Δηµοκρατία, του ζητάνε να παραδώσει τα
κλειδιά. Ο ίδιος δεν παραδέχεται τίποτα από όλα αυτά. Επιµένει
όµως το think tank του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας, επιµένει µε µια καινούργια θεωρία που επινοήθηκε µετά και λέγεται
«αριστερή παρένθεση», µια θεωρία η οποία την ευχή την κάνει
αλήθεια.
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Οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας –και όχι µόνο- είναι σοκαρισµένοι από το γεγονός ότι οι αρχές και οι αξίες της Αριστεράς
έχουν την ευκαιρία να γίνουν πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύµα, ξεπερνώντας και την αριθµητική λογική της κάλπης. Πιστεύουν ότι
αυτή η Κυβέρνηση δεν είναι ακριβώς κυβέρνηση. Είναι µια κυβέρνηση αντικαταστάτρια, αναπληρωµατική µέχρι να ξεκουραστεί η προηγούµενη και να ξανάρθει «και θα ξαναεπιστρέψουµε».
Σε αυτό το ιδεολόγηµα έχουν βρει πάρα πολλούς πρόθυµους,
κυρίως στα µέσα µαζικής επικοινωνίας, που πάντα βεβαίως βρίσκονται στην υπηρεσία της ισχύος και του κέρδους. Καθηµερινά
µε όρους γκεµπελικής προπαγάνδας προσπαθούν να πείσουν
τον ελληνικό λαό για µια καινούργια εικονική πραγµατικότητα,
αυτήν την εικονική πραγµατικότητα που δηµιούργησε µια µερίδα
των ΜΜΕ, όπως έγινε χθες –θα σας θυµίσω- µε αφορµή την πορεία εργαζοµένων της «ELDORADO GOLD» στην Αθήνα. Για
πρώτη φορά υπήρξε µια τέτοια τεράστια κάλυψη εργατικής κινητοποίησης τα τελευταία πολλά χρόνια, σε αντίθεση µε πορείες
που έγιναν το προηγούµενο διάστηµα στη Θεσσαλονίκη που
απαριθµούσαν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτών και που βεβαίως
ήταν αόρατες πορείες, σαν να µην έγιναν ποτέ.
Ξέρετε, όµως, κυρίες και κύριοι της πρώην Κυβέρνησης, µπορείς να ξεγελάς πολλούς για πολύ, αλλά δεν µπορείς να ξεγελάς
όλους για πάντα.
Εν πάση περιπτώσει, θα αναφερθώ λίγο στις τροπολογίες του
Υπουργείου. Όσον αφορά την τροπολογία για την κατάργηση
του «κουκουλονόµου», ο «κουκουλονόµος» ήταν µια από τις πιο
αυταρχικές διατάξεις της Κυβέρνησης του Κώστα Καραµανλή.
Εκατοντάδες άτοµα έχουν διωχθεί µε βάση αυτόν -στην πλειοψηφία τους δε ήταν άτοµα νεαρά, ανήλικα πολλές φορές- γιατί
απλά συµµετείχαν σε µία πορεία ή πολλές φορές, γιατί περνούσαν από δίπλα. Tαλαιπωρούνται ακόµη και τα ίδια τα άτοµα αυτά
και οι οικογένειές τους φυσικά.
Οι ρυθµίσεις αυτές αποδείχθηκαν πλήρως αναποτελεσµατικές
για τη διασφάλιση της λεγόµενης «κοινωνικής ειρήνης». Κατακρίθηκαν, επιπλέον, από το σύνολο της επιστηµονικής κοινότητας επειδή πάσχουν από αντισυνταγµατικότητα. Αντιρρήσεις
εξέφρασαν και τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνοµικών.
Επίσης, τα κόµµατα της τότε αντιπολίτευσης εξέφρασαν αντιρρήσεις. Θυµάµαι Βουλευτή του ΚΚΕ, η οποία εµφανίστηκε στο
Κοινοβούλιο σε συµβολική κίνηση, φόρεσε την κουκούλα από την
ζακέτα και έκανε την αγόρευσή της απ’ αυτό το Βήµα µε την κουκούλα.
Επίσης, αυτόν τον νόµο είχε δεσµευθεί η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ ότι θα τον καταργήσει, χωρίς, ωστόσο, να το κάνει ποτέ.
Θυµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι για πρώτη φορά η
δράση µε καλυµµένα χαρακτηριστικά σαν ιδιαίτερα επιβαρυντική
περίπτωση µπήκε στην κατοχική κυβέρνηση του Ράλλη µε τον ν.
62 1943. Τότε, προβλεπόταν µέσα από έκτακτο στρατοδικείο
µέχρι και η ποινή θανάτου.
Όσον αφορά την τροπολογία για τον κατ’ οίκον περιορισµό για
συγγενείς κατηγορουµένων, θέλω να επισηµάνω ότι µε τον Ποινικό Κώδικα από το 1950 δύο πράξεις παραµένουν ατιµώρητες,
όταν τελούνται από συγγενικά πρόσωπα: της υπόθαλψης εγκληµατία και της παράλειψης καταγγελίας αξιόποινης πράξης.
Σήµερα, εισάγεται ρύθµιση για όλα τα υπόλοιπα εγκλήµατα που
αφορούν τη µεταχείριση κρατουµένων στο στάδιο της ανάκρισης.
Συγγενικά πρόσωπα µέχρι Β’ βαθµού εξ αίµατος, σύζυγοι και συµβίοι µπορεί, αν τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης, να αντικατασταθεί
η προφυλάκιση µε τον κατ’ οίκον περιορισµό, όταν η αξιόποινη
πράξη υποβοήθησε για ηθικούς λόγους τον κύριο δράστη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η συζήτηση για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ολοκληρώνεται. Ωστόσο,
συνεχίζεται να διαµορφώνεται ένα παζλ από χθες και από προχθές στο σήριαλ «τάξη και ασφάλεια» αυτήν τη φορά και µε αιχµή
του δόρατος τις τελευταίες ηµέρες το προσφιλές µεταναστευτικό. Πρόκειται για ένα θέµα, που παρ’ όλο ότι είναι ευρωπαϊκής
εµβέλειας, παρ’ όλο που δεν είναι ένα θέµα που προσφέρεται
για µικροκοµµατική εκµετάλλευση, ήλθαν και τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης –όχι όλα- να το
εκµεταλλευθούν και να ενισχύσουν πάλι την ξενοφοβία και τον
ρατσισµό.
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Θα θυµίσω τον κ. Πρετεντέρη για όσα έλεγε από το δελτίο ειδήσεων του «MEGA»: «Δεν φταίµε εµείς αν οι µετανάστες µπαίνουν σε µία βάρκα Γενάρη µήνα και προφανώς πνίγονται». Τόσος
κυνισµός!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά χρησιµοποιήθηκαν,
για να αποδυναµώσουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης. Όλα
αυτά µαζί µε τροµολαγνεία, µαζί µε όσο χρειάζεται από Grexit,
µαζί µε δήθεν ανοµία και κατάλυση και ακυβερνησία και ό,τι άλλο
ακούσαµε εδώ µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα γίνονται µ’ έναν µόνο
στόχο. Ο στόχος είναι να αποδυναµωθεί η Κυβέρνηση και από
τη διαπραγµατευτική της θέση, αλλά και από το νοµοθετικό της
έργο.
Προφανώς δεν θα συµβεί τίποτε απ’ όλα αυτά. Η Κυβέρνηση
κάνει και θα κάνει αυτά που πρέπει για τη χώρα, αυτά που είναι
προς το συµφέρον του ελληνικού λαού, χωρίς να συµπιέζεται
ούτε από τους καταληψίες, από επεισόδια κ.λπ., ούτε φυσικά απ’
αυτούς, τους οποίους ο ελληνικός λαός τους έστειλε εκεί που
τους έστειλε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Γεροβασίλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρίλαος Τζαµακλής για τέσσερα λεπτά
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο µε ανοχή, βέβαια,
όπως σε όλους.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το σχέδιο νόµου
περιέχει σηµαντικές διατάξεις που όχι µόνο εξυπηρετούν τον
άµεσο στόχο του, δηλαδή την αναγκαία αποσυµφόρηση των φυλακών, αλλά εισάγουν καινοφανείς ρυθµίσεις βασισµένες στις
αρχές του κράτους δικαίου και του ανθρωπισµού. Διαπνέεται
από τη φιλοσοφία ότι ο θεσµός της φυλάκισης δεν πρέπει να
είναι εκδικητικός και ότι ο τρόπος έκτισης της ποινής δεν πρέπει
να σχετίζεται µε το διαπραχθέν αδίκηµα, αλλά πρέπει να τείνει
στην ανάγκη επανένταξης του καταδικασθέντος στην κοινωνία.
Κατά την άποψή µου, το σχέδιο νόµου µπορεί να αποτελέσει
αφετηρία για την εισαγωγή της δικής µας δηµοκρατικής και ανθρωπιστικής φιλοσοφίας στο πλέγµα «αδίκηµα -επιβολή της ποινής- έκτιση της ποινής». Μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για να
καταστεί η δικαιοσύνη πλήρως ανεξάρτητη και πυλώνας της δηµοκρατίας.
Για να οικοδοµηθεί σταθερά αυτή η φιλοσοφία υπό την έννοια
της αποδοχής και της εµπέδωσής της από την κοινωνία, είναι
αναγκαίο να εισαγάγουµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και
άλλες ρυθµίσεις, όπως για παράδειγµα µεταρρύθµιση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, αύξηση του
αριθµού των δικαστών, θέσπιση σώµατος αποκλειστικά ποινικών
δικαστών, συνεχή επιµόρφωση των δικαστών στη βάση της διαρκώς εξελισσόµενης επιστήµης (κοινωνικής, ιατρικής κ.λπ.).
Με την εισαγωγή τέτοιων ρυθµίσεων, αφ’ ενός θα διαπλάθεται
και θα διαµορφώνεται νέο δίχτυ ασφάλειας δικαίου στους πολίτες και αφ’ ετέρου δεν θα αναγκάζεται η πολιτεία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να νοµοθετεί υπό το κράτος αφόρητων
καταστάσεων, όπως η σηµερινή.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, είκοσι εννιά Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν τροπολογία για την κατάργηση της παραγράφου 12 Α του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αιτιολογώντας την τροπολογία αναφέρουµε ότι το 2007
κυρώθηκαν µε νόµους συµβάσεις παραχώρησης του εθνικού οδικού δικτύου σε πολυεθνικές κοινοπραξίες τεχνικών εταιρειών.
Μετά την κύρωσή τους οργανώθηκε κίνηµα πολιτών που µε
διάφορες µορφές κινητοποιήσεων εκδήλωνε τη διαµαρτυρία του.
Συνηθέστερη µορφή κινητοποιήσεων ήταν και εξακολουθεί να
είναι η κατάληψη µέρους του οδοστρώµατος στα σηµεία που
έχουν ανεγερθεί σταθµοί διοδίων και η ανάρτηση πανό.
Η ειρηνική αυτή µορφή των κινητοποιήσεων δεν επέτρεπε στις
διωκτικές αρχές να υπαγάγουν τα περιστατικά στις διατάξεις του
άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα για παρακώλυση συγκοινωνιών.
Κατά την περίοδο της συγκυβέρνησης Παπαδήµου επί υπουργίας κ. Βορίδη µε την παράγραφο 2 του άρθρου 143 του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ν.4070/2012 προστέθηκε στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
συγκεκριµένα στο άρθρο 34 παράγραφος 12 Α που έχει ως εξής:
«Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάληψη µέρους ή
ολόκληρου του οδοστρώµατος και των εγκατεστηµένων σε αυτό
σταθµό διοδίων των αυτοκινητοδρόµων, καθώς και η παρεµπόδιση ή η διακοπή, µερική ή ολική, της λειτουργίας των σταθµών
διοδίων µε οποιονδήποτε τρόπο. Αυτοί που παραβαίνουν µε πρόθεση τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου τιµωρούνται µε τις
ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα.».
Βάσει της ανωτέρω διάταξης, κύριε Υπουργέ, που ποινικοποιεί
µια ειρηνική µορφή διαµαρτυρίας, κατά χιλιάδων πολιτών σε όλο
το µήκος του άξονα της ΠΑΘΕ ασκήθηκαν ποινικές διώξεις ή παραγγέλθηκαν προανακρίσεις και προκαταρκτικές εξετάσεις, όχι
κατόπιν συλλήψεων ή προσαγωγών, αλλά κατόπιν ελέγχου των
αριθµών κυκλοφορίας αυτοκινήτων που βρίσκονταν σταθµευµένα είτε στο οδόστρωµα των εθνικών οδών είτε σε παρακείµενες οδούς.
Η ποινικοποίηση αυτής της µορφής διαµαρτυρίας ως αντικείµενη στο Σύνταγµα είναι απαράδεκτη. Θεσπίσθηκε για να καµφθεί το κύµα διαµαρτυριών και για να τροµοκρατηθούν οι
πολίτες. Η κατάργηση της συγκεκριµένης διάταξης αποτελεί δέσµευση του ΣΥΡΙΖΑ και εναρµονίζεται µε τη στάση του κατά την
ψήφισή της, αλλά και µετέπειτα. Συγχρόνως εναρµονίζεται µε το
ώριµο αίτηµα των τοπικών κοινωνιών που επιµόνως επί τρία χρόνια την καταγγέλλουν.
Σας καλούµε, κύριε Υπουργέ, να δεχτείτε την τροπολογία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Τζαµακλή.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Σκούµας και να ετοιµάζεται η κ.
Δανάη Τζήκα-Κωστοπούλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
αναφερθώ, κατ’ αρχάς, στη διάταξη της υπουργικής τροπολογίας, η οποία, κατά την άποψή µου και όπως φάνηκε και από τη
συζήτηση, είναι αποδεκτή από µεγάλο αριθµό και κυρίως από
την πλευρά της Συµπολίτευσης, σχετικά µε τη δυνατότητα να επιβληθεί από το δικαστικό όργανο ο περιορισµός κατ’ οίκον στις
περιπτώσεις που ο κατηγορούµενος στην πράξη του αυτή ωθήθηκε από αίτια που συνδέονται µε την ιδιότητά του ως οικείου
συµβίου άλλου συγκατηγορουµένου και τις αντιλήψεις του για
τις δικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα
αυτή.
Και αυτή η διάταξη δέχθηκε πολύ µεγάλη κριτική, παρ’ όλο
που και σωστή δογµατικά, αλλά και σωστή είναι µε βάση το ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο από την άποψη ότι τα άρθρα 231 και 232
του Ποινικού Κώδικα προβλέπουν την ατιµωρησία στις περιπτώσεις αυτές. Ουσιαστικά έρχεται να θεσπιστεί κανονιστικά µια διάταξη που ευθυγραµµίζει την προδικασία µε τις ουσιαστικές
ποινικές διατάξεις.
Βέβαια, θα ήθελα να πω εδώ ότι απ’ όσο γνωρίζουµε και από
την παράδοσή µας και από την σύγκρουση συµφερόντων που
προκύπτουν σ’ αυτές τις περιπτώσεις, προκύπτει -νοµίζω αβίαστα- ότι από το µύθο της Αντιγόνης έως τους σύγχρονους «Κρέοντες» η ύβρις τιµωρείται µε την κάθαρση.
Θέλω να αναφερθώ, επίσης, στη διάταξη για τον «κουκουλονόµο», για την κατάργηση διατάξεων του ν. 3772/2009. Είπε σε
κάποια οµιλία του ο κ. Αθανασίου ότι, εν πάση περιπτώσει, τέθηκαν κάποιες διατάξεις που είναι λίγο περισσότερο επιβαρυντικές.
Εγώ θα σταθώ µόνο σε µια διάταξη που αναφέρεται στη διατάραξη κοινής ειρήνης.
Στις βασικές του διατάξεις το άρθρο 189 λέει στην πρώτη περίπτωση: «Όποιος συµµετέχει σε δηµόσια συνάθροιση πλήθους
που µε ενωµένες δυνάµεις διαπράττει βιαιοπραγίες τιµωρείται
µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών». Με την επιβαρυντική διάταξη τουλάχιστον δύο ετών.
Πρώτον, τα χρόνια φυλάκισης κάθειρξης, στέρησης της ελευθερίας ποινών δεν είναι καραµέλες.
Δεύτερον, στη διαδικασία που είδαµε, όπως έχει ακολουθηθεί
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µέχρι σήµερα, πέρα από το γεγονός ότι όλος ο νοµικός κόσµος
στράφηκε εναντίον αυτών των διατάξεων, υπάρχει µια ουσιαστική πραγµατικότητα. Δηµιουργήθηκε το εξής: Άνθρωποι που
συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις οδηγήθηκαν σωρευτικά στους εισαγγελείς µε κατηγορίες, επειδή φορούσαν µαντήλι να καλυφθούν για λόγους υγείας από τα χηµικά. Δηµιουργήθηκε,
δηλαδή, µια «πελατεία κατηγορουµένων», να το πω έτσι, µε βάση
αυτές τις διατάξεις και είναι πλέον αυτονόητο ότι αυτές οι διατάξεις πρέπει να καταργηθούν.
Θα τελειώσω µε κάποια πράγµατα που ειπώθηκαν σήµερα. Τι
µας είπε σήµερα ο κ. Θεοδωράκης; Ό,τι και ο κ. Μητσοτάκης
χθες. Ό,τι και ο κ. Σαµαράς και ο κ. Βενιζέλος πριν από µερικές
µέρες. Δηλαδή να σοβαρευτεί η Κυβέρνηση, να αποδεχθεί τις
πιέσεις των δανειστών, να λάβουµε χρηµατοδότηση. Μα, η ίδια
η υποχώρηση αφορά επιπλέον βάρη για συνταξιούχους, εργαζόµενους, εργασιακά δικαιώµατα, την ίδια την κοινωνία. Η κοινή
γραµµή Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Ποταµιού οδηγεί σε µια
ουσιαστική πολιτική λύση: Τη συγχώνευσή τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Σκούµα.
Τον λόγο έχει η κ. Δανάη Τζήκα-Κωστοπούλου και ακολουθεί
η κ. Αναγνωστοπούλου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο Γεωργιάδης που είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Παρακαλώ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πριν από την κ. Αναγνωστοπούλου είµαι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Δεν έχω το
όνοµά σας, κύριε Γεωργιάδη. Δεν σας αµφισβητώ. Απλώς δεν
ενηµερώθηκα. Ωραία, θα πάρετε εσείς τον λόγο. Κανένα πρόβληµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν πειράζει. Ας προηγηθεί η συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Παρακαλώ,
κυρία Τζήκα. Έχετε τον λόγο.
ΔΑΝΑΗ ΤΖΗΚΑ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε στην τελική ευθεία για
την ψήφιση του νοµοσχεδίου για το σωφρονιστικό σύστηµα.
Είναι ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο που επιχειρεί να δώσει µια
ανάσα ανθρωπιάς, να βάλει ουσιαστικά τις βάσεις για να αντιµετωπιστούν οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν στα σωφρονιστικά ιδρύµατα.
Οι περισσότεροι από εµάς µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάνουµε λόγο για τις άθλιες αυτές συνθήκες. Τι σηµαίνει, όµως,
στην πραγµατικότητα αυτό; Σηµαίνει σε πολλές περιπτώσεις
κελιά χωρίς θέρµανση, ελάχιστα τετραγωνικά και ανύπαρκτη
σχεδόν περίθαλψη. Σηµαίνει εν ολίγοις ένα σωφρονιστικό σύστηµα που δεν σέβεται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα και έχει
ως αποκλειστικό στόχο κατά βάση να εκδικηθεί και όχι να συµβάλει στην κοινωνική επανένταξη.
Λίγα στοιχεία, αν και ήδη έχουν αναφερθεί πολλές φορές σε
αυτήν τη συνεδρίαση, µπορούν να µας δώσουν µια καλή εικόνα
αυτής της πραγµατικότητας. Σήµερα στις φυλακές χωρητικότητας εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ατόµων στοιβάζονται δώδεκα
χιλιάδες κρατούµενοι. Στην Ελλάδα περίπου χίλιοι κρατούµενοι,
δηλαδή ένας στους δώδεκα, είναι καταδικασµένοι σε ισόβια,
αριθµός ρεκόρ για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για όλα τα παραπάνω το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων έχει επιδικάσει ψηλά πρόστιµα στην Ελλάδα, ενώ
για τον ίδιο λόγο εκκρεµεί µεγάλος αριθµός καταδικαστικών αποφάσεων. Σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση έρχεται να απαντήσει
το εν λόγω νοµοσχέδιο. Μόνο και µόνο η αναφορά των παραπάνω στοιχείων αρκεί, για να καταδείξει πως το υπάρχον σωφρονιστικό σύστηµα είναι, δυστυχώς, µόνο κατ’ ευφηµισµό
σωφρονιστικό και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να επιδεινώνει
τις συνθήκες κράτησης των κρατουµένων, να δυσχεραίνει την
επανένταξή τους και εντέλει να συντελεί στην υποτροπή τους.
Αν θέλουµε, λοιπόν, ένα σωφρονιστικό σύστηµα, το οποίο αφ’
ενός να σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα των κρατουµένων και αφ’ ετέρου να στοχεύει στον ουσιαστικό σωφρονισµό

1579

και στην κοινωνική τους επανένταξη, οφείλουµε τουλάχιστον έστω και τώρα- να καλύψουµε σε πρώτη φάση τα κενά και τις ελ
λείψεις που συσσωρεύτηκαν τόσα χρόνια.
Εποµένως το παρόν νοµοσχέδιο είναι απλώς το πρώτο βήµα για
τον εξανθρωπισµό του σωφρονιστικού συστήµατος, ενός σωφρονιστικού συστήµατος που θα πρέπει να είναι στοιχειωδώς αντάξιο
µιας ευνοµούµενης δηµοκρατικής κοινωνίας.
Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν και πολλά περισσότερα βήµατα
προς αυτήν την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση, δηλαδή, του ουσιαστικού σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Όχι µόνο, λοιπόν, δεν µιλάµε για ένα ακραίο νοµοσχέδιο, αλλά αντιθέτως
µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο που βάζει τις βάσεις για την υπεράσπιση των κατοχυρωµένων δηµοκρατικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο και µε το νοµοσχέδιο εισάγονται
µεταξύ άλλων τα εξής σηµαντικά µέτρα:
Με το πρώτο άρθρο καταργούνται οι φυλακές τύπου Γ’, ένας
τύπος πειθαρχικής φυλακής για περισσότερη τιµωρία µέσα στην
ίδια τη φυλακή. Πρόκειται για ρύθµιση που δεν έχει καµµία σχέση
µε το σωφρονισµό ή τη λεγόµενη «ασφάλεια», αλλά στόχο έχει
την περιστολή των δικαιωµάτων συγκεκριµένων κρατούµενων και
εντέλει την εξόντωσή τους.
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο εισάγεται µια ριζική αλλαγή στο πώς
αντιµετωπίζεται ο ανήλικος παραβάτης. Ουσιαστικά, καταργείται
η κράτηση των ανηλίκων εκτός ελάχιστων περιπτώσεων και οι ποινές αντικαθίστανται µε αναµορφωτικά και εκπαιδευτικά µέτρα.
Ευνοείται ακόµα η υπό όρο αποφυλάκιση ευάλωτων οµάδων,
όπως υπερήλικων, ασθενών και ανθρώπων µε βαριά αναπηρία. Η
συγκεκριµένη διάταξη δεν συµβάλλει απλώς στην αποσυµφόρηση
των φυλακών, αλλά κινείται στην κατεύθυνση ενός κράτους δικαίου, που δεν νοείται να κρατά ανθρώπους σε συνθήκες κακοποίησης.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η τροπολογία που κατατέθηκε
για την κατάργηση του λεγόµενου «κουκουλονόµου». Η διάταξη
αυτή, που επιβλήθηκε το 2009, είχε ως µόνο στόχο να τροµοκρατήσει τον κόσµο των κινηµάτων και να παρέχει περισσότερες επιφάσεις για την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων. Θυµίζω ότι οι
ρυθµίσεις του συγκεκριµένου νόµου είχαν επικριθεί από τη συντριπτική πλειονότητα της επιστηµονικής κοινότητας για την συνταγµατικότητα, ενώ αποδείχθηκαν παράλληλα εντελώς
αναποτελεσµατικές στην πράξη στην κατεύθυνση της όποιας διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης.
Με βάση τα παραπάνω, αυτό το νοµοσχέδιο συνιστά ένα
πλέγµα θεσµικών παρεµβάσεων µε ξεκάθαρους δηµοκρατικούς
συµβολισµούς που έχει παράλληλα πολλαπλούς αποδέκτες.
Έχει αποδέκτες τους κρατούµενους, τις οικογένειές τους, το
προσωπικό, αλλά και συνολικά την κοινωνία. Είναι ένα νοµοσχέδιο
που βάζει ουσιαστικά µια άλλη λογική, που προσπαθεί να εξανθρωπίσει και όχι να εξαγριώσει, να επενδύσει στην επανένταξη και
όχι στον φόβο.
Παρ’ όλη τη σηµασία του, όµως, τις τελευταίες µέρες γινόµαστε
µάρτυρες για ακόµη µια φορά του ξετυλίγµατος µιας ακροδεξιάς
ρητορικής που περισσότερο θυµίζει σκοταδισµό παρά το πνεύµα
µιας προοδευτικής και δηµοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Στη βάση της ίδιας λογικής γίνεται λόγος ότι το παρόν νοµοσχέδιο ενισχύει ένα καθεστώς ανασφάλειας ή ανοµίας. Αν και συγκεκριµένες πολιτικές δυνάµεις έχουν το προνόµιο να µιλούν στο
όνοµα αυτών των λέξεων, ας αντιστρέψουµε έστω και για λίγο τη
σηµειολογία τους και ας σκεφτούµε: Δεν είναι µια µορφή ανοµίας
η παραβίαση διεθνών διατάξεων και στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων; Ή δεν είναι οι απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν
στις φυλακές που συντελούν στην υποτροπή πολλών κρατουµένων και εντέλει στην ανασφάλεια; Ή ακόµα περισσότερο δεν είναι
η εφαρµογή µιας σειράς σκληρών πολιτικών που εντείνει την ανασφάλεια περισσότερων κοµµατιών της ελληνικής κοινωνίας;
Είναι αυτό ακριβώς το κράµα πολιτικών αντιλήψεων που έχει
οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση το σωφρονιστικό σύστηµα,
αλλά πολύ χειρότερα που αναπαράγει και ενισχύει τον κοινωνικό
αποκλεισµό και οδηγεί στην εµπέδωση στην κοινωνία ενός κλίµατος φόβου και τροµοκράτησης.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, ιεραρχεί ψηλά την αξιοπρέπεια
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και τα ανθρώπινα δικαιώµατα και αποτελεί ένα πρώτο ισχυρό µήνυµα, ένα µήνυµα σε όσους το προηγούµενο διάστηµα απαξίωσαν την ανθρώπινη ύπαρξη όχι µόνο των κρατουµένων αλλά
ολόκληρων κοµµατιών της ελληνικής κοινωνίας.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι περισσότεροι φυλακισµένοι αποτελούν εκείνο το κοµµάτι που έχει υποστεί στο µεγαλύτερο
βαθµό τις συνέπειες της κοινωνικής ανισότητας και αποτελούν
σε πολλές περιπτώσεις το θύµα την ποινικοποίησης της ίδιας της
φτώχειας.
Πριν ωστόσο φτάσουµε στο σηµείο να θεραπεύουµε τις αιτίες
που γεννούν την κοινωνική παρέκκλιση ή την παραβατικότητα εν
γένει, θα πρέπει µέσα στο υπάρχον πλαίσιο να βρούµε εκείνες
τις φόρµουλες για τον όσο το δυνατόν εξανθρωπισµό του σωφρονιστικού µας συστήµατος. Αυτό ουσιαστικά επιχειρεί να κάνει
το παρόν νοµοσχέδιο, γι’ αυτό και έχει σηµασία να συζητείται ως
προς την ουσία του, γιατί, όπως σωστά, έχει ειπωθεί, ανοίγει ένα
παράθυρο αξιοπρέπειας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Δανάη Τζήκα.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε συνέχεια αυτού που έλεγα χθες και δεν πρόλαβα να το αναπτύξω, λόγω του ωραρίου, θα αναφερθώ σε δύο τροπολογίες.
Η πρώτη τροπολογία είναι υπουργική τροπολογία, η οποία
αφορά την παράγραφο 3 Α του άρθρου 282.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ -το είπα και προχθές- ότι κι αυτή η τροπολογία είναι λίγο φωτογραφική, εκτός του ότι έχει και µία αοριστία. Εξηγώ ότι µπορεί να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι του
283 Α, όπως λέτε, όταν ο κατηγορούµενος στην πράξη προωθήθηκε από αίτια που συνδέονται µε την ιδιότητα του ως οικείου ή
συµβίου.
Την έννοια του οικείου την καταλαβαίνω. Είναι µία έννοια, η
οποία διατρέχει το Δίκαιό µας, και το Αστικό και το Ποινικό. Η έννοια του συµβίου, όµως, µπορεί να αποτελέσει ένα αντικείµενο
καταχρηστικής άσκησης ή µάλλον καταχρηστικής επίκλησης,
γιατί ο καθένας µπορεί να επικαλείται ότι συµβιώνει µε κάποιον
και αντιλαµβάνεστε τα προβλήµατα, τα οποία θα δηµιουργηθούν
µε την έννοια του συµβίου, τι κατάχρηση µπορεί να δηµιουργηθεί.
Έπρεπε, λοιπόν, οι έννοιες να είναι σταθερές. Αν θέλατε να το
κάνετε, θα µπορούσατε να περιοριστείτε µονάχα στον οικείο ή
να πείτε και για συγγενείς εξ αίµατος µε ευθεία γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι ενός ορισµένου βαθµού, πράγµα το οποίο δεν γίνεται.
Είναι δε ατυχής και η επίκληση των άρθρων 231 και 232 του
Ποινικού Κώδικα, την οποία επικαλείται στην αιτιολογική έκθεση
ο κύριος Υπουργός µόνο και µόνο για να ενισχύσει τη σκοπιµότητα της διάταξης αυτής.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι τα άρθρα 231 και 232 του Ποινικού
Κώδικα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφορούν την υπόθαλψη
εγκληµατία, δηλαδή όταν κάποιος είναι οικείος και ένας οικείος
του εγκληµατήσει, τότε µπορεί να µην τον καταδώσει. Αυτή είναι
η έννοια, να µην καταδίδονται οι συγγενείς. Μα, αυτό σηµαίνει
εδώ ότι άλλος κάνει την πράξη. Την κάνει τρίτος την πράξη και
έρχεται ο οικείος να τον καλύψει. Δεν είναι υποχρεωµένος να τον
εκθέσει. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από τη ρύθµιση, η
οποία εισάγεται, γιατί µε τη ρύθµιση καλύπτεται αυτός ο οποίος
εγκληµατεί. Όταν λέω «εγκληµατεί» το αν είναι πληµµέληµα ή κακούργηµα, δεν έχει σηµασία.
Όσον αφορά την άλλη τροπολογία µε τους κουκουλοφόρους,
πολύ σύντοµα είπα κι ένα παράδειγµα. Δεν πρόκειται εδώ για
ιδιώνυµο αδίκηµα. Ιδιώνυµο αδίκηµα ποιο είναι; Έχουµε µία πορεία και συµµετέχει στην πορεία κάποιος που φοράει κουκούλα,
αλλά δεν διαπράττει αδίκηµα. Αν τιµωρείται αυτό, όπως τιµωρείται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, λέγεται ιδιώνυµο αδίκηµα. Δηλαδή µόνο η συµµετοχή σε µία πορεία µε κουκούλα
τιµωρείται. Εµείς στο Ποινικό µας Δίκαιο δεν έχουµε τέτοια ρύθµιση.
Συνεπώς, η ρύθµιση η οποία έχει εισαχθεί στον Ποινικό µας
Κώδικα από το 2009 και εφαρµόζεται κανονικά χωρίς προβλή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µατα είναι η εξής: Εάν δύο ή περισσότερα άτοµα προβούν σε µία
πράξη άδικη, για παράδειγµα δύο άτοµα πάνε και κάνουν µία
φθορά, σπάνε µία βιτρίνα κι ο ένας από τους δυο έχει κουκούλα,
απλώς τιµωρείται αυστηρότερα από τον δράστη που δεν έχει
κουκούλα. Ποιο είναι το πρόβληµα; Γιατί πρέπει να φοράει κουκούλα κάποιος και να µην τιµωρείται λίγο αυστηρότερα; Γιατί δεν
είναι πληµµέληµα ή κακούργηµα. Πληµµελήµατα είναι και τα δύο.
Απλώς είναι πιο βαριά η πράξη του πληµµελήµατος. Ανώτατη
ποινή φυλάκισης είναι τα πέντε χρόνια και στη µία περίπτωση και
στην άλλη, αλλά η διαφορά είναι στο κατώτατο όριο.
Εξάλλου, πρέπει να ξέρουµε ότι αυτοί που συµµετέχουν σε πορείες ή συγκεντρώσεις συµµετέχουν για να διεκδικήσουν ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, εργατικές διεκδικήσεις, για να
διαδώσουν ιδέες και αρχές. Δεν είναι για να επιδίδονται σε καταστροφές και λεηλασίες.
Συνεπώς δεν βλέπω το λόγο, κύριε Υπουργέ, γιατί πρέπει να
µην έχει αυστηρότερη ποινική µεταχείριση κάποιος που διαπράττει αδίκηµα και φοράει κουκούλα. Είναι σαφές. Έστω και την
ύστατη στιγµή θα πρέπει να την αποσύρετε αυτή τη διάταξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Αθανασίου.
Τον λόγο έχει η κ. Αναγνωστοπούλου και ακολουθεί ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Τον υπερπηδήσατε τον κ. Γεωργιάδη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θα το πάµε
εναλλάξ.
Κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Μίλησα και χθες, άκουσα, όµως, πολλά και θα ήθελα να συµπληρώσω δύο πράγµατα. Δεν θα καλύψω ούτε καν τον χρόνο
που µου δίνετε.
Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται από χθες επί της αρχής και
σήµερα επί των άρθρων από την Αντιπολίτευση, Αξιωµατική και
µη, ειδικά από το Ποτάµι και από το ΠΑΣΟΚ, έχει ένα έντονο
άρωµα αυταρχισµού, έναν αυταρχισµό ο οποίος είναι κράµα παραδοσιακής ακροδεξιάς ρητορείας, την οποία καλύπτει η Νέα
Δηµοκρατία, µε ένα µείγµα νεοφιλελεύθερου ψευτοανθρωπισµού.
Έχουµε, δηλαδή, ένα περίεργο κράµα ενός αυταρχισµού, ο
οποίος προσπαθεί να καλυφθεί πολλές φορές µε διάφορες διατυπώσεις. Θα δώσω τρία χαρακτηριστικά παραδείγµατα µόνο.
Σε ό,τι αφορά την αποφυλάκιση και τον κατ’ οίκον περιορισµό
ανάπηρων ανθρώπων µε βαριές αναπηρίες, όλη η επιχειρηµατολογία στο µεγαλύτερό της µέρος είναι όχι η αίσθηση της ποινής
της φυλάκισης ως τιµωρίας στέρησης της ελευθερίας αλλά διατήρησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλά κυρίως οι εκδικητικές προεκτάσεις της τιµωρίας. Στο βάθος των οµιλιών πολλών
εκ των συναδέλφων, κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας, διέκρινα ένα
πράγµα, το να επανέλθει η θανατική καταδίκη. Αυτό διέκρινα
εγώ.
Δεύτερο παράδειγµα αποτελεί ο «κουκουλονόµος». Ο «κουκουλονόµος» ψηφίστηκε το 2009 µετά την εξέγερση του Δεκεµβρίου 2008. Αυτός ο νόµος καταφέρεται κατ’ αρχήν και κατ’
αρχάς εναντίον των νέων.
Εµένα µου θυµίζει τον νόµο περί τεντιµποϊσµού, αυτόν που διευρύνει το χάσµα των γενεών, αυτόν που θεωρεί ό,τι είναι διαφορετικό και ζωντανό, δηλαδή τους νέους -διαφορετικό και λόγω
της περιβολής και λόγω του τρόπου που χειρίζονται τον λόγο
κ.λπ.- ως αναγκαστικά επικίνδυνο. Μόνο αυταρχικές νοοτροπίες
θεωρούν τους νέους εξαρχής επικίνδυνους. Διότι κουκούλα δεν
φοράει ένας πενηντάρης, κατ’ εξοχήν ένας νέος φοράει κουκούλα.
Όσον αφορά το τρίτο παράδειγµα, άκουσα από τον αγορητή
από το Ποτάµι τους όρους «ασυδοσία» και «ανοµία» να επαναλαµβάνονται συνεχώς. Δεν θα πω ούτε καν σε παρένθεση ότι τυχαίνει αυτή η Κυβέρνηση να έχει έναν Υπουργό Δικαιοσύνης από
τους πιο έγκριτους πανεπιστηµιακούς, οι οποίοι έχουν γράψει,
έχουν µια τεράστια βιβλιογραφία πίσω τους, δεν χρειάζεται δη-
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λαδή ούτε να διαπραγµατευτούν µε κανέναν ούτε να κάνουν τίποτα άλλο, αφού πολύ πριν µπουν στην Κυβέρνηση έχουν γράψει. Άρα, λοιπόν, θα έπρεπε να αποδοθεί τουλάχιστον λίγος
σεβασµός για τα πνευµατικά προϊόντα που µας δίνουν µερικοί
άνθρωποι. Ας το αφήσουµε, όµως, αυτό.
Κατηγορείται, λοιπόν, ο Υπουργός για ασυδοσία, ανοµία κ.λπ..
Επειδή -και το επαναλαµβάνω αρκετές φορές- είµαι ιστορικός,
πρέπει να ξέρουµε πώς χρησιµοποιούµε σε αυτό το Κοινοβούλιο
τους όρους. Οι όροι «ασυδοσία» και «ανοµία» παραπέµπουν σε
αυταρχικές περιόδους.
Τέλος, θέλω να πω κάτι για τον όρο «λαϊκισµός», τον οποίο
επαναλαµβάνουν όλοι εδώ µέσα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να παράγει και σκέψη και πρέπει -δεν γίνεται αυτό το πράγµα, να µιλάµε περί γεννητικών οργάνων και πού τα βάζουµε- να µιλάµε
και λίγο σοβαρά. Ή ένα κόµµα είναι χωρισµένο σε οµάδες που
κάθε οµάδα κάνει ό,τι θέλει -όπως κατηγορούµαστε πολλές
φορές- και άρα δεν µπορεί να είναι λαϊκίστικο εκ των πραγµάτων
ή είναι ηγετικό µε µία µάζα από πίσω του.
Πρέπει να αποφασίσουµε εδώ µέσα ότι δεν χρησιµοποιούµε
τους όρους -όταν τους χρησιµοποιούµε- για να παίζουµε στις τηλεοράσεις. Μας ακούει και ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Αναγνωστοπούλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης για τέσσερα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε το τελευταίο, την κυρία συνάδελφο που µας
έκανε την υπόδειξη για πώς πρέπει να χρησιµοποιούνται οι όροι.
Την άκουσα να λέει –και οµολογώ ότι εξεπλάγην- για την εξέγερση του 2008. Ποια εξέγερση; Το 2008 –αν θέλετε να µιλάµε
για τους όρους- είχαµε επεισόδια από γνωστούς κουκουλοφόρους µπαχαλάκηδες, οι οποίοι µάλιστα κατέκλεψαν τα µαγαζιά
τα οποία έκαψαν. Και θυµάστε ότι κυνήγαγαν οι µαγαζάτορες το
εµπόρευµα που βρέθηκε µετά στην Αλβανία –αν θυµάστε- και πήγαιναν οι µαγαζάτορες στην Αλβανία να βρουν τα κλοπιµαία.
Ποια εξέγερση, κυρία µου; Ποια εξέγερση;
Οι πυρκαγιές στην Αθήνα και οι καταστροφές στις περιουσίες
των πολιτών από ορισµένους κουκουλοφόρους -σαν και αυτούς
που αθωώνετε σήµερα και χαϊδεύετε- είναι εξέγερση; Και έρχεστε να µας πείτε για τους όρους; Και αυτό το συνεχίζετε καθ’
ολοκληρίαν. Εδώ σε λίγο θα θυµηθούµε το έργο του Τζωρτζ Όργουελ «1984».
Ήρθε χθες η κ. Κωνσταντοπούλου και µας είπε ότι δεν επιτρέπει –λέει- στην Αίθουσα να χρησιµοποιούν τον όρο «λαθροµετανάστης». Μα, πρωτ’ απ’ όλα, κυρία Πρόεδρε, ποιος είπε στην
κ. Κωνσταντοπούλου ότι έχει δικαίωµα να µας λέει ποιες λέξεις
να χρησιµοποιούµε και ποιες όχι; Δεν ξέραµε ότι βάλαµε µπάστακα στη ζωή µας την κ. Κωνσταντοπούλου.
Αλλά, ας πάµε και λίγο επί της ουσίας, γιατί εδώ θα µας τρελάνετε. Λέει η κ. Κατριβάνου ότι δεν µπορούµε να τους λέµε «λαθροµετανάστες», διότι είναι άνθρωποι. Μάλιστα. Δεν µου λέτε ο
λαθρέµπορος ζώο είναι; Να λέµε και τον λαθρέµπορο παράτυπο
έµπορο, για να είστε ευχαριστηµένοι;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν είναι έτσι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν µου λέτε, ο λαθρεπιβάτης, αυτός τι είναι; Ζώο είναι; Να τον πούµε παράτυπο επιβάτη; Ο λαθραναγνώστης ο οποίος διαβάζει στα κρυφά από
δίπλα, να τον πούµε παράτυπο αναγνώστη, για να είστε ευχαριστηµένοι;
Όλα αυτά είναι βαθιά υποκρισία, γιατί δεν είστε τίποτα άλλο
παρά απόλυτοι υποκριτές. Δήθεν ενδιαφέρεστε για τους µετανάστες. Ο κ. Μιχελογιαννάκης έκανε και απεργία πείνας –θυµάστε- στο Σύνταγµα για να πάρουν πολιτικό άσυλο τότε οι Σύριοι
πρόσφυγες. Τώρα γιατί δεν δίνετε σε όλους άσυλο και τα πήρε
πίσω ο κ. Σακελλαρίδης;
Αλλά µιας και µιλάω για υποκρισία θέλω να έρθω στο µείζον που είναι και ο λόγος για τον οποίο ήρθα να µιλήσω, δεν είχα
βάλει στην αρχή κάρτα- γιατί πραγµατικά εξεπλάγην.
Άκουσα την οµιλία του συναδέλφου, κ. Κώτσια από την Ευρυ-
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τανία. Δεν τον γνώριζα. Έτυχε να ακούσω την οµιλία του. Εξεπλάγην! Αυτό το οποίο κάνατε, είναι αµίµητο. Μας είπατε πόσο
πολύ τιµάτε τη µνήµη του Παύλου Μπακογιάννη –προφανώς
γιατί είστε Ευρυτάνας και θέλετε να πάρετε τις ψήφους του Παύλου Μπακογιάννη, αλλιώς δεν εξηγείται- και ταυτόχρονα ψηφίζετε –να πάρετε τον λόγο επί προσωπικού εάν µε αµφισβητείτενα απελευθερωθεί ο δολοφόνος του –προσέξετε µια λεπτοµέρεια- ο οποίος δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώµη.
Να έρθω, λοιπόν, τώρα και στην κ. Αναγωνστοπούλου, γιατί
εδώ είναι το µείζον. Λέει για τη θανατική ποινή και την τιµωρητική
διάθεση. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, να δεχθούµε –και αυτό
είναι το σωστό- ότι το σύστηµά µας είναι σύστηµα σωφρονιστικό,
είναι σύστηµα σωφρονισµού. Φαντάζοµαι ότι σε αυτό συµφωνούµε.
Τι θα πει σωφρονισµός; Έκανα ένα έγκληµα, κατάφερε η πολιτεία να µου εξηγήσει ότι αυτό που έκανα είναι λάθος, κατάλαβα
ότι αυτό που έκανα είναι λάθος και επειδή κατάλαβα ότι είναι
λάθος, έχω τις ευνοϊκές διατάξεις της πολιτείας. Αυτό να το καταλάβω.
Έχει ακούσει ένας από εσάς από τον κ. Ξηρό την οποιαδήποτε
υπόνοια ότι έκανε λάθος που σκότωσε, κύριε συνάδελφε, τον
Παύλο Μπακογιάννη; Τον ακούσατε, κύριε συνάδελφε, να λέει
πόσο στεναχωρεµένος είναι που σκότωσε τον Παύλο Μπακογιάννη τον οποίο εσείς τιµάτε; Όχι!
Άρα, λοιπόν, τι κάνετε; Και τιµάτε δήθεν τον Παύλο Μπακογιάννη από τη µία αλλά και ψηφίζετε να απελευθερωθεί ο δολοφόνος του Παύλου Μπακογιάννη, ο οποίος αν µπορούσε σήµερα
θα ξανασκότωνε τον Παύλο Μπακογιάννη. Πώς γίνεται, λοιπόν,
αυτό;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το «δεν µπορεί» λόγω της
αναπηρίας –πάµε στην επόµενη υποκρισία- είναι υποκριτικό.
Ακούστε γιατί είστε υποκριτές. Προσπερνάω τη δήλωση του κυρίου Υπουργού.
Πρώτ’ απ’ όλα δεν µπορεί, γιατί είναι νεκρός ο Παύλος Μπακογιάννης και είναι δύσκολο να τον ξανασκοτώσει. Αλλά πάµε να
το αναλύσω λίγο περισσότερο. Είπε ο κύριος Υπουργός -µετά
απ’ όταν είπε ότι είναι ατυχής η δήλωσή του- ότι η πολιτεία φταίει
που έµεινε τυφλός. Η πολιτεία φταίει που ο Σάββας Ξηρός έκανε
µία βόµβα –την οποία έκανε για να σκοτώσει συµπολίτες του- η
οποία έσκασε πάνω του και έµεινε τυφλός; Η πολιτεία φταίει; Η
πολιτεία φταίει που ήθελε να σκοτώσει συνανθρώπους του και
έσκασε η βόµβα στο πρόσωπό του; Εάν είναι ποτέ δυνατόν! Φυσικά και δεν φταίει η πολιτεία. Φταίει ο ίδιος. Και εάν δεν είχε
σκάσει η βόµβα στο πρόσωπό του, θα είχε σκοτώσει κάποιους
άλλους και µετά θα σκότωνε και άλλους και µετά θα σκότωνε και
άλλους! Αυτό θα γινόταν.
Αλλά, να σας πω και κάτι ακόµα. Ο κ. Ξηρός, λέει, είναι ανάπηρος και θα βγει από τη φυλακή. Δηλαδή, αφού δεν έχει τη µεταµέλεια, από το σπίτι του τις τροµοκρατικές του ιδέες µπορεί
να τις περνάει σε άλλους; Την εµπειρία του πώς φτιάχνεις βόµβες µπορεί να την περνάει σε άλλους;
Εγώ σας λέω, λοιπόν, ότι ο Σάββας Ξηρός, συνεπής στην ιδεολογία του, θα συνεχίσει την εγκληµατική του δραστηριότητα,
αν και ανάπηρος, από το σπίτι του. Εάν από αυτά που θα κάνει
τώρα σκοτώσει άλλους, ποιος θα φταίει; Δεν θα φταίει η κ. Αναγνωστοπούλου, που της αρέσει και η ακρίβεια των όρων;
Το έχετε εξασφαλίσει αυτό, κύριε Υπουργέ; Γιατί αυτά είναι τα
µείζονα.
Και έρχοµαι στο τελευταίο.
Κύριε Υπουργέ, η τροπολογία σας για την κυρία φιλενάδα του
γιου της κ. Τσάκαλου –δεν ξέρω το επώνυµό της, της κ. Εύης,
έτσι τη γράφουν οι εφηµερίδες, κ. Εύη- ξεπερνάει κάθε προηγούµενο φωτογραφικής διάταξης.
Είστε στο «MEGA», σας λένε ότι η κ. Τσάκαλου αρνείται να
αποφυλακιστεί διότι δεν δέχεται να αποφυλακιστεί εάν δεν αποφυλακιστεί και η κ. Εύη και εσείς στον αέρα λέτε «θα νοµοθετήσω για να αποφυλακιστεί και η κ. Εύη». Και έρχεστε µετά στη
Βουλή και νοµοθετείτε.
Είστε και καθηγητής πανεπιστηµίου. Άκουσα πριν ότι είναι τιµητικό ότι είστε καθηγητής. Ξέρετε, δεν θέλω να επαναλάβω τα
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του Βίσµαρκ «Καθηγηταί τρεις, εχάθη η πατρίς» και εδώ έχετε
καµµιά δεκαριά-δεκαπενταριά, άρα καταλαβαίνετε που πάµε, δηλαδή στα βράχια και παραπέρα.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάµε τώρα στην ουσία. Εσείς τώρα
ως καθηγητής µπορείτε να µου υποδείξετε, κύριε Υπουργέ, από
την ακαδηµαϊκή εµπειρία σας ένα Υπουργό σε οποιαδήποτε
χώρα του δυτικού κόσµου που έχει ανακοινώσει νοµοθετική πρωτοβουλία για ένα συγκεκριµένο πρόσωπο από τηλεοπτική εκποµπή; Το έχετε ξανακούσει αυτό; Και αυτό σας δίνει και δάφνες
λόγω της ακαδηµαϊκής σας σταδιοδροµίας;
Λοιπόν, να µην κοροϊδευόµαστε. Είστε φαρισαίοι υποκριτές.
Ο µόνος λόγος που φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο, είναι γιατί θέλετε να εξυπηρετήσετε την άκρα αριστερά.
Και κλείνοντας –για δευτερόλεπτα µόνο- θέλω να πω µια καλή
κουβέντα για εσάς. Θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, ότι διαφωνώ
σφόδρα µε την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε σήµερα µία δριµεία ανακοίνωση κατά της Κυβερνήσεως
για το ότι η Αστυνοµία µπήκε στην Πρυτανεία.
Εγώ θέλω να συγχαρώ το ότι τελικά η Κυβέρνησή σας κατάφερε –βέβαια µετά από δεκαοκτώ ηµέρες, ήσασταν κάπως δύσκολοι να το αποφασίσετε, το καταλαβαίνω- να πει ότι πρέπει να
κάνει τη δουλειά της και να µπει η Αστυνοµία να απελευθερώσει
την Πρυτανεία. Καταλαβαίνω ότι αυτό στεναχώρησε τη νεολαία
του ΣΥΡΙΖΑ που είδε την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να βάζει την
Αστυνοµία στην Πρυτανεία, να συλλαµβάνει επιτέλους κουκουλοφόρους, να τους πηγαίνει στη δικαιοσύνη, που χθες έλουσε
µε χηµικά τους αντιεξουσιαστές.
Θυµάµαι τι γινόταν στη Βουλή όταν ήταν Υπουργός ο Κικίλιας
και έριχνε η Αστυνοµία χηµικά. Φαντάζοµαι πολλοί συνάδελφοι
θυµάστε τους διαπρύσιους κήρυκες του ΣΥΡΙΖΑ για το πόσο βλάπτουν την υγεία αυτά τα χηµικά. Το θυµάστε αυτό. Τώρα, όπως
είπα και χθες, προφανώς είναι άλλα χηµικά αυτά και δεν βλάπτουν. Για όλα αυτά, όµως, και για τα χηµικά και για τη χρήση
βίας προς τους κουκουλοφόρους και για το ότι µπήκατε στην
Πρυτανεία και για το ότι συλλάβατε, θέλω να σας δώσω θερµά
συγχαρητήρια. Έστω και µε καθυστέρηση, σιγά-σιγά, µπαίνετε
στον καλό δρόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Μισό λεπτό.
Μπορούµε να ηρεµήσουµε λίγο;
Κύριε Γεωργιάδη, µιλήσατε για επτά-επτάµισι λεπτά, σας παρακαλώ.
Κύριε Κώτσια, έχετε το λόγο επί προσωπικού για ένα λεπτό
αυστηρά.
ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ: Αυτοί που στείλανε τον κ. Μπακογιάννη
στην εξορία για να υπερασπιστεί ανθρωπιστικές αξίες και δηµοκρατικά δικαιώµατα παρουσιάζονται σήµερα τιµητές. Αυτοί προσβάλλουν τη µνήµη του κ. Μπακογιάννη.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ψευτοεπαναστάτη! Δεν είναι «κύριος»,
είναι µακαρίτης ο άνθρωπος.
ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ: Αυτοί κάνουν λαθροχειρία στη µνήµη του
και όχι όσοι υπερασπιζόµαστε αυτό που πραγµατικά ήταν. Ο κ.
Μπακογιάννης, λοιπόν, αρκετά το χρησιµοποιεί η ακροδεξιά εδώ
µέσα, στρατεύθηκε σε αξίες ουµανιστικές, σε αξίες δηµοκρατικές και αντιπάλευσε τις αξίες του κ. Γεωργιάδη. Αυτοί, λοιπόν,
σκυλεύονται τη µνήµη του.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Υπάρχουν συγγενείς εδώ µέσα. Δεν ξέρετε τι λέτε. Εκπροσωπείτε τους Ευρυτάνες. Ντροπή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ντροπή σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο για ένα λεπτό, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Γεωργιάδη, τι προσωπικό; Σε τι αναφέρθηκε σε εσάς; Εκτός αν αναγνωρίσατε τον εαυτό σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αναφέρθηκε σε εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Γεωργιάδη, αναγνωρίσατε τον εαυτό σας;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Είναι ντροπή σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θυµούνται οι Ευρυτάνες!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Έστειλε τον Μπακογιάννη στην εξορία
η παράταξή µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κικίλια,
σας παρακαλώ!
Κύριε Γεωργιάδη, θα σας δώσω τον λόγο για ένα λεπτό, µόνο
αν αναγνωρίσατε τον εαυτό σας από την αναφορά που έκανε ο
κ. Κώτσιας. Δεν αναφέρθηκε στο όνοµά σας!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αναφέρθηκε ονοµαστικά
σ’ εµένα! Είπε «ο κ. Γεωργιάδης»!
Ακούστε, κύριε. Επειδή δεν γνωριζόµαστε καλά, εµένα ο πατέρας µου επί χούντας ήταν φυλακή κι εγώ γεννήθηκα το 1972.
Καταλάβατε; Άρα, λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ όταν θα αναφέρεστε σε ανθρώπους που δεν ξέρετε, θα είστε τριπλά προσεκτικός.
Σας επιστρέφω λοιπόν. Τελικά τι θα ψηφίσετε για τον δολοφόνο του Παύλου Μπακογιάννη, για τον οποίον τόσο κόπτεστε;
Να απελευθερωθεί ενώ δεν έχει ζητήσει συγγνώµη ούτε απ’ την
οικογένειά του ούτε από τη φήµη του ή θα ψηφίσετε να µείνει
µέσα στη φυλακή, αφού αυτός δεν αναγνωρίζει µέχρι σήµερα
την προσωπικότητα του Παύλου Μπακογιάννη, την οποία εσείς
δήθεν τιµάτε; Αλλά όλα τα κάνετε για τις ψήφους, αγαπητέ κύριε
Κώτσια, για κανέναν άλλο λόγο!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Εντάξει, κύριε
Γεωργιάδη, ωραία!
Παρακαλώ το Σώµα να ηρεµήσει.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυραγάνης Νικόλαος. Είναι ο µοναδικός
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που δεν έχει τοποθετηθεί µέχρι
τώρα. Κύριε Μαυραγάνη, σας ενηµερώνω ότι σύµφωνα µε τον
Κανονισµό δικαιούστε δεκατέσσερα λεπτά, πρωτολογία και δευτερολογία µαζί. Έχετε τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Εάν οι αγαπητοί συνάδελφοι είναι
αρκετά ευγενείς για να µε αφήσουν να µιλήσω, θα ξεκινήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Παρακαλώ,
ησυχία.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τοποθετηθήκαµε
επί της αρχής για το νοµοθέτηµα αυτό και εκεί κάναµε αναφορές
και στα άρθρα. Επισηµάναµε τις διαφοροποιήσεις µας. Με χαρά
είδαµε ότι ο Υπουργός θεράπευσε αυτές τις νοµοτεχνικές ατέλειες και έτσι έδωσε το φως που έπρεπε σε αυτό το νοµοθέτηµα.
Από τις 25 Ιανουαρίου και εντεύθεν υπήρξε στην Ελλάδα µία
στροφή. Η επιταγή για τη στροφή αυτή ήταν προς την κατεύθυνση του ανθρωπισµού, που έπρεπε να διαπεράσει µέσα από
την πολιτική και την κοινωνία µας. Άκουσα στην οµιλία συναδέλφων να αναφέρονται σε εκείνες τις «έξοχες» ηµέρες, όπου µε
δακρυγόνα κάποιες οµάδες της Αστυνοµίας περιέστειλαν κινητοποιήσεις απλών πολιτών, οι οποίοι έθεταν τα στήθη τους µπροστά, απέναντι στη λαίλαπα του µνηµονίου. Σήµερα, λοιπόν, το
πήραν αυτό και το έκαναν σηµαία για να δείξουν ότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει µε αντίστοιχο τρόπο να συµπεριφέρεται και
η πολιτεία σήµερα. Θαρρώ πως δεν έχουν καταλάβει τι έχει συµβεί στην κοινωνία και για ποιον ακριβώς λόγο τους απέστρεψε
τα νώτα της η κοινωνία.
Ήταν απόλυτη επιταγή, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, η στροφή προς τον ανθρωπισµό και
η διαπότιση µε την αρχή της αναλογίας και του σωφρονιστικού
συστήµατος και του ποινικού συστήµατος, γιατί δεν µπορεί να
υπάρξει ανθρωπισµός α λα καρτ. Έτσι, λοιπόν, οπωσδήποτε
έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση και στους ανηλίκους και στους
ουσιοεξαρτώµενους και στην αναπηρία και στο πεδίο των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων σε σχέση µε το DNA. Και ορθώς
επράχθη αυτό.
Με χαρά χαιρετίζουµε τις τροποποιήσεις στο άρθρο 2, που για
εµάς ήταν πράγµατι αιχµηρό, τροποποιήσεις οι οποίες ήταν καίριες, προς την κατεύθυνση του να µη σταµατάει η έκτιση της ποινής αλλά να συνεχίζει αυτή µε διαφορετικό τρόπο και πάντως µε
ηλεκτρονική επιτήρηση.
Με χαρά χαιρετίζουµε επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν και το-
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ποθετούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 100 παράγραφος 3,
σε σχέση µε τις επιπλέον προϋποθέσεις που µπορεί να θέσει η
εισαγγελική αρχή για την έκτιση αυτής της ποινής.
Χαιρετίζουµε, επίσης, το γεγονός ότι τροποποιείται το άρθρο
εκείνο που αναφερόταν στην αναδροµική ισχύ των ευνοϊκών προσµετρήσεων, των ωφεληµάτων στην περίπτωση που υπήρχαν
προϋποθέσεις αναπηρίας, όπου αυτό προσέκρουε σε λογική αντινοµία και προσέδιδε ωφελήµατα τα οποία δεν έπρεπε να είχαν
ποτέ κρατούµενοι, γιατί δεν είχαν κατά το χρόνο εκείνο τις προϋποθέσεις.
Μετά ταύτα, κυρία Πρόεδρε, αποδεχόµαστε και κατ’ άρθρον
και στο σύνολό του αυτό το νοµοσχέδιο, διότι κινείται στη σωστή
κατεύθυνση και θα το υπερψηφίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Μαυραγάνη.
Τον λόγο έχει ζητήσει η κ. Γεννηµατά, προκειµένου να δευτερολογήσει.
Κυρία Γεννηµατά, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά µε µία µικρή
ανοχή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Όσον αφορά τις τροπολογίες που έγιναν δεκτές από τον κύριο
Υπουργό, θέλω να πω ότι διαφωνούµε µε τις διατάξεις του
ν.3772/2009 για την κουκούλα, διότι ποινικοποιούν την ενδυµασία, χωρίς να προστατεύουν από τη σωµατική βλάβη, τη φθορά
ξένης ιδιοκτησίας ή την απρόκλητη επίθεση, που πρέπει να διώκονται και να τιµωρούνται είτε ο δράστης φορά κουκούλα είτε
κοντά µαύρα µπλουζάκια είτε οτιδήποτε άλλο. Καταδικάζουµε τη
βία απ’ όπου και αν προέρχεται, όπου και αν απευθύνεται. Καταδικάζουµε και αποµονώνουµε τη βία των γνωστών κουκουλοφόρων που καπηλεύονται ειρηνικές κινητοποιήσεις των πολιτών και
θέτουν σε διακινδύνευση τη δηµόσια ασφάλεια.
Δεν είχαµε τοποθετηθεί έως τώρα, περιµένοντας να δούµε τη
στάση της Κυβέρνησης. Διαφωνούµε πλήρως µε την τελική αντιµετώπιση του θέµατος. Τι λέει στην πραγµατικότητα ο Υπουργός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Λέει ότι ναι, µπορεί να
ποινικοποιείται η ενδυµασία σε ορισµένα αδικήµατα. Με ποιο κριτήριο εξαιρούνται όλα τα άλλα, πλην της ληστείας; Δυστυχώς,
δίνετε ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε µία φωτογραφική διάταξη
της Νέας Δηµοκρατίας.
Εµείς διαφωνούµε και µε το πρωτότυπο και µε το κακέκτυπο.
Φέρτε, κύριε Υπουργέ, την ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση του
Ποινικού Κώδικα, που έχετε στο συρτάρι σας, για να καταργήσουµε όλες τις φωτογραφικές διατάξεις και εκεί θα µας βρείτε
συµπαραστάτες.
Επειδή αναφέρθηκε κάτι νωρίτερα σε αυτήν την Αίθουσα,
θέλω να υπενθυµίσω ότι όλο το σχέδιο µεταρρυθµίσεων στη δικαιοσύνη και όχι µόνο στο ποινικό και σωφρονιστικό σύστηµα ξεκίνησε το 2009, στην αρχή από τον κ. Καστανίδη και στη συνέχεια
από τον κ. Παπαϊωάννου. Το λέω αυτό, γιατί δεν έκαναν όλοι οι
προηγούµενοι τα ίδια, όπως ακούστηκε λίγο νωρίτερα.
Όσον αφορά την τροπολογία για τη διαδικασία συλλογής
DNA, θέλω να πω ότι έχουµε σοβαρότατες επιφυλάξεις, δεδοµένου ότι υπάρχουν αυτήν τη στιγµή εκκρεµείς υποθέσεις που
έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και στηρίζονται ακριβώς σ’ αυτήν
τη διαδικασία. Εάν ψηφιστεί η εν λόγω τροπολογία, µοιραία ως
ευνοϊκότερη διάταξη θα καταλάβει και αυτές ακόµη τις εκκρεµείς
δίκες και διώξεις και θα δηµιουργηθούν σοβαρά ζητήµατα στην
ποινική µεταχείριση των δραστών. Υπάρχει, λοιπόν, ο κίνδυνος,
κύριε Υπουργέ, µε τη ρύθµιση, να δοθεί συγχωροχάρτι σε συγκεκριµένες κατηγορίες κατηγορουµένων. Γι’ αυτό επαναλαµβάνουµε ότι δεν χωρά εδώ αποσπασµατική, βιαστική ρύθµιση.
Έρχοµαι στις πρωινές νοµοτεχνικές διορθώσεις. Επιµένουµε
στην εισαγωγή εξαιρέσεων για βαριά εγκλήµατα για τον εγκλεισµό
ανηλίκων, όπως η τροµοκρατία, η εγκληµατική οργάνωση, τα σεξουαλικά αδικήµατα, ο βιασµός, που σχεδόν προσθέσατε.
Και λέω σχεδόν, γιατί µε δυσάρεστη έκπληξη διαβάζουµε ότι θα
µπαίνει στη φυλακή µόνο εκείνος που βίασε άτοµα µικρότερα των
δεκαπέντε ετών. Δηλαδή, αν κάποιος βιάσει ένα κορίτσι δεκαέξι
ετών, καλώς το έπραξε; Τον ανήλικο βιαστή µιας δεκαεξάχρονης
κοπέλας η πολιτεία θα τον χαϊδεύει µε αναµορφωτικά µέτρα;
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Δεν θέλω να πω σε αυτήν την Αίθουσα µια φράση που λέγεται
σε αυτές τις περιπτώσεις και µας προσβάλλει βαθύτατα αλλά
πραγµατικά αναρωτιέµαι σε ποιον ανθρωπισµό και ποια ευαισθησία στηρίζεται µια τέτοια ρύθµιση;
Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τα βραχιολάκια, τα οποία σας δίνουν σήµερα ένα περιθώριο ελιγµών και βελτιώσεων, λυπάµαι,
αλλά παραµένουν ένα όνειρο θερινής ή µάλλον εαρινής νυκτός.
Θα είναι πιο ασφαλές, πιο σωστό και πιο ειλικρινές να προσθέσετε µια µεταβατική διάταξη, που να θέτει την έναρξη ισχύος
αυτών των ρυθµίσεων στο χρόνο πραγµατικής υλοποίησης του
συστήµατος γεωεντοπισµού.
Συνολικά και υπό µορφή παρατηρήσεων από όλη τη διαδικασία σε αυτές τις δύο τελευταίες εβδοµάδες.
Παρατήρηση πρώτη. Στην Ελλάδα, η µεταρρύθµιση του σωφρονιστικού συστήµατος είναι καταδικασµένη να βρίσκει πάντα
εµπόδια στην κοµµατική ευκαιριακή εκµετάλλευση και τις ιδεοληψίες. Δυστυχώς, για άλλη µια φορά!
Παρατήρηση δεύτερη. Η Κυβέρνηση, µε το νοµοσχέδιο αυτό
ανοίγει τις πόρτες της φυλακής, όχι για να προσπαθήσει να λύσει
τα πραγµατικά προβλήµατα των πολλών µέσα σε αυτές αλλά για
να βγάλει έξω τους λίγους και συγκεκριµένους.
Παρατήρηση τρίτη. Δεν χρειαζόµαστε µπαλώµατα. Ούτε η κατάργηση φυλακών Γ’ τύπου ούτε οι οριζόντιες µαζικές απολύσεις
ακόµα και επικίνδυνων κρατουµένων λύνουν τα προβλήµατα των
φυλακών.
Πρέπει κάποια στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µιλήσουµε για µεταρρυθµιστική στρατηγική στο χώρο της ελληνικής
δικαιοσύνης. Η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει στη µεταρρύθµιση της δικαιοσύνης που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Αναµόρφωση της νοµοθεσίας, ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης και προώθηση των εναλλακτικών µεθόδων επίλυσης
διαφορών. Να προωθήσει το νέο οικογενειακό δίκαιο, να φέρει
τους νέους κώδικες δικονοµίας, το νέο Ποινικό Δίκαιο, το νέο σωφρονιστικό σύστηµα για καλύτερες συνθήκες κράτησης, για
ασφαλή συνύπαρξη για κρατούµενους και σωφρονιστικό προσωπικό, αναβάθµιση των υποδοµών και εντέλει ένα νέο δίκαιο. Όχι
πια εκδικητικό και απάνθρωπο σύστηµα ποινικής τιµωρίας.
Αυτή η µεταρρύθµιση της ελληνικής δικαιοσύνης είναι ένα
εθνικό στοίχηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και υπερβαίνει
κοµµατικές και ιδεολογικές γραµµές. Ας το προσπαθήσουµε επιτέλους. Θεωρώ ότι αξίζει. Ας µη χαθεί και αυτή η ευκαιρία, για
άλλη µια φορά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Γεννηµατά.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Βουλής, η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου και τελευταία οµιλήτρια θα είναι η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ
η κ. Κατριβάνου.
Χρόνια σας πολλά, κυρία Πρόεδρε, για την ονοµαστική σας
εορτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Σας ευχαριστώ για τις ευχές.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας απευθυνθώ µε την ιδιότητά
µου την προηγούµενη, της υπεύθυνης επί θεµάτων δικαιοσύνης,
διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την περίοδο κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε αξιωµατική αντιπολίτευση.
Θέλω να σας πω ότι το δείγµα γραφής που δίνετε ως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σε
αυτές τις λίγες εβδοµάδες διακυβέρνησης, είναι ένα δείγµα γραφής που δικαιώνει τα όνειρα, δικαιώνει τις αξίες και τις αρχές της
Αριστεράς, δικαιώνει τους αγώνες που δώσαµε σε όλη την προηγούµενη περίοδο για να προστατευθεί και να θωρακιστεί ο πυρήνας του κράτους δικαίου, του κοινωνικού κράτους δικαίου και
της δηµοκρατίας.
Κάθε σας πρωτοβουλία και κάθε σας παρέµβαση, είναι µια
προσθήκη σε αυτό το τείχος υπεράσπισης των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και της δηµοκρατίας.
Και ως Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ως έχουσα στην προηγούµενη περίοδο την ευθύνη αυτού του τοµέα, θέλω, πραγµατικά,
να σας αποδώσω αυτό που σας αξίζει και σας αναλογεί. Και θέλω

1584

να σας εκφράσω και την πολύ µεγάλη µου ικανοποίηση που οι
νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης σε αυτήν την περίοδο, ήταν όλες πρωτοβουλίες που απασχόλησαν την Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης. Ήταν πρωτοβουλίες προς
την κατεύθυνση της αποκατάστασης δικαιωµάτων και εγγυήσεων που είχαν τρωθεί και αλωθεί.
Χαίροµαι που δεν συζητάµε οικονοµικά νοµοσχέδια το ένα
µετά το άλλο. Χαίροµαι που συζητάµε για τις αξίες και τις αρχές.
Χαίροµαι που δεν διστάζετε από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης να πείτε ότι πρέπει να δικαιωθούν τα θύµατα του Διστόµου
µετά από δεκαπέντε χρόνια αµετάκλητης απόφασης. Χαίροµαι
που δεν διστάζετε µε τον ίδιο τρόπο να πείτε ότι η δηµοκρατία,
ναι, δεν φοβάται και στην Ολοµέλεια της Βουλής πρέπει να είναι
τριακόσιοι Βουλευτές.
Και χαίροµαι που αποκαλύπτεται πως εκείνοι που πιο πολύ
ενοχλούνται, είναι εκείνοι οι οποίοι εξανέστησαν και εκτινάχθηκαν ως ελατήρια όταν είπαµε ότι η λέξη «λαθροµετανάστης» είναι
µια λέξη ρατσιστική, που δεν πρέπει να έχει θέση σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα. Και εκτινάχθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας υπ’ αριθµόν 1, ο κ. Μητσοτάκης και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας υπ’ αριθµόν
2, ο κ. Γεωργιάδης. Εκείνοι διεκδικούν να µη λογοκρίνονται. Εκείνοι διεκδικούν να επαναλαµβάνουν αυτήν την βαθύτατα προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια λέξη.
Ήταν καιρός να αποκατασταθούν κάποια minima, κάποια ελάχιστα στο σωφρονιστικό σύστηµα, γιατί η κατάσταση του σωφρονιστικού συστήµατος προσβάλλει κατάφωρα τις αρχές της
δηµοκρατίας και τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα.
Η κατάσταση του σωφρονιστικού συστήµατος ήταν βαθύτατα
αντιδηµοκρατική, απάνθρωπη και εξοντωτική. Και ήταν αποκαλυπτικές κάποιες οµιλίες στην Αίθουσα που περίπου αποτέλεσαν
οµολογία ότι µε αυτήν την µεταχείριση επιχειρούν να ισοσκελίσουν την κατάργηση της θανατικής ποινής.
Δεν µπορώ να µην υπενθυµίσω ότι ένας προηγούµενος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και πρώην
Υπουργός των συγκυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας
και ΛΑΟΣ, ο πρώην Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας είναι εκ των θιασωτών της επαναφοράς της θανατικής
ποινής.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι αυτό το µήνυµα που περνάει µε
αυτές τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες θωράκισης δικαιωµάτων και
ελευθεριών, είναι ένα µήνυµα προς τους πολίτες να µη φοβούνται, να µην τροµοκρατούνται, να µην υποκύπτουν στην τροµολαγνεία και να µην ενδίδουν στην κατατροµοκράτηση, η οποία
επιχειρείται συστηµατικά µε ενέργειες, µε λόγους και µε έργα
και µε µια προπαγανδιστική απεύθυνση, που µονοσήµαντα τους
απευθύνεται από ελεγχόµενα και καθεστωτικά µέσα ενηµέρωσης.
Ειπώθηκαν πολλά για την τροµοκρατία σε βαθµό και σε διάσταση που αποτελεί κατά την άποψή µου σύληση της µνήµης
των θυµάτων τροµοκρατικών ενεργειών, τα κόκκαλα των οποίων
-πολλών από αυτούς- θα τρίζουν από τις επικλήσεις που έγιναν.
Τροµοκρατία όµως είναι µία ενέργεια, όταν διαπράττεται µε
τρόπο ή σε έκταση ή υπό συνθήκες που είναι δυνατόν να βλάψουν σοβαρά µία χώρα ή ένα διεθνή οργανισµό, µε σκοπό να εκφοβίσουν σοβαρά ένα πληθυσµό ή να εξαναγκάσουν παρανόµως
δηµόσια αρχή ή διεθνή οργανισµό να εκτελέσει οποιαδήποτε
πράξη ή να απόσχει από αυτήν ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις συνταγµατικές πολιτικές, οικονοµικές
δοµές µίας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισµού.
Και είχαµε την ευκαιρία να καταδείξουµε και είχε την ευκαιρία
να αντιληφθεί και ο απλός πολίτης ότι η µνηµονιακή διακυβέρνηση υπήρξε εξόχως τροµοκρατική, καταστροφική για τις δοµές
της χώρας, καταστροφική των θεµελιωδών συνταγµατικών πολιτικών και οικονοµικών δοµών της, παραβιαστική των αντιστοίχων
δοµών των διεθνών οργανισµών, στους οποίους ανήκει η χώρα
και σαφώς τιθέµενη υπέρ του παράνοµου εξαναγκασµού του
πληθυσµού, των πολιτών, των εργαζοµένων, των ανέργων, των
απεργών, να υποταχθούν.
Αυτό το οποίο αντιπροσώπευσε η µνηµονιακή διακυβέρνηση,
ήταν η καθεστωτική τροµοκρατία, η τεχνική δηλαδή τροµοκρά-
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τησης της κοινωνίας ως εργαλείο κατεδάφισης του κράτους δικαίου και προώθησης της µνηµονιακής δεσποτείας. Γιατί διαχρονικά η επίκληση της τροµοκρατίας, έχει υπάρξει το πλέον
αποτελεσµατικό πρόσχηµα για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών, παραβίαση στην οποία καλούνται να
συναινέσουν οι ίδιοι οι πολίτες υπό το κράτος του φόβου αλλά
και υπό την απειλή ότι θα χαρακτηριστούν συµπαθούντες την
τροµοκρατία.
Η επίκληση της τροµοκρατίας, όπως αυτή που έγινε ξανά και
ξανά σε αυτήν την Αίθουσα, είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα
της κρατικής αυθαιρεσίας προς χάριν, δήθεν, της ασφάλειας ως
υποτιθέµενου υπέρτερου αγαθού.
Οι πλέον αυταρχικές δυνάµεις, µε επίγνωση του ότι όποιοι
είναι διατεθειµένοι να εκχωρήσουν τη ζωτική ελευθερία τους για
λίγη πρόσκαιρη ασφάλεια δεν αξίζουν ούτε την ελευθερία ούτε
την ασφάλεια, αγωνίζονται να πείσουν τους πολίτες ότι κινδυνεύουν, προκειµένου οι τελευταίοι να παραιτηθούν από τα θεµελιώδη δικαιώµατα και εγγυήσεις του κράτους δικαίου, να
δεχθούν να παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές συνοµιλίες τους,
να εποπτεύονται οι διαδικτυακές επικοινωνίες τους, να καταγράφονται από κάµερες οι κινήσεις τους, να διακινούνται τα προσωπικά δεδοµένα τους από υπηρεσία σε υπηρεσία, να ερευνώνται
χωρίς ένταλµα στα σπίτια τους, να δικάζονται χωρίς να λαµβάνουν γνώση της δικογραφίας, να κρατούνται απεριόριστα χωρίς
νόµιµη αιτία και χωρίς πρόσβαση σε συνήγορο από ειδικά δικαστήρια και στρατιωτικές επιτροπές και να κλείνονται σε στρατόπεδα βασανιστηρίων και σε νέα Γκουαντάναµο, όπως φιλοδόξησαν να είναι αυτές οι φυλακές τύπου Γ’.
Είναι γνωστό όµως, κύριε Υπουργέ, και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο φόβος έχει περάσει στο απέναντι στρατόπεδο.
Φοβούνται εκείνοι οι οποίοι λυσσοµανούν εναντίον µίας διακυβέρνησης προστατευτικής για τους πολίτες και για τα δικαιώµατά τους. Φοβούνται εκείνοι οι οποίοι τρέµουν ότι ο έλεγχος
του δηµοσίου χρέους θα αναδείξει τα ανοµήµατά τους και θα
απονοµιµοποιήσει συµβάσεις ντροπής στις οποίες έχουν προβεί.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ποιοι αναλαµβάνουν να τροµοκρατούν από µιντιακού βήµατος και ποιοι αναλαµβάνουν να συκοφαντούν κάθε πρωτοβουλία η οποία κινείται προς την
κατεύθυνση της αποκατάστασης της δηµοκρατικής νοµιµότητας
και του κράτους δικαίου.
Μίλησαν πολλοί, κύριε Υπουργέ, για φωτογραφικές διατάξεις.
Μιας και έχουµε περάσει σε µια επόµενη βουλευτική περίοδο, θα
καταθέσω στα Πρακτικά –για να είναι και Πρακτικά αυτής της
βουλευτικής περιόδου- ένα πόνηµα της προηγούµενης περιόδου
της Επιτροπής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι περίπου εκατόν σαράντα τέσσερις σελίδες, λέγεται: «Η
µαύρη Βίβλος της Ντροπής» και έχει ένα ανθολόγιο φωτογραφικών διατάξεων, τροπολογιών της τελευταίας στιγµής, ρυθµίσεων
συγκάλυψης βαρύτατων αδικηµάτων, κακουργηµάτων σε βάρος
του δηµοσίου, µεταξύ των οποίων τα κακουργήµατα της
«SIEMENS», που σπεύσατε να συγκαλύψετε και τα οποία συνδέονται άρρηκτα και αδιάρρηκτα µε το δηµόσιο χρέος και µε την
επιβάρυνσή του.
Περιέχει, επίσης, τα κακουργήµατα και τα οικονοµικά αδικήµατα τραπεζών και τραπεζιτών, που δανειοδότησαν παρανόµως
κάποια κόµµατα, αλλά και τα κακουργήµατα και τα αδικήµατα διοικητών διορισµένων συγκεκριµένων δηµοσίων οργανισµών και
επιχειρήσεων, που µπατίρισαν και φαλίρισαν τις επιχειρήσεις του
δηµοσίου και εν συνεχεία απόλαυσαν τροπολογιακή ασυλία.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πόνηµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά συνέβησαν όχι βέβαια τότε που ήσασταν εσείς, κύριε
Υπουργέ, Υπουργός Δικαιοσύνης, όχι τότε που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά τότε που συνέπρατταν εν αρχή ΠΑΣΟΚ-Νέα Δηµοκρατία και ΛΑΟΣ και εν συνεχεία Νέα Δηµοκρατία-ΠΑΣΟΚ και
ΔΗΜΑΡ και εν συνεχεία Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, πασχίζοντας απελπισµένα να εξυπηρετήσουν εαυτούς και αλλήλους και
να αυτοπροστατευτούν και να προστατεύσουν. Από τι; Από τη
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δικαιοσύνη, την οποία σήµερα επικαλούνται και στην οποία αναφέρονται ως πράγµατι κατά το δέον ανεξάρτητη δηµοκρατική
λειτουργία.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Γιατί δεν φέρνετε νόµο να τα
καταργήσετε αυτά; Μη µένετε µόνο στα λόγια.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Υπουργέ, ήταν τραυµατική η εµπειρία της 9ης Δεκεµβρίου του
2014 σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, όταν συζήτησε η Ολοµέλεια της
Βουλής για έναν νεαρό απεργό πείνας, που διεκδικούσε το αυτονόητο δικαίωµα να µπορέσει να πάρει την άδεια που ο νόµος
του αναγνώριζε, έχοντας περάσει στο πανεπιστήµιο, καίτοι κρατούµενος.
Επρόκειτο για ένα νεαρό κρατούµενο, τον οποίο λίγο έλειψε
να συνθλίψει η προηγούµενη διακυβέρνηση, θέλοντας να περάσει το µήνυµα όχι της νοµιµότητας, διότι αυτήν την είχε ξεχάσει
και ξεγράψει κάθε φορά που έκλεινε τη Βουλή για να προστατευτούν κάποιοι από τις δικογραφίες των υποβρυχίων, για να περάσει το µήνυµα όχι της µη βίας αλλά αντίθετα για να περάσει
το µήνυµα της συµµόρφωσης, το µήνυµα της πειθαρχίας, το µήνυµα της υποταγής σε αυτά που ήταν οι πιο αυταρχικές αντιλήψεις και οι πιο καθεστωτικές λογικές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές και κύριοι Υπουργοί, είναι πολύ
µεγάλη η ευθύνη της Κυβέρνησης αυτής και των Κοινοβουλευτικών Οµάδων που την στηρίζουν να εµψυχώσουν την κοινωνία, να
κρατήσουν ζωντανή την αναπτέρωση και τη διεκδικητικότητα, να
ενθαρρύνουν τους πολίτες που δεν φοβούνται πια και δεν τροµοκρατούνται και δεν λυγάνε και δεν κάνουν πίσω και δεν υποκύπτουν και δεν υποτάσσονται και δεν καταπίνουν αµάσητη την
παραποιητική της πραγµατικότητας προπαγάνδα, που κάποιοι
µίσθαρνοι προσπαθούν να τους ταΐζουν είτε µέσα από τη Βουλή
είτε από τα µιντιακά µεγάφωνα και τις οθόνες.
Είναι µεγάλη η ευθύνη της Κυβέρνησης και των Κοινοβουλευτικών Οµάδων που τη στηρίζουν, να συντηρήσουν και να εµφυσήσουν ακόµη περισσότερη ελπίδα και να δικαιώσουν την
εµπιστοσύνη και την ελπίδα που απλόχερα και γενναιόδωρα –
είναι µια λέξη που δεν την ξέρετε- µας δίνουν οι πολίτες.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Το κουδούνι δεν χτυπάει τώρα;
Μόνο στον Σαµαρά χτυπάει!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Είναι
µεγάλη η ευθύνη µας να ενσαρκώσουµε το νέο παράδειγµα και
υπόδειγµα δηµοκρατικής διακυβέρνησης αλλά και δηµοκρατικής
κοινοβουλευτικής λειτουργίας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Θα µας κάνετε σεµινάριο, κυρία
Κωνσταντοπούλου; Ωραία, θα µας µάθετε και για τη δηµοκρατία
τώρα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Είναι
ευθύνη µας, επίσης, να δώσουµε µέλλον και προοπτική σε εκείνους, για τους οποίους κάποιοι εξασφάλισαν µε το που γεννιούνται, 32.000 ευρώ οφειλή, διότι κάθε µωρό που γεννιέται -µε τη
διαχείριση που δεν έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση- χρωστάει
32.000 ευρώ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κάνατε καµποτάζ και κλείνατε
εργοστάσια!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Φαντάζοµαι ότι δεν θα ακούσουµε ότι φταίνε οι γονείς του, κατά τη λογική της ισοπέδωσης και της πλήρους άρνησης ανάληψης
ευθύνης.
Το νοµοσχέδιο αυτό, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί ένα µίνιµουµ θωράκισης δικαιωµάτων και
ελευθεριών, αποκατάστασης του κοινωνικού κράτους δικαίου και
δικαίωσης αγώνων, εκείνων οι οποίοι έχουν παραµείνει πιστοί
στις βασικές αρχές και ελευθερίες, οι οποίες διαπνέουν όχι µόνο
την Αριστερά αλλά τις δηµοκρατικές κοινωνικές δυνάµεις, τα κοινωνικά κινήµατα, τη ριζοσπαστική κινηµατική εγρήγορση των πολιτών που αυτήν τη στιγµή θεριεύει και στην οποία πρωτοπορεί
η ελληνική πραγµατικότητα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Χρόνος δεν υπάρχει, κυρία Πρόεδρε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, χάλασε το κουδούνι; Πολύ δηµοκρατική είστε! Μπράβο σας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Προέδρου)
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Με
πραγµατική ανακούφιση θα υπερψηφίσω το νοµοσχέδιο και θα
σας πω καλή δύναµη στη συνέχεια των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
καλή δύναµη σε όλους µας, γιατί από τη δική µας δύναµη παίρνουν και συνεχίζουν οι πολίτες αυτής της χώρας, τους οποίους
κάποιοι θέλησαν να θυµατοποιήσουν, να τους µετατρέψουν σε θύµατα πολιτικών, αλλά οι ίδιοι πολίτες αποφάσισαν ότι θα πάρουν
τη ζωή τους στα χέρια τους, ότι δεν θα ζήσουν ζωή µισή αλλά θα
δώσουν περιεχόµενο ζωής και θα κάνουν αξιοβίωτη την πραγµατικότητά τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, σας
ευχαριστούµε.
Η κ. Κατριβάνου Βασιλική, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο
για έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Θα είµαι σύντοµη. Ξέρω ότι τελειώνει
η διαδικασία, µην ανησυχείτε.
Θα ξεκινήσω µε ευχές για την κυρία Πρόεδρο. Χρόνια της
πολλά και καλά και δυνατά!
Πριν πω δυο λόγια για το νοµοσχέδιο, πρέπει να εκφράσω και
εγώ από τη µεριά µου ότι είναι σοκαριστικό ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και ο κ. Γεωργιάδης, να πασχίζουν στην ελληνική Βουλή να καταγραφεί στα Πρακτικά ο όρος
«λαθροµετανάστης». Δεν θα µιλήσω για τον ορισµό, για το αν
υπάρχει λαθραίος άνθρωπος και λοιπά. Υπάρχει µια φοβερή απαξίωση του όρου «λαθροµετανάστη» και η Ευρώπη χρησιµοποιεί
τον όρο «άνθρωπος χωρίς χαρτιά» ή «παράτυπος».
Εγώ θα θυµηθώ, όµως, ότι όταν ήταν ο κ. Μούιζνιεκς –που αναφέρθηκε- εδώ στην Αθήνα, είχαµε µία συνάντηση Βουλευτές που
ήµασταν γύρω από το Στρασβούργο και εκεί έγινε ένας τσακωµός
µεταξύ Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή
χρησιµοποιήθηκε ξανά ο όρος «λαθροµετανάστης».
Όταν έγινε, λοιπόν, προσπάθεια µέσα σε εκείνη την αίθουσα να
εξηγηθεί στον κύριο Επίτροπο, η αιτία του τσακωµού και του δόθηκε το στίγµα και η απαξίωση που κρύβει ο όρος «λαθροµετανάστης» είπε το εξής: «Θα παρακαλέσω τους Έλληνες Βουλευτές
και την ελληνική Βουλή, να µη χρησιµοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις, οι οποίες καταγγέλλεται ότι αναφέρονται ξανά και ξανά µέσα
στο ελληνικό Κοινοβούλιο».
Μεταφέρω, λοιπόν, και πάλι, πέρα από τη δική µας διεκδίκηση
να µην ακούγονται ρατσιστικοί όροι µέσα εδώ και την επίκληση
του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα προς την
ελληνική Βουλή να µην ακούγονται ρατσιστικοί όροι από καµµία
παράταξη. Και βέβαια δεν λέω ότι αυτήν τη στιγµή δεν µιλάµε για
λαθροµετανάστες –που το επαναλαµβάνω-, αλλά δεν µιλάµε καν
για µετανάστες, για τα κύµατα που έρχονται, γιατί το κυρίαρχο
θέµα είναι οι πρόσφυγες και αυτό παρακάµπτεται.
Θα προχωρήσω τώρα µε το νοµοσχέδιο. Να πω, κύριε Υπουργέ,
ότι χαίροµαι για την αποδοχή των δύο τροπολογιών που κάναµε
τόσο για την απόσυρση του «κουκουλονόµου» όσο και για την αλλαγή στον τρόπο λήψης του DNA. Θεωρώ ότι οι αλλαγές είναι
πραγµατικά σηµαντικές και συνάδουν µε το πνεύµα του νοµοσχεδίου και την προστασία των δικαιωµάτων.
Θέλω να πω βεβαίως ότι οι όροι, όπως το προτείναµε στις τροπολογίες µας, ότι ήταν πληρέστεροι και ορθότεροι για τους λόγους που ανέπτυξα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Καταλαβαίνω την ανάγκη συγκερασµού. Δεν θα πω για τον
«κουκουλονόµο». Θα πω, όµως, για το DNA ότι είναι πολύ σηµαντικό αυτό που εισάγεται αυτήν τη στιγµή, ότι υπάρχει παρουσία
εισαγγελικού λειτουργού και τεχνικού συµβούλου πάντα στη λήψη
του DNA ως µια µεγαλύτερη εγγύηση και προστασία. Το θεωρούµε σηµαντικό.
Να τελειώσω µε το εξής: Θέλω και εγώ να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια σηµαντική βάση. Tο είπαν όλοι οι φορείς. Αν δεν
γινόταν αυτή η πρώτη παρέµβαση µέσα στις φυλακές για την αντιµετώπιση του υπερπληθυσµού, δεν θα µπορούσαν να προχωρή-
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σουν νέες δοµικές αλλαγές.
Όµως, πέρα από τον υπερπληθυσµό, είναι σηµαντικές οι παρεµβάσεις που γίνονται για την υγεία των ανθρώπων, για τους
υπερήλικες, για τους αναπήρους, για τους αρρώστους, για τους
τοξικοεξαρτηµένους, για τους ανήλικους. Είναι πάρα πολύ βασικά και σηµαντικά στοιχεία για τη στήριξη αυτών των ανθρώπων
σε µία λογική που έχουµε εµείς για το σωφρονισµό και την ασφάλεια, που λέει ότι στηρίζει τον άνθρωπο και την επανένταξή του.
Αυτό βοηθάει στο να µην υπάρχει υποτροπή και στο να µην
υπάρχει ξανά η ανακύκλωση του εγκλήµατος.
Περιµένουµε, βεβαίως, τα επόµενα νοµοθετήµατα. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια βάση τώρα, µια αρχή. Όλοι έχουµε πει ότι
χρειάζονται δοµές στήριξης, για τον κόσµο έξω, για τους ανήλικους, γι’ αυτούς που βγαίνουν από τις φυλακές και µέσα στις φυλακές χρειάζεται αλλαγή των συνθηκών. Το γνωρίζουµε. Έχουµε
συνείδηση αυτού του πράγµατος. Χρειάζεται η ενίσχυση των
εναλλακτικών µέτρων κράτησης, η ενίσχυση των αγροτικών φυλακών, πρόληψη για τις µωροµάνες.
Έχουµε πολλά να κάνουµε παρέα. Και νοµίζω ότι θα προχωρήσουµε παρέα µε πνεύµα αλλαγής, υπεράσπισης της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων, που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ µε ένα ένα
νοµοσχέδιο. Περιµένουµε και τα επόµενα νοµοσχέδια σε αυτήν
την κατεύθυνση, για την ιθαγένεια, για το σύµφωνο συµβίωσης,
τα επόµενα νοµοσχέδια εκδηµοκρατισµού, ανάσας, προάσπισης
των δικαιωµάτων και µιας ανακούφισης του κόσµου και µιας δυνατότητας να ζει πραγµατικά πιο ολοκληρωµένα, υπερήφανα και
ανθρώπινα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Κατριβάνου.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Εάν υπάρχει άλλος εισηγητής ο
οποίος επιθυµεί να δευτερολογήσει και δεν έχει δευτερολογήσει,
να το δηλώσει, ώστε να ολοκληρώσουµε σιγά σιγά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Αυτό το οποίο θα ήθελα να γίνει σαφές εδώ από την αρχή είναι
ότι στην ελληνική Βουλή βρίσκεται ένας µεγάλος αριθµός Βουλευτών-λειτουργών που οι περισσότεροι πιστεύουν στην Ευρώπη, στους ευρωπαϊκούς θεσµούς και στον ευρωπαϊκό
πολιτισµό.
Τα τελευταία χρόνια έχουµε συνηθίσει να καταλαβαίνουµε ότι
Ευρώπη σηµαίνει κάποιους κανόνες, σηµαίνει και κάποιες οικονοµικές ρυθµίσεις, µε τις οποίες πρέπει να συµµορφωθούµε και
να τις τηρήσουµε, έστω κι αν αυτό έχει ως συνέπεια τη λιτότητα
ή την ανάγκη προσαρµογής µας σε πολλούς τοµείς της κοινωνικής ζωής και προσπαθούµε στην ευρωπαϊκή και οικονοµική αυτή
κατάσταση να προσαρµοστούµε. Μοιάζει ώρες ώρες να µην
έχουµε καταλάβει ότι Ευρώπη σηµαίνει και κάτι άλλο.
Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου που
απαγορεύει τα βασανιστήρια, την απάνθρωπη και εξευτελιστική
συµπεριφορά, αναφέρεται σε πολίτες οι οποίοι µπορεί να είναι
κρατούµενοι, µπορεί να είναι δράστες εγκληµάτων και γι’ αυτόν
τον λόγο να είναι κρατούµενοι και µπορεί να έχουν ή να µην
έχουν µετανιώσει γι’ αυτό το οποίο έκαναν. Δεν έχει σηµασία για
τους ευρωπαϊκούς θεσµούς. Δεν έχει σηµασία για το κράτος δικαίου. Δεν έχει σηµασία για την παγκοσµιότητα.
Οι υποχρεώσεις του κράτους δικαίου και οι υποχρεώσεις σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των αρχών είναι ανεξάρτητες από την αδυναµία ή, αν θέλετε, και από την κακία του
προσώπου, το οποίο κάποια στιγµή µπορεί να υποβάλλεται υπό
την «οµπρέλα» των θεσµών.
Γι’ αυτόν τον λόγο, η χώρα µας ακριβώς επειδή σε κάποιες περιπτώσεις δεν προτάσσει την ανάγκη εφαρµογής των θεσµών
που αφορούν τις ελευθερίες και τα δικαιώµατα, έρχεται σε µια
δύσκολη θέση. Κι έτσι έχουµε τις έντεκα πρόσφατες καταδίκες,
µε βάση το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης της χώρας, για
παραβάσεις οι οποίες αφορούν τη βασανιστική, απάνθρωπη και
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εξευτελιστική συµπεριφορά. Και για τον ίδιο λόγο έχουµε τη δηµόσια δήλωση σε βάρος της χώρας µας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων.
Είχα την ευκαιρία και άλλη φορά να θυµίσω ότι αυτήν τη
στιγµή στη χώρα µας, βρίσκονται και πάλι εκπρόσωποι για µια
νέα επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων και αναµένουµε µια νέα κρίση, η οποία ελπίζουµε να µην
είναι και πάλι δυσµενής για τη χώρα µας.
Βεβαίως, δεν θα έπρεπε να χρειαζόµαστε το ευρωπαϊκό επιχείρηµα. Θα έπρεπε να µας αρκεί το Σύνταγµα, ο πολιτισµός µας
και το κράτος δικαίου, για να αποφύγουµε οποιαδήποτε συµπεριφορά και οποιαδήποτε θεσµική εξέλιξη που θα µπορούσε να
µας φέρει σε σύγκρουση µε τους ανώτατους χάρτες δικαιωµάτων.
Έχω την ελπίδα ότι το νοµοσχέδιο, το οποίο είχα την τιµή να
υπερασπίσω στην Αίθουσα αυτή, συµβάλλει ακριβώς σε αυτόν
τον πολιτισµό και σε αυτό το κράτος δικαίου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, στην
κατεύθυνση αυτών που είπατε, να υπενθυµίσουµε ότι το διεθνές
πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί από
τις πιο ιερές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
Οι υπερνοµοθετικής ισχύος συµβάσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µάς δεσµεύουν. Είναι πολύ σηµαντικό να
υπενθυµίζεται ότι η παραβίαση τέτοιων διεθνών υποχρεώσεων,
δηλαδή η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί και από
τα πιο σοβαρά παραπτώµατα που µπορεί να διαπράξει ένα κράτος-µέλος διεθνών οργανισµών, όπως είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τα έχουµε κάνει εσωτερικό δίκαιο εδώ και χρόνια, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχει ζητήσει τον λόγο
η εισηγήτρια της Χρυσής Αυγής για δευτερολογία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν µίλησε ο Υπουργός; Μετά την οµιλία του Υπουργού, ψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα να ευχηθώ από εµένα και από εµάς, τη Χρυσή Αυγή, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά όχι µόνο στην κυρία Πρόεδρο αλλά και
σε όποιον άλλο λέγεται Ζώης ή Ζωή.
Οι φυλακές της Ελλάδος, οι φυλακές της πατρίδος µας, δεν
είναι ό,τι καλύτερο έχουµε να προτάξουµε. Όµως και οι φυλακές
είναι ένα δικό µας κοµµάτι, οι φυλακές δείχνουν τον πολιτισµό
τον οποίο έχουµε και την παρακµή στην οποία βρισκόµαστε. Δεν
είµαστε περήφανοι για τις φυλακές µας.
Όµως, κυρία Πρόεδρε -και απευθύνοµαι και στους κυρίους συναδέλφους- στις φυλακές οδηγούνται άτοµα τα οποία έχουν καταδικαστεί σε ποινές τις οποίες έχουν επιβάλει τα δικαστήρια. Το
οξύµωρο ξέρετε ποιο είναι; Οι δικαστές επιβάλλουν κάποιες ποινές, εφαρµόζοντας νόµους τους οποίους έχουµε ψηφίσει εµείς.
Εµείς είµαστε, δηλαδή, η νοµοθετική εξουσία, εµείς είµαστε εκείνοι που ψηφίζουµε νόµους, εµείς είµαστε εκείνοι που λέµε ποια
είναι τα βαριά ή τα λιγότερο βαριά αδικήµατα και τι ποινή πρέπει
να επιβληθεί. Ο δικαστής τι κάνει; Εφαρµόζει αυτές τις εντολές
που του έχουµε δώσει εµείς. Αυτό είναι το ένα κοµµάτι. Δικάζονται οι άνθρωποι, βρίσκονται στις φυλακές. Είπαµε ότι δεν είµαστε
περήφανοι γι’ αυτό που έχουµε.
Υπάρχουν, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, καταδίκες της πατρίδος µας για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το σωφρονιστικό σύστηµα στη χώρα µας. Αυτό, όµως, είναι το ένα σηµείο.
Τι µας λένε, δηλαδή, τα δικαστήρια που µας καταδίκασαν; Μας
λένε «ανοίξτε τις πύλες, άρατε τις πύλες και βγάλτε τους όλους
έξω»; Μη φτάνουµε, δηλαδή, από το ένα άκρο στο άλλο. Υπάρχει
και µια ενδιάµεση οδός.
Εάν λειτουργούσαν οι φυλακές Α’ και Β’ τύπου, αν δηλαδή λειτουργούσαν οι φυλακές για τους υπόδικους και για τους κατάδικους, θα µπορούσαν ίσως να παρθούν, να δροµολογηθούν
κάποια µέτρα που να διευκολύνουν όλες τις πλευρές, δηλαδή και
τους υποδίκους -για τους οποίους είπαµε ότι ισχύει πάντοτε το
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τεκµήριο αθωότητας- και τους καταδίκους.
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω ότι θέλετε πολλά να κάνετε και
ίσως προσπαθείτε µε τα µέσα τα οποία διαθέτετε. Δυστυχώς,
όµως, λυπάµαι που θα το πω αλλά είναι µία από τα ίδια. Η αποσυµφόρηση των φυλακών δεν σηµαίνει ότι ανοίγουµε τις πύλες
και οριζοντίως πλέον βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι έξω, ανεξαρτήτως αν επιτεύχθηκε ο σκοπός για τον οποίο η πολιτεία και οι δικαστές τούς έστειλαν στη φυλακή. Έτσι όπως πάµε, δυστυχώς,
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα οι φυλακές θα ξαναγεµίσουν
και θα αναγκαστούµε ξανά να φέρουµε ένα άλλο σχέδιο νόµου
για µία άλλη αποσυµφόρηση.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θέλω να πω όσον αφορά στις τροπολογίες που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε τον
«κουκουλονόµο», ότι έχουµε κάποιες ενστάσεις. Δηλαδή, τι κάποιες; Πολλές ενστάσεις έχουµε!
Ξέρετε γιατί; Δεν µπορέσαµε και εµείς να καταλάβουµε για
ποιον λόγο καταργείτε πλέον την κουκούλα στη διατάραξη κοινής ειρήνης, στην απρόκλητη σωµατική βλάβη, στη βαριά σωµατική βλάβη και στη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και η κουκούλα
θεωρείται όντως ότι είναι επιβαρυντική περίπτωση όταν διαπράττεται µία ληστεία. Γιατί δηλαδή υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση;
Είναι ήσσονος σηµασίας η µία εγκληµατική πράξη από την άλλη;
Όπως είπα και χθες, κύριε Υπουργέ, θεωρούµε ότι η κουκούλα
δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος, δυστυχώς, για εµάς θεωρείται
εγκληµατικά διαστροφικό άτοµο. Επειδή, όπως είπαµε, όλοι
έχουµε µέσα µας το ζωώδες και οι περισσότεροι είµαστε εν δυνάµει εγκληµατίες, σε κάποια δεδοµένη στιγµή µπορεί να διαπράξουµε ένα αδίκηµα, ένα βαρύ έγκληµα. Όµως, υπάρχει µέσα
µας κι αυτό που λέγεται µεταµέλεια. Ωστόσο, ο άνθρωπος που
φοράει µια κουκούλα για να διαπράξει αυτά τα αδικήµατα, εκ των
προτέρων έχει πάρει την απόφαση του αµετανόητου. Και όχι
µόνο αυτό αλλά είναι και ένας άνθρωπος που ενδεχόµενα να εµπλέξει άλλους αντί γι’ αυτόν, να λειτουργήσει δηλαδή προβοκατόρικα.
Ποιος µας λέει εµάς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος προβαίνει
σε µια απρόκλητη σωµατική βλάβη, σε µια διατάραξη οικιακής
ειρήνης, δεν θα µπει µέσα σε ένα σπίτι, σε ένα χώρο φορώντας
κουκούλα και πλέον δεν θα αφήσει πίσω τα δικά του χνάρια αλλά
κάτι άλλο, µόνο και µόνο επειδή θέλει να εµπλέξει κάποιους άλλους ανθρώπους;
Θεωρούµε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα έπρεπε να γίνει δεκτή
αυτή η τροπολογία την οποία φέρατε ή –και εκεί θα συµφωνήσω
µε τον κ. Βορίδη- αν θεωρούσατε ότι πράγµατι αυτός ο «κουκουλονόµος», όπως λέγεται, προσβάλλει το νοµικό µας πολιτισµό,
τότε θα έπρεπε να πείτε ότι δεν ισχύει για καµµία από τις πράξεις
αυτές και όχι να εξαιρείτε µόνο µία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς εκτιµούµε τις φιλότιµες
προσπάθειες που κάνατε. Όµως, δεν αρκούν µόνο αυτές για να
έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα. Γι’ αυτόν τον λόγο θα ψηφίσουµε µόνο το άρθρο 1 και το άρθρο που έχει να κάνει µε την
πρόσληψη του προσωπικού στα σωφρονιστικά καταστήµατα.
Όσον αφορά τα άλλα άρθρα, έχουµε τις επιφυλάξεις µας, τις
οποίες και θα διατυπώσουµε την ώρα της ψηφοφορίας.
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι γίνεται πάντα όταν µιλάει
κάποιος;
Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Ξέρετε, επειδή είµαι καινούργια στη Βουλή –αλλά όχι νέα στην ηλικία- εδώ έπαθα ένα πολιτισµικό –επιτρέψτε µου να πω- σοκ, διότι
διαπιστώνω ότι όταν µιλάει κάποιος –και δεν αναφέροµαι µόνο
σε εµένα αλλά στον οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο- όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι εκείνη την ώρα µπορούν να κάνουν µέσα
στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου την οποιαδήποτε συζήτηση.
Κατά τα άλλα, υποτίθεται ότι ο ένας προσέχει τον άλλον.
Τελικά πολύ φοβάµαι ότι εδώ ερχόµαστε για να µιλάµε και µιλάµε για να ακούµε απλά τη φωνή µας. Λυπάµαι πάρα πάρα πολύ
γι’ αυτό, γιατί είναι και αυτό ένα δείγµα πολιτισµού. Δεν µας
φταίνε, λοιπόν, µόνο οι λέξεις ή κάποιες έννοιες. Ο καθένας µε
τη συµπεριφορά του, τον τρόπο του, τα έργα του και τις ηµέρες,
δείχνει αν είναι πολιτισµένος, δείχνει αν είναι δηµοκράτης, δείχνει αυτά που λέει και δηλώνει ότι είναι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την εισηγήτρια της Χρυσής Αυγής.
Στο σηµείο αυτό και αν δεν υπάρχει ο οποιοσδήποτε άλλος
συνάδελφος Βουλευτής ή Υπουργός που θέλει να δευτερολογήσει, νοµίζω ότι µπορούµε να προχωρήσουµε.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να µιλήσει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Όχι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ωραίο ήταν αυτό το
όχι!
Νοµίζω, λοιπόν, ότι φτάσαµε στο τέλος της συζήτησης. Πρέπει
να σας πω ότι ήταν, πραγµατικά, πολύ θετική η διεξαγωγή της
διαδικασίας, αφού µίλησαν όλοι όσοι είχαν ζητήσει να µιλήσουν
χάρη στους Αντιπροέδρους αλλά και την κυρία Αντιπρόεδρο που
κάθισε χθες τη νύχτα µέχρι αργά, προκειµένου να προχωρήσει
ο κατάλογος.
Και έτσι είχαµε σαράντα πέντε οµιλητές επί των άρθρων και
δεκατρείς προτασσόµενους, καθώς και είκοσι επτά οµιλητές επί
της αρχής. Μίλησαν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι
εισηγητές και αρκετοί Υπουργοί. Έτσι νοµίζω ότι µπορούµε να
είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι, γιατί η άσκηση δηµοκρατίας προχωράει καλά και µε περιεχόµενο.
Όπως µας είχε προαναγγελθεί από χθες, έχει υποβληθεί -υποβλήθηκε πριν από δύο ώρες περίπου, ίσως και λίγο πιο αργά- αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής οι κάτωθι υπογεγραµµένοι Βουλευτές ζητούµε διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 1, 3, 6, 9 και 12 και επί των
τροπολογιών 43/5/9-4-2015 και 46/8/14-4-2015 του νοµοσχεδίου:
«Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις».
(Η προαναφερθείσα αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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Υπογράφουν την αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία οι εξής
Βουλευτές: Μητσοτάκης Κυριάκος, Κικίλιας Βασίλης, Αθανασίου
Χαράλαµπος, Πλακιωτάκης Ιωάννης, Γεωργιάδης Άδωνις, Βεσυρόπουλος Απόστολος, Βορίδης Μαυρουδής, Στύλιος Γεώργιος,
Φορτσάκης Θεόδωρος, Αυγενάκης Λευτέρης, Βούλτεψη Σοφία,
Μπουκώρος Χρήστος, Δηµοσχάκης Αναστάσιος, Κουκοδήµος
Κώστας, Γεωργαντάς Γεώργιος, Κοψαχείλης Τιµολέων, Σκρέκας
Κώστας, Κοντός Αλέξανδρος, Κέλλας Χρήστος, Μπούρας Θανάσης, Μηταράκης Νότης, Γκίκας Στέφανος, Βαγιωνάς Γεώργιος.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, οι Βουλευτές
αυτοί που αναγνώσατε είναι εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό, κύριε
Γρηγοράκο, δεν είναι ακόµα η ώρα για την ανάγνωση του καταλόγου για να δούµε εάν βρίσκονται εδώ δεκαπέντε. Γνωστοποιώ,
ποιοι υποβάλλουν την αίτηση όπως οφείλω, κάτι που παλιά δεν
γινόταν, δεν ξέραµε ποιοι υπέβαλλαν. Και καµµιά φορά, αιφνιδιάζονταν κιόλας οι Βουλευτές, γινόταν η ανάγνωση, έλεγαν
«απόντες» και δεν γινόταν ονοµαστική. Έχετε λίγη υποµονή, θα
γίνουν όλα όπως πρέπει.
Εποµένως, θα κηρυχθεί περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’
τύπου και άλλες διατάξεις» και θα κάνουµε ξεχωριστά την ψήφιση των άρθρων στα οποία δεν υπάρχει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Εν συνεχεία, θα διακόψουµε για δέκα λεπτά, όπως
προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής, και θα προβούµε στην ονοµαστική ψηφοφορία.
Μάλιστα, προτείνω για να µην µπερδέψουµε τη διαδικασία, να
διακόψουµε τώρα και να κάνουµε συνολικά την ψήφιση εκείνων
των άρθρων στα οποία δεν υπάρχει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας -οπότε θα γίνει διά βοής, όπως προβλέπεται- και εν συνεχεία να προχωρήσουµε στην ονοµαστική ψηφοφορία, η οποία
έχει ζητηθεί, αφού πρώτα αναγνώσουµε τον κατάλογο και βρεθούν παρόντες. Φαντάζοµαι θα είναι παρόντες οι συνάδελφοι
που ζητούν να διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία.
Εν τω µεταξύ, θέλω να σας ενηµερώσω ότι όπως είχαµε πράξει
και την προηγούµενη φορά που υπήρξαν τροπολογίες -εδώ είναι
ξεκάθαρο ότι είναι απολύτως συναφείς οι τροπολογίες που γίνονται δεκτές-, θα σας διανεµηθεί το λεγόµενο από τις υπηρεσίες «σπλάχνο» του νοµοσχεδίου, όπου έχουν ενταχθεί και οι
τροποποιήσεις και οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, για να βλέπουν
όλοι ακριβώς τι ψηφίζουν και θα γίνουν όλα µε νόµιµο και δηµοκρατικό και διαφανή τρόπο.
Εποµένως, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων…
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να
λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Γεροβασίλη,
παρακαλώ έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ένα λεπτό θα µιλήσω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βεβαίως.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Επειδή υπάρχει ένα πρακτικό θέµα, γιατί
οι Βουλευτές που περιµένουν για να φύγουν, χάνουν πολλές πτήσεις…
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, όχι! Όλα θα γίνουν
όπως πρέπει, κυρία Πρόεδρε!
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: …αν είναι δυνατόν η ονοµαστική ψηφοφορία να προηγηθεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Γεροβασίλη, το
ζήτηµα είναι να τα συµπτύξουµε. Άρα, γι’ αυτό θα κάνουµε τη
σύντοµη διακοπή, να σας διανεµηθεί το νοµοσχέδιο και εν συνεχεία θα προβούµε συνολικά στην ψηφοφορία. Είναι λίγα τα
άρθρα ούτως ή άλλως. Είναι δώδεκα άρθρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου:
«Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων κατάργησης των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις».
Διακόπτουµε για δέκα (10) λεπτά και αµέσως µετά θα µπούµε
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στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Παρακαλώ να είστε πίσω σε
δέκα λεπτά ακριβώς, γιατί βάζω και το χρονόµετρο.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Σας γνωστοποιώ ότι θα διεξάγουµε µαζί την κανονική και την
ονοµαστική ψηφοφορία. Θα αναγνώσω τώρα και τον κατάλογο
των Βουλευτών που έχουν υποβάλει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν είναι παρόντες οι δεκαπέντε που χρειάζονται για να διεξαχθεί η ονοµαστική
ψηφοφορία.
Παρακαλώ τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους να προσέλθουν και να καθίσουν στα έδρανα, για να διεξαχθεί η διαδικασία της εκφώνησης.
Μητσοτάκης Κυριάκος. Παρών.
Κικίλιας Βασίλειος. Παρών.
Αθανασίου Χαράλαµπος. Παρών.
Πλακιωτάκης Ιωάννης. Παρών.
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις. Παρών.
Βεσυρόπουλος Απόστολος. Παρών.
Βορίδης Μαυρουδής. Παρών.
Στύλιος Γεώργιος. Παρών.
Φορτσάκης Θεόδωρος. Παρών.
Αυγενάκης Ελευθέριος. Παρών.
Βούλτεψη Σοφία. Παρούσα.
Μπουκώρος Χρήστος. Παρών.
Δηµοσχάκης Αναστάσιος. Παρών.
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος. Παρών.
Γεωργαντάς Γεώργιος. Παρών.
Συµπληρώθηκαν, λοιπόν, οι δεκαπέντε Βουλευτές. Είχα αναγνώσει προηγουµένως τον πλήρη κατάλογο. Παρακαλώ τις υπηρεσίες, επειδή έχετε κάνει µία κατάταξη για το παλαιό άρθρο και
τα νέα άρθρα, έχει γίνει αναρίθµηση από το Υπουργείο; Να ζητήσω από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να το διευκρινίσει, για να είναι σαφές και στη διεξαγωγή της
ονοµαστικής ψηφοφορίας. Τα άρθρα τα οποία µνηµονεύετε είναι
κατά τη νέα αρίθµηση;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κατά τη νέα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατά τη νέα αρίθµηση. Εποµένως, µιλάτε για το άρθρο 1 και για το άρθρο 3, που
αποτελούσε παράγραφο του άρθρου 2, για το άρθρο 6, που αποτελούσε επίσης παράγραφο του άρθρου 2, για το άρθρο 9, που
πρόκειται για το παλαιό άρθρο 3, και για το άρθρο 12 που αποτελεί το παλαιό άρθρο 6. Σύµφωνοι; Αυτή είναι η αίτησή σας. Το
λέω, για να είναι σαφές σε σχέση µε τη διαδικασία αλλά και µε
το τι ψηφίζετε.
Έχει διανεµηθεί σε όλες και σε όλους τους συναδέλφους η
νέα µορφή του νοµοσχεδίου. Αυτονοήτως υπάρχει και το αίτηµα
για τις τροπολογίες. Αυτές δεν αµφισβητείται ότι είναι αυτές που
µνηµονεύσαµε, η 43/5/9-4-2015 και η 46/8/14-4-2015. Τα άρθρα
ήταν το ζήτηµα, γιατί έχει υπάρξει νέα αρίθµηση µετά από πολύ
σωστή νοµοτεχνική βελτίωση και παρέµβαση και όντως έπρεπε
να χωριστούν τα άρθρα.
Για την ονοµαστική ψηφοφορία καλούνται επί του καταλόγου
οι Βουλευτές Παναγιώτα Δριτσέλη από το ΣΥΡΙΖΑ και Βασίλειος
Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία. Γενικά έχουµε πει να διεξάγεται αυτή η διαδικασία µε γραµµατείς της Βουλής. Ο κ. Κεφαλογιάννης δεν είναι εδώ; Όχι. Οπότε ελάτε, κύριε Γιόγιακα.
Οι δεχόµενοι τα άρθρα του σχεδίου νόµου και τις τροπολογίες,
ανάλογα µε το τι ζητείται, λένε «ΝΑΙ». Οι µη δεχόµενοι τα άρθρα
του σχεδίου νόµου και τις τροπολογίες λένε «ΟΧΙ». Οι αρνούµενοι ψήφο λένε «ΠΑΡΩΝ».
Ξεκινάω µε τα άρθρα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηµα
ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Όχι.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όχι.
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως το άρθρο
2 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, µειοψηφουσών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων
της Νέας Δηµοκρατίας, που ψηφίζει «ΟΧΙ», της Χρυσής Αυγής,
που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», του Ποταµιού, που ψηφίζει «ΟΧΙ», και του
ΠΑΣΟΚ, που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Όχι.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως, το άρθρο
4 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφουσών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, που ψηφίζει «ΟΧΙ», της
Χρυσής Αυγής, που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», και του Ποταµιού που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι, ναι.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως, το άρθρο
5 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφούσης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής Αυγής, που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ».
Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Όχι.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως το νέο
άρθρο 7 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφουσών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, που ψηφίζει
«ΟΧΙ», της Χρυσής Αυγής, που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», του Ποταµιού,
που ψηφίζει «ΟΧΙ», του ΚΚΕ, που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», και του
ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 8, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως το νέο
άρθρο 8 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφουσών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Χρυσής Αυγής, που ψηφίζει
«ΠΑΡΩΝ», και του Ποταµιού, που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ». Αυτές οι δύο
είναι οι µειοψηφίες.
Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 10, παλαιό άρθρο 4, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως, το νέο
άρθρο 10, παλαιό άρθρο 4, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφούσης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής Αυγής,
που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ».
Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 11, παλαιό άρθρο 5, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Παρών.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως το νέο
άρθρο 11, παλαιό άρθρο 5, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφουσών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», της Χρυσής Αυγής, που ψηφίζει
«ΠΑΡΩΝ», του Ποταµιού, που ψηφίζει «ΟΧΙ», του ΚΚΕ που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», και του ΠΑΣΟΚ, που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ».
Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 13, παλαιό άρθρο 7, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Παρών.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
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ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως το νέο
άρθρο 13, παλαιό άρθρο 7, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφουσών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», της Χρυσής Αυγής, που ψηφίζει
«ΠΑΡΩΝ», του Ποταµιού, που ψηφίζει «ΟΧΙ», του ΚΚΕ, που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», και του ΠΑΣΟΚ, που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 14, παλαιό άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Παρών.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως, το νέο
άρθρο 14, παλαιό άρθρο 8, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφουσών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», της Χρυσής Αυγής, που ψηφίζει
«ΠΑΡΩΝ», του Ποταµιού, που ψηφίζει «ΟΧΙ», του ΚΚΕ, που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», και του ΠΑΣΟΚ, που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 15, παλαιό άρθρο 9, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Παρών.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως το νέο
άρθρο 15, παλαιό άρθρο 9, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφουσών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ», της Χρυσής Αυγής, που δηλώνει
«ΠΑΡΩΝ», του Ποταµιού, που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ», του ΚΚΕ, που
δηλώνει «ΠΑΡΩΝ», και του ΠΑΣΟΚ, που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ».
Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 16, παλαιό άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι, ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Παρών.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφουσών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Ποταµιού και του
ΠΑΣΟΚ, που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 17, παλαιό άρθρο 11, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι, ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Παρών.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφούσης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ»,
της Χρυσής Αυγής, που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ», του Ποταµιού, που
δηλώνει «ΠΑΡΩΝ», του ΚΚΕ, που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ», και του
ΠΑΣΟΚ, που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Έχουµε µια τροπολογία, για την οποία δεν υπάρχει αίτηµα
ονοµαστικής ψηφοφορίας και είναι και η τελευταία ψηφοφορία
για την οποία θα διεξαγάγουµε κατά αυτόν τον τρόπο.
Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 44 και ειδικό
αριθµό 6;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η τροπολο-
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γία µε γενικό αριθµό 44 και ειδικό 6 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία,
µε µειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, που ψηφίζει «ΟΧΙ», της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής Αυγής, που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ», της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Ποταµιού, που ψηφίζει «ΟΧΙ», της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΚΚΕ, που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ», της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, που ψηφίζει «ΟΧΙ».
Τώρα θα διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία.
Το αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας είναι για πολλά άρθρα.
Θα διεξαγάγουµε µία ονοµαστική ψηφοφορία. Για την περίπτωση
που υπάρχει διαφοροποίηση επί διαφορετικών άρθρων, παρακαλώ τους τεχνικούς µας εδώ, που µας επικουρούν, να ανοίγεται
το µικρόφωνο, για να καταγράφεται καθαρά η ψήφος.
Οι αποδεχόµενοι το άρθρο ή την τροπολογία λένε «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο ή την τροπολογία λένε «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν περιέλθει στο Προεδρείο
τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 72Α’
του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την
ψήφο τους επί των άρθρων του νοµοσχεδίου και των τροπολογιών. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου από την κ.
Δριτσέλη.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει συνάδελφος
που δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Φωτεινής Αραµπατζή, κ. Παναγιώτη
Μηταράκη, κ. Εµµανουήλ Κόνσολα, κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, κ.
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, κ. Αθανάσιου Δαβάκη, κ. Σταύρου Καλαφάτη, κ. Μάξιµου Χαρακόπουλου, κ. Ιωάννη Βρούτση, κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, κ. Νικόλαου Δένδια, κ. Δηµητρίου
Κυριαζίδη, κ. Κωνσταντίνου Τζαβάρα, κ. Θεόδωρου Καράογλου,
κ. Γεωργίου Κασαπίδη, κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα, κ. Ελένης
Ράπτη, κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου, κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, κ. Βασίλειου Οικονόµου και κ. Ανδρέα Κατσανιώτη, οι
οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και
ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Επίσης, ο κ. Νικόλαος Φίλης, ο κ. Ζεϊµπέκ Χουσεϊν, η κ. Σταυρούλα Ξουλίδου, ο κ. Κωνσταντίνος Ζουράρης και η κ. Μαρία
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Κόλλια-Τσαρουχά απουσιάζουν και µε επιστολή τους µας γνωρίζουν ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΝΑΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
Παρακαλώ, όµως, τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες να είναι γνήσιες οι επιστολές. Δεν µπορεί, δηλαδή, να τις γράφετε στην
Αθήνα, ενώ σε αυτές υπάρχει επίκληση ανειληµµένης υποχρέωσης εκτός Αθηνών, γιατί αυτό είναι κοροϊδία και δεν πρέπει να
ξαναγίνει. Αφού οι συνάδελφοι θέλουν να δηλώσουν την πρόθεση ψήφου και να καταγράψουν πως διάκεινται, µπορούν στοιχειωδώς να στέλνουν πραγµατικές επιστολές. Δεν πρέπει να
κάνουµε τόσο εικονική διαδικασία. Είναι κρίµα.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής):
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διακόπτουµε για να γίνει η καταµέτρηση των ψήφων
και θα προεδρεύσει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αλέξης
Μητρόπουλος, που µου κάνει δώρο στη γιορτή µου το ότι θα συνεχίσει τη διαδικασία.
Θέλω να παρακαλέσω να έλθουν οι Βουλευτές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έχουµε να ανακοινώσουµε το αποτέλεσµα, να γίνει η ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου και να
ψηφιστεί επί του συνόλου το νοµοσχέδιο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν µπορεί να ψηφιστεί σήµερα
επί του συνόλου, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Περιµένετε, κύριε Μητσοτάκη.
Θα ψηφιστεί, λοιπόν, επί του συνόλου το νοµοσχέδιο, µε δεδοµένο ότι υπάρχει, έχει διανεµηθεί ήδη στους Βουλευτές, στο
Σώµα, το λεγόµενο «σπλάχνο» και σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά
στη ψηφοφορία που έγινε στο νοµοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε
µε αυτόν τον τρόπο, µε αρκετές τροπολογίες, υπάρχει το κοινοβουλευτικό προηγούµενο που µπορεί να…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Και µε το οποίο δεν συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Περιµένετε, κύριε Μητσοτάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, γιατί δεν πάτε να γιορτάσετε τη γιορτή σας; Αφήστε τον κ. Μητρόπουλο να προεδρεύσει. Να µην τσακωθούµε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μπορούµε, εάν θέλετε, να κάνουµε διακοπή για είκοσι τέσσερις ώρες και να ψηφίσουµε αύριο επί του συνόλου. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ωραία.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ ζητώ οι Βουλευτές να είναι εδώ να
καταγράψουν και τις αντιρρήσεις τους. Δεν είναι τώρα η ώρα για
τις αντιρρήσεις. Καταγράφω ότι έχει διανεµηθεί το νοµοσχέδιο
µε ενσωµατωµένες όλες τις µετατροπές που έγιναν. Είναι µόνο
τρεις οι τροπολογίες, ήταν όλες συναφείς. Ενσωµατώθηκε, διανεµήθηκε, θα καταγράψουµε και το αποτέλεσµα και υπάρχει η
δυνατότητα να ακολουθήσουµε το προηγούµενο που είχε υπάρξει τότε.
Θέλω να πω ότι σε αυτήν τουλάχιστον την κοινοβουλευτική περίοδο είχαµε καταγράψει ότι είναι αντικανονικό αυτό -εν αντιθέσει µε όλες τις προηγούµενες περιόδους όπου γινόταν κατά
κόρον και δεν αντιδρούσαν κάποιοι Υπουργοί και Βουλευτές- και
έχουµε φροντίσει αυτό που είναι η προϋπόθεση για την ψήφιση
επί του συνόλου, δηλαδή το να διανέµεται το νοµοσχέδιο, να έχει
εκπληρωθεί.
Περισσότερο σήµερα εγώ το προτείνω, χάριν εξυπηρέτησης
των Βουλευτών, για να µην τους φέρουµε δηλαδή επί τούτου,
µόνο για την επί του συνόλου ψήφιση. Θα τα κρίνετε και θα τα
δείτε την ώρα που θα τεθεί αυτό το θέµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αφού το θέτετε τώρα, να σας
απαντήσω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα τα κρίνετε και θα τα
δείτε την ώρα που θα τεθεί αυτό το θέµα µετά από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Τώρα είναι πρώιµο. Εγώ απλώς προειδοποιώ, γιατί δεν θέλω να αιφνιδιάζω. Γιατί έχω πολύ πικρή πείρα
από αιφνιδιασµούς και γιατί καλό είναι όλα να γίνονται µε διαφάνεια, µε δηµοκρατικό τρόπο, όχι µε «βροχή» τροπολογιών κ.λπ..
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν θέλετε να ακούσετε την απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διακόπτουµε, λοιπόν,
για την καταµέτρηση και όταν είναι η ώρα, θα κάνετε αυτά τα
οποία πρέπει να γίνουν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν θέλετε να την ακούσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εάν έχετε αντιρρήσεις
µε τη διαδικασία, θα καταγραφούν και υπάρχει η διαδικασία απόφασης του Σώµατος. Να κάνουµε κάτι αυθαίρετα χωρίς απόφαση του Σώµατος, αποκλείεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, εσείς συναδέλφους
πριν από µισή ώρα τους προτρέψατε να προηγηθούν και να ψηφίσουν, ώστε να αποχωρήσουν. Τώρα είστε ανακόλουθη. Είναι
λάθος αυτό που κάνετε.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα νοµοσχέδιο επί του συνόλου ψηφίζεται πάντα την επόµενη φορά που
θα υπάρχει νοµοθετικό έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτό, κύριε Μητσοτάκη, είναι που λέει ο Κανονισµός. Αυτό είναι που παραβιαζόταν
κατά κόρον και αντιδρούσαµε και εσείς επιµένατε να ψηφίζονται
και ήσασταν Υπουργός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εσείς δεν θέλετε να κάνετε το
σωστό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εγώ έχω την ευθύτητα να σας πω ότι ναι, έτσι λέει ο Κανονισµός. Με δεδοµένο ότι
το έχουµε ούτως ή άλλως ψηφίσει και µε δεδοµένο ότι το έχουµε
ούτως ή άλλως διανείµει µε τις αλλαγές, ώστε να είναι γνωστό
στους Βουλευτές, προτείνω να ακολουθήσουµε αυτό.
Αυτό το οποίο εσείς προτείνετε, είναι η επί του συνόλου ψήφιση να πάει τη Δευτέρα, να φέρουµε δηλαδή τους Βουλευτές
ειδικά γι’ αυτό…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν προτείνω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, αυτό είναι. Δεν
πειράζει. Κοιτάξτε, δηµοκρατία έχουµε και αυτό που πρέπει να
γίνει, θα γίνει. Μην ανησυχείτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να απαντήσω; Έχετε µονολογήσει επί πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν είναι για να απαντήσετε τώρα, γιατί δεν έχει γίνει ακόµα ανακοίνωση του αποτελέσµατος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εν πάση περιπτώσει ο Κανονισµός
ορίζει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν σας έχω δώσει
τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν σας έχω δώσει
τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν θα έπρεπε να προεδρεύετε
καν, κυρία Πρόεδρε, βάσει του Κανονισµού. Διότι πήρατε τον
λόγο πριν και δεν µπορείτε να ξανανέβετε στην Έδρα. Οπότε
εµένα µαθήµατα για τον Κανονισµό να µη µου κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη,
επειδή αυτή σας την άποψη την κάνατε και άρθρο…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Άρθρο; Πότε την έκανα άρθρο;
Δεν αρθρογραφώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, ναι. Και επειδή
προδίδεστε και προδίδονται και τα φερέφωνά σας, θέλω να σας
πω…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα µου δώσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βεβαίως, θα σας
δώσω τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κατεβείτε κάτω, κυρία Πρόεδρε,
και µιλήστε από τα έδρανα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο. Να µην κάνετε χειρονοµίες!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κατεβείτε κάτω, κυρία Πρόεδρε.
Πάλι και την ηµέρα της γιορτής σας βρήκατε να κάνετε φασαρία;
Μα δεν έχετε επιτέλους καθόλου σεβασµό για το Σώµα, κυρία
Πρόεδρε; Ήθελα να σας ευχηθώ και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βλέπω ότι διασκεδάζετε...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μιλάτε για φερέφωνα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Το τραβάτε πολύ σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βλέπω ότι διασκεδάζετε. Αυτό το οποίο επικαλείστε δεν ισχύει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί δεν ισχύει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εκείνος ο οποίος
θέλει να πάρει τον λόγο ως Βουλευτής είτε είναι Πρόεδρος είτε
είναι Αντιπρόεδρος, κατεβαίνει από το Βήµα και παίρνει το λόγο
ως Βουλευτής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Και µετά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τι «και µετά»;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Και µετά, δεν µπορεί να επανέλθει
σε αυτήν, δηλαδή στην Έδρα, πριν λήξει η συζήτηση για το θέµα
αυτό.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μάλιστα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί επανήλθατε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πριν λήξει η συζήτηση. Αυτό λέει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν επανήλθατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τι δεν επανήλθα; Ακριβώς αυτό σας λέω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Νοµίζω ότι όλοι καταλαβαίνουµε
ελληνικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Νοµίζω ότι όλοι καταλαβαίνουµε και ελληνικά και διαβάζουµε και πίσω από τις γραµµές και του Κανονισµού και των εφηµερίδων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κάντε ό,τι θέλετε, κυρία Πρόεδρε.
Εξάλλου την έχετε κάνει τη Βουλή…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όταν θα ανακοινωθεί
το αποτέλεσµα, από εκεί και πέρα θα προβάλετε και τις ενστάσεις σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γεια σας, κυρία Πρόεδρε.
Να τη χαίρεστε τη Βουλή σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κύριους και κυρίες ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(META THN KATAMETΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 249 Βουλευτές.
Επί του άρθρου 1:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 174 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 75 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ουδείς Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του νέου άρθρου 3:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 166 Βουλευτές.
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«ΟΧΙ» εψήφισαν 75 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 8 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του νέου άρθρου 6:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 152 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 75 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 22 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του νέου άρθρου 9:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 152 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 75 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 22 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του νέου άρθρου 12:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 152 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 89 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 8 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 43 και ειδικό 5:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 152 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 75 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 22 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 43 και ειδικό 5 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία.
Η παράγραφος 1 της τροπολογίας θα αποτελέσει ίδιο άρθρο
του νοµοσχεδίου. Η παράγραφος 2 τροποποιεί το νέο άρθρο 16
του νοµοσχεδίου.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 46 και ειδικό 8:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 166 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 74 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 9 Βουλευτές
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 46 και ειδικό 8 έγινε
δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
(Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:

«

1626

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1627

1628

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1629

1630

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1631

1632

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1633

1634

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1635

1636

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1637

1638

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1639

1640

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1641

1642

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1643

1644

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1645

1646

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1647

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»

1648

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών
διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου
και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής
και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για τη Δευτέρα 20-42015 και ώρα 18.00’.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Γιόγιακα και την κ. Δριτσέλη για
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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την εξαιρετική εργασία που έκαναν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.55’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) νοµοθετική εργασία, ψήφιση
στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’
τύπου και άλλες διατάξεις» και β) κοινοβουλευτικός έλεγχος,
ανάγνωση αναφορών και συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

