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Αθήνα, σήµερα στις 6 Μαΐου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΦΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας
στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
την 30η Απριλίου 2015 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία ή
δύο συνεδριάσεις και αν χρειαστεί να γίνει και τρίτη συνεδρίαση
αύριο Πέµπτη 7 Μαΐου 2015.
Από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
ανακοινώθηκε και αναρτήθηκε η έκθεση στις 4-5-2015. Στην παρούσα συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Υπενθυµίζω στο Σώµα ότι η επί της αρχής συζήτηση των νοµοσχεδίων αναφέρεται αποκλειστικά στο σκοπό και το περιεχόµενό τους σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής.
Η κατ’ αρχήν συζήτηση του νοµοσχεδίου αρχίζει µε την προφορική ανάπτυξή του από τον αρµόδιο Υπουργό. Στη συνέχεια
µιλούν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και τέλος οι Βουλευτές
που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των οµιλητών της κατ’ αρχήν
συζήτησης µε την επιφύλαξη του άρθρου 64 παράγραφος 2,
άρθρο 95 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.
Η εγγραφή στον κατάλογο των οµιλητών γίνεται από την
έναρξη της συζήτησης και ως το τέλος της οµιλίας των εισηγητών (άρθρο 96 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής). Δικαίωµα δευτερολογίας έχουν οι εγγεγραµµένοι οµιλητές και
εφόσον το ζητήσουν ως το τέλος της κατ’ αρχήν συζήτησης σύµφωνα µε το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. Οι αγορεύσεις στην κατ’ αρχήν συζήτηση του νοµοσχεδίου
διέπονται κατ’ ανάλογη εφαρµογή από τα άρθρα 64, 97 και 98
του Κανονισµού της Βουλής.
Επίσης, επιτρέψτε µου να σας ενηµερώσω ότι υπάρχουν σχετικές ενηµερώσεις από την πλευρά των κοµµάτων.
Αναφέρω συγκεκριµένα:
Από την πλευρά του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή: «Σας
ενηµερώνουµε πως για την τριακοστή πέµπτη και την τριακοστή
έκτη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής µε θέµα ηµερήσιας

διάταξης: Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις», ορίζουµε
ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Α’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης κ.
Αντώνη Γρέγο και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή
Αχαΐας κ. Μιχάλη Αρβανίτη».
Από το Ποτάµι: «Σας ενηµερώνουµε ότι στη συζήτηση επί του
σχεδίου νόµου «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας
στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις», Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας ορίζεται η Βουλευτής
κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη και ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ.
Γιώργος Μαυρωτάς».
Από το ΚΚΕ: «Στο νοµοσχέδιο «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπισης της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις», ορίζουµε ως εισηγητή τον Βουλευτή κ. Ιωάννη Γκιόκα».
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων:
«Σας γνωρίζουµε ότι στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες
διατάξεις», από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Παύλος
Χαϊκάλης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ.
Νικόλαος Νικολόπουλος».
Τέλος, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ορίζεται
ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου.
Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό, να σας ενηµερώσω
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί
εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Σταύρος Κοντονής, για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια το σχέδιο νόµου που εισάγεται από το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα ζητήµατα αντιµετώπισης της βίας στα γήπεδα. Θα ήταν καλό πριν ξεκινήσουµε
τη συζήτηση να θυµηθούµε τι κατάσταση παρέλαβε η παρούσα
Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια ήταν η πραγµατικότητα,
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την οποία παρέλαβε η Κυβέρνηση και κλήθηκε να διαχειριστεί;
Η πραγµατικότητα δεν ήταν άλλη από µία εκτεταµένη ανυποληψία του χώρου του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου. Μία απαξίωση
αυτού του χώρου από την ίδια την κοινωνία, από γεγονότα και
καταστάσεις, που είχαν συµβεί καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων.
Δεύτερον, ήταν µία αίσθηση προς την κοινωνία -η οποία δεν
ήταν αυθαίρετη, αλλά µία πραγµατικότητα- ότι αυτός ο χώρος
µαστίζεται από µία εκτεταµένη διαφθορά. Και το τρίτο, ήταν συνεχείς και µόνιµες συγκρούσεις και επεισόδια είτε οπαδών αντιπάλων οµάδων είτε οπαδών µε τις δυνάµεις της τάξης, δηλαδή
την Αστυνοµία.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλαδή, κάθε Σαββατοκύριακο –και δεν
ήταν την περίοδο που αναλάβαµε εµείς, ήταν και την προηγούµενη περίοδο µε άλλες κυβερνήσεις- είχαµε µία µόνιµη «αιµορραγία» της έννοµης τάξης εξαιτίας αυτών των συµπεριφορών, οι
οποίες πρόσβαλαν όχι µόνο τον αθλητισµό και την ιδέα του ευ
αγωνίζεσθαι αλλά και τον ίδιο τον πολιτισµό µας. Ο αθλητισµός
ούτε λίγο ούτε πολύ είχε γίνει ένα πεδίο αδυσώπητης σύγκρουσης οικονοµικών συµφερόντων, είχε γίνει ένα πεδίο στράτευσης
οπαδών -τυφλών οπαδών, τους οποίους δεν τους ενδιαφέρει
ούτε τι θέαµα υπάρχει ούτε πώς έχει διαρθρωθεί αυτό που λέµε
επαγγελµατικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα- οι οποίοι επί µονίµου
βάσεως δηµιουργούσαν καταστάσεις, που ήταν προσβλητικές
για όλους. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα. Τι υπήρχε, όµως, στο
νοµοθετικό επίπεδο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τόνισα και στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων που
είχαµε την ευκαιρία αναλυτικά να συζητήσουµε. Σε κανέναν
άλλον τοµέα της δηµόσιας ζωής δεν ήταν τόσο ελαχιστοποιηµένη η παρέµβαση του κράτους. Ελαχιστοποιηµένη, όχι σε θέµατα διοίκησης των οµοσπονδιών, αλλά σε θέµατα στα οποία το
κράτος πρέπει να επεµβαίνει και να ρυθµίζει όταν διαπιστώνει ότι
υπάρχουν κενά ή ακόµη χειρότερα παθογένειες, όπως στην περίπτωσή µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σας το κρύβω ότι οι µόνες
δυνατότητες που είχε η Κυβέρνηση µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία, ήταν να ρυθµίζει δευτερεύοντα ζητήµατα, κατά τη
γνώµη µου, όπως τα θέµατα µετακίνησης των οπαδών ή απαγόρευσης κάποιων αγώνων, αφού προηγουµένως –προσέξτε το,
όχι αυτοδυνάµως- υπήρχε πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση
και της ΔΕΑΒ, της Επιτροπής Αντιµετώπισης της Βίας και της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι εδώ η κατάσταση είχε φύγει από κάθε
έλεγχο και από κάθε παρέµβαση. Από τις πρώτες ηµέρες που
ανέλαβε η Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε οξυµένα προβλήµατα και καταστάσεις απείρου κάλους.
Ευτυχώς, δεν είχαµε νεκρό, την περίοδο τη δική µας, από τον Ιανουάριο µέχρι σήµερα. Νεκρός υπήρξε κατά την τρέχουσα αθλητική περίοδο σε αγώνα στην Κρήτη. Νεκρός σε γήπεδο! Εκεί
έχουµε καταντήσει, να υπάρχουν νεκροί. Να υπάρχουν σωµατικές βλάβες σε φιλάθλους, σε αθλητές, σε εργαζόµενους. Εκεί
έχουµε καταντήσει. Βρεθήκαµε, λοιπόν, σε αυτήν την κατάσταση.
Βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε σοβαρά επεισόδια και όταν αναφέροµαι σε σοβαρά επεισόδια εννοώ εκτεταµένα επεισόδια στα
οποία υπήρχε απειλή για την ανθρώπινη ζωή, απειλή για τη σωµατική ακεραιότητα συνανθρώπων µας, οι οποίοι µάλιστα -οι περισσότεροι από αυτούς- ήταν εργαζόµενοι στο χώρο του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου. Ήταν, δηλαδή, αθλητές, ποδοσφαιριστές µιας οµάδας, ή εργαζόµενοι συµµετέχοντες µε την ιδιότητα
του ιατρού ή του φυσιοθεραπευτή, στην αποστολή αυτής της
οµάδας σε ένα άλλο γήπεδο, όπως επίσης, είχαµε καταστροφές,
τόσο σε δηµόσια περιουσία όσο και σε ιδιωτική περιουσία.
Αυτό ήταν ένα πλαίσιο, το οποίο κατά την Κυβέρνηση δεν µπορούσε να µείνει έτσι. Έπρεπε να παρέµβουµε και µάλιστα άµεσα.
Μάλιστα, εκείνη την περίοδο η Κυβέρνηση δεχόταν είτε προτροπές είτε επιθέσεις. «Γιατί δεν παρεµβαίνει;». Μας καλούσαν
όλοι λίγο έως πολύ να παρέµβουµε, διότι αυτή η κατάσταση οµολογείτο από τους πάντες ότι δεν πάει άλλο και οµολογείτο ότι
όπως συνεχίζεται, θα έχουµε ακόµα χειρότερα φαινόµενα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας θυµίζω ότι η Κυβέρνηση άµεσα παρενέβη και απαγόρευσε
τη διεξαγωγή αγώνων για µία αγωνιστική και τη διεξαγωγή αγώνων κεκλεισµένων των θυρών για δύο αγωνιστικές. Εκείνη την
περίοδο, µε βάση το τεταµένο κλίµα που υπήρχε, τις συγκρούσεις µεγαλόσχηµων παραγόντων σε δηµόσιες συνεδριάσεις των
οργάνων, των αρχών που ήλεγχαν τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήµατα, τις συγκρούσεις οπαδών και ένα κλίµα απαράδεκτο που
είχε δηµιουργηθεί στον οπαδικό Tύπο, η Κυβέρνηση επενέβη µε
βάση τις δυνατότητες που υπήρχαν.
Θέλω να σας τονίσω ότι εξαντλήσαµε αυτές τις δυνατότητες.
Τις εξαντλήσαµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Σήµερα τι κάνουµε µε το νοµοσχέδιο που έρχεται προς συζήτηση; Νοµίζω ότι είχαµε µία πάρα πολύ καλή και εποικοδοµητική
συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε
και θα το έχετε διαπιστώσει, όχι µόνο µε βάση όσα είχα ανακοινώσει, αλλά και µ’ όσα διαλαµβάνονται στο υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν πάρα πολλές παρατηρήσεις όλων
των κοµµάτων οι οποίες ήταν προς ένταξη στο νοµοσχέδιο.
Κατά πρώτον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε την παρέµβαση του κράτους όσον αφορά στα θέµατα των διοικητικών προστίµων και των διοικητικών µέτρων κατ’ επέκταση.
Θέλω να σας πω ότι µου έκανε αλγεινή εντύπωση το γεγονός
ότι ενώ για όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής και της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα το κράτος µπορεί να παρεµβαίνει
επιβάλλοντας διοικητικά πρόστιµα όπου διαπιστώνει παραβιάσεις της νοµοθεσίας, στο χώρο του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου µ’ έναν περίεργο τρόπο κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε.
Εποµένως για πρώτη φορά έχουµε σε νόµο τη δυνατότητα του
Υπουργού -και µάλιστα µετά από πρόταση και έκφραση γνώµης
της Διαρκούς Επιτροπής για την αντιµετώπιση της βίας- να επιβάλει διοικητικά πρόστιµα και µέτρα. Θέλω δε να σας τονίσω ότι
αυτά τα διοικητικά πρόστιµα και τα διοικητικά µέτρα φτάνουν
µέχρι του σηµείου της ανάκλησης της αθλητικής αναγνώρισης,
διότι σ’ αυτές τις καταστάσεις εµπλέκονται και οµάδες, εµπλέκονται και οµοσπονδίες.
Τους κάνουµε σαφές από του Βήµατος της Ολοµέλειας ότι
αυτά που διαλαµβάνονται στο νόµο θα εφαρµοστούν µέχρι κεραίας. Να σοβαρευτούν και να αντιληφθούν ότι ο αθλητισµός δεν
είναι πεδίο αλληλοεξόντωσης, ο αθλητισµός δεν είναι πεδίο σύγκρουσης οικονοµικών συµφερόντων. Ο αθλητισµός είναι ένας
χώρος ο οποίος προσφέρεται για την ελληνική νεολαία, προσφέρεται για την ελληνική κοινωνία και µόνο θετικά έχει να δώσει.
Ας αντιληφθούν όλοι ότι πλέον βρίσκονται υπό τον έλεγχο του
νόµου και ότι η διοίκηση και οι κρατικοί θεσµοί θα κάνουν το καθήκον τους στο ακέραιο.
Για πρώτη φορά θεσµοθετούνται κυρώσεις όσον αφορά στο
θέµα της µη εφαρµογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Κύριοι Βουλευτές, θέλω να αναφέρω εδώ ότι για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την παρακολούθηση των αθλητικών χώρων, ένα
σωστό µέτρο το οποίο είχε θεσπιστεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, δυστυχώς φτάσαµε το 2015 και δεν είχε εφαρµοστεί
όπως ο νόµος προϋπέθετε.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να µας προβληµατίσει, διότι, ξέρετε, εκτός από την ανυποληψία διαφόρων τοµέων της δηµόσιας
ζωής, φτάνουµε και στην ανυποληψία της ίδιας της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Να θεσπίζουµε νόµους και αυτοί οι νόµοι να
µην εφαρµόζονται. Και γιατί δεν εφαρµόζονταν αυτοί οι νόµοι,
κύριοι συνάδελφοι; Γιατί δεν υπήρχε καµµία κύρωση.
Εµείς, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο ερχόµαστε και λέµε ότι σε κανένα γήπεδο το οποίο δεν έχει αυτό το σύστηµα που σας περιέγραψα δεν µπορεί να γίνει αγώνας Α’ Εθνικής Κατηγορίας και
στο µπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Αυστηροποιείται το πλαίσιο
των ποινικών διατάξεων. Εµπλέκονται στην απονοµή της πειθαρχικής δικαιοσύνης στο ποδόσφαιρο αποκλειστικά και µόνο τακτικοί δικαστές. Ελέγχεται η περιουσιακή κατάσταση των διαιτητών
και των παρατηρητών του ποδοσφαίρου. Γίνεται µία πρώτη αντιµετώπιση των αγώνων οι οποίοι είναι ύποπτοι χειραγώγησης.
Στελεχώνεται µε έναν ιδιαίτερο και αξιόπιστο τρόπο η Διαρκής
Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας, όσον αφορά το σώµα των παρατηρητών και καταργείται, κύριοι συνάδελφοι, αυτή η επονείδιστη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 29 του ν. 3479/
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2006, η οποία προέβλεπε ειδικά για το ποδόσφαιρο όχι καθεστώς
αυτοδιοίκησης, αλλά καθεστώς αυτονοµίας.
Και σας ερωτώ, κύριοι συνάδελφοι: Σε ποιον τοµέα της δηµόσιας ζωής το Σύνταγµα της χώρας επιφυλάσσει τέτοιο καθεστώς; Σε κανέναν. Και αν ελέγξετε την διάταξη του άρθρου 16
παράγραφος 9 του Συντάγµατος θα δείτε ότι δεν εξαιρεί κανένα
άθληµα από αυτό που ορίζει, δηλαδή τον έλεγχο και την εποπτεία του κράτους επί όλου του αθλητισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζαµε ότι µε το σχέδιο νόµου το οποίο καταθέσαµε θα προκαλούντο αντιδράσεις. Είµαστε
έτοιµοι από την αρχή σε έναν ειλικρινή, δηµόσιο και καθαρό διάλογο περί των διατάξεων. Το αποδείξαµε στην πράξη. Δηλώσαµε
κάποια στιγµή αυτής της πορείας ότι ενώ είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε όλα τα ζητήµατα που το νοµοσχέδιο θέτει, δεν δεχόµαστε τελεσίγραφα. Κι αυτό το είπαµε, το εννοούσαµε και το
κάναµε σαφές προς πάσα κατεύθυνση.
Θεωρώ πως η στάση που κράτησε η ελληνική Κυβέρνηση επί
του θέµατος αυτού, δηλαδή ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα, συζητά, όµως, µε όλους τους θεσµοθετηµένους παράγοντες, είτε
στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, οδήγησε σε µία εποικοδοµητική συζήτηση και σε µία λύση πολλών προβληµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν την περίοδο που εµείς
συζητάµε για τα ζητήµατα αντιµετώπισης της βίας, εµβρόντητη
η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί µία παρέλαση υπόπτων από
το γραφείο του αρµόδιου ειδικού ανακριτή στη Σχολή Ευελπίδων, εις βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθµό
κακουργήµατος για θέµατα του ποδοσφαίρου.
Τι σηµαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Σηµαίνει ότι
το καθεστώς το οποίο είχε θεσµοθετηθεί τα τελευταία χρόνια,
ήταν ένα καθεστώς φαυλότητας και ήταν ένα καθεστώς που παρήγαγε τέτοια φαινόµενα.
Μα, θα µε ρωτήσει κάποιος: Δεν υπήρχαν παθογένειες και
προβλήµατα παλιότερα; Υπήρχαν. Βεβαίως και υπήρχαν. Όµως,
σε αυτόν τον βαθµό, µε αυτήν τη σφοδρότητα, µε εµπλοκή τόσων πολλών για τόσα πολλά, πρώτη φορά συνέβη τα τελευταία
χρόνια στον χώρο του ελληνικού αθλητισµού.
Εποµένως η εµπλοκή της δικαιοσύνης γι’ αυτά τα ζητήµατα θα
πρέπει και εµάς να κάνει σοφότερους απ’ όλες τις απόψεις.
Θέλω στο σηµείο αυτό να τονίσω ότι µε αυτό το καθεστώς
συγκρούστηκε και η προηγούµενη κυβέρνηση και ο προκάτοχός
µου Yφυπουργός αρµόδιος για τον αθλητισµό. Προσπάθησε να
βάλει µία τάξη στο σχέδιο νόµου, το οποίο είχε φέρει προς διαβούλευση. Δεν συζητήθηκε διότι είχαµε κυβερνητική αλλαγή.
Τόνισα και τονίζω ότι στον νέο αθλητικό νόµο, τον οποίο η Κυβέρνηση θα εισηγηθεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία, κατόπιν συζήτησης και διαβούλευσης και µε τα κόµµατα, θετικές πλευρές
που υπάρχουν σ’ αυτό το νοµοσχέδιο θα τις λάβουµε σοβαρά
υπ’ όψιν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι η προσπάθεια να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση δεν ήταν προσπάθεια που προκύπτει µόνο από τη
δράση της παρούσας Κυβέρνησης ή της προηγούµενης κυβέρνησης.
Ήταν έντονος ο προβληµατισµός, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Ήταν έντονος ο προβληµατισµός και από κόµµατα τα οποία
δεν είχαν εµπλακεί µε την κυβερνητική εξουσία.
Ετέθη από πολλούς ότι υπήρχε κίνδυνος αποβολής των εθνικών οµάδων των οµαδικών αθληµάτων, αλλά και των συλλόγων,
από τα διεθνή πρωταθλήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση δήλωσε από την
πρώτη στιγµή ότι δεν είναι ούτε στις προθέσεις της ούτε στις
διαθέσεις της µία τέτοια εξέλιξη, την οποία χαρακτηρίσαµε απευκταία. Τονίσαµε, όµως, σε όλους ότι η Κυβέρνηση νοµοθετεί µε
βάση το συµφέρον του ελληνικού λαού. Γι’ αυτόν τον λόγο καλέσαµε σε εξαντλητικό διάλογο τους φορείς του διεθνούς αθλητισµού, αλλά και του εγχώριου.
Θέλω να σας πω ότι πάρα πολλά σηµεία και από τις παρατηρήσεις των φορέων αυτών είχαµε ενσωµατώσει στο τελικό σχέδιο νόµου, το οποίο καταθέσαµε στην επιτροπή. Αυτό το σχέδιο
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νόµου, ως είχαµε την υποχρέωση, µε τις νοµοτεχνικές διορθώσεις, παρεµβάσεις και βελτιώσεις, αποστείλαµε και στην ποδοσφαιρική οµοσπονδία αλλά και στις διεθνείς οµοσπονδίες -εννοώ
τη FIFA και την UEFA.
Η FIFA και η UEFA µετά την αποστολή αυτού του κειµένου µάς
έστειλαν µία επιστολή εις την οποία αναφέρονται στην ουσία
τρεις παρατηρήσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επί των παρατηρήσεων αυτών,
οι οποίες τέθηκαν από τη διεθνή οµοσπονδία, την UEFA, αλλά
είχαν και τη σύµφωνη γνώµη και της FIFA, εµείς δεν συµφωνήσαµε. Σας το λέω µε τρόπο ρητό και κατηγορηµατικό.
Η πρώτη παρατήρηση, η οποία ήταν και η πλέον ανώδυνη και
δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα -από την αρχή το σκεφτόµασταν
κι εµείς- ήταν το ζήτηµα του αποκλεισµού, µε απόφαση της Κυβέρνησης, των ελληνικών οµάδων από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα.
Σ’ αυτό το σηµείο η UEFA και στον διάλογο που κάναµε µας
παρότρυνε να διαγραφεί από το σχέδιο νόµου αυτή η διάταξη.
Είχαµε σκοπό -και τους το είπαµε- κάτι τέτοιο να το κάνουµε
δεκτό, διότι εµµέσως εξυπηρετείται αυτός ο σκοπός της Κυβέρνησης και του νόµου όταν δίνεται η δυνατότητα στην Κυβέρνηση
ακόµα και να διακόπτει εξαιτίας σοβαρών επεισοδίων βίας ένα
πρωτάθληµα. Εξυπηρετείται εµµέσως πλην σαφώς αυτός ο
λόγος.
Δεν µπορούσαµε, όµως, να συµφωνήσουµε σε αυτά που µας
πρότειναν η UEFA και η FIFA όσον αφορά το θέµα των τακτικών
δικαστών.
Επαναλαµβάνω ότι από τους πρώτους οι οποίοι έλαβαν κλήση
για απολογία σε βαθµό κακουργήµατος από τον αρµόδιο ειδικό
ανακριτή -και τους εύχοµαι να είναι αθώοι και να αποδείξουν την
αθωότητά τους, δεν τίθεται το θέµα σε προσωπική βάση- ήταν
όσοι είχαν διοριστεί από την ΕΠΟ -όχι όλοι, αρκετοί όµως- για
να στελεχώνουν τις αρµόδιες Πειθαρχικές Επιτροπές.
Γι’ αυτό επενέβηµεν κατ’ αυτόν τον τρόπο και είπαµε ότι για
να αποκτήσει το ποδόσφαιρο αξιοπιστία και ο Έλληνας φίλαθλος
να µην έχει σκιές και αµφιβολίες σχετικά µε το τι γίνεται στα πειθαρχικά όργανα, εµείς πήραµε αυτή την πρωτοβουλία.
Η πρόταση που µας έκανε εγγράφως η UEFA και η FIFA, την
οποία γνωρίζετε –εάν θέλετε µπορώ να την καταθέσω και στα
Πρακτικά- ήταν µια πρόταση µη εποικοδοµητική. Γι’ αυτό τον
λόγο µετέβην στη Γενεύη, ακριβώς για να θέσω αυτόν τον προβληµατισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από πολύωρη συζήτηση,
ειλικρινή όµως και καλής πίστης, έγιναν αµοιβαίες υποχωρήσεις
επί του θέµατος αυτού. Οι διεθνείς οµοσπονδίες δέχθηκαν πλέον
τα πειθαρχικά όργανα να τα αποτελούν τακτικοί δικαστές, όπως
επίσης και ο ασκών την πειθαρχική δίωξη να είναι εν ενεργεία εισαγγελέας. Η πρότασή τους όµως ήταν να τους επιλέγει η ΕΠΟ.
Αυτό δεν µπορούσαµε να το δεχτούµε. Προτείναµε, λοιπόν,
διάφορες εναλλακτικές λύσεις και καταλήξαµε ότι µπορεί να γίνει
δεκτό να τους επιλέγει και να τους ορίζει η ΕΠΟ, από λίστα όµως,
την οποία συγκροτεί ο προϊστάµενος του Πρωτοδικείου Αθηνών
για τους δικαστές και ο προϊστάµενος της Εισαγγελίας Αθηνών
για τους δύο εισαγγελείς οι οποίοι θα ασκούν την πειθαρχική
δίωξη.
Αυτό ήταν ένα προϊόν έντονης συζήτησης, όσον αφορά το ενδιαφέρον να βρεθεί λύση και από τις δύο πλευρές, στο θέµα της
στελέχωσης των πειθαρχικών οργάνων.
Θεωρούµε, έχοντας κατά νου το αυτονόητο, ότι η Βουλή των
Ελλήνων και η Κυβέρνηση έχουν απόλυτη και αµέριστη εµπιστοσύνη στους Έλληνες δικαστές, ότι είναι µια διάταξη που µπορεί
να βοηθήσει και να άρει τα σύννεφα και τις σκιές που υπάρχουν
πάνω από αυτές τις επιτροπές µε τον τρόπο που ήταν στελεχωµένες και λειτουργούσαν.
Το δεύτερο ζήτηµα για το οποίο υπήρξε πάλι αναλυτική συζήτηση είναι το εξής: Οι διεθνείς οµοσπονδίες είχαν κάποιες ενστάσεις σχετικά µε το άρθρο 15. Είναι ευχάριστο και ενδιαφέρον,
κύριοι συνάδελφοι, ότι οι διεθνείς οµοσπονδίες δεν έδωσαν κανέναν αγώνα – και σωστά το έκαναν- ούτε µας πρότειναν, έστω
για ένα λεπτό, να συνεχίσει να διατηρείται το καθεστώς αυτονοµίας, το οποίο είχε θεσπιστεί µε το νόµο που σας ανέφερα προ-
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ηγουµένως. Αυτό λέει πολλά.
Ζήτησαν όµως να γίνει µια προσθήκη στην παράγραφο 2, δηλαδή στη δήλωση που είχα κάνει εκεί ότι θα συµπεριληφθεί στο
νόµο, σχετικά µε το αυτοδιοίκητο. Τελικά, µετά από πολύωρη συζήτηση, καταλήξαµε στο εξής: «Θέµατα του ποδοσφαίρου και
της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας ρυθµίζονται από την ΕΠΟ στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής
λειτουργίας της και σύµφωνα µε το καταστατικό και τους κανονισµούς της, τα οποία είναι εναρµονισµένα µε το Σύνταγµα, την
κείµενη νοµοθεσία, λαµβανοµένου υπ’ όψιν πως η ΕΠΟ διαχειρίζεται τις εσωτερικές της υποθέσεις ανεξάρτητα και χωρίς επιρροή από τρίτους, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Παγκόσµιας και Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας, των οποίων είναι µέλος».
Αυτή ήταν µία πρόταση η οποία προέκυψε προχθές το βράδυ
µετά από αυτόν το διάλογο που κάναµε. Έχουµε συµφωνήσει
αυτές οι διατάξεις να µεταφραστούν και να αποσταλούν άµεσα
–όταν λέω άµεσα εννοώ αµέσως µετά την κατάθεσή τους και την
υπογραφή τους από τον αρµόδιο Υπουργό, τον κ. Μπαλτά- και
στις διεθνείς οµοσπονδίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δήλωσα και εχθές και το λέω
και ενώπιόν σας ότι δώσαµε µία σκληρή µάχη αυτούς τους µήνες
και η µάχη δεν ήταν –προσέξτε µε- µε τις διεθνείς οµοσπονδίες.
Δώσαµε µία σκληρή µάχη µε τα συµφέροντα τα οποία λυµαίνονται το ελληνικό ποδόσφαιρο και δη το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο.
Είχαµε µία συζήτηση µακρά µε εντάσεις, µε αντιπαραθέσεις,
αλλά και µε συµφωνίες µέχρι και πριν σαράντα οκτώ ώρες µε τις
διεθνείς οµοσπονδίες, τις οποίες και από του Βήµατος της Εθνικής Αντιπροσωπείας η Κυβέρνηση καλεί να παρακολουθούν µε
µεγαλύτερη προσοχή και ενάργεια τα θέµατα των αρµοδιοτήτων
τους, διότι εµείς θέλουµε την εµπλοκή τους και τη θέλουµε για
να διορθώνονται παθογένειες όχι όταν φτάνουν σε έναν υψηλό
βαθµό οπότε προκαλείται το κοινό περί δικαίου αίσθηµα, αλλά
όταν αυτές οι οµοσπονδίες διαπιστώνουν ότι υπάρχουν σοβαρά
προβλήµατα σε ζητήµατα του ελληνικού αθλητισµού, σε πρώτο
χρόνο και χωρίς να χρειάζεται η εµπλοκή της Κυβέρνησης, στο
πλαίσιο των αυτοδιοικητικών τους λειτουργιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε και η ελληνική Κυβέρνηση, αλλά πιστεύω ότι µπορούν να το εκφράσουν –και ελπίζω να το κάνουν άµεσα- και οι διεθνείς οµοσπονδίες- ότι αυτές
οι τροποποιήσεις όπως έγιναν και επί του τελευταίου εγγράφου
που µας είχαν αποστείλει µπορούν να βοηθήσουν το ελληνικό
επαγγελµατικό ποδόσφαιρο, µπορούν να βοηθήσουν τον ελληνικό αθλητισµό.
Θέλω να τελειώσω ως εξής: Καθ’ όλη αυτήν την περίοδο δεχόµαστε παραινέσεις –για να µην τις χαρακτηρίσω αλλιώς-, οι
οποίες εν πολλοίς ήταν αντιφατικές και προβληµατικές. Μας καλούσαν ορισµένοι καλοί φίλοι και καλοί άνθρωποι γενικώς –και
δεν αναφέροµαι στη Νέα Δηµοκρατία και στη συζήτηση που
έγινε, αναφέροµαι στον Τύπο, κύριε Κουκοδήµο- να αποσύρουµε
το νοµοσχέδιο γιατί θα µας το επιβάλλουν άλλοι.
Την ίδια ώρα αυτοί οι δηµοσιογράφοι µάς καλούσαν εµείς να
πάρουµε την πρωτοβουλία να αποβληθούν οι ελληνικές οµάδες
ή να αποσύρουµε τις ελληνικές οµάδες και την εθνική οµάδα από
τα διεθνή πρωταθλήµατα! Οι ίδιοι!
Αντιλαµβάνεστε ότι εδώ έχουµε µια παθογένεια η οποία ξεπερνά κάθε όριο. Οι ίδιοι άνθρωποι να µας προτείνουν τα πλέον
αντιφατικά! Οι ίδιοι άνθρωποι που µας έλεγαν να µην ασχοληθούµε µε το θέµα του αυτόνοµου της Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας µάς έλεγαν µετά να θέσουµε ζητήµατα εκλογών. Και αυτά
έγκριτοι δηµοσιογράφοι! Οι ίδιοι!
Εµείς, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούσαµε τίποτα απ’
όλα αυτά. Ακούσαµε τη φωνή της λογικής και τη φωνή του συµφέροντος του ελληνικού αθλητισµού. Και θέλω να πω ότι κάναµε
µια σοβαρότατη προσπάθεια να µην υπάρξει κανένα αρνητικό
φαινόµενο όσον αφορά αποβολή ελληνικών οµάδων πρώτα και
κύρια διότι σκεφτόµαστε την εθνική οµάδα η οποία εθνική οµάδα
και όλες οι εθνικές οµάδες δεν είναι οµάδες των οµοσπονδιών.
Είναι οµάδες που απευθύνονται στην ψυχή και στην καρδιά του
ελληνικού λαού και δίνουν χαρά στον ελληνικό λαό όταν υπάρχουν επιτυχίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον λόγο η Κυβέρνηση έκανε αυτήν την προσπάθεια και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να τύχει
της γενικότερης επιδοκιµασίας από τη Βουλή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτα Δριτσέλη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο
επί της διαδικασίας. Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και
µπορώ να πάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ο κ. Βρούτσης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο διάστηµα
ζούµε νέα κοινοβουλευτικά ήθη. Και το λέω αυτό γιατί χθες αργά
το βράδυ, καθώς είχε αποχωρήσει και η Νέα Δηµοκρατία, είδατε
να συµβαίνουν παράδοξα πράγµατα στη Βουλή.
Η κ. Κωνσταντοπούλου παραδόξως, αυτήν τη φορά σωστά
όµως, στο πλαίσιο που επιβάλλει και το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής, ζήτησε να αποσυρθούν τροπολογίες οι οποίες
χθες είχαν κατατεθεί από Βουλευτές και από Υπουργούς της Κυβέρνησης. Και είδαµε την επιβολή από την πλευρά της Κυβέρνησης οι τροπολογίες αυτές να παραµείνουν.
Και το πλέον παράδοξο είναι αυτές οι τροπολογίες την ώρα
που η χώρα καταρρέει να έρχονται ατεκµηρίωτα, αδικαιολόγητα
και χωρίς κοστολόγηση από το Λογιστήριο! Εκπέµπει το µήνυµα,
κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση ότι τακτοποιεί τους φίλους της την
κρίσιµη αυτή στιγµή για τη χώρα.
Όσο για τα υπόλοιπα τα οποία είπε ο κύριος Υπουργός, κύριε
Υπουργέ, καλωσορίζουµε στο νοµοσχέδιό σας την επιστροφή
στη λογική. Βάλατε και σηκώσατε τη σηµαία, την επιστροφή στη
λογική και την αποφυγή του Grexit του ελληνικού αθλητισµού
από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μακάρι το πνεύµα αυτό να
επικρατήσει και στην άλλη διαπραγµάτευση που κάνει η χώρα,
τη µεγάλη, για την οικονοµία της.
Όµως, παρακαλώ και τον Πρόεδρο της Βουλής και εσάς, πριν
ξεκινήσει η διαδικασία στη Βουλή για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, πρέπει και είστε υποχρεωµένος όλα αυτά τα οποία είπατε
από Βήµατος Βουλής να τα φέρετε σε κείµενα νόµου και µε τροπολογίες, για να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε επί της ουσίας.
Είναι αναγκαίο, κύριε Πρόεδρε, να έρθουν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, για να υπάρξει
η ουσιαστικά τοποθέτηση και από τη Νέα Δηµοκρατία και από τα
άλλα κόµµατα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και δεν είναι τιµητικό, κύριε Υπουργέ,
αυτό το οποίο είπατε, να πηγαίνετε άρον άρον να βλέπετε νοµικούς συµβούλους στη Γενεύη και να έρχεστε µε κείµενα τα οποία
σας υποδεικνύουν, τη στιγµή που όλον αυτόν το µεγάλο µαραθώνιο και την παλινδρόµηση µπορούσατε να τα είχατε αποφύγει
από την πρώτη στιγµή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Έτσι είναι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ τον λόγο,
διότι µερικοί εκφεύγουν και της λογικής σε αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ.
Δεν µου αρέσει να παρεµβαίνω, γιατί το θεωρώ άκοµψο. Όµως
ας αφήσουµε τους εισηγητές να µιλήσουν. Είναι και µια υποτίµηση και απαξίωση των εισηγητών αυτές οι παρεµβάσεις αυτήν
τη στιγµή. Προτείνω, λοιπόν, να µην υπάρξουν άλλες παρεµβάσεις εκ µέρους των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Παρακαλώ να δώσουµε τον λόγο στους κύριους εισηγητές…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ζητάω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν περίµενα να ακούσω αυτά που άκουσα από τον αξιότιµο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας.
Κατά πρώτον σας λέω, κύριε εκπρόσωπε, ότι αυτή η Κυβέρνηση κινείται εντός της λογικής πάντα και για όλα τα θέµατα!
Σας καλώ δε, επειδή µας καλωσορίσατε στη λογική εσείς, να
διαβάσετε όλες µου τις δηλώσεις και όλες τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, σχετικά µε αυτό που αναφέρατε –είναι αδόκιµος ο
όρος- Grexit του ελληνικού ποδοσφαίρου, δηλαδή πιθανή αποβολή των ελληνικών οµάδων.
Είχαµε πει από την πρώτη στιγµή, κύριε εκπρόσωπε της Νέας
Δηµοκρατίας, ότι η ελληνική Κυβέρνηση ούτε επιδιώκει ούτε επιθυµεί κάτι τέτοιο. Διάλογο θέλαµε. Και θέλαµε διάλογο ουσιαστικό και σε βάθος.
Το δε τελευταίο που είπατε, ότι δεν είναι τιµητικό να συζητάµε
άµεσα τα ζητήµατα τα οποία θέτουν οι διεθνείς οµοσπονδίες, δεν
το κατάλαβα. Δηλαδή αντί να µας επαινέσετε που επί του εγγράφου αυτού πήραµε εµείς την πρωτοβουλία να συζητήσουµε σηµείο-σηµείο µε τους εκπροσώπους των διεθνών οµοσπονδιών,
µας ψέγετε;
Και σας ερωτώ, κύριε Βρούτση, µιας και το θέτετε: Ο νόµος
του 2006, που εσείς είσαστε εντός της λογικής και κάνατε την
εξαιρετική διαπραγµάτευση, προϊόν ποιας κυβέρνησης είναι,
κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας;
Μήπως είναι προϊόν της δικής σας κυβέρνησης; Τη διάταξη για
αυτό το επονείδιστο, το οποίο περιέγραφε και ήταν η αυτονοµία
ειδικά του ποδοσφαίρου και της ΕΠΟ, δεν τόλµησε να την υπερασπιστεί κανείς –ούτε εσείς και πολύ καλά κάνατε- στην αρµόδια επιτροπή.
Κύριε Βρούτση, αυτά τα ζητήµατα µε απόλυτη λογική, µε απόλυτη σοβαρότητα και συνέπεια αντιµετώπισε η ελληνική Κυβέρνηση και ήρθαµε σε αυτό το σηµείο που θεωρούµε ότι είναι ένα
σηµείο τοµής για τη συνέχιση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Όσον αφορά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, ξέρετε ότι πρέπει
να υπογραφούν από τον αρµόδιο Υπουργό τον κ. Μπαλτά, ο
οποίος αυτήν την ώρα είναι σε επίσηµη επίσκεψη στο Ίδρυµα
Νιάρχου, αν έχω πληροφορηθεί σωστά. Έχουν ήδη κατατεθεί
στο αρµόδιο γραφείο της Βουλής. Αµέσως µόλις έρθει, θα υπογραφούν και θα διανεµηθούν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ποια διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Δεν µπορώ να κάνω
κάτι άλλο παρά να δώσω σε όλους τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τον λόγο. Ως Προεδρεύων και εκπρόσωπος του
Προεδρείου έχω τη γνώµη –και την καταθέτω- ότι δεν είναι το
καλύτερο δυνατό από άποψη δεοντολογίας. Έχουµε δύο εισηγητές που έχουν προετοιµαστεί για να µιλήσουν και αυτό είναι
το σωστό.
Αν θέλετε, ας πάρουν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
τον λόγο, όµως για ένα λεπτό αυστηρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε όλο το σεβασµό
στη διαδικασία, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας οφείλει να µην προσβάλλει και να µην προκαλεί τη
Βουλή. Η Βουλή απεφάνθη χθες το βράδυ µε συντριπτική πλειοψηφία για τη νοµιµότητα και τη σκοπιµότητα των κατατεθειµένων τροπολογιών, τελεία και παύλα. Αν είχαν επιχειρήµατα, ας
κάθονταν εδώ να τα πουν.
Δεύτερον, η Νέα Δηµοκρατία οφείλει να απαντήσει στο τι λέει
επί της ουσίας, γι’ αυτό το σάπιο σύστηµα που υπάρχει στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο, όπου αντί για αθλητισµό έχουµε φτάσει
στο Φαρ Ουέστ και να αφήσει τα παιχνιδάκια των λέξεων. Άλλωστε ποιου δηµιούργηµα είναι αυτή η κατάσταση που υπάρχει;
Ποιος οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συ-
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νάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
δεκαεπτά µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το
4ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Λυµπεράκη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
από το Ποτάµι, για ένα λεπτό.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς διατυπώσαµε χθες τις ενστάσεις µας µε τον πιο θεσµικό τρόπο. Μείναµε
µέχρι τις 3.00’ το βράδυ για να προσπαθήσουµε να πείσουµε τη
Βουλή.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ήµασταν καθόλου ικανοποιηµένοι από
τον τρόπο που τέθηκαν αυτές οι τροπολογίες, ακόµα και οι εµπρόθεσµες, γιατί πολλές από αυτές έχουν σηµαντικές οικονοµικές συνέπειες και δεν υπήρχε κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο.
Παρά ταύτα καταλαβαίνουµε ότι εφόσον αποφασίσαµε να δώσουµε τη µάχη θεσµικά –και έτσι πρέπει να τη δίνουµε- είναι
πάρα πολύ κρίµα να µπαίνει το ένα θέµα µέσα στο άλλο και η µια
µέρα µέσα στην άλλη, όσο και αν οι ώρες της κοινοβουλευτικής
εργασίας πολλές φορές δεν γνωρίζουν το διαχωρισµό των ηµερών και των θεµάτων.
Πραγµατικά θα ήθελα αυτή η συζήτηση για ένα τόσο σηµαντικό θέµα, που είναι η βία στον αθλητισµό, να διεξαχθεί όσο γίνεται πιο πολύ επί της ουσίας και να αποφύγουµε όλες και όλοι
τον πειρασµό να σκοράρουµε εύκολους πόντους σε βάρος της
ουσίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ.
Λυµπεράκη.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Νικολόπουλος, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα στον
εκπρόσωπο του κ. Σαµαρά, ότι κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, όσον
αφορά, τι έγινε χθες το βράδυ. Πράγµατι, έλειπαν όλοι αυτοί,
που θέλουν να είναι πρωταγωνιστές και έλαµπαν διά της απουσίας τους.
Το δεύτερο και ουσιαστικό είναι ότι κρατώ -και κρατούµε φαντάζοµαι όλοι- την παρατήρηση, το σχόλιο ή, θα τολµήσω να πω,
τον έπαινο, που ακούστηκε από τον συνάδελφο, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ. Βρούτση. Μακάρι, λέει, έτσι να καταλήξει
και η άλλη διαπραγµάτευση.
Αυτό, κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, σηµαίνει ότι η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση χαίρεται και αγάλλεται για την κατάληξη. Φαντάζοµαι ότι αυτό ήθελε να πει ο κ. Βρούτσης, όταν είπε «µακάρι
έτσι να καταλήξει και η άλλη µεγάλη διαπραγµάτευση».
Άρα, όντως ξεκινάµε και µπαίνουµε στην ουσία της συζητήσεως, έχοντας όλοι αντιληφθεί ότι αυτή η επίπονη διαδικασία
έχει φέρει τους πρώτους γλυκείς καρπούς και δεν θα είναι ούτε
το νοµοθετικό σώµα ούτε η εκτελεστική εξουσία απλοί παρατηρητές όλων αυτών των αθλιοτήτων, που οι πάντες γνωρίζουν και
καταδικάζουν. Φαίνεται όµως ότι κάποιοι µπορεί να είναι δέσµιοι
άλλων υποχρεώσεων και να µην τολµούν.
Ας ελπίσουµε ότι σήµερα ο καθένας θα διαλέξει αυτή την
υπεύθυνη στάση, που υποδείχθηκε λίγο πριν στον Υπουργό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όπως είδατε, κύριε Πρόεδρε, δεν
είχαµε καµµία διάθεση να πάρουµε τον λόγο επί της διαδικασίας,
αλλά εσείς –επιτρέψτε µου- δώσατε τη δυνατότητα στον κύριο
Υπουργό να µπει επί της ουσίας και αντιπαραθετικά, ενώ ο Κανονισµός λέει ότι έχει τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά για να παρουσιάσει το νοµοσχέδιο. Τις αντιπαραθέσεις θα τις κάνουµε
στην πορεία. Θα ξαναπάρει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Δεν έκανα καµµία αντιπαράθεση, κύριε συ-
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νάδελφε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εµείς θέλουµε να συµβάλλουµε στη
συζήτηση για την καταπολέµηση της βίας στα γήπεδα. Θα είµαστε ουσιαστικοί και µακριά από αυτές τις αντιπαραθέσεις.
Η διαδικαστική παρατήρηση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι ο
τρόπος µε τον οποίον διαπραγµατεύτηκε ο κύριος Υπουργός,
που άλλα έλεγε και άλλα θα κάνει, σχετίζεται µε το γεγονός ότι
ξεκινάµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου χωρίς να έχουµε τις διατυπώσεις του νοµοσχεδίου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Σας το είπα, κύριε συνάδελφε. Περιµένουµε την υπογραφή.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το είπατε, αλλά είναι διαδικαστική
παρατήρηση και οφείλω να την κάνω. Αυτή ήταν η πρώτη µου
διαδικαστική παρατήρηση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Κουτσούκο…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Επιτρέψτε µου. Πρώτα θα τελειώσω
και µετά µου λέτε.
Η δεύτερη διαδικαστική παρατήρηση έχει να κάνει, κύριε Πρόεδρε, µε το γεγονός ότι εχθές το βράδυ έγινε «της τροπολογίας»,
διότι η Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι συγκεκριµένες τροπολογίες είναι και αντισυνταγµατικές και άσχετες και η πλειοψηφία
τις έκανε σχετικές και συνταγµατικές.
Εάν θέλετε λοιπόν να αποφασίζει η πλειοψηφία, καταργώντας
τους κανονισµούς, µε γεια σας, µε χαρά σας. Οφείλουµε, όµως,
διαδικαστικά να το επισηµάνουµε. Είναι χρέος και καθήκον µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούκο.
Νοµίζω ότι αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε. Προχωρούµε κανονικά, δίνοντας τον λόγο στην εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δριτσέλη. Πριν, όµως, δώσω τον λόγο, έχω να κάνω µια ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων και των αναφορών
και ερωτήσεων της Πέµπτης 7 Μαΐου 2015.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 153/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Χρυσούλας Κατσαβριά-Σιωροπούλου προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κρίση στο χώρο του βιβλίου.
2. Η µε αριθµό 162/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τζαβάρα προς
τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε την καταβολή ποσοστού 1,5% των ακαθάριστων εσόδων των
τηλεοπτικών σταθµών για την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών.
3. Η µε αριθµό 151/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λάρισας του Ποταµιού κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις εκκρεµότητες του καταργηθέντος
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
4. Η µε αριθµό 156/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.
5. Η µε αριθµό 149/27-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη στάση του δικηγόρου του ελληνικού δηµοσίου στη συζήτηση της προσφυγής
στο Συµβούλιο της Επικρατείας στις 24-3-2015 του µη κερδοσκοπικού Σωµατείου «Έλληνες Φορολογούµενοι», που ζητούσε να
κριθεί αντισυνταγµατική και παράνοµη η «συµφωνία συµβιβασµού» µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της «SIEMENS».
6. Η µε αριθµό 146/27-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Λεωνίδα
Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του κυλικείου και του ανθοπωλείου που βρίσκονται εντός
του νοσοκοµείου Ζακύνθου.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 πα-
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ράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 154/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Καστοριάς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Διαµαντόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού πολιτών που εισέρχονται από τρίτες χώρες για
παροχή εξαρτηµένης και εποχικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Καστοριάς.
2. Η µε αριθµό 163/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολα
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέµα της αύξησης του ΦΠΑ σε
ορισµένα νησιά του Αιγαίου.
3. Η µε αριθµό 157/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων του οµίλου «Euromedica –Αρωγή» (Θεσσαλίας).
4. Η µε αριθµό 150/27-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναπρόσληψη
των πρώην εργαζοµένων της Αχαϊκής Τράπεζας στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Η µε αριθµό 144/27-4-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αττικής του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εύης
Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαβούλευση εν όψει του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Η µε αριθµό 115/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα κατάργησης της Ανώνυµης Εταιρείας Συστήµατος
Αµοιβών των Νοσοκοµείων (ΕΣΑΝ Α.Ε.)
7. Η µε αριθµό 105/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης του Ποταµιού κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής των Διοικήσεων Νοσοκοµειακών Μονάδων.
8. Η µε αριθµό 106/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας του Ποταµιού κ. Κυριάκου Χαρακίδη προς τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα από την κατασκευάστρια εταιρεία (Lockheed Martin) για την ανακατασκευή των πεπαλαιωµένων αεροσκαφών P-3B και των αντιπροτάσεων της
Airbus.
9. Η µε αριθµό 123/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Αθανασίου Παπαχριστόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη λήψη υγειονοµικών µέτρων για τη προστασία των πολιτών του Πύργου
Ηλείας εξαιτίας της συσσώρευσης απορριµµάτων στην περιοχή.
10. Η µε αριθµό 131/21-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την έναρξη του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’
οίκον» στα πλαίσια του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ-νέο
ΕΣΠΑ) 2014-2020 και επανεκκίνηση της οικοδοµικής δραστηριότητας.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 407/3-3-2015 ερώτηση του Δ’ Αντιπροέδρου
της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις παραιτήσεις Διοικητών Νοσοκοµείων.
2. Η µε αριθµό 336/27-2-2015 ερώτηση του Βουλευτή Κιλκίς
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Χατζησάββα
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την επίπτωση στην οικονοµία της Βορείου Ελλάδος από την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων µε τα Σκόπια.
3. Η µε αριθµό 887/17-3-2015 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασι-
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λείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση της υλοποίησης προγραµµάτων εγκεκριµένης χρηµατοδότησης ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ µέσω ΕΣΠΑ για τη
δηµιουργία εκατόν εξήντα χιλιάδων νέων θέσεων απασχόλησης.
Τον λόγο έχει η κ. Δριτσέλη, για δεκαπέντε λεπτά. Και παρακαλώ οι χρόνοι να τηρούνται, κατά το δυνατόν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν µπω στο νοµοσχέδιο, επιτρέψτε µου ένα µικρό σχόλιο,
διότι θεωρώ πολύ άστοχη –είναι προσωπική µου άποψη- την παρέµβαση του κ. Βρούτση.
Δεν νοµίζω ότι αντιστοιχεί ούτε στο πνεύµα ούτε στο ζήτηµα
το οποίο προσεγγίζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά ούτε
και στις προσπάθειες, κύριε Βρούτση, και της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου, αλλά και όλων των κοµµάτων, που στην αρµόδια επιτροπή µε πολύ µεγάλη προσοχή εισακούστηκαν και πολλά
πράγµατα από αυτά που ειπώθηκαν έχουν µπει στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Από την άλλη, είναι κρίµα ένα τόσο σηµαντικό θέµα να χρησιµοποιείται για µικροπολιτικές σκοπιµότητες, για περί όνου σκιάς
ζητήµατα να τορπιλίζεται µια συζήτηση. Παρ’ όλα αυτά είναι επιλογή σας. Δεν χρειάζεται να πούµε κάτι άλλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο-τοµή για τον ελληνικό αθλητισµό, ένα νοµοσχέδιο που αλλάζει σελίδα στα αθλητικά δρώµενα της χώρας, αλλά συνάµα κάνει
πράξη και τη λαϊκή απαίτηση για κάθαρση, διαφάνεια, αξιοπιστία
και δικαιοσύνη.
Έχουν ειπωθεί και έχουν γραφτεί πολλά το τελευταίο διάστηµα σχετικά µε την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να αλλάξει
την εικόνα που επικρατεί στον επαγγελµατικό αθλητισµό. Είναι
γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια αρχικά επιχειρήθηκε να αποδοµηθεί, έπειτα δαιµονοποιήθηκε και στο τέλος λοιδορήθηκε.
Όλες, όµως, οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό και καµµία δεν
ευοδώθηκε, ακριβώς γιατί η αναγκαιότητα αυτής της παρέµβασης επιβεβαιώνεται κάθε µέρα από την ίδια την αθλητική επικαιρότητα.
Χρειάζεται µια δραστική απάντηση σε ένα πρόβληµα το οποίο
όλοι οµολογούµε ότι τροφοδοτεί µίσος, βία και ρατσιστικές συµπεριφορές. Η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
µε αίσθηµα ευθύνης, µε συντονισµένες προσπάθειες, µε συνεχή
ουσιαστικό διάλογο και πνεύµα συνεργασίας κατάφερε να άρει
κάθε σκιά καχυποψίας σχετικά µε τις πραγµατικές της προθέσεις.
Εξάλλου, εξ αρχής το µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση ήταν
σαφές και καθαρό: Συνεργασία κατά της διαφθοράς, σεβασµός
στους νόµους, αποφασιστικότητα για σύγκρουση µε όλο το παθογενές σύστηµα. Αυτό, άλλωστε, απαιτεί η ίδια η κοινωνία, η
οποία έχει απαξιώσει πλήρως το θέαµα που παρουσιάζει σήµερα
ο επαγγελµατικός αθλητισµός.
Όλο και πιο συχνά στις αθλητικές αναµετρήσεις, στα ελληνικά
γήπεδα η βία επισκιάζει το θέαµα. Τα σκάνδαλα κουρελιάζουν
τις αθλητικές αξίες και ο νικητής τις περισσότερες φορές φαίνεται να είναι η ανοµία και το οπαδικό µίσος.
Μέσα σε αυτό το κλίµα ακούγεται από διάφορες πλευρές ότι
η πολιτεία επιχειρεί να παραβιάσει µε αυτό το νοµοσχέδιο τα δικαιώµατα των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών, αναγκάζοντάς
τες, για παράδειγµα, να λογοδοτούν στον αρµόδιο για τα ζητήµατα του αθλητισµού Υπουργό ή σε πειθαρχικά όργανα στα
οποία συµµετέχουν τακτικοί δικαστικοί λειτουργοί.
Εδώ θα ήθελα να υπογραµµίσω επί της αρχής ότι µε πρόσχηµα, µε φύλλο συκής την ιδέα της αυτοοργάνωσης του αθλητικού κινήµατος –η οποία οµολογουµένως είναι µία επαναστατική
ιδέα- οργανωµένα συµφέροντα λυµαίνονται τον επαγγελµατικό
αθλητισµό και επιχειρούν να διατηρήσουν το καθεστώς ατιµωρησίας στο οποίο έχουν µάθει να κινούνται.
Αυτά τα συµφέροντα, όµως, δεν πρόκειται να σταµατήσουν
την Κυβέρνηση. Οι νόµοι θα εφαρµοστούν και οι πραγµατικές µεταρρυθµίσεις για τη δηµοκρατική και ριζοσπαστική ανασυγκρότηση του ελληνικού αθλητισµού θα προχωρήσουν.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, η ελληνική Κυβέρνηση επιχειρεί να προωθήσει µία πρώτη δέσµη µέτρων για την απαλλαγή
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του ελληνικού επαγγελµατικού αθλητισµού από τα φαινόµενα
βίας που τον ταλαιπωρούν τόσα χρόνια.
Πόσες φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια έχουµε καταδικάσει ραντεβού θανάτου; Πόσες φορές ζωές
έχουν κινδυνεύσει, πόσες περιουσίες έχουν καταστραφεί και βέβαια, πόσες φορές έχουµε ντραπεί από τη βία των λεκτικών ή
των ρατσιστικών επιθέσεων στους αθλητικούς χώρους; Σε πόσες
περιπτώσεις ο οπαδικός Τύπος έχει παρακινήσει το µίσος, καλώντας σε πόλεµο τις οργανωµένες στρατιές οπαδών;
Και επειδή οι διαπιστώσεις αυτές δεν είναι θεωρητικές, επιτρέψτε µου να καταθέσω στα Πρακτικά ορισµένα πρόσφατα
πρωτοσέλιδα οπαδικών εφηµερίδων, διαφόρων αποχρώσεων, τα
οποία φέρουν τίτλους µίσους όχι µόνο µετά από ντέρµπι στο
εσωτερικό, αλλά και στο πλαίσιο µεγάλων αναµετρήσεων ελληνικών οµάδων ή ακόµη και της Εθνικής Ελλάδος.
Είναι τίτλοι που κυριολεκτικά ντρέπεται κάποιος ακόµη και να
διαβάσει. «Σκυλιά του πολέµου», διαβάζουµε κάπου, µετά από
νίκη ελληνικής οµάδας στο µπάσκετ. Δεν τολµώ καν να αναφέρω
τον υπότιτλο. «Πόλεµος στη Μόσχα» είναι ο τίτλος άλλης εφηµερίδας πριν από αγώνα ελληνικής οµάδας στην Ευρώπη. «Το
νου σας» είναι ο τρίτος τίτλος οπαδικής εφηµερίδας, δείχνοντας
οπαδούς να επιτίθενται µε ρόπαλα και καπνογόνα και τέλος, το
πιο εντυπωσιακό, πριν από το παιχνίδι της εθνικής οµάδας µε την
Ουγγαρία, ο τίτλος αθλητικής εφηµερίδας σοκάρει: «Πνίξτε
τους». Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Παναγιώτα Δριτσέλη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτήν την εικόνα, λοιπόν, στον επαγγελµατικό αθλητισµό της
χώρας συµπληρώνουν και οι δικαστικές έρευνες για την εξάρθρωση εγκληµατικών οργανώσεων στο ποδόσφαιρο: ογκώδεις
δικογραφίες χιλιάδων σελίδων, εµπλοκή ποδοσφαιρικών παραγόντων, στηµένοι αγώνες και κάθε παθογένεια που µπορεί κανείς
να σκεφτεί.
Και µετά απ’ όλα αυτά, τίθεται ένα κραυγαλέο ερώτηµα: Δικαιούται η πολιτεία να σιωπά και να µένει άπρακτη; Πώς πρέπει
να απαντήσει σε όλα αυτά η Κυβέρνηση, για να προστατεύσει
κυρίως τον αθλητισµό, αλλά και την ίδια την κοινωνία απ’ αυτήν
την κατάσταση; Σ’ αυτό το ερώτηµα καλούµαστε να απαντήσουµε όλοι, όπως ακριβώς επιχειρεί να απαντήσει και το παρόν
νοµοσχέδιο.
Μάλιστα, επειδή κάποιοι έχουν σπεύσει να διαρρήξουν τα ιµάτιά τους µε την υποτιθέµενη κατ’ εκείνους παραβίαση του αυτοδιοίκητου, κραυγάζοντας και κινδυνολογώντας για «ποδοσφαιρικό Grexit», καλό θα ήταν να γνωρίζουν ότι η ίδια η UEFA έχει
δηλώσει αποφασισµένη να βοηθήσει την πολιτεία να καθαρίσει
µια για πάντα απ’ αυτό το απόστηµα.
Ο κ. Ινφαντίνο, ο οποίος επισκέφθηκε και τη χώρα µας και µε
τον οποίο είχαµε την ευκαιρία όλα τα κόµµατα να συναντηθούµε,
δήλωσε ξεκάθαρα ότι είναι στο πλευρό της ελληνικής πολιτείας,
για να παταχθεί άµεσα η ανοµία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι
διεθνείς πρακτικές, όπως είναι ο Κώδικας Ηθικής της FIFA για
παράδειγµα, οφείλουν να εφαρµοστούν και στη χώρα µας και να
αποκλείονται άµεσα από το ποδόσφαιρο παράγοντες που εµπλέκονται σε σκάνδαλα; Μ’ αυτά ακριβώς καλεί και ο κ. Ινφαντίνο τη
χώρα µας και τους φορείς του ποδοσφαίρου να συµπορευτούν,
όσο και αν αυτά ενοχλούν, όσο και αν αυτά δεν βολεύουν.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε επιχειρεί να εξοπλίσει την πολιτεία, αλλά και την κοινωνία, µε µια πρώτη δέσµη απαντήσεων στο
ζήτηµα της βίας και της ανοµίας στον επαγγελµατικό αθλητισµό.
Σαφώς και το θέµα της βίας είναι ένα πολύπλευρο ζήτηµα. Γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι δράσεις της Κυβέρνησης δεν πρόκειται να σταµατήσουν εδώ. Ωστόσο, άµεσα µ’ αυτό το νοµοσχέδιο παρέχονται συγκεκριµένες δυνατότητες δράσης στον
αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, ενώ εξοπλίζεται και η δικαιοσύνη µε όλο το απαραίτητο θεσµικό οπλοστάσιο, για να µπορεί να απαντά αποτελεσµατικά στα υπάρχοντα προβλήµατα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η πρώτη δέσµη µέτρων του νοµοσχεδίου αφορά τη δυνατότητα του Υπουργού να παρεµβαίνει πειθαρχικά σε περίπτωση
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που αθλητικές ανώνυµες εταιρείες δεν συνεργάζονται µε την πολιτεία για την αντιµετώπιση της οπαδικής ή της ρατσιστικής βίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
αλλά αδυνατούµε να παρακολουθήσουµε τη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Πετράκο, δεν
έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αν οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας θέλουν να συνεννοηθούν µεταξύ τους, ας πάνε έξω να
συζητήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Πετράκο, δεν
έχετε τον λόγο.
Συνεχίστε, κυρία Δριτσέλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Επειδή πανευρωπαϊκά υπάρχει σε
σχέση µ’ αυτό το θέµα µια µεγάλη συζήτηση, δηλαδή αν η ευθύνη των επεισοδίων είναι του ατόµου που τα διαπράττει ή αν
υπάρχει και συλλογική ευθύνη εκείνου που ενδεχοµένως να τα
ανέχεται ή να τα παρακινεί, το νοµοσχέδιο εισάγει συγκεκριµένες
πρόνοιες και για τις δύο περιπτώσεις.
Σε περίπτωση που οι οµάδες δεν συνεργάζονται µε την πολιτεία, τότε οι διοικητικές ποινές προβλέπουν πρόστιµα και αποκλεισµούς από αθλητικές διοργανώσεις, οι οποίες κλιµακώνονται
µε βάση την αρχή της αναλογικότητας.
Σε ό,τι αφορά την ποινική αντιµετώπιση των δραστών βίαιων
επεισοδίων, εισάγονται επιβαρυντικές περιπτώσεις στα σχετικά
άρθρα του Ποινικού Κώδικα, τα οποία αφορούν ιδιαίτερα βίαιες
και ρατσιστικές συµπεριφορές.
Στο ίδιο επίπεδο, για αδικήµατα που δεν επιφέρουν την ποινή
της φυλάκισης, προβλέπεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να
επιβάλει στον καταδικασθέντα να παραµένει στην οικία του κατά
τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για όσο διάστηµα διαρκεί η
αναστολή της ποινής.
Ένα δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα είναι η ευθύνη του οπαδικού
Τύπου. Η πολιτεία εξοπλίζεται µε τα κατάλληλα νοµικά εργαλεία,
ώστε να σταµατήσει η υποκίνηση του οπαδικού ή του ρατσιστικού µίσους από τα οπαδικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Προφανώς και δεν τίθεται θέµα χειραγώγησης της ελευθερίας
της έκφρασης, αλλά γι’ αυτόν τον λόγο το νοµοσχέδιο καθιστά
υπεύθυνους τους ιδιοκτήτες ή τους υπεύθυνους των µέσων στη
διαδικασία γνωµοδότησης για τη λήψη πειθαρχικών αποφάσεων.
Ισχυροποιεί τη θέση των λειτουργών της ενηµέρωσης. Έχουµε
καταθέσει και µία τροπολογία γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την αδέσµευτη και υγιή δηµοσιογραφία και θεωρώ
ότι η Κυβέρνηση σύσσωµη προωθεί το κοινωνικό αγαθό της ενηµέρωσης για την κάλυψη αθλητικών γεγονότων, την ελεύθερη είσοδο των φωτορεπόρτερ. Την τροπολογία αυτή νοµίζουµε ότι το
Υπουργείο θα δει θετικά.
Σε ό,τι αφορά τα στάδια, από το νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι
δεν θα επιτρέπεται η διεξαγωγή επαγγελµατικών αγώνων στα γήπεδα που δεν έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και των µέσων ηλεκτρονικής εποπτείας. Με τον
τρόπο αυτόν εισάγεται ένα σαφές πλαίσιο αποτροπής της βίας,
αλλά και της φοροδιαφυγής και της οικονοµικής απάτης.
Παρά τις αντιδράσεις –για ακατανόητους λόγους- το µέτρο θα
εφαρµοστεί µε την εναλλακτική δυνατότητα για όσες οµάδες
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσαρµοστούν για την
επόµενη χρονιά, να αγωνίζονται κεκλεισµένων των θυρών. Η πολιτεία είναι κάθετη στο θέµα αυτό. Τα συστήµατα αυτά έχουν κοστίσει στο ελληνικό δηµόσιο περί τα 15 εκατοµµύρια ευρώ και
επιτέλους θα πρέπει να λειτουργήσουν.
Τρίτο ζήτηµα είναι η λειτουργία των συνδέσµων οργανωµένων
οπαδών. Με το νοµοσχέδιο αυτό δίνεται διορία τριών µηνών σε
όλες τις λέσχες φιλάθλων να λειτουργήσουν νόµιµα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προµηθεύονται εισιτήρια ούτε να µισθώνουν χώρους για τη στέγασή τους.
Οι παραβάσεις αυτών των απαγορεύσεων θα επισύρουν σοβαρότατες ποινές.
Τέταρτο θέµα είναι η πάταξη της οικονοµικής απάτης στον
επαγγελµατικό αθλητισµό. Δίδεται η δυνατότητα ο Υπουργός να
διενεργεί ελέγχους «πόθεν έσχες» σε διαιτητές, βοηθούς διαιτητών και παρατηρητές διαιτησίας, ενώ ταυτόχρονα η πολιτεία εξοπλίζεται µε σύγχρονο νοµικό οπλοστάσιο για την καταπολέµηση
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της χειραγώγησης αγώνων και της στοιχηµατικής απάτης.
Ένα άλλο ζήτηµα είναι η συγκρότηση των πειθαρχικών οργάνων του επαγγελµατικού αθλητισµού. Προβλέπεται η συγκρότηση των οργάνων αυτών µε τακτικούς δικαστές και εισαγγελείς.
Έχουν γραφτεί πολλά σε σχέση µε αυτό το θέµα. Αναφέρθηκε
και ο κύριος Υπουργός. Θα ήταν χρήσιµο να τονιστεί, όµως, ότι
η ίδια η αθλητική πραγµατικότητα επιβάλλει την αναγκαιότητα
αυτής της ρύθµισης. Η ατιµωρησία που επικρατεί τόσα χρόνια
στο χώρο του επαγγελµατικού αθλητισµού οφείλεται κυρίως
στην κατάχρηση της αυτονοµίας που προβλεπόταν µε το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο.
Και έχει ενδιαφέρον να δούµε και την ευρωπαϊκή εµπειρία στο
θέµα αυτό, όπου τίθεται ένα σηµαντικό ερώτηµα: Γιατί σε άλλες
χώρες η αθλητική δικαιοσύνη λειτουργεί και µάλιστα άµεσα; Γιατί
στην Ιταλία, για παράδειγµα, η αθλητική δικαιοσύνη εξαρθρώνει
σκάνδαλα και τιµωρεί οµάδες, όσο δηµοφιλείς και αν είναι αυτές;
Αυτό θα πρέπει να µας προβληµατίσει όλους.
Από την άλλη, τακτοποιούνται οι οικονοµικές εκκρεµότητες
των αθλητικών οµώνυµων εταιρειών που µισθώνουν αθλητικούς
χώρους. Οι εταιρείες καλούνται να ρυθµίσουν άµεσα τις οφειλές
τους, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα µπορούν να συµµετάσχουν στα πρωταθλήµατα. Με αυτό το νοµοσχέδιο η ανοχή σε
συµπεριφορές ασυνέπειας τερµατίζεται και όλοι καλούνται να
είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις τους.
Το παρόν, όµως, νοµοσχέδιο αναβαθµίζει και τη θέση των
αθλητών. Με τις διατάξεις του θεσπίζεται η αµοιβαιότητα ανάµεσα στις υποχρεώσεις των συλλόγων και των αθλητών, διασφαλίζοντας έτσι και τυπικά τα δικαιώµατα των τελευταίων.
Στο ίδιο επίπεδο θεσπίζονται µια σειρά από διατάξεις που αναβαθµίζουν τον αθλητισµό ΑΜΕΑ. Συγκεκριµένα θεσπίζεται η δυνατότητα άδειας µε αποδοχές στους αθλητές, στους προπονητές και στους φορείς του αθλητισµού ΑΜΕΑ για τη συµµετοχή
τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ζητήσω να συµπεριληφθεί, κύριε
Υπουργέ, η φράση «σχετικές διατάξεις» στην παράγραφο 3 του
άρθρου 11 και για τους αθλητές των προεθνικών οµάδων. Το
έχουµε ξαναπεί. Είναι σηµαντικό, γιατί οι αθλητές αυτοί που συµµετέχουν σε CHAMPIONS LEAGUE κωφών, συµµετέχουν σε µία
διοργάνωση η οποία επισήµως είναι αναγνωρισµένη από την
UEFA και στην οποία συµµετέχει µόνο η ελληνική οµάδα και κατακτά και την πρώτη θέση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Το έχουµε βάλει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ωραία.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η Κυβέρνηση µε αυτό το
νοµοσχέδιο επιχειρεί να απαντήσει άµεσα σε µια κατάσταση που
όλοι µας αναγνωρίζουµε ως προβληµατική, αλλά που επί χρόνια
δεν έχουµε αντιµετωπίσει ουσιαστικά. Σε αυτή την προσπάθεια
έχουµε σύµµαχό µας την ίδια την αθλητική κοινότητα, την ελληνική κοινωνία, αλλά και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αθλητικές
αρχές.
Σε αυτήν την κατεύθυνση αναζητούµε τη συναίνεση όλων των
δηµοκρατικών πολιτικών πτερύγων, ώστε όλοι µαζί να προχωρήσουµε στην απαλλαγή του ελληνικού αθλητισµού από τις παθογένειές που τον ταλαιπωρούν διαχρονικά. Με αυτή την επιδίωξη
συνεργαζόµαστε µε όλους τους φορείς και από τη θέση της Κυβέρνησης συντονίζουµε τις προσπάθειές µας, ώστε το κλίµα
στον ελληνικό αθλητισµό να αλλάξει και η χαρά του παιχνιδιού
να κερδίσει επιτέλους το µαύρο της βίας και της ανοµίας.
Τέλος, όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις του Υφυπουργού
Αθλητισµού και της ελληνικής Κυβέρνησης, που διεξήγαγε και
µε την ευρωπαϊκή και την Παγκόσµια Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, πραγµατικά θα πρέπει να επιχαίρουµε όλοι και όλη η ελληνική κοινωνία, γιατί η πολιτεία κατάφερε να κάνει κατανοητές τις
θέσεις της και να ολοκληρώσει µια προσπάθεια στην οποία οι
διεθνείς αρχές τελικά στάθηκαν στο πλευρό µας. Αυτή αποτελεί
άλλωστε και την καλύτερη απάντηση σε όλες αυτές τις κινδυνολογίες ορισµένων οι οποίοι ατυχώς επένδυσαν πολιτικά στο ποδοσφαιρικό Grexit.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ.
Δριτσέλη και γιατί κράτησε µε άψογο τρόπο το χρόνο της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο
Ψυχικού (A’ Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει για δεκαπέντε λεπτά ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος.
Ορίστε, κύριε Κουκοδήµο, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω καταλάβει ποιο νοµοσχέδιο συζητάµε σήµερα εδώ, αυτό της επιτροπής ή κάποιο άλλο;
Επιτρέψτε µου ανοίγοντας την τοποθέτησή µου να σας πω δυο
λόγια για τον αθλητισµό, γιατί πραγµατικά πιστεύω ότι πρέπει να
ακουστούν σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Διότι µιλάµε µέρες τώρα
για τα προβλήµατα της βίας, τη διαφθορά στα γήπεδα και τους
αθλητικούς χώρους και δεν σταθήκαµε όσο θα έπρεπε στο κοµµάτι που λέγεται «αθλητής», στους ανθρώπους δηλαδή που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, που στερούνται πολλά πράγµατα
της καθηµερινότητάς τους και αφιερώνουν τη ζωή τους στον
αθλητισµό. Και εννοώ τη φράση «αφιερώνουν τη ζωή τους στον
αθλητισµό» και αυτοί και οι οικογένειές τους.
Στη σηµερινή Βουλή υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι,
κύριε Υπουργέ, που αφιέρωσαν µεγάλο κοµµάτι της ζωής τους
στον αθλητισµό. Για όλους εµάς λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µια συζήτηση που έχει στο επίκεντρο τον αθλητισµό, δεν είναι ασκήσεις
επί χάρτου, δεν είναι επίδειξη ισχύος ή δηλώσεις εντυπωσιασµού. Για όλους εµάς, κύριε Υπουργέ, η πολιτεία όφειλε να ανοίγει τους δρόµους στον αθλητισµό και όχι να τους κλείνει.
Απευθύνεστε, λοιπόν, σε ανθρώπους που ένα κοµµάτι της
ζωής τους πέρασε µέσα σε γήπεδα και αθλητικούς χώρους, σε
ανθρώπους που υπηρέτησαν µε ήθος και αξιοπρέπεια τις ιδέες,
τις αξίες και τα ιδανικά του αθλητισµού και όχι σε ανθρώπους
που για χάρη των κοµµατικών τους επιταγών θα επιχειρήσουν να
βάλουν εµπόδια σε οτιδήποτε καλό επιχειρεί να κάνει η πολιτεία.
Αυτούς έπρεπε να ακούσετε και όχι τις υποδείξεις της UEFA.
Δεν θέλω να οξύνω τα πνεύµατα, αλλά µιλάµε για «κωλοτούµπα». Θεωρώ δε πως αν η «κωλοτούµπα» ήταν άθληµα, θα είχατε
πάρει το πρωτάθληµα και αν ήταν εργόχειρο, θα είχατε κάνει την
προίκα σας!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε για «κωλοτούµπα».
Όµως, κύριε Υπουργέ, θα µας βρείτε µπροστά σας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Στην επιτροπή γιατί… (δεν ακούστηκε).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Θα τα πω παρακάτω.
Θα µας βρείτε µπροστά σε κάθε αντίθετη περίπτωση, είτε σήµερα είτε αύριο, και στο νοµοσχέδιο που θέλετε να φέρετε αν
είναι αντίθετο µε όσα ορίζουν οι διεθνείς κανονισµοί για τον
αθλητισµό.
Αυτά θέλησα να πω εισαγωγικά, γιατί αντιµετωπιστήκαµε εχθρικά στη διαδικασία της διαβούλευσης…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Τώρα, λοιπόν, λέτε… (δεν ακούστηκε).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: …ενώ θα έπρεπε να χρησιµοποιήσετε και την εµπειρία που έχουµε και τη γνώση µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εβδοµάδες τώρα ειπώθηκαν και
γράφτηκαν πάρα πολλά για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως
απόψεις, θέσεις, σχόλια, κρίσεις, ακόµα και επικρίσεις. Κοινός
παρονοµαστής όλων µας είναι η παραδοχή ότι υπάρχουν σοβαρές παθογένειες στο χώρο του ποδοσφαίρου, τις οποίες και πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Το θέµα µας είναι το πώς. Και εδώ είναι
το µεγάλο ζητούµενο, εδώ ήταν και το σηµείο διαφωνίας που εί-
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χαµε µε τον κύριο Υπουργό. Γιατί επέλεξε ο κύριος Υπουργός το
δρόµο της ρήξης πριν ακόµα ακούσει, πριν ακόµα συζητήσει µε
κάποιον από εµάς.
Είπαµε έγκαιρα σε όλους τους τόνους, κύριε Υπουργέ, ότι
πρόκειται για ένα αποσπασµατικό νοµοσχέδιο, που δεν δίνει λύσεις. Φτάσαµε, λοιπόν, στο «παρά πέντε», για να αναγκαστείτε
επιτέλους να επιστρέψετε στην πραγµατικότητα. Ξοδέψαµε ουσιαστικό χρόνο για διάλογο, για να σας πείσουµε ότι ένα πιθανό
Grexit θα ήταν καταστροφικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χρειάστηκε να φτάσουµε κυριολεκτικά στην κόκκινη γραµµή, για να
σταµατήσετε την προσφιλή σας τακτική να στέλνετε τελεσίγραφα και µάλιστα σε διεθνείς οµοσπονδίες, για να έρθετε σήµερα να κάνετε βελτιώσεις.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν προηγήθηκε αυτή η διαδικασία που
σας είπα; Αυτό λέγαµε εξ αρχής, αυτό ζητούσαµε και στην επιτροπή. Προς τι αυτός ο θόρυβος δηλώσεων και εντυπωσιασµού,
όπως «δεν κάνω πίσω», «δεν δέχοµαι τελεσίγραφα» και όλα τα
άλλα που µας είπατε;
Εµείς σας είπαµε στην επιτροπή ότι δεν µπορούµε να πετάξουµε στα σκουπίδια ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, επειδή
αδυνατείτε να βρείτε λύση.
Γιατί για εµάς αυτό το νοµοθέτηµα, όπως κατατέθηκε αρχικώς,
ήταν δήλωση αδυναµίας επίλυσης του προβλήµατος. Είναι υπαρκτό πρόβληµα. Συµφωνούµε όλοι. Δεν είστε ο µόνος σε αυτήν
την Αίθουσα –ξέρετε- κύριε Υπουργέ, που έχετε παιδιά. Και τα
δικά µας τα παιδιά πηγαίνουν στο γήπεδο και θέλουµε να γυρίσουν πίσω ασφαλή.
Λύση υπάρχει, κύριε Υπουργέ και το ξέρετε και το ξέρουµε και
όλοι όσοι υπηρετήσαµε στον τοµέα του αθλητισµού από οποιαδήποτε ιδιότητα. Γνωρίζουµε τις δυσκολίες που έχετε και αντιµετωπίζετε. Γνωρίζουµε τα προβλήµατα και ξέρουµε ότι είναι
µεγάλα. Όµως, δεν γίνεται να τα ισοπεδώσουµε όλα και να τα
ξαναχτίσουµε από την αρχή. Και ευτυχώς, το αντιληφθήκατε
έστω και την τελευταία στιγµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία αποδεικνύει
και σήµερα ότι τηρεί υπεύθυνη πολιτική στάση και δεν κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Θεωρήσαµε εξ αρχής ότι
οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της βίας στα γήπεδα συνολικά και όχι αποσπασµατικά, µε ένα συνολικό νοµοσχέδιο. Καταθέσαµε τις διαφωνίες µας στη φιλοσοφία και τον
τρόπο και στην ουσία. Αυτό που είπαµε σε όλους τους τόνους
εξ αρχής είναι ότι η βία κυριαρχεί παντού, κύριε Υπουργέ. Είναι
έκδηλη η επιθετικότητα ακόµη και στη δουλειά, στο σχολείο, στο
δρόµο, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην οικογένεια και στη δηµόσια ζωή. Σας αναφέρω το παράδειγµα του κ. Βαρουφάκη.
Αφού, λοιπόν, συνειδητοποιήσαµε το πρόβληµα αυτό, η ίδια η
Κυβέρνηση έρχεται εδώ και αγνοεί και ενθαρρύνει µε την παραδοχή ότι η βία µπορεί να είναι δικαιολογηµένη κάποιες φορές,
αντί της απόλυτης παραδοχής ότι η βία πάντα και παντού, χωρίς
καµµία εξαίρεση είναι αδικαιολόγητη.
Και είπαµε πολύ απλά -κάναµε προτάσεις στην επιτροπή, αλλά
δεν τις ακούσατε- ότι µε την παιδεία και τη σωστή διαπαιδαγώγηση κάναµε το «Σχολικό Αθλητισµό» µε τον κ. Λοβέρδο στη
διάρκεια της θητείας µου στο Υπουργείο. Συνεχίστε το, είναι ένα
πολύ καλό πρόγραµµα. Χρειάζεται δηµόσιος διάλογος και κανόνες. Διάλογο µε εµάς δεν κάνατε, κύριε Υπουργέ. Ισχυρίζεστε
εδώ ότι µιλήσατε µε όλους. Με εµάς, δεν µιλήσατε. Χρειάζονται
πολιτικές πρόληψης και όχι καταστολής. Εσείς πάτε µε ποινές,
χωρίς να έχετε κάνει πριν κάτι γι’ αυτό. Χρειάζεται καταπολέµηση
της ανεργίας, βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των µέσων
ενηµέρωσης και της αντικειµενικής ενηµέρωσης, σύναψη διακρατικών συµφωνιών.
Βγάλτε τα ακουστικά από τα αυτιά σας και καθίστε να ακούσετε την εµπειρία των ξένων πώς λύσανε το πρόβληµα, κύριε
Υπουργέ.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε υπέρ της αυστηροποίησης των ποινών.
Είµαστε υπέρ! Το είπαµε και στην επιτροπή, δεν θα είµαστε ανακόλουθοι. Θέλουµε να εφαρµοσθεί ένα αυστηρό πλαίσιο ποινών
για όσους ασκούν βία στα γήπεδα. Όµως, αυτό θέλουµε να το
κάνουµε µέσα στην Ευρώπη και µε βάση τους Διεθνείς Οργανισµούς και αυτά που ορίζουν αυτοί.
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Θα κάνω µία αναφορά και στα δύο άρθρα για την παιδεία. Επαναλαµβάνουµε για ακόµη µία φορά, ότι στην παιδεία και ειδικότερα σε θέµατα που προκαλούν αναστάτωση στην εκπαιδευτική
κοινότητα, είµαστε πολύ συγκεκριµένοι στην τοποθέτηση. Λείπει,
όµως, ο κύριος Υπουργός. Θεωρούµε ότι πάλι στο παρά πέντε
φέρνετε δύο άρθρα, µε συγχωρείτε για την έκφραση, κύριε
Υπουργέ, «τσόντα» σε ένα νοµοσχέδιο για τη βία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Γιατί λέτε ότι λείπει ο Υπουργός; Δεν είµαι
εγώ εδώ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Για τον κ. Κουράκη λέω,
κύριε Υπουργέ, όχι για εσάς.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια εδώ ο
Υπουργός…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Και συζητάµε ήδη στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το νοµοσχέδιο για την παιδεία. Και αυτό βέβαια, είναι αποσπασµατικό και -όπως αναφέρθηκε και στην επιτροπή- περιλαµβάνει ρυθµίσεις µεταβατικού και
πιλοτικού χαρακτήρα.
Ας έρθει, επιτέλους, ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο για να συζητήσουµε όλα τα θέµατα που αφορούν την κοινωνία, όχι µε αποφάσεις και νόµους µεταβατικού ή πιλοτικού χαρακτήρα.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα εκφράσει µία
ευχή και σε δηλώσεις προς τους δηµοσιογράφους στο Υπουργείο, αυτό το νοµοσχέδιο να περάσει οµόφωνα από την Βουλή
των Ελλήνων, ακριβώς γιατί µία τέτοια απόφαση, πέραν όλων
των άλλων διαφωνιών που έχουµε, θα έχει ένα σηµαντικό συµβολισµό για την ίδια την κοινωνία.
Χαιρόµαστε που επικράτησε η λογική, έστω και την τελευταία
στιγµή, µε δεδοµένο, όµως, ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι µε τον
αθλητισµό φορείς και οι διεθνείς Οµοσπονδίες, θα εκφραστούν
θετικά όταν λάβουν υπ’ όψιν τους το τελικό νοµοσχέδιο.
Δηλώνουµε ότι θα επιφυλαχθούµε, εκτός και εάν µε αυτά που
µας φέρατε έστω και την τελευταία στιγµή, συµφωνήσουν και η
UEFA και είναι διατυπωµένα σωστά µε βάση τις υποδείξεις που
σας κάναµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουκοδήµο που έδωσε τη δυνατότητα µε τον χρόνο που τον τήρησε και µε το παραπάνω, να µπορέσουν να µιλήσουν και άλλοι
Βουλευτές στη συνέχεια.
Προχωράµε στους ειδικούς αγορητές.
Τον λόγο έχει εκ µέρους του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
ο κ. Αντώνιος Γρέγος για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τείνει αυτό το νοµοσχέδιο από «νοµοσχέδιο Κοντονή» να µετατραπεί σε «νοµοσχέδιο ΟΥΕΦΑ ή FIFA». Φυσικά και συµφωνούµε να είστε σε επικοινωνία µε τις διεθνείς και παγκόσµιες
Οµοσπονδίες, αλλά όχι αυτές οι Οµοσπονδίες να µας υποδεικνύουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και
στον ελληνικό αθλητισµό.
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις»: Θεωρούµε
ότι είναι ιδιαίτερης σηµασίας καθώς αφορά ένα µεγάλο µέρος
των πολιτών µε πολλές, όµως, κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές προεκτάσεις.
Όπως σας είπαµε και στην επιτροπή, το φαινόµενο της βίας
στα γήπεδα είναι πράγµατι σύνθετο ως προς τα αίτια, την εκδήλωση και τα αποτελέσµατα.
Πραγµατικά µου κάνει εντύπωση το ότι µιλάτε για την καταπολέµηση της βίας, τη στιγµή που η περιοχή των Εξαρχείων και
άλλες περιοχές της χώρας είναι άβατα και τη στιγµή που συνεχίζεται η δράση των κουκουλοφόρων στα κέντρα των πόλεων.
Το θέµα της βίας στα γήπεδα είναι για εµάς πρωτίστως θέµα
παιδείας και ενηµέρωσης. Η πρόληψη είναι το πρώτο στάδιο από
το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουν τα αρµόδια Υπουργεία.
Ως προς την πρόληψη απαιτούνται ενέργειες από τα Υπουργεία που αφορούν την ενηµέρωση µαθητών και φοιτητών, σχετικά µε το φαινόµενο που, δυστυχώς, έχει στοιχίσει ανθρώπινες
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ζωές. Μιλάω για ενηµέρωση σε σχολεία, σε πανεπιστήµια, σε
αθλητικούς συλλόγους, σε σωµατεία. Αυτή η ενηµέρωση µπορεί
να γίνει από έγκριτους νοµικούς, καθηγητές αθλητικής ψυχολογίας, αξιωµατικούς της Αστυνοµίας, αθλητές που είναι πρότυπα
και φυσικά, πάνω απ’ όλα, από εµάς τους ίδιους ως µέλη της κοινωνίας σαν οικογενειάρχες, αλλά και ως Βουλευτές.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής µια δήλωση Βουλευτή της Χρυσής Αυγής εν όψει ενός τελικού κυπέλου Ελλάδος
µεταξύ δυο οµάδων. Αναφέρει η δήλωση: «Η διεξαγωγή ενός τελικού Κυπέλλου µεταξύ δυο ιστορικών οµάδων πρέπει επιτέλους
να γίνει µια γιορτή και µια διαφήµιση του αθλητισµού. Κανέναν
δεν θα ωφελήσουν βίαιες ενέργειες που µόνο συγκεκριµένα συµφέροντα επιθυµούν. Η πολιτεία οφείλει, όµως, να προασπίσει τη
σωµατική ακεραιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια όλων
των φιλάθλων και κυρίως όλοι να σκεφτούν ότι κανένα κύπελο
δεν έχει µεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή».
Είναι δήλωση στα µέσα ενηµέρωσης. Την καταθέτω για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα δήλωση, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μια που συνοµιλείτε, κύριε Υπουργέ, και µε τον κ. Ιφαντίνο, µε
την ΟΥΕΦΑ και µε τη FIFA, εµείς θεωρούσαµε πολύ καλό και σκόπιµο στη συνάντηση που είχατε -και επειδή έχει και εθνικές προεκτάσεις το θέµα- να είχε τεθεί το εξής θέµα: Είχαµε καταθέσει
και ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα,
αλλά και µια επιστολή και προς τη FIBA και προς τη FIFA, τονίζοντας ότι πρέπει να σεβαστεί το θέµα του ονόµατος. Λέγαµε σε
αυτές τις επιστολές ότι δεν µπορεί σε καµµία αθλητική οργάνωση να χρησιµοποιείται ο όρος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Καταθέτω τα σχετικά έγγραφα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεχίζω στο νοµοσχέδιο:
Η πρόληψη θα έχει ελάχιστο οικονοµικό κόστος, αλλά τεράστια αποτελέσµατα. Εξαιρώ, βέβαια, τα τεχνικά µέσα που συµβάλλουν στην πάταξη του φαινοµένου. Είναι πραγµατικά πρόβληµα η τοποθέτηση καµερών σε µικρά δηµοτικά στάδια, όπως
είπα και στην επιτροπή, όπου και εκεί, δυστυχώς, γίνονται επεισόδια. Στα µεγάλα στάδια υπάρχουν και µάλιστα έχουν δαπανηθεί εκατοµµύρια ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων στην επιτροπή
ακούστηκαν πράγµατα λίγο-πολύ γνωστά. Συµφέροντα, κάθετη
και οριζόντια διαπλοκή, έλεγχος οµάδων, διαχείριση εγγυητικών
επιστολών, ενηµερώσεων και πιστοποιητικών.
Επίσης, ακούστηκαν κρίσεις περί λογοκρισίας του Πανελληνίου Συλλόγου Αθλητικού Τύπου, πράγµατα που είναι αντίθετα
µε το αθλητικό ιδεώδες.
Εµείς από την πλευρά µας στην επιτροπή τονίσαµε τις κυρώσεις που πρέπει να υπάρχουν και τις χρονοβόρες σκοπούµενες
παραλείψεις που παρατηρούνται. Τονίσαµε ότι πράγµατι πρέπει
να επιβάλλονται πρόστιµα για παραβάσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποτροπής, αλλά χωρίς αυτά να είναι υπέρογκα και να
έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα.
Εδώ τίθεται το εξής ερώτηµα: Πώς ακριβώς θα κρίνεται το
εύρος των επεισοδίων και πώς θα γίνεται ο καταµερισµός ως
προς τις ευθύνες των οπαδών;
Να γίνω πιο συγκεκριµένος: Φανταστείτε να γίνει µια σύρραξη
οπαδών εκτός αγωνιστικού χώρου. Πώς θα καταµεριστούν αυτές
οι ευθύνες;
Επίσης, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι σύνηθες το φαινόµενο της µετακύλισης ευθυνών, το οποίο, δυστυχώς, θα συνεχίσει να υφίσταται. Ζητούµε παράλληλα µε την πάταξη της βίας,
την κάθαρση του χώρου του ποδοσφαίρου, τη διαφάνεια, την
ισονοµία, αλλά και την ασφάλεια και το σεβασµό των φιλάθλων
και των αθλητών.
Συµφωνήσαµε µε την αναβάθµιση της ΔΕΑΒ, η οποία είναι το
κυρίαρχο Όργανο της πολιτείας για την αντιµετώπιση της βίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

στον αθλητισµό. Οι παρατηρητές πρέπει να συντάσσουν εκθέσεις, να τηρούν αρχείο και κυρίως να είναι αµερόληπτοι.
Επισηµάναµε το ρόλο της Αστυνοµίας όσον αφορά το σχεδιασµό, αλλά και τον κίνδυνο που διατρέχουν όσοι συµµετέχουν σε
τέτοιες επιχειρήσεις. Να πούµε ξανά εδώ ότι πολλοί αστυνοµικοί
έχουν πέσει θύµατα τέτοιων συµπεριφορών.
Απαιτούµε την παραδειγµατική τιµωρία στις περιπτώσεις που
ακούγονται αντεθνικά συνθήµατα σε αγώνες.
Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, φοβούµαστε ότι είναι
ένας προποµπός φακελώµατος και πιθανής κακής χρήσης προσωπικών δεδοµένων. Δεν ξέρουµε ποιος θα διαχειρίζεται αυτή
τη βάση δεδοµένων και τι θα γίνεται µε τη σχετική καταστροφή.
Θεωρούµε, επίσης, απαραίτητη την παράσταση εισαγγελέα σε
παιχνίδια µεγάλης επικινδυνότητας, κάτι που νοµίζω ότι ισχύει
και σήµερα.
Δυστυχώς, όπως είπα και πριν, επεισόδια γίνονται και εκτός
αγωνιστικών χώρων και όχι µόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
ενός αγώνα. Μπορεί να γίνουν δύο µέρες πριν, δύο µέρες µετά
και µάλιστα σε άσχετους χώρους, σε ένα καφενείο, σε ένα
πάρκο, οπουδήποτε.
Επιµένουµε στην αρχή της αµοιβαιότητας µε τις διεθνείς Οµοσπονδίες όσον αφορά το θέµα της πληροφόρησης.
Σχετικά µε τα ρατσιστικά συνθήµατα, αυτά δεν µπορούν να
κριθούν αντικειµενικά. Για παράδειγµα, το σύνθηµα «η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική» είναι ρατσιστικό σύνθηµα; Ποιος και
πώς κρίνει ένα σύνθηµα ρατσιστικό;
Εδώ πρέπει να πούµε ότι υπάρχουν αθλητές –και δυστυχώς
πολλοί από αυτούς είναι επαγγελµατίες- που προκαλούν τους
οπαδούς, φορώντας κάποια µπλούζα µε κάποιο σήµα που προσβάλλει τη δική µας την πατρίδα ή την πατρίδα κάποιου άλλου.
Η τιµωρία αυτών πρέπει να είναι παραδειγµατική.
Θεωρούµε απαραίτητη την τακτική επιχορήγηση των ερασιτεχνικών σωµατείων και την ενίσχυση των µελών των παραολυµπιακών οµάδων µας.
Πρέπει να γίνεται έλεγχος στην περιουσιακή κατάσταση διαιτητών και παρατηρητών και οπωσδήποτε να τηρείται η αξιοκρατία ως προς την επιλογή και την ανέλιξή τους.
Επισηµαίνουµε ότι η βία στα γήπεδα δεν είναι ελληνικό φαινόµενο, αλλά ευρωπαϊκό.
Νοµίζω πως όλοι συµφωνούν στη διατήρηση του αυτοδιοίκητου της ΕΠΟ. Στο άρθρο 15 θα τοποθετηθούµε ξανά στη συζήτηση επί των άρθρων. Απλά πρέπει να πούµε ότι οι ισορροπίες
είναι πάρα πολύ λεπτές σχετικά µε τον έλεγχο από την πολιτεία.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν έχετε ενηµερωθεί µε ποιον τρόπο
γίνονται οι εκλογές στην ΕΠΟ. Νοµίζω ότι έχει αναφερθεί ο αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όµως, πραγµατικά αυτό πρέπει να το δείτε. Αν δεν γνωρίζετε κάποια πράγµατα, υπάρχουν
ειδικοί άνθρωποι για να σας ενηµερώσουν πώς γίνονται ακριβώς
οι εκλογές µέσα στην ΕΠΟ. Δεν θα επεκταθώ προς το παρόν.
Κατά καιρούς έχουν ληφθεί διάφορα µέτρα. Μέχρι τώρα,
όµως, όσα µέτρα και αν έχουν ληφθεί, δεν έχουν αποδώσει. Η
συνδροµή οµάδων, θεσµικών φορέων και κυρίως του κράτους
πρέπει να είναι αποφασιστική, αλλά όχι εξοντωτική, άδικη και
άστοχη ως προς την πάταξη. Η κάθαρση στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι απαίτηση κάθε υγιώς σκεπτόµενου φιλάθλου. Οι
αδικίες και η ατιµωρησία διογκώνουν το φαινόµενο.
Όπως σας είπαµε και στην επιτροπή, πολλές φορές ο κόσµος
εκφράζεται µέσα στα γήπεδα λόγω του ότι έχει ένα συσσωρευµένο µίσος, θα έλεγα, εναντίον κάποιων ανθρώπων και εναντίον
των αδικιών που υφίσταται.
Όσον αφορά τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά Όργανα, τα οποία
θα αποτελούνται από τακτικούς και εν ενεργεία δικαστές, εκφράζουµε επιφύλαξη καθώς κάτι τέτοιο δεν συµβαδίζει µε τη ΔΟΕ
και δεν προβλέπονται τακτικοί δικαστές σε τέτοιες υποθέσεις.
Να σηµειώσουµε ότι πολλές φορές τα επεισόδια προκαλούνται από εµπρηστικές δηλώσεις παραγόντων πριν την τέλεση κρίσιµων αγώνων, καθώς επίσης και από αποφάσεις διαιτητών.
Δεν πρέπει, επίσης, να θεωρήσουµε ότι οι οπαδοί είναι εξ ορισµού εγκληµατικά στοιχεία. Αντιθέτως, αυτοί που προκαλούν τα
επεισόδια καπελώνουν τους υγιείς φιλάθλους.
Πολύ σηµαντική είναι και η οικονοµική παράµετρος του νοµο-
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σχεδίου. Νοµίζω ότι κανένας δεν επιθυµεί την οικονοµική εξόντωση των οµάδων, τον αποκλεισµό από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και τον διεθνή διασυρµό. Εάν η Κυβέρνηση θεωρεί αυτό ως
µέτρο πίεσης, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν πάρα πολλοί παράγοντες.
Υπενθυµίζουµε πως όταν γίνονται επεισόδια σε κάποιο χώρο,
δεν κινδυνεύουν µόνο οι φίλαθλοι. Κινδυνεύουν οι αθλητές, κινδυνεύει το τεχνικό προσωπικό. Και όχι µόνο αυτό. Το να επιβάλλονται υπέρογκα πρόστιµα στις οµάδες, έχει και αντίκτυπο κοινωνικό, γιατί οι απασχολούµενοι στο χώρο του αθλητισµού δεν
είναι µόνο οι αθλητές, αλλά διάφοροι υπάλληλοι, λογιστές, διαφηµιστές, εργαζόµενοι σε υπηρεσίες φύλαξης, σε συνεργεία,
προµηθευτές, ταξιδιωτικά πρακτορεία και διάφοροι άλλοι.
Υπενθυµίζουµε και πάλι ότι το πρόβληµα είναι πολυσύνθετο
και δύσκολο στην επίλυση. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και
στήριξη από όλους. Χρειάζεται υποµονή και σωστές παρεµβάσεις. Δυστυχώς, µεταφέρεται από την κοινωνία και µεταβάλλεται
σε οµαδικό µίσος, µε αποτέλεσµα να καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές από µια απερισκεψία σε µια στιγµή θυµού που µπορεί
να προέρχεται ακόµα και από εξωγενείς παράγοντες.
Οι καταστάσεις µπορούν να γίνουν ανεξέλεγκτες και υπάρχουν φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί. Είναι σηµαντικό να προστατευθούν οι οµάδες και κυρίως η Εθνική Οµάδα που µας έχει κάνει
όλους υπερήφανους. Όχι όλους, τους πιο πολλούς από µας.
Γιατί κάποιοι δεν αισθάνονται υπερήφανοι –κάποιας αριστερής
παράταξης- µε τις επιτυχίες της Εθνικής Οµάδας, το έχουν δηλώσει κιόλας.
Σας καταθέτουµε κάποιες προτάσεις και πιστεύουµε ότι θα γίνουν αποδεκτές:
Υποχρεωτική παρουσία γιατρών σε αθλητικές συναντήσεις.
Στελεχωµένα ιατρεία στους άνω χώρους.
Προβολή από µέσα ενηµέρωσης τηλεοπτικών σποτ µε µήνυµα
κατά της βίας και εντός των γηπέδων σε ειδικές οθόνες.
Επιβράβευση των οµάδων των οποίων οι οπαδοί δεν προβαίνουν σε επεισόδια.
Κύριε Υπουργέ, τον ελληνικό αθλητισµό –και το ποδόσφαιρο
και το µπάσκετ- θα πρέπει να τον βοηθήσουµε πρώτα απ’ όλα
εµείς.
Έχω να σας απευθύνω και δύο ερωτήσεις που σηµείωσα κατά
την οµιλία σας. Εσείς ως Υπουργός τελικά µπορείτε να διακόψετε έναν αγώνα µεταξύ µιας ελληνικής οµάδας και µιας ξένης;
Πιστεύετε ότι τελικά µε αυτό το νοµοσχέδιο θα µπορέσει να καταπολεµηθεί το φαινόµενο της βίας; Εµείς θεωρούµε ότι δεν θα
µπορέσετε να το πράξετε.
Θα τοποθετηθούµε και επί των άρθρων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της
από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα Ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και της ληξιπρόθεσµες οφειλές» (Α’ 35)».
Ο ειδικός αγορητής από το Ποτάµι, κ. Γεώργιος Μαυρωτάς,
έχει τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε µια µικρή εισαγωγή. Δεν
µπορούµε να δούµε τη βία ξεκοµµένα στον αθλητισµό από ό,τι
στην υπόλοιπη κοινωνία. Ουσιαστικά δεν είναι ο αθλητισµός η
αιτία της βίας. Απλώς, στον αθλητισµό η βία βρίσκει ένα φιλόξενο
σπίτι. Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν αποθέµατα οργής και θυµού
και πολλές φορές τα γήπεδα και ο αθλητισµός γίνονται η βαλβίδα εκτόνωσης σε αυτήν τη χύτρα που σιγοβράζει. Έτσι, λοιπόν,
αντί να έχουµε ψυχαγωγία και διασκέδαση πολλές φορές ο κόσµος πηγαίνει στα γήπεδα για να εκτονωθεί και αυτό είναι που
ουσιαστικά δηµιουργεί τα επεισόδια.
Προέρχοµαι από το χώρο του αθλητισµού από ένα οµαδικό
άθληµα που έχει ιστορία. Έχω δει επεισόδια, έχω ζήσει επεισόδια και εγώ, και για αυτό είµαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένος µε
το θέµα, όπως ευαισθητοποιηµένο είναι και το κόµµα µας το Πο-
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τάµι, που έχει ζητήσει ουσιαστικά την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων για το θέµα του
µπούλινγκ, γιατί εµείς πιστεύουµε ότι όσοι συµµετέχουν σε µπούλινγκ σήµερα στα σχολεία µπορεί αύριο να συµµετέχουν σε επεισόδια στα διάφορα γήπεδα, οπότε τα θέµατα αυτά εµείς τα
βλέπουµε πολύ αλληλένδετα.
Ας πάµε και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όµως. Επείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό. Έχει έναν
επικοινωνιακά γόνιµο τίτλο, αλλά µέσα, όπως ανέφερε και ο
Υπουργός στην οµιλία του, κρύβεται ουσιαστικά µια προσπάθεια
επέµβασης στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ένα ελληνικό ποδόσφαιρο
το οποίο νοσεί -δεν θα χρησιµοποιήσω την ορολογία παράγκα ή
µαφία κλπ.- αλλά σίγουρα είναι ένας όχι ηθικά και αγγελικά πλασµένος κόσµος.
Το βλέπουµε αυτό, γιατί το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ κατακλύζεται, όχι από γκολ και αγώνες, αλλά από ανακριτές και εισαγγελείς και έτσι έχει χάσει την αξιοπιστία του. Έχει αποµακρύνει
τις οικογένειες από τα γήπεδα. Πλέον πηγαίνουν στα γήπεδα
στρατευµένοι φίλαθλοι, για να δηµιουργήσουν φασαρίες όλο και
περισσότερο, µε αποτέλεσµα ο οικογενειάρχης να µένει σπίτι του
και να τα παρακολουθεί από την τηλεόραση κάτι που δεν το θέλουµε.
Νόµοι υπήρχαν και πριν. Υπήρχε ο 2725/1999, ο 3057/2002, ο
3708/2008, ο 4049/2012. Βλέπετε δηλαδή µια σειρά από νοµολογίες, οι οποίες προσπάθησαν να αντιµετωπίσουν το θέµα της
βίας.
Όµως, όταν έχουµε ένα πρόβληµα στην Ελλάδα, αυτό που συνηθίζουµε να κάνουµε είναι να φτιάχνουµε ένα νόµο, χωρίς να
βλέπουµε περαιτέρω την εφαρµογή του. Λέµε ότι θα καταπολεµήσουµε τη βία στα γήπεδα, όταν δεν µπορούµε να καταπολεµήσουµε το κάπνισµα σ’ ένα κλειστό γυµναστήριο την ώρα του
αγώνα. Πώς θα το κάνουµε αυτό;
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων έγινε µία πολύ καρποφόρα διαδικασία κατά τη γνώµη µας, τόσο µέσα στην επιτροπή, όσο και
έξω από την επιτροπή µε τη συνάντηση που κάναµε µε τον εκτελεστικό γραµµατέα της UEFA, τον κ. Ινφαντίνο. Προέκυψαν κάποια πράγµατα και νοµίζουµε ότι συµβάλαµε κι εµείς στο να
διαµορφωθεί ένα κλίµα το οποίο βοήθησε τον Υπουργό στις διαπραγµατεύσεις που έκανε αργότερα.
Εµείς δεν θα ψέξουµε τον Υπουργό ότι πήγε το νοµοσχέδιο
στη Γενεύη για να διαπραγµατευθεί την έγκρισή του. Καλό είναι
να συµφιλιώνεσαι µε την πραγµατικότητα και το ρεαλισµό στο
πλαίσιο των διεθνών µας σχέσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο
θα πρέπει να κάνουµε σαν χώρα, καθότι είµαστε µία χώρα που
εντάσσεται κατά τη γνώµη µας µέσα σ’ ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο
και σ’ αυτό πρέπει να µείνει. Δεν είναι, όµως, καλοί οι αρχικοί επικοινωνιακοί λεονταρισµοί που έγιναν περισσότερο για εσωτερική
κατανάλωση. Νοµίζουµε ότι αν άκουγε ο Υπουργός τις αρχικές
µας παρατηρήσεις, δεν θα χρειαζόταν να ταξιδέψει.
Η βασική µας ένσταση στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι στο
άρθρο 1, ένα άρθρο το οποίο δίνει υπερεξουσίες σ’ ένα ασαφές
πλαίσιο. Για παράδειγµα, περιλαµβάνει όρους όπως «σοβαρά
επεισόδια» και «ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια», χωρίς να ορίζει
ποια είναι αυτά τα σοβαρά επεισόδια και τα ιδιαίτερα σοβαρά
επεισόδια, όπως έκαναν οι προηγούµενοι νόµοι. Καλείται, λοιπόν,
ο Υπουργός να έχει εκεί πέρα σχεδόν αυτοκρατορικές αρµοδιότητες, αρµοδιότητες ενός υπερδικαστή. Βελτιώθηκε κάπως αυτό
λέγοντας ότι θα παίρνει και τη γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής
για την αντιµετώπιση της βίας ή άλλων φορέων.
Κατά τη γνώµη µας, το να παίρνεις αποφάσεις µε πολιτικό κόστος, αν είναι αυστηρές, ή µε πολιτικό όφελος, αν είναι χαλαρές,
δεν θα έπρεπε να είναι δουλειά ενός Υπουργού. Ένας Υπουργός
δεν θα πρέπει να νοµοθετεί µε βάση και µε γνώµονα τις προσωπικές του ικανότητες και αντιστάσεις απέναντι στο πολιτικό κόστος και θα πρέπει να σκέπτεται ότι οι διάδοχοί του µπορεί να
µην έχουν τις δικές του αντοχές απέναντι στο πολιτικό κόστος,
οπότε νοµοθετεί και για το µέλλον.
Το οξύµωρο στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ότι από τη µία
µεριά βάζουµε τους τακτικούς δικαστές ώστε να έχουµε περισσότερη εµπιστοσύνη στις πειθαρχικές ποινές και από την άλλη,
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επειδή δεν θα έχουµε και µεγάλη εµπιστοσύνη στις πειθαρχικές
ποινές, ερχόµαστε να βάλουµε και διοικητικές ποινές µε τα αυστηρά διοικητικά µέτρα.
Γι’ αυτόν τον λόγο ως Ποτάµι προτείναµε από την αρχή, ήδη
από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, το ρόλο αυτό να τον
αναλάβει µία ανεξάρτητη αρχή, όµως έχουµε δει ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει «αλλεργία» στις ανεξάρτητες αρχές, οπότε αυτό
δεν έγινε δεκτό.
Σχετικά µε τον τύπο και τις επεµβάσεις στον τύπο, εκεί πέρα
βλέπουµε ένα πρόβληµα λογοκρισίας. Ακούστηκαν κάποια πράγµατα προηγουµένως. Δεν παραγνωρίζουµε το γεγονός ότι πολλές φορές ντρέπεσαι να κοιτάξεις στο περίπτερο τον αθλητικό
τύπο µε τα πρωτοσέλιδα που υπάρχουν.
Από την άλλη µεριά, όµως, πρέπει να διασφαλίσουµε ότι δεν
µπορεί να υπάρχουν εκφράσεις όπως «η διαιτησία στο συγκεκριµένο παιχνίδι δεν ήταν καλή και αυτοί οι διαιτητές δεν πρέπει να
ξανασφυρίξουν» ή, όπως είπε η κ. Δριτσέλη προηγουµένως, «πόλεµος στη Μόσχα». Ένας τέτοιος τίτλος θα επισύρει κάποιο πρόστιµο; Ποιος θα τα κρίνει αυτά;
Γι’ αυτό σ’ αυτήν την περίπτωση, δηλαδή στα θέµατα του τύπου, εµείς θα ήµασταν υπέρ της πρότασης που έκανε ο ΠΣΑΤ
για θεσµοθέτηση ανεξάρτητης αρχής. Βέβαια, ο Υπουργός τις
συγκεκριµένες αρµοδιότητες που έχει, τις έχει µαζί µε τον Υπουργό Επικρατείας, τον υπεύθυνο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και συµβουλεύεται και τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές
ενώσεις του τύπου, ΕΣΗΕΑ, ΠΟΕΣΥ και ΠΣΑΤ. Παρ’ όλα αυτά,
αυτός έχει την τελική απόφαση.
Ας πάµε στα άλλα θέµατα του νοµοσχεδίου όπως είναι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και τα εποπτικά µέσα, τα οποία εµείς βρίσκουµε πολύ θετικά. Είχαν ξανανοµοθετηθεί στο παρελθόν.
Απλώς, όπως είπε και ο Υπουργός στην οµιλία του, τώρα η διαφορά είναι ότι υπάρχουν κυρώσεις. Κάποιες από τις κυρώσεις
που εµείς προτείναµε, στην αρχή τις είδε ο Υπουργός µε σκεπτικισµό, όµως αργότερα, όταν προτάθηκαν οι ίδιες από την UEFA,
ενσωµατώθηκαν µετά στο νοµοσχέδιο, όπως το να αναγκάσεις
τις οµάδες να βάλουν αυτά τα εποπτικά µέσα, το ηλεκτρονικό εισιτήριο κ.λπ., αλλιώς θα παίζουν κεκλεισµένων των θυρών. Αυτή
ήταν µία από τις προτάσεις που κάναµε.
Στη βία πρέπει να ξέρουµε ότι υπάρχουν φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί και πρέπει να δράσουµε και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Τα ηλεκτρονικά µέσα είναι προς το να βρούµε τους φυσικούς αυτουργούς.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά της υπόθεσης, δηλαδή το
ποιος θα πληρώσει τα εποπτικά µέσα, τα σωµατεία, οι διοργανώτριες αρχές κλπ., εκεί έχουµε κάποιες προτάσεις και χρειάζεται το νοµοσχέδιο κάποιες διευκρινίσεις, γιατί για παράδειγµα
µπορεί δύο διοργανώτριες αρχές να έχουν τον ίδιο χώρο, για παράδειγµα η Super League και η ΕΠΟ. Εκεί ποιος θα αναλάβει το
κόστος; Είναι πράγµατα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν.
Ας δούµε, όµως, και τι λείπει από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Κατά τη γνώµη µας, λείπει η ρητή αναφορά σε ανάρµοστες συµπεριφορές µεγαλοπαραγόντων, παραγόντων που έχουν σχέση
µε τον αθλητικό. Το νοµοσχέδιο αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα, όµως, άλλο φυσικό πρόσωπο είναι ο κυρ-Τάκης ο περιπτεράς και άλλο είναι ο µεγαλοπαράγοντας µίας ΠΑΕ. Πρέπει να
τα δούµε αυτά τα πράγµατα διαφορετικά. Νοµίζω ότι έχει ο
Υπουργός στα χέρια του εργαλεία, όπως η παραποµπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος, όπου µπορεί να εφαρµόσει ποινές
σε παράγοντες που σχετίζονται µε τον αθλητισµό. Θα πρέπει να
υπάρχουν κι αυτά ρητά στο νοµοσχέδιο, όπως και πολλά άλλα
πράγµατα αναφέρονται ρητά. Μπορεί να έχουν ξανανοµοθετηθεί, αλλά καλό θα είναι να τους δίνετε έµφαση.
Υπάρχει ένας οµφάλιος λώρος ουσιαστικά µεταξύ ταραξιών
και διοικήσεων σε ορισµένες περιπτώσεις, ο οποίος πρέπει να
κοπεί. Θα πρέπει να αναλάβουµε τις ευθύνες και οι διάφορες
οµάδες. Δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς ότι υπάρχουν σχέσεις µεταξύ διοικήσεων και οργανωµένων οπαδών, αρκεί κάποιος να δει ποιοι είναι πρόεδροι στα ερασιτεχνικά τµήµατα των
διαφόρων σωµατείων.
Επίσης, προτείναµε, αλλά δεν έγινε δεκτό προς το παρόν, να
υπάρξει κι ένα µητρώο ταραξιών σε αθλητικές εκδηλώσεις, όπως
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υπάρχει και στην Αγγλία, έτσι ώστε να ξέρουµε ποιοι είναι οι ταραξίες, που πολλές φορές συλλαµβάνονται και αφήνονται ελεύθεροι κι έτσι το σύστηµα δεν έχει µνήµη, ώστε να προστατευθεί.
Υπήρξαν βέβαια και τροπολογίες µας που έγιναν δεκτές, όπως
για παράδειγµα, αυτό που είπα και προηγουµένως, να µπορεί µία
οµάδα να παίξει αν δεν έχει τα εποπτικά µέσα στο γήπεδό της,
αλλά κεκλεισµένων των θυρών και η έκθεση για τα στηµένα παιγνίδια που έρχεται από τις διεθνείς οµοσπονδίες, να διαβάζεται
και να γνωστοποιείται και στη Βουλή.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όµως, είχε και δύο άρθρα για
την παιδεία στα οποία θα αναφερθώ στο τελευταίο κοµµάτι της
οµιλίας µου. Γενικά τα άρθρα 13 και 14 ήταν δύο εµβόλιµα άρθρα, άσχετα µε το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Δεν µας προκαλεί έκπληξη, βέβαια, αυτή η κακή κοινοβουλευτική πρακτική.
Πριν από µία-δύο µέρες ήρθε µε κατεπείγουσα διαδικασία ένα
ολόκληρο νοµοσχέδιο, που αλλάζει άρδην το χάρτη στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στο στελεχιακό δυναµικό. Είναι µία νοµοθεσία «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε», που εµάς δεν µας
βρίσκει σύµφωνους, ειδικά στα θέµατα της παιδείας.
Το πρώτο κοµµάτι που διαπραγµατεύεται είναι η κατάργηση
της Τράπεζας Θεµάτων στην Α’ και στη Β’ λυκείου, ένα θεσµό
που πρέπει να παραδεχτούµε ότι είχε ατέλειες και δυσλειτουργίες στην πρώτη του εφαρµογή, αλλά ήταν ένα βήµα προς το να
αποκτήσει το λύκειο τη χαµένη του αξιοπιστία. Ήταν λάθος, κατά
τη γνώµη µας, η σύνδεσή του µε τις εισαγωγικές, αλλά εισήγαγε
ένα ενιαίο σύστηµα εθνικής αξιολόγησης, που αντικειµενικοποιούσε όσο γίνεται το βαθµό αξιολόγησης των µαθητών, ο οποίος
δεν θα εξαρτάται από τον εκάστοτε διδάσκοντα, δηλαδή έβαζε
ένα βαθµό αντικειµενισµού στην αξιολόγηση και στη βαθµολογία.
Επίσης, ένα άλλο καλό που έκανε ήταν ότι προέτρεπε τους διδάσκοντες να εξαντλήσουν την ύλη, δηλαδή να µην αφήσουν κάποια κοµµάτια την ύλης τα οποία δεν θα έχουν διδαχθεί, έτσι
ώστε να είναι το επίπεδο των γνώσεων από τάξη σε τάξη για κάθε
σχολείο, από τον Έβρο µέχρι τη Γαύδο, δεδοµένο.
Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν η προαγωγή µε µέσο όρο όλων
των µαθηµάτων στις τάξεις αυτές το 9,5. Ήταν ένα µέτρο το
οποίο εµάς δεν µας βρίσκει σύµφωνους, γιατί θα έχουµε τις
αστείες περιπτώσεις παιδιά που θα έχουν 5 και 6 στα βασικά µαθήµατα -Μαθηµατικά, Γλώσσα κ.λπ.- να προβιβάζονται στις επόµενες τάξεις και µε αυτό το χαµήλωµα του πήχη είναι σαν
ουσιαστικά όταν δεν µας αρέσει η πραγµατικότητα, τόσο το χειρότερο για την πραγµατικότητα.
Δηλαδή, δεν κοιτάζουµε το πρόβληµα κατάµατα, αλλά προσπαθούµε να το βγάλουµε από τη µέση χαµηλώνοντας τα στάνταρντς.
Επίσης, στο µέσο όρο -ένας αστερίσκος εδώ- δεν συνυπολογίζεται η Φυσική Αγωγή -και αυτό µου φάνηκε εµένα ιδιαίτερα
απογοητευτικό και, µάλιστα, όταν περνάµε ένα νοµοσχέδιο του
αθλητισµού- µία Φυσική Αγωγή, η οποία είναι υποβαθµισµένη
στα σχολεία και µε κάτι τέτοιες διατάξεις υποβαθµίζεται ακόµη
περισσότερο.
Στο Ποτάµι πιστεύουµε σε ένα δηµόσιο σχολείο που παρέχει
τις απαιτούµενες γνώσεις και όχι σε ένα σχολείο της ήσσονος
προσπάθειας, που θα δηµιουργεί πραγµατικά εγγράµµατους πολίτες που θα βγαίνουν στην κοινωνία, ανεξάρτητα αν θα συνεχίζουν στο πανεπιστήµιο ή όχι. Δεν θέλουµε, δηλαδή, να
κατεβάζουµε τον πήχη επειδή δεν µπορεί να τον περάσει ο αθλητής, αλλά να γυµνάζουµε παραπάνω τον αθλητή για να περάσει
πάνω από τον πήχη.
Ένα τελευταίο µέτρο στα θέµατα της παιδείας ήταν η αναπλήρωση των ωρών χωρίς παράταση του σχολικού έτους. Νοµίζουµε
ότι είναι ένα ελλιπές µέτρο. Θα έπρεπε να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στον σύλλογο των διδασκόντων, δηλαδή να παρατείνει
για µερικές ηµέρες το σχολικό έτος, γιατί οι αργίες και οι εκδροµές δεν φτάνουν αν είναι πολλές οι απώλειες των ωρών.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το µεγάλο στοίχηµα για εµάς µε
βάση αυτό το νοµοσχέδιο είναι πώς η πολιτεία θα αντιµετωπίσει
τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της αθλητικής βίας.
Νόµοι φτιάχτηκαν πολλοί τα τελευταία χρόνια, όπως είδαµε. Όλα
θα κριθούν, όµως, στο πεδίο της εφαρµογής και ειδικά στον
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χώρο του αθλητισµού εδώ θα είµαστε για να φαινόµαστε χρήσιµοι και να βοηθάµε και µε τις προτάσεις µας και µε την κριτική
µας, γιατί είναι ένας χώρος που τον ξέρουµε.
Είµαστε, λοιπόν, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θετικοί επί της
αρχής για τα επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε κι εµείς
τον κ. Μαυρωτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός
συνοδός από το 2ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Ψυχικού (Β’
Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο κ. Γκιόκας, για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θεωρούµε καθόλου περιττό
σε ένα νοµοσχέδιο που αφορά έστω έκτακτα µέτρα αντιµετώπισης της βίας στα γήπεδα και άλλων οξυµένων προβληµάτων που
υπάρχουν στον επαγγελµατικό αθλητισµό και ιδιαίτερα στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο να συζητήσουµε για µια ακόµη φορά και
να µιλήσουµε για τις αιτίες που δηµιουργούν αυτά τα φαινόµενα.
Αν δεν εντοπιστούν, αν δεν αντιµετωπιστούν οι αιτίες που δηµιουργούν όλα αυτά τα φαινόµενα, τα οποία περιγράφουµε, τα
όποια µέτρα έκτακτης αντιµετώπισης παίρνονται θα έχουν όριο,
θα είναι αναποτελεσµατικά και θα ερχόµαστε κάθε φορά να συζητάµε τι πήγε στραβά.
Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούµενα χρόνια -µπορεί όχι µε
αυτό ακριβώς το περιεχόµενο- υπήρχαν µέτρα αυστηροποίησης
ποινών σε προηγούµενα νοµοσχέδια, τα οποία είτε δεν εφαρµόστηκαν στην πράξη είτε εφαρµόστηκαν και δεν απέδωσαν ουσιαστικά τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είτε άλλα ακυρώθηκαν πριν
καν µπουν σε εφαρµογή.
Μιλάµε για βία, µιλάµε για στηµένα παιχνίδια σε ένα κοινωνικό
φαινόµενο, όπως είναι ο αθλητισµός, που από τη φύση του προάγει και θα έπρεπε να προάγει το ακριβώς αντίθετο. Θα έπρεπε,
δηλαδή, να προάγει την ευγενή άµιλλα, τον συναγωνισµό. Μιλάµε για ένα κοινωνικό φαινόµενο που αποτελεί κατ’ εξοχήν αντίπαλο και εχθρό της βίας, αυτού του είδους της βίας.
Αυτά τα φαινόµενα, όµως, δηµιουργούνται από τη στιγµή που
ο αθλητισµός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο που αποτελεί και το
πιο δηµοφιλές άθληµα, µετατρέπονται σε πεδίο κερδοφορίας,
µετατρέπονται σε πεδίο δράσης επιχειρηµατικών συµφερόντων
και ανταγωνισµού.
Έχει σηµασία να αναρωτηθούµε πότε δηµιουργήθηκαν και γιγαντώθηκαν όλα αυτά τα φαινόµενα στον χώρο του ποδοσφαίρου, που ζούµε τα τελευταία χρόνια.
Γιατί αυτά τα φαινόµενα δεν υπήρχαν πάντα. Και εάν υπήρχαν
περιπτώσεις βίας, έστω και τις προηγούµενες δεκαετίες, σίγουρα δεν είχαν το χαρακτήρα του οργανωµένου ουσιαστικά εγκλήµατος που έχουν σήµερα. Αυτό το έγκληµα φτάνει στο σηµείο να διαπλέκεται ακόµα και µε τη φασιστική βία, ακόµα και µε
φασιστικές, ρατσιστικές οργανώσεις που δρουν στους χώρους
των γηπέδων. Αυτό το γνωρίζουν όλοι.
Πότε ξεκίνησαν, λοιπόν, όλα αυτά; Ξεκίνησαν όταν το ποδόσφαιρο και ο αθλητισµός συνολικά άρχισε να µεταλλάσσεται σε
επαγγελµατικό, όταν άρχισε η είσοδος των µεγάλων επιχειρηµατιών, όταν άρχισαν να πέφτουν τα χοντρά λεφτά από την UEFA
και τη FIFA, τις διεθνείς διοργανώσεις, όταν µπήκε στη ζωή µας
το στοίχηµα.
Από τότε ξεκίνησαν αυτά τα φαινόµενα να αναπτύσσονται, να
γιγαντώνονται και πραγµατικά σήµερα να υπάρχει µια κατάσταση, η οποία να έχει φτάσει στο απροχώρητο και η συντριπτική
πλειοψηφία των φιλάθλων να έχει γυρίσει την πλάτη της µε αηδία
και αγανάκτηση απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόµενα και απέναντι

2222

στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισµό που τα ενισχύει.
Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρούµε και θέλουµε να τονίσουµε ευθύς
εξ αρχής ότι η αγανάκτηση και η απέχθεια των φιλάθλων γι’ αυτά
τα φαινόµενα πρέπει να µην κοιτάει τα συµπτώµατα, αλλά να
στοχεύσει την πραγµατική αιτία του προβλήµατος. Να στοχεύσει
δηλαδή στο γεγονός ότι και στο ποδόσφαιρο κυριαρχούν τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα, οι µεγαλοβιοµήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες. Δηλαδή, ακριβώς οι ίδιοι µεγαλοµέτοχοι και
µεγαλοϊδιοκτήτες αθλητικών ανωνύµων εταιριών, αυτοί που ευθύνονται για την εξαθλίωση του λαού µας και στους άλλους τοµείς της κοινωνικής ζωής.
Όλοι αυτοί αξιοποιούν ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο για τα επιχειρηµατικά τους σχέδια και επιδιώκουν να συµπαρασύρουν στους
µεταξύ τους ανταγωνισµούς, τους φιλάθλους των οµάδων.
Τα κόµµατα που κυβέρνησαν τα προηγούµενα χρόνια, η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έχουν τεράστια ευθύνη, γιατί εδώ και
χρόνια υπηρέτησαν αυτό το µοντέλο του «αθλητισµού-επιχείρηση». Επιδότησαν τους µεγαλοεπιχειρηµατίες στο χώρο του
αθλητισµού, διαγράφτηκαν χρέη, παραδόθηκαν αθλητικά κέντρα
σε µεγαλοµετόχους, τη στιγµή που ο αθλητισµός συρρικνώνεται
για το λαό και τη νεολαία, ερασιτεχνικά σωµατεία φυτοζωούν, τα
γήπεδα και τα κολυµβητήρια κλείνουν, οι κρατικές επιχορηγήσεις
προς τον αθλητισµό και τις οµοσπονδίες µειώνονται και η Φυσική
Αγωγή στο σχολείο συρρικνώνεται.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η νεολαία στη χώρα µας να εµφανίζει τα µεγαλύτερα και συνεχώς αυξανόµενα ποσοστά σε παχυσαρκία και σε µυοσκελετικά προβλήµατα και φυσικά να αποµακρύνεται από τον αθλητισµό ως ενεργός συµµέτοχος και όχι ως
θεατής, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
Διότι, ο ενεργός συµµέτοχος στον αθλητισµό, που ξέρει πώς
παίζεται το παιχνίδι, ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού και διαπαιδαγωγείται από την πιο µικρή ηλικία σε αυτό το κλίµα, αυτός
είναι πολύ λιγότερο επιρρεπής σε φαινόµενα γηπεδικής και οπαδικής βίας.
Η λύση, επιτρέψτε µου, κύριε Μαυρωτά, δεν είναι εάν θα συνυπολογιστεί στο βαθµό του σχολείου το µάθηµα της Φυσικής
Αγωγής. Μια λύση θα ήταν να αυξηθούν οι ώρες Φυσικής Αγωγής στο σχολείο, που έχουν µειωθεί όλα τα προηγούµενα χρόνια
και συνεχίζουν να µειώνονται και µε τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Αυτή θα ήταν µια λύση σε µια αντίθετη κατεύθυνση, που φυσικά δεν υπάρχει και φυσικά µερίδιο ευθύνης έχουν και κόµµατα
και κυβερνήσεις και θεσµοί, όπως είναι η ΕΠΟ.
Η βασική µας κριτική στο νοµοσχέδιο, λοιπόν, είναι ότι δεν
δίνει ριζικές λύσεις σε αυτές τις αιτίες, που ουσιαστικά συµπυκνώνονται στην εξής µία: στην επιχειρηµατική δράση στο χώρο
του αθλητισµού και ιδιαίτερα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτό
αποδεικνύει κατά τη γνώµη µας ότι και η σηµερινή Κυβέρνηση,
από τη µια µεριά µεν καταγγέλλει τα άθλια φαινόµενα που επικρατούν στο χώρο του ποδοσφαίρου, όµως δεν αµφισβητεί το
µοντέλο του ποδοσφαίρου και του αθλητισµού των επιχειρηµατιών, αλλά αντίθετα θεωρεί µονόδροµο ότι πρέπει να πορευτούµε µε όλους αυτούς και το επόµενο διάστηµα.
Εµείς θεωρούµε, αντίθετα, ότι η πραγµατική εξυγίανση του ποδοσφαίρου και συνολικά του αθλητισµού, προϋποθέτει την κατεδάφιση εκ θεµελίων αυτού του σάπιου οικοδοµήµατος, που
έχει τα στηρίγµατά του στους µεγαλοεπιχειρηµατίες, στους πολιτικούς και αθλητικούς παράγοντες µε τους οποίους όλοι αυτοί
διαπλέκονται και που εντάσσουν σε αυτές τις διαπλοκές τους
άλλες δραστηριότητες, είτε στήνοντας παιχνίδια είτε ξεπλένοντας µαύρο χρήµα είτε εξαργυρώνοντας την αγάπη και το ενδιαφέρον χιλιάδων φιλάθλων για τα σωµατεία τους, προκειµένου να
διαµορφώσουν και να οικοδοµήσουν ένα δήθεν λαϊκό προφίλ και
να στρώσουν το έδαφος για άλλους οικονοµικούς και επιχειρηµατικούς τους σχεδιασµούς.
Το νοµοσχέδιο προσπαθεί να αντιµετωπίσει και να διαχειριστεί
τα συµπτώµατα και όχι να θεραπεύσει την αρρώστια. Και επειδή
η αρρώστια θα συνεχίζει να υπάρχει, τα συµπτώµατα όχι µόνο
δεν θα αντιµετωπίζονται, αλλά κατά την γνώµη µας θα αυξάνονται και θα πολλαπλασιάζονται.
Το νοµοσχέδιο παίρνει ορισµένα µέτρα βέβαια για την αυστηροποίηση ποινών, για τον έλεγχο, για την καταστολή, για θεσµι-
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κές παρεµβάσεις, όπως είναι αυτές που αφορούν την ΕΠΟ, τη
δικαιοσύνη, τη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιµετώπιση της Βίας.
Αρκετά απ’ αυτά τα µέτρα, το είχαµε δηλώσει ευθύς εξαρχής,
τουλάχιστον στην αρχική τους µορφή –και θέλω να το τονίσω
αυτό- και πριν τις παρεµβάσεις που έκανε σήµερα ο Υπουργός,
εµείς τα είχαµε θεωρήσει αναγκαία και είχαµε δηλώσει ότι θα τα
ψηφίσουµε. Μάλιστα, είχαµε προτείνει µέτρα ακόµα πιο ριζικής
αντιµετώπισης στα σηµερινά πλαίσια, που βεβαίως ούτε κι αυτά
θα αντιµετώπιζαν συνολικά την κατάσταση, όµως θα αποτελούσαν ένα παραπέρα εµπόδιο στην επιχειρηµατική δράση όλων
αυτών των κυκλωµάτων. Και µάλιστα, αυτά τα µέτρα που προτείναµε έτυχαν θετικής αντιµετώπισης και από ανθρώπους του
αθλητισµού και από δηµοσιογράφους όλο το προηγούµενο διάστηµα.
Τι ζητήσαµε, τι προτείναµε: Κατάργηση της συµµετοχής των
ελληνικών οµάδων στο στοίχηµα, στο πάσης φύσεως στοίχηµα
ή παιχνίδι τζόγου, όχι µόνο στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, σε κάθε νόµιµο παιχνίδι στοιχήµατος είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Βεβαίως, θα µου πείτε ότι υπάρχει και το παράνοµο στοίχηµα. Κατά τη γνώµη µας, αυτό δεν έχει καµµία σηµασία. Αυτό
θα ήταν ένα µέτρο, άσχετα αν µπορούν ακόµα και αυτά τα µέτρα
να βρίσκουν τρόπους οι διάφοροι να τα ξεπερνούν.
Δεύτερο µέτρο που θα µπορούσε να θεσπιστεί είναι οι Ανώνυµες Αθλητικές Εταιρείες -ΠΑΕ, ΚΑΕ- να ελέγχονται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί πρέπει να γίνεται ο έλεγχος για τα
οικονοµικά τους, για τα περιουσιακά τους, για τη βιωσιµότητά
τους και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως το Υπουργείο Αθλητισµού θα
έχει λόγο για µια σειρά αγωνιστικά ζητήµατα. Όµως, µιλάµε για
επιχειρήσεις -οι Ανώνυµες Αθλητικές Εταιρείες είναι επιχειρήσεις- και κατά συνέπεια, πρέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης να έχει
την αρµοδιότητα του ελέγχου αυτών των επιχειρήσεων, όπως
έχει την αρµοδιότητα ελέγχου όλων των υπόλοιπων επιχειρήσεων. Και το Υπουργείο Αθλητισµού να είναι υπεύθυνο για τον
πραγµατικό αθλητισµό, για το µαζικό, τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, για το αν υπάρχουν σωµατεία, για το αν υπάρχουν γήπεδα,
για το αν υπάρχουν υποδοµές, για το αν υπάρχει προσωπικό για
τη Φυσική Αγωγή, για τον αθλητισµό στο σχολειό στη γειτονιά,
στα σωµατεία. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του συγκεκριµένου Υπουργείου και οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Τρίτη πρόταση: Καµµία χρηµατοδότηση σε Ανώνυµες Αθλητικές Εταιρείες από το κράτος, είτε άµεση είτε έµµεση. Η έµµεση
χρηµατοδότηση, ξέρετε, γίνεται και έγινε τα προηγούµενα χρόνια κατά κόρον µε πολλούς τρόπους και µε διαγραφή χρεών -µάλιστα και πρόσφατα µε αφορµή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που πέρασε η Κυβέρνηση στο νοµοσχέδιο για τις εκατό
δόσεις, γράφτηκε στον Τύπο ότι ωφελήθηκαν –και υπήρχαν- από
τη διαγραφή προστίµων συγκεκριµένες ποδοσφαιρικές εταιρείες- και µε χρηµατοδότηση γηπέδων που ανήκουν σε µετόχους
και όχι σε σωµατεία.
Να σας θυµίσω την περίπτωση της Λάρισας, όπου το γήπεδο
που φτιάχτηκε ανήκε στο µεγαλοµέτοχο της οµάδας και όταν ο
µεγαλοµέτοχος έφυγε από την οµάδα, πήρε µαζί του και το γήπεδο, µε αποτέλεσµα η οµάδα να µην έχει γήπεδο να παίξει.
Αυτά είναι τα φαινόµενα για το πώς στηρίχθηκαν όλα αυτά τα
συµφέροντα τα προηγούµενα χρόνια στο χώρο του αθλητισµού.
Τέτοια µέτρα δεν υπάρχουν στο νοµοσχέδιο.
Άλλη πρόταση: Απαγόρευση του δανεισµού παικτών µεταξύ
οµάδων ίδιας κατηγορίας. Όλοι γνωρίζουµε ότι από υπάρξεως
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου υπάρχει µια περιρρέουσα ατµόσφαιρα για παίκτες-δορυφόρους στη µια ή στην άλλη οµάδα.
Απαγόρευση του δανεισµού παικτών σε οµάδες ίδιας κατηγορίας.
Υπάρχουν, εποµένως, µέτρα, υπάρχουν προτάσεις, οι οποίες
δεν λέω ότι θα λύσουν και θα ξεριζώσουν την αιτία που δηµιουργεί το πρόβληµα, όµως θα µπορούσαν να βάλουν κάποια εµπόδια
σε όλο αυτό το ανεξέλεγκτο επιχειρηµατικό λόµπι, που λυµαίνεται το χώρο του ποδοσφαίρου. Τέτοια µέτρα, δυστυχώς, στο νοµοσχέδιο δεν υπάρχουν.
Είπατε ότι θα έρθουν κάποια στιγµή µε το αθλητικό νοµοσχέδιο. Βέβαια και τώρα θα µπορούσαν να είχαν έρθει, αλλά αυτό
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προϋποθέτει σύγκρουση µε αυτά τα επιχειρηµατικά συµφέροντα
που κατά τη γνώµη µας σε αυτό το επίπεδο δεν είστε διατεθειµένοι -όχι εσείς προσωπικά, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση- να κάνετε.
Και όχι µόνο δεν υπάρχουν αυτά, αλλά στο σχέδιο νόµου, για
το οποίο εµείς είχαµε δηλώσει ότι µια σειρά επιµέρους ρυθµίσεις
θα τις στηρίξουµε και θα τις ψηφίσουµε και το είπαµε και στην
επιτροπή της Βουλής, υπήρξαν µια σειρά αλλαγών σε σχέση µε
αυτό που κατέληξε η αρµόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων την τελευταία εβδοµάδα και µε αφορµή το ταξίδι του κυρίου Υπουργού στη Γενεύη.
Τρία βασικά ζητήµατα που περιέχονται και στην επιστολή της
UEFA:
Απαγόρευση συµµετοχής ελληνικών οµάδων στις διεθνείς
διοργανώσεις. Εγώ να δεχτώ την αιτιολογία του Υπουργού ότι εν
πάση περιπτώσει αν τιµωρείς µια οµάδα ή διακόπτεις το πρωτάθληµα, αυτό θα έχει ως συνέπεια και τη µη συµµετοχή αυτών των
οµάδων στις διεθνείς διοργανώσεις τής ΟΥΕΦΑ κ.λπ..
Τα άλλα δύο όµως, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώµη µας δεν
πρέπει να αλλάξουν. Αναφέροµαι και στη διάταξη εκείνη που
αφορά τους τακτικούς δικαστές και το πώς είχε ρυθµιστεί στην
αρχική εκδοχή του σχεδίου νόµου -στην οποία κατέληξε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και µε τη δική µας σύµφωνη
γνώµη- και το κοµµάτι που αφορά το αυτοδιοίκητο.
Όσον αφορά το αυτοδιοίκητο να το ξεκαθαρίσουµε για να το
καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Τα προηγούµενα χρόνια το πρόβληµα δεν ήταν αν θα υπάρχει ή όχι αυτοδιοίκητο, αλλά το τι θεωρούσε ο καθένας ως αυτοδιοίκητο. Η ΕΠΟ θεωρούσε ως
αυτοδιοίκητο κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που θεωρούσαν
όλες οι υπόλοιπες αθλητικές οµοσπονδίες, οι οποίες ενδιαφέρονται για το αυτοδιοίκητο το ίδιο ακριβώς όπως και η ΕΠΟ και
υπήρχαν αυτές οι ρυθµίσεις που υπήρχαν.
Έρχεται το αρχικό σχέδιο νόµου. Καταργεί τον προηγούµενο
νόµο, φέρνει µία διατύπωση του άρθρου 15, κατά τη γνώµη µας
σε σωστή κατεύθυνση, η οποία ξηλώθηκε στην πορεία και ξηλώθηκε και µε την τελευταία παρέµβαση που έγινε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Με συγχωρείτε, έχω µπροστά µου την πρόταση της UEFA, η
οποία επαναλαµβάνει τη δήλωση του κυρίου Υπουργού και λέει:
«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία διαχειρίζεται τις υποθέσεις της ανεξάρτητα και χωρίς καµµία επιρροή από τρίτους».
Αυτό είναι αυτούσια η πρόταση της UEFA. Το Υπουργείο έβαλε
µόνο τη λέξη «εσωτερικές» µπροστά από το «υποθέσεις».
Εµείς κάνουµε την πρόβλεψη ότι αυτή η ρύθµιση έτσι όπως γίνεται, θα τη βρίσκει µπροστά του το Υπουργείο και οποιοσδήποτε προσπαθεί να κάνει κάτι το επόµενο διάστηµα. Είτε σε ζητήµατα διαιτησίας είτε σε ζητήµατα εκλογής οργάνων θα υπάρχει επίκληση της ρύθµισης και εµπόδια από αυτήν, έτσι όπως διατυπώνεται. Ο επιθετικός προσδιορισµός «εσωτερικές» δεν λέει
τίποτα. Όποιος θέλει να εµποδίσει στο όνοµα του αυτοδιοίκητου
και στο όνοµα του ότι θα µας τιµωρήσει η UEFA, περαιτέρω νοµοθετικές πρωτοβουλίες, θα επικαλείται αυτήν τη διάταξη.
Δεύτερο ζήτηµα είναι οι δικαστές. Και εκεί είχαµε συµφωνήσει
µε το αρχικό σχέδιο νόµου που προέβλεπε τα πειθαρχικά όργανα
της ΕΠΟ να αποτελούνται από τακτικούς δικαστές, οι οποίες θα
προκύπτουν µε βάση κλήρωση. Βεβαίως. Και έρχεται η ρύθµιση
και λέει ότι θα τους επιλέγει η ΕΠΟ από µια λίστα δικαστών, δηλαδή σαν µενού. «Τον τάδε δικαστή τον θέλω, τον δείνα δικαστή
δεν τον θέλω».
Κατά τη γνώµη µας θα δηµιουργηθούν τα ίδια προβλήµατα. Η
ΕΠΟ ή ο οποιοσδήποτε θα επιλέγει ποιος θα µε δικάσει; Αυτό
ισχύει για τον οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη; Να επιλέγει ποιος
δικαστής θα τον δικάσει; Και θα επιλέγει η ΕΠΟ. Θα λέει «τις υποθέσεις µου θέλω να τις δικάσει αυτός ο δικαστής και όχι αυτός
ο δικαστής». Κατά τη γνώµη µας αυτό είναι σοβαρό και θα το
βρούµε µπροστά µας.
Από αυτήν την άποψη εµείς θεωρούµε ότι είναι υποχωρήσεις
και προτείνουµε στην Κυβέρνηση και στον κύριο Υπουργό, µε
βάση τη δήλωση που έγινε στην τελευταία συνεδρίαση της Επι-
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τροπής Μορφωτικών Υποθέσεων ότι η Βουλή έχει αυθύπαρκτη
και αυτάρκη λειτουργία, να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο όπως είχε
και όχι µε αυτές τις τροποποιήσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Εµείς είµαστε διατεθειµένοι να ψηφίσουµε µε βάση το τελικό
σχέδιο νόµου της επιτροπής. Δεν θα αναγορεύσουµε –το είπαµε
από την πρώτη στιγµή- την UEFA και τη FIFA σε τιµητές, σε κριτές των όποιων αναγκαίων αλλαγών πρέπει να υπάρξουν.
Γιατί εδώ, αυτές τις µέρες, υπάρχει µια συζήτηση που λέει ότι
η UEFA και η FIFA είναι οι ιερές αγελάδες! Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρξει εποικοδοµητική συζήτηση και διάλογος.
Ποια είναι η UEFA και η FIFA; Αυτοί που κατηγορούνται για χρηµατισµό, επειδή έχουν δώσει το Μουντιάλ στο Κατάρ; Αυτοί είναι.
Αυτοί θα ελέγξουν το πώς πρέπει να λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο; Θα βάλουµε δηλαδή τους λύκους να φυλάνε τι; Τα
πρόβατα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γκιόκα, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Τρία λεπτά σάς έχω δώσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό
µόνο.
Αυτοί που κατηγορούνται από την ΕΠΟ, σε σχέση µε αυτά που
έχουν καταγγελθεί για την UEFA, είναι ψιλικατζήδες. Εκεί είναι ο
χρηµατισµός για να πάνε τα Μουντιάλ στο Κατάρ και να δουλεύουν καραβιές Μπαγκλαντέζων µε ένα δολάριο την ηµέρα για
να φτιαχτούν τα έργα στο Κατάρ. Όλα αυτά γίνονται µε την
ανοχή της UEFA και της FIFA.
Όλοι αυτοί θα είναι οι τιµητές και κριτές για το τι θα πρέπει να
περάσει ή όχι στο ελληνικό ποδόσφαιρο; Εµείς δεν το αποδεχόµαστε. Έχω κι άλλα ζητήµατα να θίξω, αλλά επειδή τελειώνει ο
χρόνος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο χρόνος έχει τελειώσει εδώ και τέσσερα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Έχω κι άλλα θέµατα να θίξω, θα τα πω
στη συζήτηση των άρθρων.
Θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε ότι εµείς ψηφίζουµε «παρών» στο
νοµοσχέδιο, γιατί δεν είναι σε αρνητική κατεύθυνση. Όµως ζητάµε, έστω κι αυτήν την ώρα, στα δύο επίµαχα άρθρα που αφορούν τους δικαστές και το αυτοδιοίκητο να ψηφιστούν οι
διατάξεις όπως διαµορφώθηκαν από την Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παύλος Χαϊκάλης, ειδικός αγορητής των ΑΝΕΛ.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω ανάποδα την οµιλία µου, επικαλούµενος την τελευταία ρύθµιση του άρθρου 15, στο εδάφιο που
έχουµε την περιβόητη εισβολή της λέξης «εσωτερικές». Εδώ
υπάρχει ένα θέµα. Το θέµα είναι ότι το κείµενο που εστάλη από
την UEFA έχει την ονοµασία «it’s own». Η ονοµασία «it’s own» δεν
έχει καµµία σχέση µε το «internal» που είναι «εσωτερικές υποθέσεις». Η πληροφορία που έχουµε είναι πως, αν δεν αλλάξει αυτό,
δεν θα γίνει δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε για ένα
λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να σταµατήσω τον
χρόνο του κ. Χαϊκάλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Αυτή ήταν η έκφραση στην οποία καταλήξαµε όσον αφορά το ελληνικό κείµενο προχθές, στη Γενεύη, µε
τους εκπροσώπους της UEFA και της FIFA. Ως εκ τούτου, από
τη στιγµή που αυτό τους είπαµε και µας έδωσαν την έγκρισή
τους –υποτίθεται, το βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί έτσι µπορεί
να ερµηνευτεί µια τέτοια κατάσταση- και τη συµφωνία τους,
εµείς δεν έχουµε κανένα λόγο να αποστασιοποιηθούµε από αυτό
που µας είπαν και τους είπαµε.
Σας παρακαλώ πολύ, να µείνουµε σε αυτά που έχουν συµφω-
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νηθεί. Δηλώνω ότι πέραν αυτών που συµφωνήθηκαν δεν µπορεί
να γίνει άλλη τροποποίηση.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Και εγώ αυτό ακριβώς επικαλούµαι,
κύριε Υπουργέ. Το θέµα είναι τι έχει συµφωνηθεί. Επειδή παίζουµε µε τις λέξεις και τις λέξεις µπορούµε να τις βρούµε µπροστά µας, γιατί όλοι ξέρουµε τι µπορεί να συµβαίνει στη
διπλωµατία µε την αλλαγή µιας λέξης, σας λέω ότι η λέξη «internal» δεν έχει καµµία σχέση µε το «it’s own» το οποίο…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Σας απάντησα, νοµίζω.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι, εσείς µου απαντήσατε. Εµείς εφόσον υπάρχει αυτή η δέσµευση από την πλευρά σας και λέτε ότι
δεν αλλάζει τίποτα, σας λέµε ευθαρσώς πως αν το απόγευµα
που θα συζητήσουµε τα άρθρα, δεν έχουµε καθαρά τη θέση της
UEFA για να δούµε τι λέει και να εξηγεί ότι αυτό είναι το συµφωνηθέν κείµενο, το «it’s own», δεν µπορούµε να ψηφίσουµε το
άρθρο 15. Γιατί δεν θα παίξουµε εµείς µε την έξοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου για µια λέξη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κάντε ό,τι νοµίζετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Να είµαστε ξεκάθαροι. Σεβόµαστε απόλυτα ορισµένα πράγµατα αλλά δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά.
Υπάρχουν πολλά θέµατα που µπορούµε να συζητήσουµε όσον
αφορά το αυτοδιοίκητο. Όπως πιέζουν αυτοί, έτσι θα πρέπει να
πιέσει και η ελληνική Κυβέρνηση αλλά µέχρι ενός σηµείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για ένα ζήτηµα που ταλαιπωρεί επί χρόνια τον αθλητισµό. Η βία εντός και
εκτός γηπέδων αποτελεί ένα πολυσύνθετο πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει η πολιτεία.
H επίλυση ενός χρονίζοντας προβλήµατος µε πολλές παραµέτρους αλλά και πολυεπίπεδες επιπτώσεις µάς αναγκάζει όλους
–εκπροσώπους της πολιτείας, φορείς, σωµατεία- να συζητήσουµε διεξοδικά, αναζητώντας πρακτικές λύσεις που θα ανακτήσουν την εµπιστοσύνη τόσο των φιλάθλων όσο και όλου του
αθλητικού κόσµου.
Πλέον όλοι γνωρίζουµε ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις ούτε
προσπάθησαν ποτέ να αντιµετωπίσουν τα φαινόµενα βίας στον
αθλητισµό ούτε είχαν τη διάθεση. Και αν την είχα αυτή, αποδείχθηκε ελλιπής και εξηρτηµένη. Απόδειξη η χαώδης κατάσταση
που επικρατεί και την οποία καλείται το παρόν νοµοσχέδιο να αντιµετωπίσει.
Αυτή η Κυβέρνηση πάντως έµπρακτα κινείται σε µια προσπάθεια εξυγίανσης, µια προσπάθεια να τηρηθεί ο νόµος και όλα
αυτά σε µια διαβούλευση µε τις αρµόδιες ευρωπαϊκές οµοσπονδίες της UEFA και της FIFA.
Ο αθλητισµός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του κράτους. Έτσι λέει το Σύνταγµα στο άρθρο 16 παράγραφος 9. Έχετε δει ποτέ προστασία; Έχετε δει ποτέ εποπτεία;
Ποτέ και πουθενά. Και µέσα σε αυτό το κλίµα, τα µνηµόνια έφεραν αύξηση της βίας, µελαγχολία και την ανάγκη εκτόνωσης από
την ψυχολογική βία που επεβλήθη στην κοινωνία.
Σήµερα ο αθλητισµός, µε αιχµή του δόρατος το ποδόσφαιρο,
έχει πέσει σε απαξίωση και οι υπόνοιες για στηµένα παιχνίδια,
εξαγορές οµάδων και αθλητών, λεκτικές και ρατσιστικές επιθέσεις φιλάθλων και παραγόντων, ξέπλυµα «µαύρου» χρήµατος,
καθώς και η πλήρης ασυδοσία στην διοίκηση των κρατούντων
στις οµοσπονδίες, αποτελούν µέρος ενός πανάθλιου σκηνικού
που η σήψη και η διαφθορά έχουν γίνει ορόσηµά του.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο στέλνει ένα διττό µήνυµα και προς
την κοινωνία και προς τους παράγοντες του αθλητισµού. Το σκηνικό αλλάζει και ο τρόπος είναι αυτό που τόσα χρόνια έλειπε από
την ελληνική πολιτεία, η πολιτική βούληση.
Σήµερα, µε αυτό το νοµοσχέδιο, πρέπει να γνωρίζει η κοινωνία
ότι µπαίνει µια αρχή φραγής στο αυτόνοµο της κάθε οµοσπονδίας και αρχίζει η πίεση για ένα δηµοκρατικότερο έλεγχο και για
έναν ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενός συστήµατος που έχει
πλέον σαπίσει. Η αποκατάσταση του κοινού περί δικαίου αισθήµατος µπαίνει πια σε ένα σωστό δρόµο.
Στο νοµοσχέδιο, κυρίαρχο ρόλο έχει το ποδόσφαιρο κι όχι
γιατί εµείς στοχοποιούµε το ποδόσφαιρο αλλά γιατί το ποδόσφαιρο στοχοποιείται από µόνο του.
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Από το πρώτο άρθρο γίνεται γνωστή η διάθεση προς όλους
τους ενδιαφερόµενους ότι η πολιτεία αγνοεί το όποιο πολιτικό
κόστος και επιβάλλει πρόστιµα και τιµωρίες ως προληπτικά
µέτρα, µέσω του αρµόδιου Υπουργού, που θα δώσουν το έναυσµα στον αθλητικό κόσµο να κατανοήσει ότι κάτι αλλάζει. Άλλωστε, η πολιτεία δεν κάνει τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο
από το αυτονόητο. Κι εκεί νοµίζω ότι είναι και το κλειδί της επιτυχίας του νοµοσχεδίου.
Πρόσφατα ο πρόεδρος της UEFA κ. Πλατινί έδωσε µια συνέντευξη στο «EPO.GR» για θέµατα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ας δούµε τι µας είπε: «Στην Ελλάδα», λέει, «ασχολείστε υπερβολικά µε τα διοικητικά και βεβαίως µε τα θέµατα διαιτησίας. Οι
πρωταγωνιστές που ξεχνάµε στο ποδόσφαιρο», κατά τον κ. Πλατινί, «είναι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, όχι οι παράγοντες και οι διαιτητές».
Και ρωτάµε εµείς: Αδίκως; Έχει ενηµερώσει κανείς τον κ. Πλατινί ότι οι παράγοντες διοικήσεων ΠΑΕ κατηγορούνται σήµερα
για σύσταση εγκληµατικών οργανώσεων και µπορεί αύριο να περάσουν την πόρτα των φυλακών, ότι στις µέχρι τώρα εισαγγελικές έρευνες έχουν ανακαλυφθεί παράγοντες και διαιτητές σε
παράνοµες συναλλαγές και ότι η εκλογή διοικήσεων των ΕΠΣ δεν
γίνεται µε καθόλου δηµοκρατικό τρόπο ούτε µε πλήρως εναρµονισµένο τρόπο µε το καταστατικό της FIFA και της UEFA; Τα
γνωρίζει αυτά;
Από την άλλη, λέει ο κ. Πλατινί, «σε ό,τι αφορά το κράτος, πρέπει να υπάρξουν αυστηρότατες ποινές φυλάκισης, στέρηση δικαιώµατος εισόδου στα γήπεδα και συστήµατα ελέγχου των
σταδίων για όσους µπαίνουν σε αυτά. Και στο θέµα της βίας και
της ασφάλειας, η ελληνική Κυβέρνηση έχει λόγο και ρόλο και
επιθυµούµε -και επιδιώκουµε µπορώ να πω- συνεργασία».
Καταλάβατε γιατί σας είπα ότι η Κυβέρνηση κάνει το αυτονόητο αυτήν τη στιγµή; Επιτέλους, θα έχουµε κάµερες και ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα. Και δεν θα µείνουµε στα λόγια.
Όσες οµάδες δεν έχουν τοποθετήσει τα απαραίτητα συστήµατα
ελέγχου µέχρι την έναρξη του αγώνα του πρωταθλήµατος, θα
αποκλείονται. Και δεν έχει «Καλά, θα δούµε». Άλλωστε, πρόκειται
για µέτρα που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων αλλά
δυστυχώς δεν υπήρξε συνέχεια από την πλευρά του κράτους.
Αυτή η Κυβέρνηση, όµως, εννοεί αυτά που νοµοθετεί. Όταν µιλάµε για πολιτική βούληση, αυτό θα αποδεικνύεται. Οι κάµερες
θα καταγράφουν κανονικά και θα εξετάζονται όλες οι κινήσεις
απόπειρας βιαιοπραγιών, καθώς και ο καθένας θα έχει ονοµαστικό εισιτήριο που θα αποδεικνύει την είσοδό του στον αγώνα.
Επιπλέον, οι λέσχες φιλάθλων είναι γεγονός και θα έχουµε
πλήρη ταυτοποίηση των µελών. Πρόκειται για ενέργειες που θα
προάγουν το ευ αγωνίζεσθαι και θα αποτρέπουν τη δηµιουργία
κοµµατικών στρατών της εκάστοτε ΠΑΕ, για να µην πούµε και
του εκάστοτε προέδρου.
Αυστηροποιούνται οι ποινές σε παραβάτες και επιπλέον οι τακτικοί δικαστές θα έχουν πια λόγο για όσα συµβαίνουν στον
αθλητισµό. Και δεν θα διορίζονται από το κράτος, όπως κάποιοι
είχαν επινοήσει αλλά βέβαια θα γίνεται µε ορισµό του κράτους
και η ΕΠΟ θα έχει δικαίωµα επιλογής, κάτι που αναδεικνύει
κάπως το αµερόληπτο του συστήµατος -εξαρτάται βέβαια και
από τους δικαστές, για να µη γελιόµαστε. Δεν θα αποτελεί όµως
το φερέφωνο του εκάστοτε παράγοντα που επέβαλε η προηγούµενη αθλητική δικαιοσύνη.
Ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ, προβλέπει ποιες παραβάσεις αποτελούν πειθαρχικά παραπτώµατα αλλά κανείς δεν έχει
πάρει θέση µέχρι στιγµής για όσους υποκινούν βία στα γήπεδα.
Αλήθεια, στο παιγνίδι Ηροδότου-Εθνικού στην Κρήτη είχαµε
νεκρό. Είδαµε καµµία ποινή; Πόσο τιµωρήθηκε ο κ. Περέιρα, ο
προπονητής του Ολυµπιακού, που θεωρήθηκε από πολλούς ως
ηθικός αυτουργός για τη δηµιουργία επεισοδίων σε δύο µεγάλους αγώνες; Τι θα γίνει, αν θα γίνει, µε τη λεκτική και ρατσιστική
βία εναντίον καλαθοσφαιριστή του Ολυµπιακού από παράγοντα
του Παναθηναϊκού στο προ ηµερών ντέρµπι του µπάσκετ;
Τα ψέµατα, κύριοι, τελείωσαν. Μέχρι εδώ!
Όσον αφορά το θέµα των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης διαιτητών, παρατηρητών διαιτησίας, βοηθών διαιτητών, φυσικά θα υπόκεινται σε έλεγχο. Βέβαια, τέτοιες πρωτοβουλίες από
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µόνες τους δεν θα φέρουν την άνοιξη, γιατί για παράδειγµα όσον
αφορά τους διαιτητές, υπάρχει και το ρευστό χρήµα και άλλοι
τρόποι συναλλαγών, που δεν θα εντοπιστούν µέσα από τον
έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης.
Σίγουρα, πάντως, τόσο ο έλεγχος και η αξιολόγηση των διαιτητών όσο και το δαιδαλώδες θέµα του παράνοµου στοιχήµατος
-µε το οποίο πρέπει να σας πω ότι επιδερµικά ασχολούµαστε στο
υπό ψήφιση νοµοθέτηµα- απαιτούν µια σειρά από εξειδικευµένα
µέτρα που θα οδηγήσουν στην εξυγίανση των αθλητικών δραστηριοτήτων, κάτι που θεωρώ ως προαπαιτούµενο για την εν’
τέλει εξάλειψη της βίας εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων.
Για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, το καλύτερο θα ήταν να µην
υπήρχαν ποδοσφαιρικές οµάδες στο «ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Επίσης, η πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει και την περίπτωση ελέγχου των είκοσι τεσσάρων εταιρειών που εµπλέκονται στο σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν εξαλείφονται πλήρως τα φαινόµενα της βίας, καθώς το νοµοσχέδιο δεν υπεισέρχεται στο αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ,
κάτι το οποίο θέλει πολύ µεγάλη συζήτηση και διερεύνηση των
καταστατικών που υπάρχουν σε άλλες χώρες και κατά πόσο
αυτά συνάδουν µε το ελληνικό καταστατικό.
Η βία δεν θα παταχθεί µόνο µέσα στο γήπεδο. Δεν µπορείς να
φιµώσεις µόνο την οργή όλων αυτών των οπαδών, οι οποίοι εκφράζονται µέσα από ένα άθληµα το οποίο υποτίθεται ότι παρακολουθούν, αν δεν εξαλείψεις ουσιαστικά τα προβλήµατα που
δηµιουργούν τη βία. Εκεί νοµίζω ότι πρέπει να ασκήσει έντονη
κριτική η πολιτεία και να καλέσει την ΕΠΟ και κάθε οµοσπονδία
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων.
Εάν κολλάµε σε λέξεις σήµερα, κύριε Υπουργέ και στην πίεση
την οποία µας ασκεί η κάθε οµοσπονδία, πρέπει να την καλέσουµε και εµείς στο τραπέζι και να της ασκήσει η πολιτεία την
οποιαδήποτε «χ» πίεση για να εξεταστούν όλα τα θέµατα και να
δούµε τι συµβαίνει και πως λειτουργούν οι άλλες οµοσπονδίες
και πώς λειτουργούν και οι ελληνικές οµοσπονδίες.
Μόνιµη πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα είναι η αλλαγή
του εκλογικού συστήµατος της διοίκησης των ΕΠΟ και να δοθούν απαντήσεις γιατί σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγµα
στην Πορτογαλία, ενώ οι ενώσεις είναι περίπου δεκατρείς, οι
εκλέκτορες είναι περίπου ενενήντα έξι. Στην Αγγλία που είναι διακόσιες οι ενώσεις, οι εκλέκτορες είναι οχτακόσιοι. Και στην Γερµανία συµβαίνει κάτι αντίστοιχο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σεβόµενοι αυτό το αυτοδιοίκητο, αναρωτιόµαστε πως είναι δυνατόν πρόεδροι ποδοσφαιρικών ενώσεων που εκλέγονται από
ερασιτεχνικά σωµατεία να διοικούν το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο. Πως γίνεται για την εκλογή προέδρου ποδοσφαιρικών
ενώσεων και διοικητικού συµβουλίου να ψηφίζουν άτοµα που δεν
είναι ούτε καν σύµβουλοι των οµάδων ούτε καν µέλη; Πώς µιλάµε
για αυτοδιοίκητο, όταν οι ερασιτεχνικές ενώσεις απολαµβάνουν
την επιχορήγηση του κράτους; Να µη σας πω ότι σε πολλές ενώσεις, επίσης -βλέπε ΕΠΣ Τρικάλων- υπάρχει σε εικοσιπέντε σωµατεία µόνο η σφραγίδα. Δεν υπάρχουν σωµατεία, είναι µόνο η
σφραγίδα και αυτοί ψηφίζουν.
Θα ήθελα να σταθώ µόνο σε µια επισήµανση που έκανε η κ.
Χριστοφιλοπούλου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
σχετικά µε το αυτοδιοίκητο, τι είναι αυτοδιοίκητο. Και η τοπική
αυτοδιοίκηση είπε ότι έχει αυτοδιοίκητο και θεωρώ πάρα πολύ
σωστή αυτήν την επισήµανση, γιατί έχουµε παρεξηγήσει τελείως
την έννοια του αυτοδιοίκητου. Το έχουµε µπερδέψει πολύ µε το
αυτόνοµο, ίσως αυτό που είχε ψηφίσει και η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η προ-προηγούµενη µάλλον, η
προ-προ-προ. Όµως, αυτό το προ-προ-προ µας τυραννάει και
µας έχει βασανίσει και τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε σήµερα.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει αυτοδιοίκητο -πολύ σωστάαλλά υπάρχει καταλυτική και η παρέµβαση του κράτους. Και εκεί
επιχορηγεί και εδώ επιχορηγεί, όµως, τις ΕΠΣ. Εκεί µπορεί και
βάζει τους όρους του πως θα γίνουν οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ εδώ στην ΕΠΟ δεν τους βάζει.
Θα συµφωνήσω απόλυτα µε την πρόταση του ΚΚΕ ότι πρέπει
να δούµε ξαφνικά όλα αυτά τα θέµατα του αυτοδιοίκητου και
πρέπει η Πολιτεία να πιέσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Ειδικά
για τους διαιτητές προτείνουµε την Εθνική Επιτροπή Διαιτησίας,
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η οποία θα είναι υπεύθυνη για την επιµόρφωση των διαιτητών,
το πώς εκλέγονται διαιτητές, το πώς παρουσιάζονται. Αυτά πρέπει να γίνουν σηµεία πίεσης.
Δεν µπορεί σήµερα να µην υπάρχει, κύριε Υπουργέ, ανεξάρτητος οργανισµός διαιτητών, ώστε να επιλέγει τους διαιτητές
από τη βάση τους και να ξέρουµε ότι η αδικία που προκαλείται
στο ποδόσφαιρο και κάθε άθληµα από την παρέµβαση της διαιτησίας, η οποία είναι εξαρτώµενη, είναι η αιτία των κακών τα
οποία βλέπουµε στο γήπεδο.
Πάλι σας επισηµαίνω τους κινδύνους που υπάρχουν, να φιµώσουν την εκτόνωση που θέλουν κάποιοι να πράξουν µέσα στις
κερκίδες, στα γήπεδα και οπουδήποτε αλλού, µε το φόβο ότι
αύριο, κάποτε µπορεί να τα βρούµε µπροστά µας, γιατί η εκτόνωση θα συνεχιστεί εκτός γηπέδων. Εκεί θα είναι αµάζευτο το
πράγµα, ανεξέλεγκτο. Δεν θα µπορεί να το ελέγξει µε τίποτα.
Ο κ. Πλατινί δήλωσε ότι χρειάζεται βούληση από όλες τις πλευρές, για να λυθούν τα προβλήµατα. Αυτήν τη βούληση ζητάµε
από την ΕΠΟ και κάθε αθλητική οµοσπονδία, δηλαδή να κάτσουν
στο τραπέζι των συνεννοήσεων µε την πολιτεία. Όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ, το οποίο χρειάζεται ξεκαθάρισµα για την ελληνική κοινωνία, όσον αφορά τις ευθύνες που αναλογούν στους
εµπλεκόµενους στον αθλητισµό.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφέρω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουµε οποιεσδήποτε ενέργειες γίνονται προκειµένου να παταχθούν τα φαινόµενα της βίας. Γι’ αυτό,
τασσόµαστε υπέρ της δηµιουργίας ενός γενικότερου πλαισίου
προληπτικής στρατηγικής ενάντια στα φαινόµενα βίας, κάτι που
απουσιάζει και µέχρι σήµερα στον τοµέα του αθλητισµού.
Πέρα, δηλαδή, από τις κάµερες και το ηλεκτρονικό εισιτήριο,
υπάρχουν θέµατα παιδείας που πρέπει να δούµε, προκειµένου
να εκπαιδεύσουµε τη νεολαία στη νοοτροπία του ευ αγωνίζεσθαι
αλλά και θέµατα οργανωτικά, στα οποία οι ίδιες οι ΠΑΕ πρέπει
να πάρουν πρωτοβουλίες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων, προκειµένου να προλαµβάνουν προβληµατικές καταστάσεις.
Μέσα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο θα περιµέναµε από τον Υπουργό
Παιδείας τουλάχιστον να έχει φέρει κάποια άρθρα τα οποία θα
σχετίζονταν µε την αθλητική παιδεία που πρέπει κάποια στιγµή
να γίνει και νόµος του κράτους αλλά και να αποτυπωθεί σε βιβλία
εκπαίδευσης.
Είναι προς το συµφέρον όλων µας να χρησιµοποιούµε τις αρνητικές εµπειρίες των τελευταίων ετών, προκειµένου να βάλουµε
ένα τέλος σε καταστάσεις που συντελούν στη διαιώνιση των προβληµάτων που συνεπάγονται µία γενικότερη απαξίωση για το
χώρο του αθλητισµού στη χώρα µας. Είναι καιρός όλοι οι αρµόδιοι φορείς, τα σωµατεία και η πολιτεία να συνεργαστούν µεταξύ
τους, προκειµένου όχι απλώς να εξαλείψουµε τα φαινόµενα βίας
και απαξίωσης αθλητικών εκδηλώσεων αλλά να αναλάβουµε τέτοιες πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν στη νεολαία να ασχοληθεί µε τον αθλητισµό άφοβα, µε σιγουριά, για την ασφάλεια και
την πρόοδο που µπορούν να πετύχουν µέσα από την ενασχόλησή τους µε το άθληµα της αρεσκείας τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Χαϊκάλη. Δεν εξαντλήσατε καν το χρόνο σας.
Κλείνουµε τους ειδικούς αγορητές µε τη συνάδελφο κ. Εύη
Χριστοφιλοπούλου, ειδική αγορήτρια από το ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου για την αθλητική βία
και την πάταξή της ξεκίνησε µε υψηλούς τόνους. Αυτό δεν ευχαριστεί κανέναν.
Κύριε Υπουργέ, υπήρξατε περισσότερο επιµηθεύς παρά προµηθεύς. Θα έλεγα ότι αν όλη αυτή η διαβούλευση την οποία µας
περιγράψατε –η συζήτηση µε τον κ. Ινφαντίνο, όπως έγινε στο
Υπουργείο Παιδείας, ήταν µία πολύ καλή συζήτηση και το είπαµε
όλοι οι εκπρόσωποι των κοµµάτων που συµµετείχαµε - είχε γίνει
πριν από την κατάθεση του νοµοσχεδίου, δεν θα φθάναµε στο
σηµείο σήµερα στην Ολοµέλεια να µην έχουµε ακόµα τις ρυθµίσεις που πρέπει να ψηφίσουµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
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και Θρησκευµάτων): Σας τις έδωσα…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν είναι υπογεγραµµένες. Άρα, είναι άτυπες.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Σας είπα προηγουµένως ότι ο κύριος
Υπουργός λείπει και θα έρθει εντός ολίγου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου. Ξέρετε πολύ καλά ότι διακείµεθα θετικά προς το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, σταµατώ το χρόνο σας.
Κύριε Υπουργέ, επειδή έγινε µία συνεννόηση στο Προεδρείο,
πρέπει πάντως πριν έρθει η ώρα της ψήφισης επί της αρχής, που
πιθανώς να είναι πριν την ονοµαστική ψηφοφορία στις 16.00’, να
έχουν κατατεθεί…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, από λεπτό σε λεπτό περιµένουµε τον κ. Μπαλτά που θα καταθέσει τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά επειδή
τώρα έχουν περάσει δύο ώρες από την ώρα που το είπατε, εγώ
επισηµαίνω ότι επί της αρχής ψηφοφορία, χωρίς να έχουν κατατεθεί, δεν θα γίνει.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα, κύριε Πρόεδρε,
εγώ επισηµαίνω µεν τα της διαδικασίας εδώ στην Ολοµέλεια
αλλά επισηµαίνω και το ευρύτερο. Δηλαδή, λίγες εβδοµάδες
πριν, όταν βγαίνατε πολύ ένθερµος επικοινωνιακά και λέγατε ότι
θα τελειώσουµε µε τη βία, ποιος δεν ήταν µαζί σας; Όµως, είναι
άλλο να κάνουµε λεονταρισµούς και –επιτρέψτε µου την έκφραση- «ταρζανιές» και άλλο είναι µετά να ερχόµαστε στη Βουλή
και να λέµε µέχρι τελευταίας στιγµής «δεν έχω την έγκριση από
τους θεσµούς στο εξωτερικό δεν τα ψηφίζω». Δεν ξέρουµε τι ψηφίζουµε.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι χάσατε µία ευκαιρία να το πάτε από
την αρχή όλο το νοµοσχέδιο σε διαρκή διαβούλευση και µέσα
και έξω από τη χώρα. Αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο θέλω να καταθέσω από την πλευρά µας.
Θα αναφερθώ, όµως, τώρα στην ουσία. Επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε επί της αρχής, θέλω να επισηµάνω
δύο µεγάλα συµπεράσµατα που βγήκαν από τη συζήτησή µας
στην επιτροπή. Άκουσα προηγουµένως και τους συναδέλφους
κ. Χαϊκάλη και κ. Γκιόκα που µίλησαν από τελείως διαφορετικές
ιδεολογικές κατευθύνσεις.
Βγαίνει ένα συµπέρασµα µεγάλο, ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε στα θεσµικά -γιατί θα δείτε ότι και εµείς πάρα πολλά
άρθρα θα τα ψηφίσουµε- µπορούµε να συµφωνήσουµε, επίσης,
ότι όλοι είµαστε εναντίον αυτού του φαινοµένου που κατατρώει
τον ελληνικό αθλητισµό και δηλητηριάζει όχι µόνο τη διασκέδασή
µας αλλά δηλητηριάζει και τη νεολαία µας. Δηλαδή αντί ο αθλητισµός να είναι…
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Γιορτή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ:…το αντίβαρο –θα έλεγασε πάρα πολλές δραστηριότητες όπου η νεολαία µας πολλές
φορές καταφεύγει για να εκφράσει την οργή της, αντί ο αθλητισµός να είναι η διέξοδος, ο αθλητισµός καταφέρνει να είναι
πραγµατικά αποτρόπαιο θέαµα. Καταφέρνει και το ποδόσφαιρο,
το πιο αγαπηµένο άθληµα και ελληνικά και παγκοσµίως, να χάνει
οπαδούς, να µη θέλει ο κόσµος να πάει στο γήπεδο.
Εδώ, λοιπόν, που βρισκόµαστε όλοι συµφωνούµε στο ερώτηµα
«Τι συµβαίνει;». Το είπατε και εσείς, θέλω να το πω και εγώ µε το
δικό µας τρόπο.
Αναφερθήκατε, κύριε Υπουργέ, σε πάρα πολλούς νόµους που
µέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία έχει ψηφίσει. Αναφερθήκατε και
στις προσπάθειες του προκατόχου σας, του Υφυπουργού της
προηγούµενης κυβέρνησης. Είναι έτσι.
Είναι, λοιπόν, η εφαρµογή; Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Τι είναι αυτό που µας κάνει να µην πατάσσουµε τη βία, αφού
όλες αυτές οι ρυθµίσεις που έχουµε ψηφίσει κατά καιρούς, ήταν
στη θετική κατεύθυνση και το αναγνωρίζει και η παρούσα Κυβέρνηση; Και εµείς αναγνωρίζουµε ότι οι ρυθµίσεις που φέρνει ο κ.
Κοντονής είναι και αυτές προς τη σωστή κατεύθυνση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι µας φταίει; Εδώ θέλω να σας δω! Τι µας φταίει; Μας φταίει
το ότι δεν µπορούµε να επιβάλλουµε πραγµατικά στους διάφορους επώνυµους και µη -γιατί και στις µικρές οµάδες υπάρχουν
θέµατα- παράγοντες του ποδοσφαίρου την ευνοµία;
Εδώ σας θέλω, κύριε Υπουργέ! Όταν ψηφιστεί το νοµοσχέδιο
θα είστε µόνος. Σας το είπα και στην επιτροπή. Θα είστε µόνος.
Κάντε το και εµείς θα είµαστε εκεί να στηρίξουµε και να χειροκροτήσουµε. Γιατί δεν είναι µόνο τα θεσµικά εργαλεία που θα
ψηφίσουµε σήµερα και αυτά που προϋπάρχουν από προηγούµενους νόµους -από το ’99 και µετά, ακόµα και πιο πριν- αλλά είναι
τα µέτρα που µπορείτε να πάρετε, όπως, παραδείγµατος χάριν,
διά του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο µπορεί να ελέγξει τις
Α.Ε..
Διαχρονικά, λοιπόν, υπήρχαν προσπάθειες οι οποίες µε κάποιο
τρόπο αφήνονταν. Σήµερα διαφαίνεται και από τις τοποθετήσεις
των εισηγητών και αγορητών ότι υπάρχει µία δυνατότητα συναίνεσης. Άρα, θα έλεγα. Λιγότεροι λεονταρισµοί, όχι να λέµε «Να
κάνουµε επίθεση» και να κάνουµε υποχώρηση. Θα έλεγα επίσης.
Διαβούλευση από πριν µε τις διεθνείς οµοσπονδίες, συζήτηση
µέσα στο εσωτερικό, θεσµοθέτηση. Όσον αφορά την εφαρµογή,
εδώ δεν φτάνουν µόνο αυτά τα µέτρα.
Τώρα, θα αναφερθώ λίγο περισσότερο στο νοµοσχέδιο. Σε ό,τι
αφορά τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται µέσω του άρθρου 1, από την αρχή σας είπαµε ότι είχαµε δει µε πάρα πολύ
σκεπτικισµό αυτό το ανεξέλεγκτο του εκάστοτε Υπουργού -δεν
έχει να κάνει µε το πρόσωπό σας- να µπορεί να επιβάλλει τεράστιες διοικητικές κυρώσεις.
Έρχεστε µετά τη συζήτηση στην επιτροπή και το αµβλύνετε.
Μάλιστα, υιοθετήσατε -και ευχαριστούµε για αυτό- και την πρότασή µας, ο Υπουργός να µπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις µετά
από γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής Αντιµετώπισης της Βίας. Νοµίζουµε ότι αυτό είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, θέλω να επισηµάνω -βεβαίως εγώ
συµφωνώ µαζί σας- ότι η ΔΕΑΒ δεν µπορεί να είναι και αυτή άλλη
µία ανεξάρτητη αρχή. Να µην είναι. Ποιές είναι αυτές, όµως, οι
ρυθµίσεις οι οποίες θα µπορέσουν να κατοχυρώσουν περισσότερο τη δική της αµεροληψία και ουδετερότητα, έναντι της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας, του εκάστοτε Υπουργού;
Εγώ θα σας προτείνω ορισµένα. Η ανοικτή πρόσκληση για την
υποβολή υποψηφιοτήτων στην ΔΕΑΒ, η αντικειµενική και αµερόληπτη διαδικασία επιλογής, η ειδική αιτιολογία -και αυτό θα
ισχύει για όλους τους Υπουργούς από εσάς και µετά- της πράξης
ορισµού των µελών της, η προστασία της θητείας των µελών µε
την πρόβλεψη δυνατότητας παύσης τους µόνο σε σοβαρή περίπτωση παράβασης των καθηκόντων τους.
Κάνω, λοιπόν, µία πρόταση κύριε Υπουργέ, πώς το Διοικητικό
Συµβούλιο της ΔΕΑΒ µπορεί, µέσω της διαδικασίας επιλογής
του, να αναβαπτιστεί για να µη σας λένε µετά -σε εσάς και στον
επόµενο- ότι είναι υποχείριο.
Άρα, µπορεί να υπάρξει µια τέτοια ρύθµιση που να αναβαθµίζει
το ρόλο της ΔΕΑΒ, κάτι που δεν είναι µόνο προς όφελος του ποδοσφαίρου, διότι δεν είναι µόνο το ποδόσφαιρο. Μακάρι η βία
να ήταν µόνο στο ποδόσφαιρο. Όµως, θα είναι ένα εργαλείο για
όλες τις εκφάνσεις βίας που έχουµε δει, όπως πρόσφατα, στο
µπάσκετ και, δυστυχώς, στο βόλεϊ, το πόλο και σε άλλα αθλήµατα.
Η άλλη επιφύλαξη που έχουµε σχετικά µε τις ρυθµίσεις στα
διοικητικά, αφορά την επιβολή των κυρώσεων στα µέσα ενηµέρωσης. Θέλουµε να δείτε ξανά αυτήν τη ρύθµιση.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει πει
ότι η άσκηση περιορισµών στην ελευθερία της έκφρασης, ακόµα
και αν είναι συνταγµατικώς επιτρεπτή –και ενδεχοµένως η ρύθµιση που φέρνετε να είναι στα όρια της συνταγµατικότητας- µπορεί να έχει το λεγόµενο κίνδυνο αποθάρρυνσης, να µην αποτρέπει, δηλαδή, την ελεύθερη έκφραση αυτή καθαυτή, αλλά να
αποθαρρύνει ως εκ της υπάρξεώς της –αυτό που στα αγγλικά
λέγεται «chilling effect»- τα µέσα να χτυπήσουν ένα φαινόµενο.
Και επειδή ξέρετε και ξέρουµε τις εστίες διαπλοκής, τη διαφθορά και το παράνοµο χρήµα που υπάρχει, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή γι’ αυτήν την ιδιαίτερη παράγραφο του
άρθρου 1. Θα θέλαµε να τη δείτε και να την ξανασκεφθείτε, γιατί
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εµείς τουλάχιστον σ’ αυτό δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε. Ενδεχοµένως, µάλιστα, αυτός να είναι και ένας λόγος που δεν µπορούµε να ψηφίσουµε το άρθρο, έτσι όπως το αλλάζετε, παρά τη
γενικότερη θετική µας κατεύθυνση.
Όσον αφορά στο ζήτηµα των πειθαρχικών οργάνων, θα συµφωνήσω µε προλαλήσαντες εισηγητές και αγορητές –νοµίζω ότι
το έθεσε και ο αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας- ότι είναι µια οπισθοδρόµηση από την αρχική µας συµφωνία,
τουλάχιστον έτσι όπως την είχα καταλάβει και εγώ και έτσι όπως
νόµιζα ότι ήταν και η συζήτηση µε τον κ. Ινφαντίνο.
Εδώ υπάρχει µια λεπτή γραµµή, το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ από
τη µια και η δυνατότητα να έχουµε µια αδιάβλητη διαδικασία και
να µη διαλέγει εκείνη όποιον δικαστή θέλει. Βεβαίως, οι δικαστές
εν προκειµένω δεν έχουν ρόλο δικαστή αλλά είναι σε πειθαρχική
διαδικασία. Γι’ αυτό ενδεχοµένως αυτό που φέρνετε σήµερα ως
ρύθµιση να είναι επιτρεπτό, θα το εξετάσουµε.
Θα έλεγα, έστω στο «παρά πέντε», να δούµε ξανά τι είναι δεκτό, όπως και τι µπορούµε να θεσµοθετήσουµε. Αυτό το λέω εν
όψει της συζήτησής µας για τα άρθρα, κύριε Υπουργέ. Διότι είναι
πάρα πολύ σηµαντικό για µας το να µη µπορεί να έχουµε αµιγώς
τακτικούς δικαστές.
Αλλά να δούµε αυτήν τη λίστα, να δούµε το πως θα καταρτίζεται η λίστα. Σας άκουσα να λέτε ότι θα καταρτίζεται από τον εισαγγελέα. Θέλω να δω, όµως, το γραπτό. Εκεί υπάρχουν κάποια
ερωτηµατικά. Γενικότερα είµαστε θετικοί ως προς τη ρύθµιση
αυτή αλλά είχαµε διατηρήσει µια επιφύλαξη.
Όσον αφορά τώρα τα περί καµερών και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, νοµίζω ότι βελτιώνουν έτι περαιτέρω την υπάρχουσα ρύθµιση, που δεν είχε εφαρµοστεί. Να δούµε, κύριε Υπουργέ, να
εφαρµοστεί αυτό που θα ψηφίσουµε. Και να δούµε ότι είναι ένα
πραγµατικό εργαλείο αποτροπής φαινοµένων βίας.
Επίσης, είµαστε θετικοί στις διαδικασίες µε τις οποίες εισάγετε
περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινικών ρυθµίσεων. Αυτό είναι
ένα ακόµα σηµείο από αυτά που συζητήσαµε και µας προβληµάτισαν. Ήδη ο Έλληνας νοµοθέτης είχε ένα πολύ αυστηρό ποινικό
οπλοστάσιο από τον αθλητικό εισαγγελέα. Όµως, τι γίνεται µε
την εφαρµογή; Κουνάτε το κεφάλι, έτσι είναι!
Οι ρυθµίσεις που φέρνετε και που είναι άλλη µία αυστηροποίηση, είναι θετικές και επαναλαµβάνω ότι θα τις ψηφίσουµε. Το
θέµα είναι το µετά. Άρα, θέλει εφαρµογή, θέλει να γίνονται ποινικές διώξεις, να γίνεται έλεγχος και όχι µόνο από εσάς και όχι
µόνο µέσω του άρθρου 1, αλλά και από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Στο σηµείο αυτό, µάλιστα, σας προτείνω να κάνετε µια κοινή
συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, ώστε να έρθει µαζί και ο
Υπουργός Ανάπτυξης και να συζητήσουµε τέτοια θέµατα.
Γιατί εάν το εννοούµε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
τεθούν οι παράγοντες του αθλητισµού προ των ευθυνών τους
από όλο το πολιτικό φάσµα. Εάν το πολιτικό φάσµα συµφωνήσει
στο πως θα πάµε από εδώ και πέρα, τότε θα τα καταφέρουµε.
Δεν θέλω να πω ονόµατα εδώ µέσα, γνωριζόµαστε όλοι – όχι πολιτικών ονόµατα, µεγαλοπαραγόντων ονόµατα και ολιγαρχών
ονόµατα, διαχρονικά. Γνωριζόµαστε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα.
Δεν θέλω να πω κανένα όνοµα αλλά πάρτε την πρωτοβουλία,
τολµήστε. Εµείς σας ενθαρρύνουµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Εάν εµείς δεν συναινέσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όπως συναινέσαµε όλοι ενώπιον του κ. Ινφαντίνο, δεν γίνεται τίποτα. Και ξέρετε, αυτά τα λέω δυστυχώς και για το µεγάλο θέµα
της διαπραγµάτευσης. Γιατί τα δεινά που η πατρίδα µας αυτήν
τη στιγµή υποφέρει, έχουν να κάνουν σε µεγάλο βαθµό µε το ότι
δεν συνεννοούµαστε για τα µεγάλα και σηµαντικά της οικονοµίας. Ας συνεννοηθούµε, τουλάχιστον, ας σπάσουµε το σπυρί
αυτό της βίας που υπάρχει στον αθλητισµό. Και ίσως, κύριε
Υπουργέ, αυτή η µελέτη περίπτωσης, που θα κάνει µεθαύριο
ένας ερευνητής, να είναι η απαρχή µεγάλων συναινέσεων που
χρειάζεται η χώρα έτσι και αλλιώς.
Λέω, λοιπόν, ότι θα ήταν καλά να συζητήσουµε τα θέµατα
ελέγχου των ΠΑΕ, των ΚΑΕ, όλων των ανωνύµων εταιρειών και
µε τη βοήθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου
Οικονοµικών, εκεί όπου µπορεί να εµπλακεί. Είναι ίσως καιρός.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, και µε την ανοχή σας, αντίθετα από ό,τι
έκανα για τις ρυθµίσεις του αθλητισµού, θέλω να τελειώσω την
εισήγησή µου αναφερόµενη στις διατάξεις για την παιδεία. Και
επειδή µεθαύριο θα συζητήσουµε µε τη µορφή, άκουσον-άκουσον, του κατεπείγοντος άλλο ένα νοµοσχέδιο για την παιδεία και
επειδή αυτό που βλέπουµε είναι µια καταρράκωση και µια οπισθοδρόµηση παντού στα θέµατα της παιδείας, θέλω να πω ότι
εµείς θα συµφωνούσαµε µε το να γίνει διάλογος. Και βεβαίως η
Κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία και φέρνει ρυθµίσεις που δεν
είναι ανάγκη να συµφωνηθούν οµόφωνα.
Αυτό που όµως, που µας αφήνει κατάπληκτους –δεν είναι εδώ
ο κ. Κουράκης, παρακαλώ να του τα µεταφέρετε-είναι η παντελής έλλειψη διαβούλευσης και διαλόγου, που δεν το είπαµε µόνο
εµείς, το είπαν και εχθές όλες οι οµοσπονδίες που κλήθηκαν
στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής.
Εδώ έχουµε δύο διατάξεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Πρώτον, την κατάργηση της τράπεζας θεµάτων. Αυτό µας βρίσκει αντίθετους, όχι γιατί δεν διαπιστώσαµε και εµείς αδυναµίες
στην εφαρµογή αλλά γιατί ένα εργαλείο εκπαίδευσης, το οποίο
στοχεύει στην αξιολόγηση µε αντικειµενικό τρόπο και µε ίσες δυνατότητες, παρέχει αξιολόγηση στους µαθητές σε όλη την Ελλάδα, δεν το πετάς έτσι άκριτα. Προσπαθείς να το βελτιώσεις,
φέρνεις άλλες ρυθµίσεις και τελικά το αξιολογείς και το αλλάζεις, εάν πρέπει να το αλλάξεις. Αλλά έτσι, ήρθατε, επειδή δεν
το θέλουν κάποιες οµοσπονδίες ή κάποιοι φίλοι σας, το αλλάξετε; Ή επειδή έχουµε την κατακραυγή; Την κατακραυγή να την
ακούσεις και να φέρεις βελτιώσεις.
Δεύτερον, διαφωνούµε απολύτως στο να προάγεται ένας µαθητής µε χαµηλότερη βαθµολογία από το γυµνάσιο στο λύκειο
από ό,τι προάγεται από το δηµοτικό προς το γυµνάσιο. Αυτό
είναι παντελώς παράλογο. Δεν µπορεί κανείς να το υποστηρίξει,
δεν έχει καµµία λογική.
Και τέλος, δεν είναι δυνατόν πάλι να «κλείνουµε το µάτι» σε
όλο το λεγόµενο κίνηµα των καταλήψεων. Κάποια στιγµή πρέπει
να φύγουµε από τις παιδικές ασθένειες άλλων δεκαετιών πίσω.
Κάποια στιγµή πρέπει να υπάρξουν διαµαρτυρίες. Μπορούν να
υπάρξουν διαµαρτυρίες χωρίς καταλήψεις, χωρίς βία.
Και τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγάλο
διακύβευµα είναι να χτυπηθεί η βία –και εδώ θα συµφωνήσω µε
τον κ. Μαυρωτά- σε όλες τις εκφάνσεις της. Σήµερα, µιλάµε για
τον αθλητισµό. Και εµείς, έχουµε κάνει µία επερώτηση για το bullying.
Όµως, ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, θα θέλαµε
κάτι περισσότερο. Αντί να επερωτήσουµε την Κυβέρνηση, µέσω
αυτής της επερώτησης, θα θέλαµε να γίνει στην Ολοµέλεια µια
ευρύτερη συζήτηση –εάν ήθελε και η Πρόεδρος της Βουλής, η
κ. Κωνσταντοπούλου, θα µπορούσε να το µετατρέψει και σε µια
ευρύτερη επερώτηση-, να συζητήσουν όλες οι πτέρυγες της
Βουλής, για να δοθούν και προτάσεις και ιδέες προς την Κυβέρνηση, για να µπορέσει να δει το θέµα του bullying.
Το θέµα είναι, λοιπόν, η βία σε όλες τις εκφάνσεις της και η
πορεία προς µια συναίνεση, την οποία χρειάζεται ο ελληνικός
αθλητισµός, αλλά βεβαίως, πάνω από όλα, αυτήν τη συναίνεση
τη χρειάζεται η χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, από έναν πρόχειρο υπολογισµό χρόνου που
έχω κάνει εδώ, έχουν γραφτεί τριάντα τρεις συνάδελφοι και είναι
και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Επί της αρχής χρειαζόµαστε περίπου έξι ώρες.
Αυτό σηµαίνει ότι µε τη διακοπή που θα γίνει, θα µιλήσουν όλοι
οι συνάδελφοι επί της αρχής. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία γι’
αυτό, ακόµη κι αν χρειαστεί να προηγηθεί η ψήφιση, όπως γίνεται, επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
Αυτό µε την προϋπόθεση, κύριε Υπουργέ, ότι θα έχετε φέρει
εγκαίρως τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και θα τις έχουν οι συνάδελφοι τουλάχιστον µία ώρα πριν την ψηφοφορία στα χέρια τους
για να τις µελετήσουν.
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Εάν αυτό έχει γίνει εγκαίρως, µπορεί να γίνει, επειδή βλέπω
µία ευρύτερη συναίνεση, πριν την ονοµαστική ψηφοφορία στις
16.00’, η οποία θα µας πάρει µία ώρα, θα πάει 17.00’. Έπειτα θα
γίνει µισή ώρα διακοπή, για να µπούµε στη δεύτερη συνεδρίαση
στις 17.30’, και θα ξεκινήσουµε µε τη γνωστή διαδικασία.
Επί των άρθρων προηγούνται οι ειδικοί αγορητές, ο πρωινός
κατάλογος και όσοι συνάδελφοι θέλουν να εγγραφούν. Εάν πάµε
έτσι, υπολογίζω ότι γύρω στις δώδεκα το βράδυ θα έχει τελειώσει οµαλώς το νοµοσχέδιο, αρκεί να µην έχουµε αντεγκλήσεις
–όχι αντιπαραθέσεις- και να τηρούµε το χρόνο όλοι µας, και οι
συνάδελφοι Βουλευτές και οι κοινοβουλευτικοί. Ο Υπουργός
οφείλω να πω ότι δεν παρεµβαίνει. Έκανε την οµιλία του.
Ξεκινάµε, λοιπόν, τον κατάλογο των οµιλητών. Σας διαβάζω
τους πρώτους πέντε: Ο κ. Μιχαλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιαννάκης από τη ΝΔ, ο κ. Γραικός από τη Χρυσή Αυγή, η κ. Αντωνάκου από το Ποτάµι, και ο κ. Γρηγοράκος από το ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Μιχαλάκης καλείται στο Βήµα για επτά λεπτά.
Κύριε Μιχαλάκη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αλήθεια
ότι έχουν πλέον συντελεστεί όλα τα χρονικά εκείνα βήµατα, ώστε
το ποδόσφαιρο, το αθλητικό αυτό παιχνίδι που γεννήθηκε στην
Αγγλία στα τέλη του 19ου αιώνα και αποτέλεσε µέσο κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης της εργατικής τάξης, να έχει µετεξελιχθεί στη σύγχρονη εποχή σε ένα πολυσυλλογικό, ανταγωνιστικό, αθλητικό προϊόν και θέαµα, ενσωµατωµένο πλήρως στις
κυρίαρχες κατεστηµένες δοµές του καπιταλισµού και της παγκόσµιας οικονοµίας της αγοράς.
Εξ ορισµού διοικείται και ιεραρχείται από µία παγκόσµια οικονοµική και πολιτική ολιγαρχία του κεφαλαίου, µια οικονοµική ιεραρχία, που από τη φύση της παράγει ανταγωνισµό, εκµετάλλευση και εντέλει βία.
Μιλάµε για το σύγχρονο εµπορευµατοποιηµένο ποδόσφαιρο
στο οποίο η έννοια της ευγενούς άµιλλας έχει αντικατασταθεί
πλήρως από τον βάναυσο ανταγωνισµό επιχειρηµατικών συµφερόντων ΠΑΕ, προέδρων, καναλιών, εφηµερίδων, εταιρειών στοιχηµατισµού και άλλων, µε στόχο το µεγαλύτερο δυνατό µερίδιο
στον ασύλληπτο τζίρο δισεκατοµµυρίων ευρώ -νόµιµων και παράνοµων- που δηµιουργείται γύρω από αυτό αλλά και διακινείται
και νοµιµοποιείται µέσα από αυτό.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα µέσα στην οποία συναντάµε την
αποκρουστική πραγµατικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, που
αποτελεί µια πληγή για τον αθλητισµό µας και µας προσβάλλει
όλους και όλες. Για τον λόγο αυτό µας αφορά η εξάλειψη φαινοµένων βίας, ανοµίας και διαφθοράς.
Ασφαλώς το φαινόµενο της βίας στους αθλητικούς χώρους
δεν αποτελεί µονοδιάστατη κατάσταση αλλά συνδέεται µε τις
κοινωνικές συνθήκες, την ανισότητα, την φτωχοποίηση, την ανεργία, την κοινωνική ανασφάλεια, την περιθωριοποίηση και την
ασφυξία που παγίωσαν οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν µέχρι
τώρα.
Η βία φτιάχνεται έξω από τα γήπεδα και εκτονώνεται και πυροδοτείται στις κερκίδες. Βέβαια, συνδέεται και µε µια διαδικασία αλληλεπίδρασης µιας σειράς συµβάντων, όπως τα πρωτοσέλιδα και τα δηµοσιεύµατα του οπαδικού τύπου, που φανατίζουν και προτρέπουν σε εγκληµατικές ενέργειες ιδιωτικούς
στρατούς προάσπισης των πολιτικών και οικονοµικών συµφερόντων των αθλητικών ανώνυµων εταιρειών, το κλίµα καχυποψίας
απέναντι στους παράγοντες που εµπλέκονται και τις αποφάσεις
των διαιτητών, τη µη εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου, τη
στάση της Αστυνοµίας και την προκλητική ατιµωρησία των ηθικών και φυσικών αυτουργών της βίας στα γήπεδα, που αποτελεί
και την κυριότερη αιτία διαιώνισής τους.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η βία έρχεται να λειτουργήσει ως
αυτοεκπληρούµενη προφητεία που συµπορεύεται, προκαλεί και
αναπαράγει τον εθνικισµό, τον εκφασισµό, τον ρατσισµό, τον σεξισµό και την αρρενωπότητα και απειλεί τη ζωή, τη σωµατική ακεραιότητα καθενός και καθεµιάς από εµάς.
Απέναντι σ’ αυτήν τη ζοφερή κατάσταση η νέα Κυβέρνηση επιλέγει τη στάση της ευθύνης και της αποφασιστικής παρέµβασης,
της ρήξης µε τη διαπλοκή και τη διαφθορά, ώστε να µπει ένα
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τέλος στον φαύλο και επικίνδυνο κύκλο της βίας. Επιλέγει να
προστατεύσει άµεσα και καίρια το ίδιο το άθληµα, το παιχνίδι, το
θέαµα, τα σπουδαία αγαθά, όπως η ζωή, η υγεία και η σωµατική
ακεραιότητα αλλά και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Να αποκαταστήσει το αίσθηµα δικαίου αλλά και να θέσει ζητήµατα εκδηµοκρατισµού και υποχρεώσεων στην έννοµη τάξη.
Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί ένα πρώτο βήµα. Και για τον
λόγο αυτό αποτελεί σηµείο τοµής για να ανοίξει µια συζήτηση
σε βάθος για τον αθλητισµό. Επιδιώκει µε την εισαγωγή µια ολοκληρωµένης και άρτιας δέσµης µέτρων, να διαµορφώσει το απαιτούµενο νοµοθετικό πλαίσιο, που θα επιτρέψει να τεθεί τέλος
στα φαινόµενα ακραίας βίας στο ποδόσφαιρο και εν γένει στον
αθλητισµό, επικεντρώνοντας στο ουσιώδες, στην καταπολέµηση
του φαινοµένου της παραβατικότητας και των παραγόντων εκείνων που οδηγούν µε τις πράξεις και παραλείψεις τους στην
αθλητική βία εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, στιγµατίζοντας
τον αθλητισµό και απαξιώνοντας πλήρως στα µάτια των φιλάθλων και της κοινωνίας δηµοφιλή αθλήµατα, όπως το ποδόσφαιρο.
Το παρόν νοµοσχέδιο, σε συνδυασµό µε τη προεξαγγελθείσα
από τον αρµόδιο Υπουργό άµεση νοµοθετική παρέµβαση για εισαγωγή της απλής αναλογικής ως πάγιο εκλογικό σύστηµα σε
όλους τους αθλητικούς φορείς και στην ΕΠΟ, έρχεται να ταράξει
τα λιµνάζοντα επί δεκαετίες νερά της αδιαφάνειας, διαφθοράς
και διαπλοκής στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ασφαλώς, τα προβλήµατα δεν λύνονται µόνο µε τη νοµοθετική
πρόβλεψη. Αλλά είµαι πεπεισµένος ότι η νέα Κυβέρνηση θα συνεχίσει στον δρόµο που ήδη έχει χαράξει. Της άµεσης υλοποίησης και εφαρµογής των υπεσχηµένων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι ζητούµενο είναι και η
ανάληψη πρωτοβουλίας για ένα περιεκτικό νοµοθετικό πλαίσιο,
που θα θέτει τους άξονες µιας διαφορετικής πολιτικής στον ελληνικό αθλητισµό, αποδεσµεύοντάς τον από κερδοσκοπικές βλέψεις, πολιτικά και ιδεολογικά συµφέροντα, από την εµπορευµατοποίηση και την επαγγελµατοποίηση.
Και θα θέτει τις προϋποθέσεις, ώστε να ξαναγίνει ο αθλητισµός παιχνίδι, συλλογική έκφραση και καλό θέαµα τόσο για τους
φιλάθλους όσο και για τις οικογένειες, να γίνει χρήσιµο µέσο κοινωνικοποίησης και υγιούς κουλτούρας προώθησης της καλής
σωµατικής και ψυχικής υγείας, ώστε να υπερασπιστούµε, να
προάγουµε και να διασφαλίσουµε τον αθλητισµό ως κοινωνικό
αγαθό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Μιχαλάκη. Ήσασταν ακριβώς στο χρόνο σας.
Ο κ. Γιαννάκης να έρθει στο Βήµα.
Και µέχρι να ανέβει ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία,
κύριε Κοντονή, θα ήταν πολύ χρήσιµο κάποια στιγµή, πριν κλείσουµε την πρωινή συνεδρίαση ή αρχίζοντας την απογευµατινή –
µε χαρά βλέπω ότι στο δικό σας νοµοσχέδιο είναι µόνο τέσσερις
τροπολογίες, µία υπουργική και µάλιστα εµπρόθεσµη και τρεις
βουλευτικές, εκ των οποίων δύο εµπρόθεσµες και µία εκπρόθεσµη- εάν θα µπορούσατε να µας πείτε ποιες κάνετε δεκτές, ώστε
µιλώντας επί των άρθρων να µιλήσουν και για τις τροπολογίες οι
συνάδελφοι και να κερδίσουµε χρόνο. Και ελπίζω ότι δεν θα
έρθει καµµία άλλη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μόλις τελειώσει ο συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να πούµε από την αρχή
ότι η Ελλάδα έχει και πολύ καλές µέρες και εξαιρετικές επιδόσεις
στον αθλητισµό. Είναι από τα πιο επιτυχηµένα αθλητικά κράτη
στον κόσµο. Ποιος από εµάς µπορεί να ξεχάσει την Εθνική µας
στη Λισαβόνα το 2004, την Εθνική Μπάσκετ το 1987, το γκολ του
Χαριστέα το 2006, την Πατουλίδου, τον Δήµα, τον Κεντέρη, τη
συµπατριώτισσά µου την Αθανασία Τζουµελέκα και τόσους άλλους, άνδρες και γυναίκες;
Χιλιάδες παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα αθλούνται καθηµερινά

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

στους αθλητικούς µας χώρους και χιλιάδες γονείς τα στηρίζουν.
Αλλά και σε οργανωτικό επίπεδο, καλό είναι να θυµόµαστε ότι είµαστε η πιο µικρή χώρα που διοργάνωσε ποτέ Ολυµπιακούς
Αγώνες και µάλιστα, µε ασφάλεια και σιγουριά.
Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά του ελληνικού αθλητισµού. Την
άλλη, τη γκρίζα και τη σκοτεινή, συζητάµε σήµερα εδώ. Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο νοµοσχέδιο έρχεται µε
το θελκτικό τίτλο: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της
βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις».
Kαι αναρωτιέµαι. Εάν αυτός είναι ο στόχος, αν ο στόχος ήταν
η αντιµετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους και κυρίως
στο ποδόσφαιρο, θα έλεγε κανένας όχι; Ποιος από εµάς δεν θα
ψήφιζε ένα νόµο που θα εξασφάλιζε την ασφάλεια στα γήπεδα,
που θα έδινε ξανά την ευκαιρία στις ελληνικές οικογένειες να
συµµετέχουν και να χαίρονται το αγαπηµένο τους άθληµα; Ποιος
δεν θα ήθελε να ξαναγεµίσουν τα γήπεδα; Αν αυτό δεν γίνεται,
είναι γιατί το ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά και το µπάσκετ µαστίζεται από τη βία και τη διαφθορά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στους σηµαντικούς αγώνες των µεγάλων οµάδων ούτε έξω από το γήπεδο δεν µπορούν να περάσουν οικογένειες, µολονότι επιστρατεύεται η µισή Αστυνοµική
Διεύθυνση της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης. Άρα, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα και πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστεί.
Η πιεστική καθηµερινότητα, η ανεργία των νέων και ιδίως η οικονοµική κρίση, η έλλειψη παιδείας, ο αλκοολισµός, η χρήση
ναρκωτικών ουσιών είναι κυρίως οι λόγοι που οδηγούν στην αντιδραστική συµπεριφορά και την κλιµακούµενη βία.
Η πολιτεία αναµφίβολα έχει την ευθύνη να επιβάλει τη νοµιµότητα και την κανονικότητα συνολικά στο χώρο του αθλητισµού
και ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου αλλά και του µπάσκετ σε πρώτη
φάση, γιατί εµφανίζονται συµπτώµατα βίας και στα άλλα οµαδικά
αθλήµατα, όπως στο χάντµπολ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα απαιτούν συναίνεση, πάνδηµη στήριξη και κοινή προσπάθεια για την αντιµετώπισή τους. Το θέµα της βίας στα
γήπεδα προσπάθησαν να το αντιµετωπίσουν σχεδόν όλοι οι προηγούµενοι Υπουργοί Αθλητισµοί – και ο κ. Λιάνης και ο κ. Φλωρίδης και η κ. Πετραλιά και ο κ. Ορφανός και ο κ. Ανδριανός πρόσφατα, µε ένα νοµοσχέδιο απόρροια εξαντλητικής διαβούλευσης,
που δεν µπόρεσε να ψηφιστεί, λόγω των πρόωρων εκλογών.
Άρα, δεν µπορούµε παρά να στηρίξουµε κάθε απόπειρα κάθαρσης που επιχειρείται.
Εγώ θα σταµατήσω σε δυο, τρία θέµατα του νοµοσχεδίου, που
νοµίζω ότι πρέπει να προσεχθούν. Θέµα σοβαρό για εµένα είναι
οι αυτοκρατορικές αρµοδιότητες και οι υπερεξουσίες που παίρνει ο Υπουργός, επιβάλλοντας πρόστιµα που φτάνουν και µέχρι
τα 25 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς µάλιστα να αποσαφηνίζεται η
κλιµάκωση των διοικητικών ποινών. Και αν ακόµη συµβουλευθεί,
όπως φαίνεται, τη Διαρκή Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας, ξέρουµε όλοι πως απαρτίζονται τα διοικητικά συµβούλια αυτών των
φορέων και ποιοι είναι οι µηχανισµοί ανάδειξής τους.
Δεν µας ξαφνιάζει, όµως, αυτή η πρακτική. Το ίδιο δεν έγινε
στην ΕΡΤ; Απόλυτος άρχων ο Υπουργός που ορίζει µόνος του
και το διοικητικό συµβούλιο. Με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
αρχίζουµε να συνηθίζουµε αυτήν την πρακτική του αυστηρά
ελεγχόµενου πολιτικού περιβάλλοντος, παντού µε την υπερσυγκέντρωση των αρµοδιοτήτων από τους Υπουργούς.
Άρα, θεωρώ ότι πρέπει να επιβάλλονται οι ποινές από όργανο,
το οποίο θα έχει τα απαιτούµενα εχέγγυα ανεξαρτησίας.
Ένα δεύτερο θέµα είναι το θέµα του αθλητικού Τύπου. Θα
πρέπει να ξεχωρίσουµε τον αθλητικό Τύπο από τον οπαδικό Τύπο
και την παραθλητική δηµοσιογραφία. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι
αντίθετοι στο άρθρο 1, παράγραφος 5 τόσο ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικού Τύπου όσο και η ΠΟΕΣΥ αλλά και ΕΣΗΕΑ, που
δίκαια θεωρούν ότι επέρχεται περιορισµός της ελευθερίας του
Τύπου και της έκφρασης λόγου.
Υπάρχει πρόβληµα αναµφίβολα µε την παραθλητική δηµοσιογραφία και ιδιαίτερα µε τις οπαδικές εκποµπές, που δεν γίνονται
καν από δηµοσιογράφους αλλά από οπαδούς των οµάδων και
οδηγούν στο φανατισµό και συνεπακόλουθα στη βία.
Συµφωνώ απολύτως µε τη θέσπιση του ηλεκτρονικού εισιτη-

2229

ρίου και την εγκατάσταση τουρνικέ. Θα πρέπει όµως να δούµε
τις αιτίες που αυτά δεν εφαρµόστηκαν, µολονότι υπήρξε από παλαιότερα η πολιτική βούληση. Τα έχει πληρώσει από παλαιότερα
ο ελληνικός λαός και µάλιστα µε 14 εκατοµµύρια ευρώ και ενδεχοµένως το λογισµικό τους να αποδειχθεί σήµερα απαρχαιωµένο
και απαξιωµένο. Τι σας κάνει αισιόδοξο ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο θα εφαρµοστούν;
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο ρόλο της Αστυνοµίας. Επιχειρησιακά έχει επιβαρυνθεί πολύ µε την αντιµετώπιση της βίας
στα γήπεδα και έχει επιτελέσει σηµαντικό αποτρεπτικό ρόλο.
Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιµη και η εµπλοκή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος σ’ αυτήν τη µεγάλη επιχειρησιακή προσπάθεια, που έτσι κι αλλιώς κάνει, προκειµένου να υπάρξει αποτελεσµατικότερος εντοπισµός της παραβατικότητας.
Θα επισηµάνω την πρόθεσή σας να υπάρξει κάποιου είδους
συναίνεση και συναντίληψη µε την ΕΠΟ για να µην µπούµε σε
περιπέτειες.
Ακούµε για Grexit γενικά αυτόν τον καιρό. Να µη συµβεί ούτε
στις αθλητικές διοργανώσεις. Όχι πως δεν υπάρχουν προβλήµατα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πρωτοκλασάτοι παράγοντες του ποδοσφαίρου, παραπέµπονται σήµερα στη δικαιοσύνη
και µπαινοβγαίνουν στην Ευελπίδων. Ας µη χάσουµε όµως το
δάσος κοιτώντας το δέντρο. Πιστεύω ότι θα επικρατήσει σύνεση
και λογική για τη γεφύρωση των διαφορετικών απόψεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα της βίας συναντάται πλέον παντού. Δεν είναι σύµπτωµα µόνο των σύγχρονων
γηπέδων, των µεγάλων αστικών κέντρων και των επαγγελµατικών
οµάδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για δύο λεπτά ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα τα έχετε, αλλά
σας παρακαλώ να τελειώνετε για να µιλήσουν όλοι.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Βία υπάρχει πλέον και στις αλάνες όπου παίζουν παιδιά, βία
υπάρχει ακόµη και στους µαθητικούς αγώνες, βία υπάρχει και
στα χωµάτινα γήπεδα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Η οπαδική βία και ο φανατισµός επέφεραν ακόµα και θανάτους.
Είναι στο χέρι µας να βοηθήσουµε όλοι µας ώστε να εξαλειφθεί. Είναι κατά κύριο λόγο θέµα παιδείας και προς αυτήν την
κατεύθυνση απαιτούνται δράσεις. Να αναδειχθεί η σηµαντικότητα του ευ αγωνίζεσθαι και του fair play. Η κοινωνία µας σ’ αυτά
τα χρόνια της κρίσης έχει ανάγκη και διψάει για άθλους, πνευµατικούς και αθλητικούς, µε ελεύθερο και φίλαθλο πνεύµα.
Κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 15, αν δεν αποσύρετε την προσθήκη «εσωτερικές υποθέσεις», θα έχετε όλην την ευθύνη για τα
θλιβερά περαιτέρω αποτελέσµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι εγώ αποσύροµαι από τον κατάλογο των οµιλητών.
Ανεπισήµως ο κ. Υπουργός –και τον ευχαριστώ- µε ενηµέρωσε
για µία τροπολογία που δικαιώνει τρεις ολυµπιονίκες και παγκόσµιους πρωταθλητές. Γι’ αυτό είχα εγγραφεί στον κατάλογο των
οµιλητών. Κατόπιν τούτου, τα οκτώ λεπτά θα τα µοιράσω σε
όσους δεν κρατούν το χρόνο τους.
Ο κ. Φώτιος Γραικός από τη Χρυσή Αυγή έχει τον λόγο.
ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνοµαι πως η Κυβέρνηση βρίσκεται σε µια σύγχυση
και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα πρώτα απ’ όλα από τα πέντε νοµοσχέδια που ήλθαν µαζί.
Το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα έχει τίτλο «Αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό» περιείχε στην αρχή και άρθρα
που αφορούσαν στην παιδεία. Ευτυχώς ο κύριος Υπουργός εισάκουσε τα λόγια µας και τελικά ήλθε καινούργιο νοµοσχέδιο
που αφορά συγκεκριµένα την παιδεία. Το ζήτηµα, όµως, είναι ότι
υπάρχει µια γενικότερη προχειρότητα σε όλα και φαίνεται ότι
όλα αυτά είναι µακριά από την κοινωνία.
Να θυµίσω κάτι. Είχαµε πει στην επιτροπή πως θεωρούµε ότι
είναι θετική µια κίνηση για να λυθεί το ζήτηµα της βίας στον αθλητισµό, ωστόσο θα έπρεπε ο κύριος Υπουργός να βρει ένα
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κοινό σηµείο επαφής µε την UEFA, παρ’ όλο που τονίσαµε το γεγονός ότι δεν πρέπει καµµία ελληνική κυβέρνηση να εκβιάζεται
από ξένους παράγοντες. Σύµφωνα τουλάχιστον µε δηµοσιεύµατα που είδαµε τις προηγούµενες µέρες και κοινό σηµείο επαφής δεν βρέθηκε και εκβιάστηκε ο Υπουργός από τους ξένους
παράγοντες. Αποτέλεσµα; Μηδενικό.
Συνεχίζοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι και γενικευµένο και αόριστο αλλά εδώ πέρα τίθενται
κάποια µεγάλα ζητήµατα, διότι βλέπουµε για µία ακόµη φορά να
έρχεται προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που εφαρµόζει τη συλλογική ευθύνη. Κάτι που είχε συµβεί ουσιαστικά και στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, το βλέπουµε τώρα να συµβαίνει και
στις περιπτώσεις των οµάδων. Δηλαδή κάνει κάτι κάποιος οπαδός και τιµωρείται ολόκληρη ΠΑΕ.
Φυσικά, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν περιέχει και τιµωρία
του προέδρου, όπως έγινε αντίστοιχα µε τη Χρυσή Αυγή, όπου
ο Πρόεδρος της τρίτης πολιτικής δύναµης της χώρας λόγω της
εγκληµατικής πράξης ενός οπαδού βρέθηκε για δεκαοκτώ µήνες
στη φυλακή.
Ωστόσο, περιέχει πράγµατα όπως ρατσιστικές συµπεριφορές.
Ποιος ορίζει ποιες είναι η ρατσιστικές συµπεριφορές; Και µη µου
µιλήσετε για τον αντιρατσιστικό νόµο, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά
όλοι εδώ µέσα ότι είναι απολύτως αντισυνταγµατικός. Δεν θα
σας άρεσε καθόλου αν, τώρα που εσείς βασίζεστε σε αυτόν το
νόµο, στο µέλλον ερχόταν µία άλλη κυβέρνηση και πατούσε
πάνω σε αυτό το νόµο και σας φερόταν αναλόγως. Τότε δεν θα
σας άρεσε καθόλου. Πιστέψτε µε.
Βλέπουµε –και αυτό µπορεί να το αντιληφθεί, φαντάζοµαι, εύκολα κανείς- µια συνολική προσπάθεια της Κυβέρνησης να δηµιουργήσει από τη µία ένα πελατειακό κράτος και από την άλλη
να τιµωρήσει οποιονδήποτε δεν είναι µε το µέρος της. Και το
αναφέρω στο αθλητικό νοµοσχέδιο, γιατί βλέπουµε το φακέλωµα
των φιλάθλων. Με την κεντρική βάση δεδοµένων των φιλάθλων
που προτείνετε, για εκατό και διακόσιους ανθρώπους που δηµιουργούν προβλήµατα σε κάθε γήπεδο, θα φακελώνονται δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι. Με ποιο δικαίωµα το κάνετε αυτό εσείς,
οι προοδευτικοί Αριστεροί; Δεν µπορώ να το αντιληφθώ.
Τα βάζετε µε τις λέσχες φιλάθλων και θεωρείτε πως είναι
πηγές βίας. Αν θέλετε να βρείτε πηγές βίας, ψάξτε στις καταλήψεις. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι και µολότοφ θα βρείτε και ναρκωτικά θα βρείτε και τα πάντα. Όµως, επικεντρώνεστε απολύτως
αλλού και τους αντιµετωπίζετε όλους σαν να είναι εγκληµατίες.
Δεν διαφωνώ ότι πιθανόν να υπάρχουν περιπτώσεις -έχουµε δει
και δηµοσιεύµατα στο παρελθόν- που βρεθήκαν ίσως και ναρκωτικά και όπλα. Δεν το συζητώ ότι πρέπει η Αστυνοµία και το κράτος να τηρούν τους νόµους.
Ωστόσο, δεν πρέπει να αντιµετωπίζουµε τους πολίτες σαν εν
δυνάµει εγκληµατίες. Αυτήν τη στιγµή, καταρρίπτεται το τεκµήριο της αθωότητας ακόµη µία φορά, όπως είχε συµβεί και στους
Βουλευτές της Χρυσής Αυγής.
Θεωρώ πως ο εµπλουτισµός των αθλητικών δικαστηρίων µε εν
ενεργεία δικαστικούς ήταν µια θετική κίνηση, όπως και οι περιουσιακές δηλώσεις των διαιτητών. Αυτό, φυσικά, δεν έχει να
κάνει µε τη βία στα γήπεδα αλλά µε τη γενικότερη εξυγίανση.
Και η αντιµετώπιση υπόπτων χειραγώγησης αγώνων, όµως,
είναι µια καλή κίνηση. Τη θεωρώ, βέβαια, µη λειτουργική και ανέφικτη.
Από κει και πέρα, το ζήτηµα είναι ότι όλη η τάση του νοµοσχεδίου είναι ιδιαίτερα τιµωρητική και αυστηρή και δείχνει να µην
έχει σκεφτεί ο υπερυπουργός ή οποιοσδήποτε άλλος ήταν συνεργάτης του, ότι έχει να κάνει µε πολίτες κυρίως νεαρής ηλικίας. Πώς και µε ποιο αίσθηµα µπορείτε να τιµωρείτε ανθρώπους
δεκαοκτώ, είκοσι, ίσως και είκοσι πέντε χρονών, µε ποινές οι
οποίες δεν θα έχουν αναστολή και διάφορα άλλα τέτοια πράγµατα; Είναι παντελώς απαράδεκτο!
Θεωρώ, ακούγοντας και τις θέσεις του ΚΚΕ στις επιτροπές,
ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταλινικότερος του ΚΚΕ πλέον. Αυτό
αντιλαµβάνοµαι, από τη στιγµή που θέλει να τιµωρεί τους πολίτες
συνεχώς.
Εµείς καταδικάζουµε, φυσικά, τη βία από όπου κι αν προέρχεται. Γι’ αυτόν τον λόγο είµαστε και ενάντια σ’ αυτό το νοµοσχέ-
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διο, το οποίο είναι βίαιο ενάντια στους πολίτες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Σταυρούλα Αντωνάκου, Ολυµπιονίκης συνάδελφος από το Ποτάµι.
Στην ίδια θέση µε το Μαυρωτά παίζατε;
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ: Περίπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Περίπου.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαιρετίζω την
απόφαση του Υπουργού Αθλητισµού και του Πρωθυπουργού να
αποφύγουµε το ενδεχόµενο Grexit του ελληνικού αθλητισµού.
Όσοι έχουµε κάνει πρωταθλητισµό, όταν έρχεται η ήττα µετά
την πρώτη απογοήτευση, χαιρόµαστε γιατί είναι εφόδιο σοφίας
και εµπειρίας για τον επόµενο αγώνα.
Οπότε, κύριε Υπουργέ, δεν θα πω ότι ηττηθήκατε µε τις αλλαγές στο νοµοσχέδιο αλλά ότι γίνατε σοφότερος και πιο έτοιµος
για το µέλλον σας ως Υφυπουργός Αθλητισµού.
Και το λέω «ήττα», γιατί έγινε τόσος µεγάλος ντόρος από µέρους σας, επιµένοντας σε θέµατα που σας τα είχαν επισηµάνει
προ καιρού οι διεθνείς οµοσπονδίες αλλά κι εµείς στην επιτροπή,
ότι, δηλαδή, δεν µπορεί να γίνουν δεκτά θέµατα που αφορούν
αµιγώς το αυτοδιοίκητο και την αυτονοµία όχι µόνο του ποδοσφαίρου αλλά όλων των αθληµάτων.
Στην eπιτροπή σας είχαµε επισηµάνει όλοι οι πρώην αθλητές,
ανεξαρτήτου κόµµατος, ότι για τη διοργάνωση όλων των πρωταθληµάτων όλων των αθληµάτων είτε αυτά είναι επαγγελµατικά
είτε αυτά είναι ερασιτεχνικά, υπεύθυνες είναι οι αρµόδιες oµοσπονδίες. Αυτήν την αρχή προασπίζεται η διεθνής συνθήκη,
βάσει της οποίας λειτουργεί η Διεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή και
όλες σε αυτήν υπαγόµενες oµοσπονδίες αθληµάτων.
Σας το είχαµε επισηµάνει στην eπιτροπή και στην πλειοψηφία
τους οι προτάσεις έγιναν δεκτές. Έπρεπε, όµως, να φθάσουµε
ως χώρα µέχρι την τελευταία στιγµή να διαπραγµατευόµαστε;
Ίσως οι διαπραγµατεύσεις και οι διαβουλεύσεις που κάνατε
µέχρι εχθές, να είχαν γίνει µε καλύτερο τρόπο, εάν δεν µας φέρνατε το σχέδιο νόµου ως επείγον.
Κύριε Υπουργέ, µας φέρατε ένα σχέδιο νόµου, που, όπως λέει
και ο τίτλος του, καταπολεµά τη βία στα γήπεδα. Είµαστε όλοι
µαζί σας στην καταπολέµηση της βίας. Και αυτό σας το δείξαµε
έµπρακτα και θα σας το δείξουµε και στο µέλλον. Είµαστε µαζί
σας στο θέµα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και στο σύστηµα της
ηλεκτρονικής εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είµαστε
µαζί σας σε κάθε άρθρο που βάζει τέλος στο θέµα της βίας.
Θα σας µιλήσω ως πρώην αθλήτρια του πόλο, ενός όχι και
τόσο δηµοφιλούς αθλήµατος όπως το ποδόσφαιρο αλλά πολύ
επιτυχηµένου. Ως Ολυµπιονίκης, παγκόσµια πρωταθλήτρια και
πρωταθλήτρια Ευρώπης και υπηρετώντας δεκαοχτώ χρόνια τον
χώρο του αθλητισµού, σας λέω µε βεβαιότητα ότι η βία στα γήπεδα δεν είναι µόνο αθλητικό φαινόµενο. Είναι βαθιά κοινωνικό.
Όταν η οργανωµένη πολιτεία αδυνατεί να προσφέρει την οµαδικότητα που έχουν ανάγκη οι νέοι, τότε είναι πιο εύκολο οι νέοι
να αναζητήσουν αυτήν την οµαδικότητα που τους λείπει στην
οµαδική παραβατικότητα. Γι’ αυτό και έχουµε φαινόµενα βίας
στα γήπεδα, στα σχολεία, στα πανεπιστήµια. Και αυτό είναι ξεκάθαρα θέµα παιδείας, µιας παιδείας που εσείς µέχρι σήµερα
την αντιµετωπίζετε µε προχειρότητα και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση των Kοινοβουλευτικών Oµάδων και των αρµόδιων φορέων. Παιδεία µιας χώρας είναι η αθλητική παιδεία, η κοινωνική
παιδεία, ακόµα και η πολιτική παιδεία.
Κύριε Υπουργέ, µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου, περιµένω
άµεσα να συζητήσουµε τα βαθύτερα προβλήµατα του ελληνικού
ερασιτεχνικού αθλητισµού, που διανύει µία από τις πιο δύσκολες
περιόδους του. Έχουµε υποχρέωση όλοι µας να σταθούµε υπεύθυνα δίπλα στο κύτταρο του ελληνικού αθλητισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αντωνάκου, ευ-
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χαριστούµε κι εµείς και για την εξοικονόµηση χρόνου.
Ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος έχει τον λόγο.
Μέχρι να έλθει ο κ. Γρηγοράκος στο Βήµα θα ανακοινώσω
τους επόµενους πέντε συναδέλφους, για να φροντίσουν να είναι
στην Αίθουσα, αν και απ’ ό,τι βλέπω είναι ήδη. Είναι η κ. Ελένη
Αυλωνίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ευάγγελος Διαµαντόπουλος από
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πέτρος Κωνσταντινέας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Γιάννης Ανδριανός από τη Νέα Δηµοκρατία και µε αµοιβαία µετάθεση ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας στη θέση του κ. Χρήστου Μπουκώρου από τη Νέα Δηµοκρατία
Έχετε τον λόγο για επτά λεπτά, κύριε Γρηγοράκο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, θα πίστευε κανείς ότι αρχίζει µία νέα εποχή για τα πολιτικά πράγµατα της
χώρας µε τη νέα Κυβέρνηση της Αριστεράς. Δυστυχώς, όµως,
όλο και πιο πίσω πάνε τα πράγµατα. Απόδειξη ότι την Παρασκευή
την ώρα του Πρωθυπουργού, θα απαντήσει ο κύριος Πρωθυπουργός στην ερώτηση του κ. Θεοδωράκη και του κ. Νικολόπουλου και όχι του κ. Βενιζέλου.
Ο κ. Νικολόπουλος, αν δεν απατώµαι, είναι ένας από τους συγκυβερνώντες και ο ρόλος της Βουλής, συνήθως, κατά πλειοψηφία –φαίνεται, όµως, ότι κι αυτό πάτε να το παραβιάσετε- είναι
να απαντάει στην Αντιπολίτευση και όχι στη συγκυβέρνηση. Και
αυτό, όµως, θα το καταργήσετε ως Κυβέρνηση της Αριστεράς,
γιατί απλούστατα τώρα, οι εκατό µέρες αυτής της συγκυβέρνησης σας έχουν αποκαλύψει. Μια εκποµπή χωρίς πρόγραµµα.
Θα ήταν, λοιπόν, οι εκατό µέρες ένα εύλογο χρονικό διάστηµα
µία νέα Κυβέρνηση της Αριστεράς να αναλάµβανε πρωτοβουλίες
για τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας και της οικονοµίας, επιδεικνύοντας µια φρεσκάδα, ένα δυναµισµό, καινοτοµία. Και εµείς
θα το επικροτούσαµε. Όµως, παρά το ότι βλέπουµε νέους ανθρώπους, βλέπουµε παλιές ιδέες.
Θα θέλαµε να υπάρχει κάτι διαφορετικό που να κάνει απεξάρτηση από τις γνωστές παθογένειες του παρελθόντος. Ωστόσο,
τίποτα από αυτά δεν έχουµε δει τις εκατό τελευταίες ηµέρες.
Κάτι αναµασηµένα νοµοσχέδια, κάτι να κανονίσουµε κάποιες
προεκλογικές υποχρεώσεις και όλα αυτά. Τίποτα καινούριο!
Είχαµε απαίτηση από εσάς για κάτι το καινούργιο. Εµείς δεν
µπορέσαµε να το κάνουµε. Ο ελληνικός λαός σας έδωσε καθαρή
εντολή να προχωρήσετε.
Δυστυχώς, όµως, η κυβερνητική πρακτική και οι λειτουργοί,
ακολουθούν την πεπατηµένη. Μα, τίποτα το διαφορετικό; Κεντρικό µέληµα αυτής της Κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της εύνοιας από συγκεκριµένες κατηγορίες πολιτών, µε πρώτη αυτή
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και συντεχνιών.
Με το βλέµµα στραµµένο στο εκλογικό Σώµα, γιατί δεν ξέρουµε τι θα µας συµβεί αύριο µε αυτά που κάνετε, το µόνο για
το οποίο νοιάζεστε, είναι να ικανοποιήσετε επιµέρους αιτήµατα.
Χθες το βράδυ πια ήταν ο «κολοφώνας της δόξης» της Βουλής! Δεκαέξι τροπολογίες είχαµε! Πού ήσουν, κυρία Πρόεδρε,
που έλεγες ότι θα γινόσουν άλλη;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τις τρεις τις απέσυρε!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Δεκαέξι τροπολογίες. Αυτό τα λέει
όλα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεκαπέντε ήταν!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Δέκαπέντε ήταν; Ας µη βάζω µια
παραπάνω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ξεχνάτε τις εκατόν τριάντα
δικές σας σε δύο ηµέρες!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Με το βλέµµα, λοιπόν, στραµµένο
στο εκλογικό της Σώµα η Κυβέρνηση, το µόνο για το οποίο νοιάζεται, είναι να ικανοποιεί µόνο ρουσφετάκια. Και πιστεύω πως
πολλοί από εσάς δεν θα αισθάνεστε καλά όταν σας τα λέµε, γιατί
είµαστε σίγουροι ότι διαθέτατε ένα άλλο ύφος, ένα συγκεκριµένο
σχέδιο αναδιάρθρωσης της οικονοµίας, της διοίκησης και του
κράτους.
Στην πραγµατικότητα, κεντρικός στόχος όλων αυτών των
πρωτοβουλιών µε την «παρέα», είναι η παλινόρθωση όλων εκείνων των ξεπερασµένων και αποστεωµένων δοµών στη διοίκηση,
στο κράτος και στην οικονοµία, που επί πολλές δεκαετίες κρατούσαν τη χώρα στην παραγωγική και αναπτυξιακή υστέρηση.
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Αυτά αποδεικνύουν όλες οι πρωτοβουλίες σας αυτόν τον
καιρό για την παιδεία, για την υγεία, για τα δηµόσια ραδιοτηλεοπτικά, για τη διοίκηση και για τον αθλητισµό τώρα.
Από µια Κυβέρνηση, λοιπόν, της Αριστεράς, η οποία µάλιστα
κλήθηκε να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας
σε συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης, θα περίµενα πρωτοβουλίες
και παρεµβάσεις που θα αποσκοπούσαν στη θεµελίωση µιας
νέας εποχής στην πολιτική, µιας πολιτικής που θα ήταν πιο αποτελεσµατική, πιο ευέλικτη αλλά και πιο φιλική στους πολίτες.
Αυτό ήθελε ο κόσµος από εσάς.
Θα περίµενα τη θεσµοθέτηση κανόνων αξιολόγησης και απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού, προκειµένου να ενισχύσουµε
την παραγωγικότητα.
Επίσης, θα περίµενα την καθιέρωση όλων εκείνων των διαδικασιών- φέρτε τα να τα δούµε- που θα ενδυνάµωναν περαιτέρω
τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη λειτουργία του κράτους.
Με λύπη µου, όµως, διαπιστώνω -όπως διαπιστώνουµε όλοι
στη Βουλή- ότι οι κυβερνητικές επιδιώξεις βρίσκονται στον αντίποδα αυτών των προσδοκιών, προσδοκίες οι οποίες διακατέχουν
την πλειονότητα των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί επτά χρόνια τώρα ζούµε µια
βαθειά κρίση στην Ελλάδα. Όλα αυτά συνδέονται µε την κακή διοίκηση στα οικονοµικά της χώρας. Και βλέπουµε ότι δεν µπορέσαµε ως σύστηµα πολιτικό -και φαίνεται ότι δεν µπορούµε ούτε
τώρα- να ανταποκριθούµε στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις τις
εποχής µας και του κόσµου.
Δεν µπορούµε να είµαστε χρήσιµοι και αποτελεσµατικοί, µένοντας καθηλωµένοι στις αυταρέσκειες και στις ιδεοληψίες του
παρελθόντος. Όλες οι πολιτικές δυνάµεις είναι αντιµέτωπες µε
τη µεγάλη πρόκληση της προσαρµογής µας στο νέο οικονοµικό
περιβάλλον και της εναρµόνισης της χώρας µε τους κοινοτικούς
θεσµούς, µε τον εκσυγχρονισµό που έχει ζωτική ανάγκη η χώρα,
η διοίκηση, η οικονοµία και ο αθλητισµός.
Όλοι είµαστε υποχρεωµένοι να συµφωνήσουµε στο αυτονόητο. Μπορεί να πάει µπροστά η Ελλάδα. Εµείς είµαστε καλοπροαίρετοι µαζί σας. Θέλουµε να πετύχει αυτή η Κυβέρνηση. Θα
σας κάνουµε καλόπιστη κριτική. Θέλουµε να πετύχετε, διότι εάν
δεν πετύχετε εσείς, θα αποτύχει η χώρα. Είµαστε µαζί σας αλλά
δεν µπορούµε να το κάνουµε αυτό σε όλα τα τερτίπια σας.
Η στάση των αρχών απέναντι σε όσους βιαιοπραγούν στα γήπεδα, πρέπει να είναι άτεγκτη. Τα περισσότερα επικριτικά σχόλια
τα συγκεντρώνουν οι διοικήσεις των οµάδων αλλά και οι αθλητικές εφηµερίδες.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τη στήριξή µας σε κάθε µέτρο που κινείται στην κατεύθυνση αντιµετώπισης της βίας και εξυγίανσης
του ελληνικού αθλητισµού. Δεν µπορεί, όµως, η αντιµετώπιση
της βίας να αποτελεί πρόσχηµα για τη συγκέντρωση υπερεξουσιών στο πρόσωπο του εκάστοτε Υπουργού. Σήµερα είστε εσείς,
αύριο µπορεί να είναι κάποιος άλλος. Δηµοκράτες πολίτες είµαστε και ξέρουµε τι συµβαίνει σε αυτήν τη χώρα.
Για εµάς είναι αδιαπραγµάτευτη η επιβολή της νοµιµότητας
στον αθλητισµό. Την ίδια στιγµή, όµως, είναι απαραίτητη και η
ύπαρξη ασφαλιστικών δικλίδων, που θα επιτρέπουν τη δίκαιη και
αναλογική µεταχείριση όλων αυτών.
Ξέρω ότι κάνετε προσπάθεια. Δεν είµαι κακόπιστος απέναντί
σας και θέλω να πετύχετε. Έχει θετικά το νοµοσχέδιο αυτό αλλά
πρέπει να είµαστε πιο προσεκτικοί. Εµείς θα στηρίξουµε ό,τι είναι
θετικό και σας λέµε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει την αναβάθµιση
του ρόλου και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των συλλογικών
οργάνων που είναι αρµόδια για την εποπτεία του επαγγελµατικού
αθλητισµού, την πρόληψη και καταστολή των φαινοµένων βίας
και την επιβολή πειθαρχικών ποινών όταν είναι αναγκαίο.
Θα πρέπει, όµως, να κατανοήσετε εσείς οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ ότι εκσυγχρονισµός και εξυγίανση δεν µπορούν να γίνουν µε µεταρρυθµίσεις κρατικίστικης λογικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι µεταρρυθµίσεις δεν είναι µόνο ζήτηµα πολιτικής επιλογής
αλλά και θέµα προστασίας της δηµοκρατίας µας και επιβίωσης
όλων µας. Θα εξορθολογήσετε το ποδόσφαιρο και θα αποκατα-
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στήσετε την τάξη, ικανοποιώντας την όρεξή σας για κρατισµό
και υπερεξουσίες. Και µε το χωροφύλακα και µε τον αστυφύλακα
δεν γίνεται, όµως, να είµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,.
Έτσι εµείς, επειδή πιστεύουµε ότι πρέπει να σταµατήσει ο λαϊκισµός αυτής της Κυβέρνησης, γιατί δεν θέλουµε να γινόµαστε
µάρτυρες καθηµερινά ενεργειών, νοµοθετηµάτων και πρωτοβουλιών που αποπνέουν αέρα µούχλας, ξεπερασµένου κρατισµού
και παρελθόντος, θα είµαστε σε ό,τι καινοτόµο φέρετε µαζί. Σε
ό,τι, όµως, έχει λαϊκισµό και ικανοποίηση προσωπικών επιθυµιών,
ρουσφετιών κ.λπ., θα είµαστε απέναντί σας.
Τελειώνοντας θέλω να πω το εξής. Σε κάθε βήµα προς τα εµπρός που εσείς προχωράτε, θα µας βρίσκετε µαζί. Δυστυχώς,
όµως, θα πρέπει να αποβάλετε µερικές ιδεοληψίες, ούτως ώστε
γρήγορα να µπείτε στο χρόνο και στο χώρο το ρεαλισµού, στην
εποχή της πραγµατικότητας, για να µπορέσει και η Ελλάδα να
ξεπεράσει τα αδιέξοδά της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει ζητήσει τον
λόγο για µια µικρή παρέµβαση ο Υφυπουργός, ο κ. Κουίκ.
Κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή έχω
προαναγγείλει την πεντάδα, τουλάχιστον στη µοναδική κυρία
από τους πέντε, η οποία είναι και πρώτη κατά σύµπτωση, την κ.
Αυλωνίτου, να της δώσουµε για επτά λεπτά τον λόγο και να κάνετε την παρέµβασή σας αµέσως µετά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Φυσικά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αυλωνίτου,
έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα επί της αρχής
το νοµοσχέδιο: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας
στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις» που έχει την ιδιορρυθµία
να ξεκινά µε την εξής αυτονόητη φράση: «Κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που σχετίζεται µε τον αθλητισµό, όπως και κάθε αθλητικός φορέας, οφείλει να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια
πρόληψης και αποτροπής φαινοµένων βίας στο χώρο του αθλητισµού, εντός και εκτός των αθλητικών χώρων».
Χρειάζεται, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να νοµοθετήσουµε το αυτονόητο; Δεν φτάνει ο Ποινικός Κώδικας που ισχύει
παντού, ακόµα και στους αθλητικούς χώρους; Δυστυχώς, στην
πράξη φαίνεται ότι αυτό δεν φτάνει.
Η βία µε αφορµή τον αθλητισµό, µε κάλυµµα και πρόφαση τον
αθλητισµό, η βία που εµφανίζεται ως οπαδική, αποτελεί πραγµατικά ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και χρειάζεται κάπως ξεχωριστή
αντιµετώπιση. Το πρόβληµα είναι σύνθετο, γιατί η βία στον αθλητισµό έχει τρεις διαφορετικές πηγές. Πρόκειται για τρία διαφορετικά φαινόµενα, που παρουσιάζονται, όµως, µε ένα ενιαίο
πρόσωπο.
Υπόβαθρο της οπαδικής βίας είναι το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο προσφέρεται ως χώρος αυθόρµητης εκτόνωσης κοινωνικών εντάσεων, που µπορούν να λάβουν όµως και οργανωµένη
µορφή µε την αυτοοργάνωση των οπαδών σε λέσχες και συνδέσµους.
Το γήπεδο, λοιπόν, γίνεται ένας προνοµιακός χώρος βίαιης
εκτόνωσης νέων, κυρίως ανδρών εφηβικής και µετεφηβικής ηλικίας, που νοµίζουν ότι κάνουν πραγµατικά κάτι ηρωικό όταν πλακώνονται.
Αυτό είναι το πρώτο πρόβληµα, που είναι κατά πρώτο λόγο
κοινωνικό και µόνο κατά δεύτερο λόγο αστυνοµικού ενδιαφέροντος.
Αυτό το κοινωνικό φαινόµενο, όµως, δηµιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο µπορεί να δράσει ευκολότερα το οργανωµένο έγκληµα. Ακόµα κι αν οι φίλαθλοι διαφυλάξουν τις λέσχες τους, το
σχήµα των οργανωµένων οπαδών µπορεί να χρησιµοποιηθεί συνειδητά από συµµορίες για τη συγκάλυψη της εγκληµατικής τους
δράσης.
Αυτό είναι το δεύτερο πρόβληµα, που είναι κυρίως αστυνοµικού ενδιαφέροντος.
Στην κατάσταση αυτή µπαίνει στην Ελλάδα κι ένας τρίτος παράγοντας, όταν µερικές διοικήσεις των ΠΑΕ και κάποιοι παρά-
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γοντες του αθλήµατος, που φροντίζουν να διατηρούν το ελληνικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου διαβλητό, επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν όλους τους παραπάνω, για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους οικονοµικά, κατά βάση, συµφέροντα.
Εδώ το πρόβληµα ξεφεύγει πια από την κοινωνική και από την
αστυνοµική του διάσταση και λαµβάνει πολιτική διάσταση, αφού
στο ποδόσφαιρο έχει δηµιουργηθεί πραγµατικά κράτος εν κράτει.
Μόνο αν υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση -και η Κυβέρνηση,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει αποδείξει αυτές τις ηµέρες ότι,
πραγµατικά, έχει αυτήn τη βούληση- µπορεί να επιβληθεί στο
χώρο του ποδοσφαίρου η νοµιµότητα µε την καθιέρωση αδιάβλητων όρων λειτουργίας του πρωταθλήµατος. Εφόσον λυθεί
αυτό, τα κοινωνικά προβλήµατα θα τα λύσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα αστυνοµικά προβλήµατα θα τα λύσει και η Αστυνοµία και η δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµερινό νοµοσχέδιο στοχεύει ακριβώς σε αυτό το τρίτο πλοκάµι του πρωταθλήµατος,
της αθλητικής βίας, στο οργανωµένο παρακράτος του ποδοσφαίρου. Μάλιστα, το σηµερινό νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µόνο
ορισµένα επείγοντα µέτρα αντιµετώπισης του προβλήµατος.
Θέλει να δώσει στην πολιτεία κάποια νοµικά µέσα για την άµεση
χειραγώγηση των χειρότερων εκδηλώσεων της οπαδικής βίας,
ενώ σύντοµα θα ακολουθήσει νοµοσχέδιο που θα µας δώσει, επιτέλους, µε τη βοήθεια όλων µας, ένα αδιάβλητο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών ποινών σε όσους έχουν διοικητική
σχέση µε τον αθλητισµό, δηλαδή σε όσους διαθέτουν αθλητική
αναγνώριση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Γίνεται ακόµα προσπάθεια ελέγχου των οργανωµένων οπαδών
στα γήπεδα, µε την καθιέρωση ονοµαστικού ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Αυτό σηµαίνει ότι θα βγάζεις εισιτήριο στο γήπεδο, όπως
βγάζεις εισιτήριο στο αεροπλάνο, µε όνοµα και ταυτότητα.
Το νοµοσχέδιο, θέτει τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων,
επιβάλλοντας στην αθλητική δικαιοσύνη να είναι πραγµατική δικαιοσύνη, µε στελέχωση από τακτικούς δικαστές και αγγίζουσα
την όζουσα πληγή του αθλητικού στοιχήµατος. Διότι µπορεί κάποιοι να νοµίζουν ή να παριστάνουν ότι πλακώνονται, δήθεν, για
τα χρώµατα της φανέλας της οµάδας τους αλλά από πίσω κάποιοι άλλοι βγάζουν εκατοµµύρια από τους στηµένους αγώνες.
Έτσι, από εδώ και πέρα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών αγώνων, θα
βρίσκονται στη διάθεση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µας ρωτούν: «Η UEFA και η FIFA
τι λένε για όλα αυτά; Θα µας τα επιτρέψουν ή θα µας αποκλείσουν από τις διεθνείς διοργανώσεις;». Μπορώ να σας αποκαλύψω ακριβώς τι λέει η UEFA και τι λέει FIFA. Μας λένε ακριβώς
ό,τι τους λέει η ΕΠΟ να ζητήσουν. Να πουν ακριβώς τι θέλουν.
Εκτός, βέβαια, αν η ΕΠΟ καταφέρει να εξαντλήσει ακόµα και τη
δική τους ανοχή.
Έτσι, οικονοµικοί παράγοντες που βρίσκονται πίσω από την
ΕΠΟ, µπορεί να παίξουν το µεγάλο τους χαρτί: «Κάντε µας όλα
τα χατίρια για να µην αυτοκαταστραφούµε». Είναι, όµως, µεγαλοεπιχειρηµατίες που εκµεταλλεύονται οικονοµικά το προνόµιο
να εκπροσωπούν το ελληνικό ποδόσφαιρο στο εξωτερικό.
Υπάρχει εδώ µέσα κανείς από εσάς, που νοµίζει ότι αυτοί που
κάνουν τα πάντα για τα οικονοµικά τους συµφέροντα, θα αποφασίσουν µόνοι τους να εκµηδενίσουν την αξία των µετοχών της
οµάδας τους; Να γνωρίζουν αυτοί οι κύριοι ότι θα είµαστε σε
διαρκή πόλεµο µαζί τους µέχρι να τους κερδίσουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τελειώνοντας θα ήθελα να πω
ότι αυτή η Κυβέρνηση θέλει, πραγµατικά, να πατάξει τη βία και
την ανοµία στον αθλητισµό προς χάριν της νεολαίας αλλά και
προς χάριν του ίδιου του αθλητισµού, που όλοι οι πολίτες έχουν
δικαίωµα να τον απολαµβάνουν µε ασφάλεια και προστασία και
µε τη νοµιµότητα της τήρησης των κανονισµών.
Ιδού, λοιπόν, πεδίον δόξης λαµπρόν για τους κυρίους της Αντιπολίτευσης! Καλείστε να βοηθήσετε σε µια αληθινή προσπάθεια για το κοινό συµφέρον όλων µας.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήρθαν οι τροποποιήσεις, στις οποίες αναφέρθηκε ο Υπουργός στην πρωτολογία
του. Του δίνω τον λόγο για ένα λεπτό, γιατί πρέπει να ανακοινώσει ότι τις καταθέτει, να τις µονογράψω, να φωτοτυπηθούν και
να σας διανεµηθούν.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Δεν θα χρειαστώ ούτε ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε. Αναφέρω απλά ότι οι νοµοτεχνικές παρεµβάσεις επί
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του νοµοσχεδίου υπεγράφησαν από τους συναρµόδιους Υπουργούς και κατατίθενται. Είναι αυτά που εν πολλοίς ανέφερα στην
οµιλία µου.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά για να διανεµηθούν στους συναδέλφους και τους εκπροσώπους των κοµµάτων, ώστε να έχουν
απόλυτη και πλήρη ενηµέρωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές παρεµβάσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Βλέπω ότι ο κ. Κουίκ
δεν είναι εδώ, άρα συνεχίζουµε µε τον κ. Διαµαντόπουλο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που ο πυρήνας του είναι η λήψη µέτρων
για την καταπολέµηση της βίας. Η Κυβέρνηση αντιµέτωπη µε το
φαινόµενο της βίας και εντός των γηπέδων αλλά και στα θεσµικά
όργανα των οποίων είναι αρµοδιότητα η διεξαγωγή των αγώνων,
έπρεπε να λάβει µέτρα. Έλαβε αναγκαία µέτρα µε διακοπή αγώνων και έφερε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο προφανώς δεν έχει τη
φιλοδοξία να αντιµετωπίσει όλο το ζήτηµα του αθλητισµού αλλά
έχει συγκεκριµένες κατευθύνσεις.
Η βία, όπως ειπώθηκε πολλάκις αυτήν την ώρα που συζητάµε
το νοµοσχέδιο, αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόµενο. Πολλές κοινωνικές αντιπαραθέσεις και εντάσεις µεταφέρονται στο δηµόσιο
χώρο και δηµόσιος χώρος είναι και το γήπεδο.
Όµως, το ερώτηµα είναι το εξής. Η βία είναι η πηγή του προβλήµατος και δη όπως εκδηλώνεται από το ένα κοµµάτι των οπαδών ή είναι απότοκο ενός σάπιου συστήµατος; Η δική µου
τοποθέτηση –όµως θεωρώ ότι είναι κοινώς αποδεκτή- είναι το
δεύτερο κοµµάτι.
Σε µια ιστορική αναδροµή και στα ελληνικά γήπεδα, ειδικότερα
του ποδοσφαίρου, βλέπουµε πως η βία αρχίζει και εντάσσεται
µε την επαγγελµατοποίηση και βιοµηχανοποίηση του αθλητισµού, από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα. Δεν στρέφοµαι ενάντια στην επαγγελµατοποίηση όσον αφορά τα δικαιώµατα των
αθλητών αλλά σε ό,τι αφορά τη µετατροπή των αθλητικών συλλόγων σε ΠΑΕ και ό,τι επακολούθησε µέχρι τις µέρες µας, όπου
φτάσαµε να µιλάµε πλέον για εγκληµατική οργάνωση εντός του
ελληνικού ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο του αυτόνοµου και όχι αυτοδιοίκητου.
Οι προηγούµενες ηγεσίες δειλές, συντηρητικές, το µόνο που
έκαναν ήταν να στοχοποιήσουν τους οπαδούς, να τους ορίσουν
ως το κύριο πρόβληµα και να νοµοθετήσουν δρακόντεια µέτρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, µε συγχωρείτε πολύ. Επειδή δεν
µιλάω από γραπτό κείµενο, υπάρχει πρόβληµα συγκέντρωσης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Με συγχωρείτε πολύ…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι προσωπικό. Σας
ευχαριστώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: … αλλά δεν είθισται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πρέπει να σεβαστούµε την επιθυµία του οµιλητή.
Συνεχίστε, κύριε Διαµαντόπουλε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως είπα, οι προηγούµενες ηγεσίες κινήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο και δεν έχουµε δει
αποτέλεσµα, διότι οι δρακόντειοι νόµοι από την αρχαιότητα δεν
έχουν ωφελήσει σε τίποτα. Αυτό που ωφελεί είναι η εξαντλητική
συζήτηση, µια διαδικασία ώσµωσης σε ένα φαινόµενο κοινωνικό,
σε µια ολισθική προσέγγιση.
Το καθεστώς που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι
σάπιο, διεφθαρµένο. Υπάρχει ένα κύκλωµα που κοµµάτι του είναι
ένα µέρος των παραγόντων, των ποδοσφαιριστών, των διαιτητών, των οπαδών, των δηµόσιων λειτουργών, που πολλές φορές
συνεπικουρούνται από κυκλώµατα της νύχτας για να επιβάλλουν
το δικό τους νόµο.
Πρώτη φορά Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται πως το πρόβληµα
είναι κυρίως αυτό το πλαίσιο της αυτονοµίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ συγχαίρω τον Υπουργό, γιατί µεθοδικά µε την
επιµονή του και µε τη συζήτηση, έφτασε να µετασχηµατίσει αυτό
σε συνεργασία µε διεθνείς φορείς που ασχολούνται µε το ποδόσφαιρο, τους οποίους βέβαια από ό,τι βλέπουµε δεν µπορούµε
να τους χαρακτηρίσουµε άµεµπτους. Δεν υπάρχουν λίγα φαινόµενα και µέσα σε αυτούς τους κύκλους που έχουν λειτουργήσει
διαβρωτικά και ενάντια προς αυτό που επικαλούνται πως κάνουν,
δηλαδή την υγιή άσκηση αυτού του αθλήµατος.
Έτσι, λοιπόν, ίσως πρέπει να υποψιαζόµαστε για ποιο λόγο
ενώ αποκλείεται να µη γνώριζαν, άφηναν το ασύδοτο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως και να έχει όµως, µε διεθνείς φορείς
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πρέπει να συζητάµε και θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει και µια
διαδικασία αυτοκάθαρσης και εντός αυτών.
Επίσης, θετικότατη είναι η παρέµβαση που επιτύχατε όσον
αφορά τους τακτικούς δικαστές. Δεν είναι τυχαίο πως τα περισσότερα ζητήµατα δηµιουργίας επεισοδίων εντός των γηπέδων
είχαν ως αφορµή ή αιτία την αδικία, µια συγκεκριµένη και διευρυµένη αδικία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή να είναι πάντα
οι ισχυροί -και οι συγκεκριµένοι ισχυροί- στο απυρόβλητο και
πάντα οι υπόλοιποι να άγονται και φέρονται, προσπαθώντας να
βγάλουν πολλές φορές το κάρο από τη λάσπη και να κάνουν
τους αποδιοποµπαίους τράγους.
Όµως, κύριε Υπουργέ, όπως είπα, η λογική µε την οποία κινήθηκαν προηγούµενες κυβερνήσεις µάς φέρνει συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Το παρόν νοµοσχέδιο υιοθετεί κάποια µέτρα –
επιτρέψτε µου να πω- τα οποία έχουν αποτύχει.
Το ηλεκτρονικό εισιτήριο -που πρέπει εδώ, επιµένω, να βρείτε
έναν τρόπο να πατάξετε την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή
των ΠΑΕ ξεκάθαρα- δεν έχει και µεγάλο βαθµό επιτυχίας. Στη διπλανή µας χώρα, την Τουρκία, υπάρχει µείωση άνω του 60%
στην προσέλευση των οπαδών στην Α’ και Β’ κατηγορία όπου θεσµοθετήθηκε το ηλεκτρονικό εισιτήριο.
Επίσης, η αυστηροποίηση των ποινών, όπως έχω πει, δεν οδηγεί πουθενά, από ποια άποψη; Ο νόµος Ορφανού, που ήταν τόσο
σκληρός και είχε απαγορεύσει την αναστολή των ποινών, δεν
είχε επιφέρει κάποιο αποτέλεσµα στην πάταξη των φαινοµένων
βίας και των επεισοδίων στα γήπεδα.
Οι κάµερες θεωρώ -µετά απ’ αυτό το οργιώδες και σκανδαλώδες που αντιµετωπίσαµε µε την «ΑΘΗΝΑ 2004» κι ό,τι έγινε µε
τις κάµερες- ότι ελάχιστα έχουν προσφέρει µπροστά στα έξοδα
τα οποία είχαν επιφέρει και φόρτωσαν στον ελληνικό λαό. Άλλη
πρέπει να είναι η κουλτούρα και η διαδικασία µε την οποία θα
συζητάµε µε όλους, για να φθάσουµε σε ένα σηµείο να βάλουµε
εµπρός στις ευθύνες τους τούς πάντες, για να καταφέρουµε το
επιθυµητό αποτέλεσµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα αναφερθώ στις λέσχες φίλων και θα κλείσω µε αυτό. Αυτό
που µπορεί να αντιληφθεί ο καθένας είναι ότι στη διάρκεια των
τελευταίων ετών - αυτό που έχει εκφραστεί από δηµοσιογράφους, πολιτικούς, οπαδούς και φιλάθλους- είναι πως το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι ότι οι ολιγάρχες, οι οποίοι συµµετείχαν και
λυµαίνονταν το ελληνικό ποδόσφαιρο, δηµιουργούσαν στρατούς.
Τώρα, µέσω της λέσχης φίλων, η οποία πρέπει να αδειοδοτείται ουσιαστικά από την ίδια την ΠΑΕ του ολιγάρχη, για να πάρει
εισιτήρια, µήπως κάνουµε τους δεσµούς πιο ισχυρούς της χειραγώγησης όλων αυτών σύµφωνα µε τις επιθυµίες και τα κελεύσµατα;
Αυτά είναι ερωτήµατα που αποτυπώνονται από πλευράς µου.
Εννοείται πως στηρίζουµε το νοµοσχέδιο. Είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Είµαι στη διάθεσή σας, κύριε Υπουργέ, διότι, λόγω της ενασχόλησής µου µε το αντικείµενο, γνωρίζω και ευρωπαϊκές πρακτικές και την κατεύθυνση της UEFA προς την κατεύθυνση των
σωµατείων λαϊκής βάσης αλλά και της εµπλοκής των φιλάθλων
και των οπαδών –δεν είναι όλοι οι οπαδοί ίδιοι, υπάρχουν σύνδεσµοι και λέσχες µε κοινωνικό έργο- για να φθάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα.
Θεωρώ -και παίρνω ένα ρίσκο- πως αυτά που ανέφερα στο
δεύτερο κοµµάτι της οµιλίας µου είναι µέτρα τα οποία έχουν
αποτύχει και δεν θα επιτύχουν, παρά τη δική σας θετική προσέγγιση και την προαίρεσή σας να καταφέρετε κάτι καλύτερο. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος µε όλους.
Κλείνω µε αυτό και είναι πραγµατικά το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Υπουργός της Κυβέρνησης είχε πει: «Θα συζητήσω και µε
ένα κοµµάτι της κοινωνίας µε το οποίο είµαι αντίθετος ιδεολογικά και προς τις πρακτικές του αλλά θα φθάσω να µιλήσω µαζί
τους, για να λύσω το πρόβληµα». Άρα, πρέπει να γίνει κουβέντα
και µε τις θύρες, κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Διαµαντόπουλε.
Ο κ. Πέτρος Κωνσταντινέας να έρθει στο Βήµα. Και µέχρι να
έρθει, η υπόµνηση από τον κ. Διαµαντόπουλο του ιδιωνύµου, που
είχε θεσπίσει πράγµατι ο κ. Ορφανός -είχε δίκιο- αν θυµάµαι
καλά από δηµοσιεύµατα της εποχής, είχε επιφέρει πολύ θετικά
αποτελέσµατα και κρίµα που καταργήθηκε από άλλον Υπουργό
της ίδιας κυβέρνησης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κωνσταντινέα.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, θα ξεκινήσω την οµιλία µου µε µια πικρή διαπίστωση.
Δυστυχώς, έως τώρα στη δηµόσια συζήτηση για τη βία στα γήπεδα, ξεχάστηκε πως µόλις τον περασµένο Νοέµβριο θρηνήσαµε
ένα νεκρό συµπολίτη µας σε ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Σήµερα, το µόνο που απασχολεί ορισµένους είναι το πως θα
επιβιώσει ένα ανεξέλεγκτο και ολοκληρωτικό σύστηµα εξουσίας
στο ποδόσφαιρο. Με αυτό το σχέδιο νόµου, όµως, για πρώτη
φορά η πολιτεία αναλαµβάνει ευθύνες και διεκδικεί ένα ζήτηµα
µε πολλούς παράγοντες, ένα ζήτηµα που ξεπερνά το χώρο του
αθλητισµού.
Στη δική µας αντίληψη, κύριε Πρόεδρε, ο αθλητισµός είναι ένα
κοινωνικό αγαθό, που µερικοί το έχουν ξεχάσει αυτήν τη στιγµή.
Δεν µένουµε, όµως, στα λόγια. Επεξεργαζόµαστε συστηµατικά
το ζήτηµα. Δική µας επιλογή είναι η πράξη. Αυτήν τη στιγµή κάνουµε µία πράξη που οι άλλοι ήθελαν αλλά δεν έκαναν. Στη δική
µας ανάλυση όλες οι κυβερνήσεις από τη Μεταπολίτευση µέχρι
σήµερα χρησιµοποιούσαν τον αθλητικό νόµο µόνο ως εργαλείο
πολιτικής επιβολής και όχι για να επωφεληθεί η κοινωνία από τα
ευεργετήµατα ενός σωστά οργανωµένου συστήµατος άσκησης
και άθλησης.
Με αφορµή τις µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που ανέλαβε
η χώρα µας, µε κορυφαία την Ολυµπιάδα του 2004, δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα στο οποίο κυριάρχησε για πολλά χρόνια η πιο
σκληρή µορφή εκµετάλλευσης. Τι εννοώ µε αυτό; Εµπεδώθηκαν
από την κοινωνία οι κυρίαρχες αντιλήψεις της αγοράς, εµπεδώθηκε η πεποίθηση ότι η κινητήριος δύναµη για την εξέλιξη του
αθλητισµού είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία, που µπορεί να κερδοσκοπήσει ασύστολα και χωρίς κανόνες. Αυτό είναι το κύριο συµπέρασµά µας για όλα αυτά που λέµε αυτήν τη στιγµή.
Κανένας δεν πιστεύει σήµερα πως µε προσπάθεια, επιµονή και
προσήλωση στα αθλητικά ιδανικά, θα µπορέσει έστω να επιβιώσει στο χώρο. Γι’ αυτό και όσοι αξιόλογοι καµµιά φορά εµφανίζονται, πολύ σύντοµα σκέφτονται και αποχωρούν. Σας παραπέµπω σε δηλώσεις προέδρων µεγάλων ανωνύµων εταιρειών
που έχουν αποχωρήσει πρόσφατα από το ποδόσφαιρο γι’ αυτά
που γίνονται.
Ειδικότερα, για τον πολύπαθο χώρο του ποδοσφαίρου, τον βασιλιά των σπορ, τα 25 εκατοµµύρια ευρώ της συµµετοχής του
Champions League αποτελούν το µοναδικό στόχο, στο όνοµα
του οποίου επιτρέπεται κάθε παρανοµία. Η νίκη της ποδοσφαιρικής εταιρείας µε κάθε µέσο, θεµιτό ή αθέµιτο, σήµερα είναι το
πρότυπο που διαβιώνει στις συνειδήσεις των φιλάθλων, οργανώνει οπαδικούς στρατούς και αποτελεί εντέλει αφορµή για κάθε
είδους βίαιες εκδηλώσεις. Η λογική της ζούγκλας κυριαρχεί και
διαχέεται από το ποδόσφαιρο στο µπάσκετ, στο χάντµπολ και σε
όλα τα αθλήµατα. Ακόµα, καταγράφονται γεγονότα και στα πρωταθλήµατα εφήβων και νεανίδων, ακόµα και στα µικρά παιδιά.
Συνεπώς, η αντιµετώπιση της βίας στο χώρο του ποδοσφαίρου,
αποκτά κοµβικό χαρακτήρα για την ανάσταση του ελληνικού
αθλητισµού.
Σε αυτήν την πραγµατικότητα η πολιτεία οφείλει να παρέµβει.
Το κάνει τώρα. Η ουσιαστική παρέµβασή της είναι τώρα, να
εφαρµόσει όσα η συνταγµατική νοµιµότητα και η λαϊκή κυριαρχία
τής ανέθεσαν, πράγµα που δεν το έκαναν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, απλά έµειναν στα λόγια.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα, αποτελεί ένα πρώτο
βήµα για να θέσει η πολιτεία τέρµα στην ασυδοσία. Αντιµετωπίζει
έκτακτες καταστάσεις και δεν είναι ο αθλητικός νόµος που θέλετε όλοι οι συνάδελφοι. Θα περιµένουµε τον Ιούνιο και θα τα
συζητήσουµε όλα. Αποτελεί ένα πρώτο βήµα ενός νόµου-πλαισίου για τον αθλητισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, θα συµβάλετε στην προσπάθεια για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου ή θα
µείνετε µόνο στα λόγια;
Όµως, στο σχέδιο νόµου που σήµερα συζητούµε, ταυτόχρονα
πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και οι παράγοντες. Οφείλουν
να αποφασίσουν αν θέλουν να υπάρχει αθλητισµός στη χώρα.
Η ίδια η ΕΠΟ, κυρίες και κύριοι, συγκεκριµένα, οφείλει να αναγνωρίσει το αυτονόητο, οφείλει δηλαδή να αναγνωρίσει, πως
πρέπει να εναρµονιστεί απόλυτα µε το καταστατικό της FIFA και
της UEFA και όχι να παίζει το χαλασµένο τηλέφωνο µε την κάθε
κυβέρνηση.
Το έχετε περάσει και εσείς ειδικά, κύριε Ανδριανέ.
Δεν το έχει κάνει µέχρι σήµερα. Οφείλει να συστήσει επιτροπή
δεοντολογίας, οφείλει να συστήσει σώµα επιθεωρητών, οφείλει
να εφαρµόσει άµεσα τις διεθνείς οδηγίες για την καταπολέµηση
των στηµένων αγώνων. Το κυριότερο που υπάρχει αυτήν τη
στιγµή, είναι ότι δεν έχει εναρµονιστεί µε ένα -για µένα βασικόθέµα στον κανονισµό της.
Δεν έχει υιοθετήσει τον κώδικα ηθικής και όχι τον κώδικα των
ανακριτικών γραφείων που έχει αυτήν τη στιγµή η ΕΠΟ και το
βλέπουµε κάθε µέρα στις τηλεοράσεις. Έπρεπε να έρθει ο ίδιος
ο Γραµµατέας της UEFA, για να εξαιρεθούν προσωρινά από τις
αρµοδιότητές τους όσοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης στο χώρο του ποδοσφαίρου; Είναι ένα ερωτηµατικό για όλους µας το τι θα κάνουµε, κύριοι!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρίσκοµαι στο γήπεδο εδώ και
είκοσι χρόνια. Υπήρξα µοναχικός καβαλάρης απέναντι στη διαφθορά, όταν µε έλεγαν κάποια στιγµή «γραφικό» και µε χλεύαζαν. Κατήγγειλα πράγµατα και καταστάσεις στην ίδια τη δικαιοσύνη µε καταθέσεις και όχι µπροστά στις τηλεοπτικές κάµερες.
Αυτό οφείλει να το σεβαστεί όλη η κοινωνία µας.
Σήµερα θεωρώ ότι συνεχίζω να υπηρετώ το χώρο του ποδοσφαίρου ως Βουλευτής πλέον. Σας µεταφέρω, λοιπόν, την αγωνία του κάθε αγνού φίλαθλου. Σας µεταφέρω τον πόθο για την
άνοιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί αυτό είναι το κύριο
άθληµα αυτήν τη στιγµή. Όταν φτιαχτεί το ποδόσφαιρο, θα φτιάξουν και όλα τα αθλήµατα. Άµεσα εµπλέκεται η βία του ποδοσφαίρου και δηµιουργεί προβλήµατα σε όλα τα αθλήµατα, όπως
είπα προηγουµένως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε θέληση να ανταποκριθούµε σε όλη αυτήν την απαίτηση και να µην κοιτάξουµε τα κοµµατικά µας κριτήρια. Ο αθλητισµός ενώνει. Αυτό πρέπει να το
καταλάβουµε όλοι αυτήν τη στιγµή.
Ολοκληρώνοντας, θα έλεγα ότι σήµερα µε την ψήφο µας στέλνουµε ένα µήνυµα στην κοινωνία του αθλητισµού. Ξεκάθαρα δηλώνουµε πως είµαστε αποφασισµένοι να φτιάξουµε αυτήν την
άνοιξη στον αθλητισµό. Είναι θέµα ηθικής αρχής και για µένα
προσωπικά απέναντι σ’ αυτούς που τόσα χρόνια υπηρέτησα και
δεν τους ξεχνώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κωνσταντινέα, µε την εύλογη συναισθηµατική σας φόρτιση.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουίκ, θα σας
δώσω τον λόγο για έξι λεπτά, για να κάνετε µία σύντοµη τοποθέτηση, επειδή δεν συµπεριλαµβάνεστε στον κατάλογο των
Υπουργών και των Υφυπουργών που µου έχουν δώσει. Όµως,
επειδή ξέρω ότι βάλατε πλάτη σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, παρακαλώ,
ελάτε στο Βήµα µε τη συναίνεση των συναδέλφων.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι αµέσως µετά τον κύριο Υφυπουργό, θα µιλήσουν ο κ. Ανδριανός και ο κ. Γιόγακας.
Θέλω να σας ενηµερώσω, επίσης, ότι έχει ζητήσει τον λόγο
και θα µιλήσει µετά τους δύο προαναφερθέντες συναδέλφους ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επι-
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κρατείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μπορώ να σας πω ότι δεν βάζουµε απλώς πλάτη στο νοµοσχέδιο αλλά βάζουµε πλάτες στον Υπουργό ο οποίος έφερε αυτό το
νοµοσχέδιο, γιατί φέρνει ένα νοµοσχέδιο το οποίο, πραγµατικά,
προσπαθεί να χτυπήσει τη βία και στη ρίζα της, διότι είναι αφελής
όποιος πιστεύει ότι η βία στα γήπεδα πρωτογενώς δεν ξεκινά και
µέσα από τα σπίτια που ασχολούνται µε τα ποδόσφαιρα.
Μου κάνει εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πως είναι δυνατόν οι οµάδες να παίζουν στα γήπεδαεκκλησίες και να είναι «Παναγίες» όταν παίζουν µε Champions ή
Europa League και να µην ξέρουµε πως θα τελειώσει ένα µατς,
όταν παίζουν και δύο ήσσονος σηµασίας οµάδες, µικρότερες
οµάδες, µικρότερης κατηγορίας, ακόµα και της Β’ Κατηγορίας
και όχι της Α’ Κατηγορίας των µεγάλων επαγγελµατικών οµάδων.
Θα το συνδυάσω και θα συµφωνήσω µε τον οµιλητή του ΚΚΕ
και για το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ», καθώς παίζει κι αυτό το ρόλο του. Θα το
συνδυάσω και µε το ότι γενικώς η βία είναι σε µία έξαρση σε πολλές δραστηριότητες της καθηµερινότητάς µας. Όµως, από την
άλλη πλευρά δεν µπορούµε να µένουµε και απαθείς.
Βεβαίως, είναι µέτρα τα οποία δεν εφαρµόζονται σε όλα τα γήπεδα. Στο «καραϊσκάκη» υπάρχουν κάµερες και ηλεκτρονικά εισιτήρια. Εγώ ρωτώ το εξής: Υπάρχουν αυτά σε άλλα γήπεδα,
όπως, για παράδειγµα, στην περιφέρεια; Όχι. Και επειδή έχω παρακολουθήσει µατς –βλέπω εδώ και το φίλο µου το Ζεϊµπέκ- τα
παιχνίδια τα οποία γίνονται, για παράδειγµα, στα Πηγάδια της
Ξάνθης ή τα παιχνίδια του Πανθρακικού στην Κοµοτηνή γίνονται
κάτω από µία υποδειγµατική φίλαθλη τάξη. Για µένα προσωπικά,
υπόδειγµα οµάδας και γηπεδικής συµπεριφοράς είναι ο Παναιτωλικός στην περιφέρεια.
Ρωτώ όλους σας, όµως. Μπορεί να συνεχίζεται αυτή η αθλιότητα, χωρίς να παρεµβαίνει κανένας είτε είναι παράγοντας είτε
είναι ποδοσφαιρική οµοσπονδία, να καθυβρίζονται µάνες από τις
εξέδρες των οπαδών; Μάνες! Μία φορά µόνο ένας διαιτητής είχε
τα κότσια να διακόψει το µατς επειδή του έβριζαν τη µάνα. Μία!
Τελικά το αποτελείωσε για τα υπόλοιπα δύο λεπτά. Κανείς δεν
µιλάει. Κανείς δεν ακούει τίποτα.
Και να σας πω και κάτι που µε ενοχλεί εµένα προσωπικά. Η παραποίηση του Εθνικού Ύµνου από οπαδούς συγκεκριµένων κερκίδων. Ο Εθνικός Ύµνος είναι Εθνικός Ύµνος! Κανένας δεν έχει
δικαίωµα να τον παραποιεί, να τον ποδοσφαιροποιεί.
Σε ό,τι αφορά τα ΜΜΕ, θα ήµουν ο τελευταίος ο οποίος θα
επέβαλλα λογοκρισία σε µία δουλειά την οποία υπηρέτησα σαράντα πέντε χρόνια. Όµως, επειδή έκανα πάρα πολλά χρόνια
αθλητικός συντάκτης, έτυχε να είµαι αθλητικός συντάκτης σε
εποχές όπου υπήρχε το «Φως των Σπορ» του Θόδωρου Νικολαΐδη, που υπάρχει ακόµα ως εφηµερίδα, και η «Αθλητική Ηχώ»
του αείµνηστου του Αθανάσιου Σέµπου. Ούτε µία φορά οι τίτλοι
των εφηµερίδων αυτών δεν ήταν τίτλοι εµπρηστικοί, να αφιονίζουν κόσµο για να µπαίνουν µέσα στα γήπεδα.
Συνεπώς, αυτό το οποίο λέω είναι -άσχετα µε τις προτάσεις
του Υπουργού- να αυτορρυθµιστεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος
Αθλητικού Τύπου και η ΕΣΗΕΑ. Οφείλουν, µέσα στο πλαίσιο και
του κοινωνικού τους ρόλου, να µπορούν να παρεµβαίνουν µε
εσωτερικές διαδικασίες εκεί όπου νοµίζουν ότι πράγµατι τίτλοι
µπορούν να αφιονίσουν ή να προσβάλλουν πλήθος. Τα υπόλοιπα
είναι θέµα δικαιοσύνης, αν υπάρχει κάτι προσβλητικό.
Εγώ θυµάµαι ότι είχε γράψει κάτι κάποτε –ποιος ήταν;- ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης σε πρωτοσέλιδο µιας εφηµερίδας και τον
κυνήγαγαν να τον πιάσουν ακόµα και στο εξωτερικό. Και δεν έχω
δει να γίνεται τίποτα, ποτέ για τους χείριστους τίτλους που βγαίνουν στις οπαδικές εφηµερίδες. Αν και πρέπει να οµολογήσω ότι
το τελευταίο µεγάλο διάστηµα υπάρχει µία ύφεση σε αυτήν την
ιστορία. Υπάρχουν τίτλοι πραγµατικά πιο καταλαγιασµένοι.
Κατ’ αρχάς, θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η ιστορία δεν καταλήγει σε χαµένους και ηττηµένους. Θλίβοµαι όταν κάνετε πολιτική αξιοποίηση µιας δεοντολογικής συµπεριφοράς του Υπουργού, ο οποίος έφερε ένα νοµοσχέδιο µε το θάρρος της γνώµης
του. Ναι, διαβουλεύτηκε µε την FIFA στο χρόνο που εκείνος επέλεξε, µε βάση και τις νοµοθετικές διεργασίες µας. Σε µια δηµόσια
πρόταση που είχα κάνει, πήρε την πρωτοβουλία και εκλήθησαν
όλοι οι τοµεάρχες αθλητισµού των κοµµάτων στη συνάντηση µε
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τον κ. Ινφναντίνο, ακριβώς για να έχουν άµεση άποψη για το τι
ελέχθη.
Και εγώ ρωτάω ευθέως, αν όλα αυτά τα οποία ελέχθησαν
εκείνη την ηµέρα µέσα στην αίθουσα και τα οποία αποτυπώθηκαν
στο χαρτί που έστειλε ο κ. Ινφναντίνο τηρήθηκαν ή δεν τηρήθηκαν. Ναι, τηρήθηκαν. Και ναι, πέρασαν σήµερα µε την τροπολογία.
Και στεκόµαστε τώρα πάνω σε µία λέξη, «υποθέσεις», «εσωτερικές υποθέσεις». Να υπενθυµίσω ότι η διατύπωση είναι: «Η
Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία διαχειρίζεται τις υποθέσεις
της». Ποιες είναι οι υποθέσεις της; Είναι οι δικές της υποθέσεις,
οι εσωτερικές της υποθέσεις, του σπιτιού της, τα του οίκου της.
Περί αυτού πρόκειται. Και αρχίζουµε και παίζουµε µε τις λέξεις.
Εγώ θα σεβαστώ ακόµα και αυτό το παιχνίδι µε τις λέξεις. Θα το
σεβαστώ. Και να σας πω κάτι; Έχω την εντύπωση ότι και ο Υπουργός σέβεται το παιχνίδι των λέξεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Έχω την εντύπωση ότι η διατύπωση είτε είναι «εσωτερική» είτε
είναι «δικής σας» –καλά «δικής σας» δεν πρόκειται να γίνει. Σε
ένα νοµικό κείµενο δεν µπορεί να µπει αυτή η διατύπωση- να σταλεί στην UEFA εντός της ηµέρας και να µας απαντήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Χτύπησε το κουδούνι και δεν ακουστήκατε
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Λέω ότι το κείµενο, όπως τελικά προτείνεται, να σταλεί στην UEFA -είναι µια πρόταση την οποία έχω κάνει και έχω
συζητήσει- για να πάρουµε την οριστική απάντηση, παρ’ όλο που,
όπως διαβεβαιώνει ο Υπουργός, στη Γενεύη που είχε προχθές
τη συνάντηση, το «δικές της υποθέσεις» αποδέχθησαν να διατυπωθεί στο ελληνικό κείµενο ως «εσωτερικές».
Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας λέω ότι αυτά δεν τα ακούω. Να
τα περιµένουµε γραπτά. Τοποθετήθηκε εξάλλου ο εισηγητής των
Ανεξάρτητων Ελλήνων επί του θέµατος και καταλαβαίνετε ότι
από τη στιγµή που τοποθετήθηκαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, εγώ
δεν µπορώ από το Βήµα της Βουλής να πω κάτι διαφορετικό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Όµως, είµαι υποχρεωµένος να υπερασπιστώ τη σύννοµη διαδικασία. Και αυτή πρέπει να είναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Όµως, πραγµατικά σας κοιτάω στα µάτια και λέω το εξής:
Όταν δεν ανακατεύοµαι µέσα στα πράγµατα του σπιτιού σου,
στα του οίκου σου, στα εσωτερικά σου, αυτό δεν είναι; Και λέω
το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, συντοµεύετε. Ξεπεράσατε το χρόνο σας. Υπάρχει µία ανοχή αλλά
θα πρέπει να συντοµεύετε.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Όχι!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όχι; Πείτε µας τι είναι!
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Σε µια οικογένεια µπορεί να παρεµβαίνουν άλλοι µέσα στο ζευγάρι, γιατί το θεωρούν δικό τους σπίτι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μα τι λέτε; Σε ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου; Πού τα µάθατε αυτά;
ΤΕΡΕΝΣ–ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Σας παρακαλώ πολύ!
Και λέω το εξής: Νοµίζετε ότι ακόµα και µε αυτήν τη διατύπωση που έδωσε η UEFA, δεν µπορεί να γυρίσει ο οποιοσδήποτε
Υπουργός –αφήστε τον κ. Κοντονή, αύριο µπορεί να µην είναι ο
κ. Κοντονής και να είναι κάποιος άλλος «Κοντονής», µπορεί να
είναι η κ. Καραµανλή που θα θέλει να παρέµβει- που θα θέλει να
παρέµβει και να πει «µε συγχωρείτε πολύ αλλά δεν είναι δική σας
υπόθεση». Θα παίξουµε µε το αν είναι δική σας, αν είναι εσωτερική σας, αν είναι σκέτη δική σας;
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Αν είναι περιττή λέξη, να φύγει.
ΤΕΡΕΝΣ–ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Και λέω ότι πολλές φορές και στη νοµολογία το περιττό δεν είναι ποτέ περιττό. Παρ’ όλα αυτά, όµως, επαναλαµ-
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βάνω όπως κινήθηκε µέχρι στιγµής η διαδικασία µε τη σύµφωνη
γνώµη της UEFA σε όλα αυτά τα ζητήµατα –τα οποία, όπως είδατε, ο Υπουργός τα ακολούθησε µε απόλυτη δεοντολογία και
δεν έκανε κάτι διαφορετικό- έτσι να γίνει και τώρα. Και πιστεύω
ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθεί, προς τα εκεί θα πάει.
Τελειώνοντας, έρχοµαι και σε κάτι τελευταίο.
Σήµερα τα πρωτοσέλιδα όλων των εφηµερίδων έβγαζαν µία
αισιοδοξία. Το Grexit έγινε «GR Enter», έγινε «No Grexit», έγινε
«επιτέλους ηρεµήσαµε». Αν θέλετε να ακούσετε τη δική µου άποψη, µέχρι το τέλος της ηµέρας θα έχουµε και πάλι θετικό πρόσηµο. Κάνουµε πολλή φασαρία αλλά σας διαβεβαιώ ότι η ελληνική Κυβέρνηση θέλει να πράξει το απόλυτα σύννοµο, το οποίο
ισχύει και σε διακόσιες πέντε χώρες. Εµείς δεν ζούµε σε έναν
άλλο πλανήτη. Και είµαι βέβαιος ότι όπως πορεύθηκε µέχρι τώρα
σε αγαστή συνεργασία µε την UEFA, έτσι θα πορευθεί και µέχρι
το τέλος η ελληνική Κυβέρνηση, η οποία εκφράζεται βεβαίως διά
του Υπουργού. Όµως, επαναλαµβάνω ότι εµείς οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες δεν βάζουµε πλάτη στο νοµοσχέδιο αλλά στον Υπουργό
για να καταπολεµήσει τη βία.
Ζητώ, λοιπόν, από όλους εσάς να τον στηρίξουµε σ’ αυτήν την
προσπάθεια για να καταπολεµηθεί η βία, για να µπορώ να ξαναπάω µε τα εγγόνια µου στο γήπεδο και να µην τρέµω αν θα γυρίσω πίσω. Εγώ πάω, γιατί στο γήπεδο που πάω υπάρχει µια
ασφάλεια. Όµως, δεν ξέρω αν µπορώ να πάρω τα εγγόνια µου
σε όλα τα γήπεδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και επτά εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ζακύνθου-Καραµπίνειο
και από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ανδριανός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας
θέλω να επισηµάνω το θετικό γεγονός ότι παρά τις επιµέρους
περιπέτειες, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, έφτασε τελικά να συγκεντρώνει µια ευρεία συναίνεση µεταξύ των πολιτικών
δυνάµεων που εκπροσωπούνται στην Αίθουσα. Πιστεύω πως
αυτή η συναίνεση που οικοδοµήσαµε µπορεί και πρέπει να είναι
µια χειροπιαστή απόδειξη ότι σε θέµατα, όπως ο αθλητισµός,
έχουµε τη δυνατότητα και τη βούληση, αν όχι να παραµερίζουµε
τις επιµέρους διαφορές µας, τουλάχιστον να τις φέρνουµε στο
τραπέζι του διαλόγου εποικοδοµητικά και έχοντας κατά νου τη
σύνθεση και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση υπαρκτών και πιεστικών προβληµάτων.
Αυτή ακριβώς ήταν και η δική µου στάση και βούληση κατά την
πρόσφατη θητεία µου ως Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και θα ήµουν τουλάχιστον ανακόλουθος αν άλλαζα τώρα
στάση και γνώµη.
Βεβαίως, όπως επισήµανα, στη συζήτηση που προηγήθηκε
στην αρµόδια επιτροπή, θα προτιµούσα να ψηφίζαµε στο ίδιο
κλίµα της σύνθεσης και της συναίνεσης ένα νοµοσχέδιο, που θα
αφορούσε συνολικά όλα τα ζητήµατα του ελληνικού αθλητισµού.
Έτσι, θα στέλναµε µεταξύ άλλων το µήνυµα ότι ο αθλητισµός
είναι και άλλα πράγµατα. Είναι πάνω απ’ όλα η καθηµερινή προσπάθεια των αθλητριών και των αθλητών µας, που συχνά αθλούνται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Είναι οι αθλήτριες και οι
αθλητές που µας κάνουν υπερήφανους µε τις διακρίσεις τους.
Είναι τα εκατοντάδες χιλιάδες ελληνόπουλα που αθλούνται σε
ολόκληρη τη χώρα συχνά χάρη στις θυσίες των γονιών τους.
Είναι οι αξίες και τα ιδανικά που οφείλουµε, εµπνεόµενοι ακριβώς από αυτήν την όψη του αθλητισµού µας να φέρουµε ξανά
στην επιφάνεια ακόµη και εκεί, όπως στις καταστάσεις που στοχεύει να θεραπεύσει το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Εµφιλοχω-
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ρούν άλλοι συχνά και µε σκοτεινές στοχεύσεις, πρακτικές και µεθοδεύσεις. Ακόµη και έτσι όµως, µε την επιµέρους στόχευση που
έχει το νοµοσχέδιο που συζητάµε, η συµβολή του είναι κατ’
αρχάς θετική. Και χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί ο Υπουργός κ. Κοντονής, όπως έχει δηλώσει -και το δήλωσε και σήµερα- προτίθεται
να αξιοποιήσει στο ευρύτερο αθλητικό νοµοσχέδιο που θα φέρει
στοιχεία από το νοµοσχέδιο που είχαµε προετοιµάσει κατά τη
δική µου θητεία στο Υπουργείο και είχε περάσει και από τη φάση
της δηµόσιας διαβούλευσης αλλά µας πρόλαβαν οι εκλογές.
Έχω και ηθική υποχρέωση, για άλλη µία φορά, να ευχαριστήσω
από αυτό το Βήµα και να συγχαρώ δηµοσίως τους διαπρεπείς
νοµικούς, τους ανθρώπους του αθλητισµού αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη σοβαρότητα, ευσυνειδησία και την
εργατικότητά τους τότε, σε εκείνη τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή.
Σε κάθε περίπτωση ο στόχος όλων µας πρέπει να είναι κοινός,
όσο και αν διαφέρουν οι επιµέρους οπτικές µας γωνίες, γωνίες
θέασης της πραγµατικότητας. Εκσυγχρονισµός του θεσµικού
πλαισίου, η διασφάλιση της διαφάνειας και της νοµιµότητας, η
ανάπτυξη του κοινωνικού αγαθού του αθλητισµού και η κατοχύρωσή του για όλους τους Έλληνες. Στην κατεύθυνση αυτή το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα κινείται στην αντιµετώπιση
υπαρκτών, πράγµατι, παθογενειών µέσα από την ενίσχυση της
διαφάνειας και την αυστηροποίηση των προβλεπόµενων ποινών.
Και πράγµατι, κύριε Υπουργέ, προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεστε µε εντιµότητα και ειλικρίνεια και αυτή την εντιµότητα και
ειλικρίνεια και την προσπάθεια που καταβάλλετε οφείλουµε όλοι
να την αναγνωρίσουµε.
Βεβαίως, η ψήφιση ακόµη και του καλύτερου νόµου είναι συνθήκη αναγκαία αλλά όχι ικανή για την επίλυση των προβληµάτων.
Χρειάζεται, λοιπόν, η βούληση για την απαρέγκλιτη εφαρµογή
των προβλεποµένων, αλλά και η οικοδόµηση µίας ευρείας κοινωνικής συµµαχίας για έναν αθλητισµό χωρίς βία και χωρίς σκιές.
Και βεβαίως, χρειάζεται η αποφασιστική υπογράµµιση της βούλησης της πολιτείας να εφαρµόσει τη νοµιµότητα σε κάθε πτυχή
της δηµόσιας ζωής. Γιατί εντέλει δεν πρέπει να αντιµετωπίζουµε
φαινόµενα όπως το ξεχείλωµα του αυτοδιοίκητου συγκεκριµένων
αθλητικών οµοσπονδιών ξεχωριστά από το ευρύτερο αίτηµα για
την αναγνώριση θυλάκων εντός της ελληνικής κοινωνίας όπου ο
νόµος θα εφαρµόζεται µερικώς και ατελώς. Είναι χρέος, λοιπόν,
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο ο νόµος να ισχύει καθολικά για
όλους και για όλες τις περιστάσεις.
Και θέλω εδώ να σταθώ και σε κάτι που πολύ παραστατικά ειπώθηκε στη διαδικασία ακρόασης των εκπροσώπων των φορέων,
ότι το πρόβληµα που ανακύπτει κάθε φορά που η πολιτεία επιχειρεί να προσδιορίσει το περιεχόµενο του αυτοδιοίκητου οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην επιλογή κάποιων να αναφέρονται εξαρχής στα υπερεθνικά αθλητικά όργανα.
Και όµως, η οροθέτηση του αυτοδιοίκητου, η θωράκιση της
νοµιµότητας και της διαφάνειας είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη του επαγγελµατικού αθλητισµού στην Ελλάδα
και είναι µία υπόθεση που πρώτοι οι παράγοντες του ελληνικού
αθλητισµού θα έπρεπε να ζητούν, ώστε να αναβαθµιστεί το αγαθό που και οι ίδιοι υπηρετούν.
Σε κάθε περίπτωση η κοινωνική συµµαχία για τον ελληνικό
αθλητισµό υπάρχει και είναι ευρεία. Είναι στο χέρι µας, λοιπόν,
και είναι χρέος µας να την αξιοποιήσουµε, για να προσφέρουµε
ό,τι καλύτερο µπορούµε στο κοινωνικό αγαθό του αθλητισµού.
Χαίροµαι ιδιαίτερα που σήµερα αυτή η κοινωνική συµµαχία αντανακλάται και στην Αίθουσα και ελπίζω αυτό το αισιόδοξο µήνυµα να συνεχιστεί και στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ανδριανό.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Υφυ-
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πουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ζακύνθου -ήταν και το δικό µου σχολείο- το οποίο παρακολουθεί
σήµερα τις εργασίες της Βουλής.
Να είναι καλά και να έχουν πρόοδο και τα παιδιά και οι δάσκαλοι που είναι µαζί τους!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γιόγιακα, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα είναι το έκτο µετά από τρεις
µήνες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Τρεις µήνες χαµένοι στη
διαπραγµάτευση, για την οποία ελάχιστα γνωρίζουµε πια, αφού
κανένας δεν µας ενηµερώνει επί της ουσίας. Τρεις µήνες που η
οικονοµία κατρακυλά, η αγορά έχει παγώσει, δεν µιλάµε για µεταρρυθµίσεις, ούτε φυσικά για ανάπτυξη, αλλά για ύφεση, ελλείµµατα, νέα δηµοσιονοµικά κενά, δηλαδή για νέα µέτρα.
Όµως, πού οφείλονται όλα αυτά; Μα, φυσικά στην ακινησία
της Κυβέρνησης. Και οι πολίτες συνεχίζουν να γίνονται αποδέκτες της επικοινωνιακής καταιγίδας της Κυβέρνησης στην προσπάθειά της να µας πείσει ότι θέλει να αποτρέψει νέα µέτρα.
Η Κυβέρνηση εµφανίζεται µε δύο πρόσωπα: εκείνο που µάχεται µε τους κακούς και οδήγησε στην ακινησία και εκείνο που για
κάποιο λόγο περνά σχεδόν απαρατήρητο. Όµως, το ίδιο συµβαίνει κατά καιρούς και µε στελέχη της Κυβέρνησης και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, όπου δηλώνουν τη µία µέρα ότι µπορεί να
γίνει δηµοψήφισµα ή εκλογές και την άλλη µέρα, µε στροφή 180
µοιρών, να αποκλείουν κάθε τέτοιο ενδεχόµενο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πείτε µας επιτέλους το σχέδιό
σας για την έξοδο από την κρίση, πείτε µας τι θα κάνετε και µε
ποιον τρόπο άµεσα να µπορέσετε να κυβερνήσετε.
Όµως, ας έρθουµε τώρα στο σχέδιο νόµου για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό. Πρόκειται για άλλο, νέο σχέδιο
που µέχρι να έρθει στην Ολοµέλεια πέρασε από σαράντα κύµατα. Γίναµε για άλλη µία φορά στόχος των διεθνών ενώσεων
του ποδοσφαίρου. Ακόµα και τώρα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει σύγχυση ως προς τι ισχύει προς το αυτοδιοίκητο.
Εµάς µας ενδιαφέρει ξεκάθαρα η συµµετοχή των εθνικών και
συλλογικών οµάδων στις διεθνείς διοργανώσεις. Είµαστε µαζί
σας για καθετί καλό που προσπαθείτε. Ακόµα και από την τοποθέτηση του Υπουργού κ. Κουίκ πριν, υπάρχει µία ασάφεια, σχετικά µε το τι θα γίνει τελικά όσον αφορά τη θέση ότι η ΕΠΟ
διαχειρίζεται τις εσωτερικές της υποθέσεις. Εδώ υπάρχει η σύγχυση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Από πού σας προκύπτει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Δεν ξέρουµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Γιατί δεν ξέρω κι εγώ. Για πείτε µου και
µένα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ακόµα και ο κ. Κουίκ είπε ότι µέχρι το
βράδυ θα έχει ξεκαθαρίσει το θέµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ποιος το είπε αυτό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων άφησε και αυτός το ενδεχόµενο ότι δεν είναι σύµφωνο µε τη συµφωνία που κάνατε. Το είπε ο κ. Χαϊκάλης.
Ξεκαθαρίστε το, λοιπόν. Στηρίζουµε αυτήν την προσπάθεια.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Εδώ είναι ο κ. Χαϊκάλης και µπορεί να απαντήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Εδώ είναι. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση, να δούµε τι συµβαίνει πραγµατικά. Εµείς ολόψυχα στηρίζουµε αυτή την προσπάθεια, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες,
αρκεί όµως να υπάρχει ξεκάθαρη θέση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει και ένα άλλο θέµα –αν
και δεν είµαι συνταγµατολόγος- όσον αφορά την επιλογή των δικαστών, κατά πόσον θα το επιτρέψει ο Άρειος Πάγος από τη
λίστα που θα δίδεται.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Το εξετάζουµε αυτό και µέχρι να τελειώσει
η συνεδρίαση θα το έχουµε λύσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ωραία, να ξεκαθαρίσει και αυτό. Είναι
ένα σηµαντικό θέµα, στο οποίο βλέπετε ότι υπάρχουν κενά. Εµείς
είµαστε εδώ να βοηθήσουµε και πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια
θέµατα, προκειµένου να µην υπάρχει προχειρότητα σε αυτή τη
διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, το τρίπτυχο βάσει του
οποίου οφείλουµε να κινηθούµε στο θέµα της βίας στον αθλητισµό βασίζεται στην πρόληψη, τους ελέγχους και την παιδεία.
Πρόληψη και παιδεία αλληλοσυµπληρώνονται καθώς το φαινόµενο της βίας ξεκινά από τις µικρές ηλικίες εντός αλλά και εκτός
των οργανωµένων συλλόγων και οµάδων.
Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους εντός των γηπέδων υπεύθυνοι
πρέπει να είναι τα αθλητικά σωµατεία και αυτά θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες πιθανών παραλείψεων. Η πολιτεία είναι
υπεύθυνη να νοµοθετεί και να λειτουργεί υποστηρικτικά στο
έργο των ΠΑΕ και των ΚΑΕ. Γι’ αυτό και η Ελληνική Αστυνοµία
µπορεί και οφείλει να παρεµβαίνει µόνο σε περιπτώσεις κλιµακούµενης βίας. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται συνεχώς εντός
και εκτός γηπέδων.
Σε αυτό το θέµα θα επικαλεστώ τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πανούση, όταν
τρεις εβδοµάδες µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, σχολιάζοντας επεισόδια που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια και µετά
από αγώνα ποδοσφαίρου στη Super League, αναφερόµενος
προς τον κύριο Υπουργό είχε πει ότι «έχω πει ως επιστήµονας
ότι δεν χρειάζεται η Αστυνοµία µέσα στα γήπεδα, αλλά είναι υποχρέωση της Super League, της ΕΠΟ και άλλων φορέων».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ο νόµος το προβλέπει…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ο νόµος, βεβαίως. Να τον αλλάξουµε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων):…που έχετε ψηφίσει. Α, θέλετε να τον αλλάξετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Βεβαίως, είναι ευκαιρία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό είµαστε εδώ, για να κάνουµε κάτι πιο
δυνατό και πιο σύγχρονο.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Έχει οξυνθεί το πρόβληµα της βίας.
Άρα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές και σε αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Άρα πρέπει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν είναι στατικά τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριοι Βουλευτές,
µη διακόπτετε, αφήστε τον οµιλητή να συνεχίσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Η µεγάλη υπόθεση, κύριε Υπουργέ,
…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Περνάει και ο χρόνος, µετά θα πιέζονται οι Βουλευτές, γιατί δεν θα έχουν χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: …είναι να κάνουµε κάτι όσο το δυνατόν καλύτερο και να προωθήσουµε. Να συναινέσουµε.
Στη Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι γνωστό, έχουν ληφθεί µέτρα
εδώ και δεκαετίες και µε ευθύνη των οµάδων γίνονται οι έλεγχοι
των γηπέδων. Οι οπαδοί µέσω αυτών των ελέγχων δεν διαφεύγουν της ανωνυµίας µέσα στον όχλο του γηπέδου. Το κυριότερο,
όµως, είναι ότι οι ποινές ίσχυαν και ισχύουν για όλους: και για
τους οπαδούς και για τους παράγοντες. Το φαινόµενο της βίας
σχεδόν εξαλείφθηκε εντός των γηπέδων, αλλά και ελαχιστοποιήθηκε εκτός. Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται η διαπαιδαγώγηση, χρειάζεται η συνεργασία της πολιτείας, των αθλητικών σωµατείων
και της κοινωνίας. Χρειάζεται µία µακροχρόνια και συνεχής προσπάθεια για να πλάσουµε φιλάθλους και όχι οπαδούς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Τα παιδιά µπορούν και πρέπει να µάθουν να αθλούνται από µικρά, να συµµετέχουν, να µάθουν να
κερδίζουν και να χάνουν. Η διαπαιδαγώγηση θα βοηθήσει να ενταχθούν στην περιήγηση της αθλητικής σκέψης και συµπεριφο-
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ράς.
Θα έρθω σύντοµα και σε ένα άλλο θέµα που αφορά και περιγράφει το άρθρο 5 και προβλέπει την επιβολή προστίµων σε
µέσα µαζικής ενηµέρωσης:
«Σε περιπτώσεις παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή
επιδοκιµασίας επεισοδίων, ρατσιστικών συµπεριφορών και εν
γένει φαινοµένων βίας».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα διαφωνήσω επί της ουσίας. Όµως, αναρωτιέµαι για το
όριο της παρότρυνσης ή επιδοκιµασίας. Αυτό πώς καταµετράται;
Εάν κάποιος δηµοσιογράφος χαρακτηρίσει µειωτικά κάποιον
αθλητή ή αθλητικό παράγοντα είναι εµφανές πώς θα κριθεί. Γιατί
και οι δηµοσιογράφοι µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο παίρνουν
θέση και στα γεγονότα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως κατακλείδα, θα ήθελα να πω
ότι νόµοι υπάρχουν. Θα ήταν αρκετό, εάν από τη θέση ευθύνης
που έχει ο κάθε θεσµός, τους εφαρµόζει: η πολιτεία, τα αθλητικά
σωµατεία, η δικαιοσύνη και οι αθλητικοί παράγοντες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γιόγιακα.
Υπήρξε µία παρέµβαση από κάποιους Βουλευτές και καλό θα
είναι να υπάρχει εκπρόσωπος της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια
των οµιλιών. Το τονίζω και από το Βήµα αυτό, κατόπιν απαίτησης
και των Βουλευτών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Όχι «καλό θα είναι», βάσει του Κανονισµού αυτό ισχύει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αρβανίτης, αν δεν κάνω λάθος.
Είχατε συνεννοηθεί µε τον κ. Κακλαµάνη, να σας δώσουµε τον
λόγο µετά από δέκα Βουλευτές, έτσι δεν είναι;
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να διακόψουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πρέπει να διακόψουµε µέχρι να έρθει
η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν βλέπω και καλά
τα υπουργικά έδρανα, δεν είναι εκεί κανένας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όταν η Κυβέρνηση δεν είναι εδώ, δεν
µπορούν να µιλούν οι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα έρθει ο Υπουργός. Κάναµε µία έκκληση από το Προεδρείο, τι άλλο να πω;
Έχετε δίκιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κάντε µία διακοπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Διακόπτουµε για
ένα λεπτό, µέχρι να έρθει κάποιος από την Κυβέρνηση.
Ορίστε, ήρθε.
Ο κ. Αρβανίτης έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΡΑΜΗΣ-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τώρα µόλις ήρθε το έγγραφο µε νοµοτεχνικές
παρεµβάσεις επί του σχεδίου νόµου. Δεν µου δόθηκε η ευκαιρία
λεπτοµερώς να ελέγξω αν οι υποδειχθείσες παρατηρήσεις από
την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής που έγιναν, επηνέχθησαν επί του νοµοσχεδίου, δηλαδή διευκρινίσεις, αντικαταστάσεις, διασαφηνίσεις, κενά, διαγραφές, αντικαταστάσεις όρων ή
φράσεων κ.λπ.. Πιστεύω ότι αυτό έγινε. Γιατί το Επιστηµονικό
Συµβούλιο έχει κάνει πράγµατι εύστοχες νοµοτεχνικές παρεµβάσεις και διόρθωση ενός ορθογραφικού λάθους. Ήταν επιµεληµένη η εργασία την οποία έκανε.
Θα ήθελα να ρωτήσω: Κύριε Υπουργέ, εσείς στείλατε το νοµοσχέδιο προς ενηµέρωσιν –δεν θέλω να πω προς έγκρισιν- εις
την UEFA. Χθες µόλις, στις 5 του µηνός, πληροφορηθήκαµε ότι
το επανέστειλε η UEFA και διόρθωσε δεκατέσσερις διατάξεις και
µάλιστα διέγραψε δεκατέσσερις διατάξεις και µε ζωηρά γράµµατα έγραψε η UEFA αυτό το οποίο είναι νόµιµο και αυτό το
οποίο ισχύει µε τις διατάξεις της UEFA, της FIFA, γενικότερα τις
διατάξεις των ποδοσφαιρικών οµοσπονδιών.
Για τα Πρακτικά –γιατί έλαβε µεγάλη δηµοσιότητα εις τον
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Τύπον χθες- καταθέτω το άρθρο των «ΝΕΩΝ», όπου περιγράφεται µε λεπτοµέρειες το τι ακριβώς έγινε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν ξέρω κάτι: Επηνέχθησαν αυτές οι υποδείξεις της UEFA επί
του νοµοσχεδίου;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Οι τελευταίες, λέτε;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Αυτές που σας υπέδειξαν
µετά, γιατί διέγραψαν 14.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μετά τη συζήτηση στην επιτροπή;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Μετά, µάλιστα. Χθες έγινε
αυτό. Επηνέχθησαν;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ναι.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Καλώς, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Θέλετε να σας απαντήσω τώρα;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Παρακαλώ, όχι. Μου είπατε
ναι, απ’ ό,τι κατάλαβα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ορισµένες ελήφθησαν, άλλες τροποποιήθηκαν. Είχαµε έναν διάλογο επ’ αυτού του θέµατος και µία διαβούλευση και νοµίζω ότι καταλήξαµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Καλώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
εφόσον ο κ. Αρβανίτης δέχθηκε την παρέµβασή σας, καλό θα
ήταν να µιλήσετε. Πρέπει να τα επαναλάβετε αυτά για να καταγραφούν κιόλας.
Κύριε Αρβανίτη, του δώσατε το δικαίωµα. Να επαναλάβει αυτά
που σας απάντησε, για να καταγραφούν κιόλας, γιατί µίλησε µε
κλειστό µικρόφωνο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Να σας πω, κύριε Αρβανίτη, για να καταγραφεί και στα Πρακτικά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Θέλετε να επαναλάβω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, αυτό που ήδη
σας απάντησε ο κύριος Υπουργός, να το επαναλάβει, προκειµένου να καταγραφεί και στα Πρακτικά, διότι µίλησε…
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Δεν έχω καµµία αντίρρηση,
αλλά να σταµατήσετε τον χρόνο οµιλίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το χρόνο θα τον
έχετε, µη στενοχωριέστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μετά τη συζήτηση στην επιτροπή, όπως είχαµε δεσµευτεί, εµείς αποστείλαµε σε µετάφραση τις διατάξεις
τις οποίες είχε ψηφίσει η επιτροπή για να εκφέρει και η UEFA και
η FIFA τη γνώµη της σχετικά µε τη διατύπωση στο καταστατικό
της αντιστοίχων διατάξεων και όρων. Επ’ αυτών ήλθαν παρατηρήσεις σε τρία άρθρα. Γι’ αυτό τον λόγο µετέβην ο ίδιος στη Γενεύη και συζητήσαµε αυτά τα θέµατα. Ορισµένα έγιναν δεκτά,
τα οποία συµπεριλαµβάνονται στις νοµοτεχνικές παρατηρήσεις.
Άλλα διαµορφώθηκαν έτι περαιτέρω µετά τη συζήτηση στην
οποία καταλήξαµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Δεν το πιστεύω, κύριε
Υπουργέ. Κατόπιν παρεµβάσεως χθες και τη υποδείξει του Προέδρου της UEFA…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όχι υποδείξει.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: …έγιναν δεκατέσσερις
διορθώσεις, δεκατέσσερις διαγραφές και…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Είναι και άσχετα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αρβανίτη, συνεχίστε, αν θέλετε, την οµιλία σας. Ο Υπουργός θα καταγράψει
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τα ερωτήµατά σας και θα απαντήσει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Σας λέω ότι δεν είναι έτσι. Άλλο είναι η διαβούλευση µε τις διεθνείς οµοσπονδίες και άλλο είναι το σύνολο
των νοµοτεχνικών παρεµβάσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται
και άλλες διατάξεις και από την επιτροπή της Βουλής και από ζητήµατα τα οποία προέκυψαν από το καθαυτό Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή το Τµήµα Παιδείας, που αφορούν τις διατάξεις
του Υπουργείου Παιδείας.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Καλώς. Επέµενα σ’ αυτό,
κύριε Υπουργέ, διότι προκύπτει αδιάσειστα από το νοµοσχέδιο
ότι πλέον δεν µπορούµε να οµιλούµε για αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ
και των λοιπών αθλητικών επαγγελµατικών σωµατείων. Θα οµιλούµε από τούδε και στο εξής για οιονεί αυτοδιοίκητο, διότι ο
Υπουργός Αθλητισµού αποκτά υπερεξουσίες και είναι εις θέσιν
ανά πάσαν στιγµήν, χωρίς να είναι ήδη εξειδικευµένα επακριβώς
ποια θα είναι τα αδικήµατα βίας, µόνος του να επιβάλλει ποινές
-και µάλιστα εξοντωτικές- που µπορούν να στοιχίσουν, παρεκτός
τη συµµετοχή, την ίδια την ύπαρξη των ΠΑΕ ή και άλλων αθλητικών επαγγελµατικών σωµατείων.
Όσον αφορά στο θέµα της βίας, κατ’ αρχάς θα αναφερθώ όχι
εκτενώς, αλλά εν τάχει, διότι ο ειδικός αγορητής µας επ’ αυτού
ανέφερε µε σαφήνεια ποια είναι η θέση µας επί των επιµέρους
διατάξεων και επί του νοµοσχεδίου καθ’ ολοκληρίαν.
Ξέρετε ότι η βία –το είπα και στην επιτροπή- παράγεται ελλείψει παιδείας. Φρόντισαν µε πράξεις και παραλείψεις σαράντα
ολόκληρα χρόνια, αλλά και υµείς ως Ελάσσων Αντιπολίτευση
τότε, ώστε να τεθούν εκποδών αρχές, αξίες, ιδανικά, ευγενή οράµατα και αυτή τη στιγµή η νεολαία να έχει µόνον αναπεπταµένες
εις το συνειδητό τις ορµέµφυτες τάσεις.
Και έχουν καταντήσει τα γήπεδα, είτε είναι του ποδοσφαίρου
είτε είναι του µπάσκετ, να είναι τόπος εκτονώσεως των ορµεµφύτων τάσεων, ελλείψει ιδανικών, αξιών, όπως προείπον, οραµάτων. Αυτά όλα κατεπολεµήθησαν συστηµατικά και καταπολεµούνται και τώρα συστηµατικά.
Εάν τυχόν η παιδεία µας δεν αποτελέσει τη βάση σύµφωνα µε
τις αρχές, τις αξίες και ιδιαιτέρως µε τη διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 16, δεν θα έχουµε καµµία απολύτως βελτίωση. Θα συνεχίσουν να εκτονώνουν τις ορµέµφυτες τάσεις τους σε όλα τα
γήπεδα. Είναι τόπος εκφράσεως των ορµεµφύτων τάξεων.
Αλλά είµαι υποχρεωµένος να αναφερθώ και στην τρέχουσα
κρίσιµον επικαιρότητα. Γνωστός δικηγόρος υπερασπίσεως των
κατηγορουµένων της Χρυσής Αυγής εδέχθη επίθεση στο γραφείο του σήµερα το πρωί, το οποίο κατέστρεψαν, µε αποτέλεσµα
ο δικηγόρος αυτός να παραιτηθεί. Είναι τακτική εκφοβισµού και
είναι η τέταρτη περίπτωση δικηγόρου που επιχειρούν να εκφοβίσουν. Κι έρχεται ο κ. Πανούσης και µας λέει ότι εµείς δεν έχουµε ανάγκη περιφρουρήσεως, γιατί δεν αποτελούµε στόχο.
Η αξιότιµος Πρόεδρος της Βουλής στην οµιλία της άµα τη
αναλήψει των καθηκόντων της µίλησε για χρυσές σελίδες. Είπε
ότι θα γραφτούν χρυσές σελίδες κοινοβουλευτισµού. Δεν πρόλαβε να σβήσει ο απόηχος των λόγων της, που µεταξύ άλλων
έλεγε ότι οπωσδήποτε θα φροντίσει επιµελώς –και θέλω να το
πιστεύω ότι είχε την πρόθεση αυτή– για την εύρυθµο και οµαλή
λειτουργία του Κοινοβουλίου εδώ και ότι θα γραφτούν χρυσές
σελίδες. Και δεν πρόλαβε να σβήσει ο απόηχος των λόγων της,
σε λίγες ώρες, την πέµπτη θέση του Αντιπροέδρου, που εδικαιούµεθα, µας τη στέρησε το κοινοβούλιο, παρά το Σύνταγµα
και παρά τον νόµο. Αυτή ήταν η πρώτη χρυσή σελίδα;
Ακολούθησαν κι άλλες χρυσές σελίδες. Ποιες δηλαδή; Ότι δεν
µπορούµε να ασκήσουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μας στέλνουν
οι Υπουργοί πίσω έγγραφες ερωτήσεις και µας λένε άλλοι µεν
«Δεν είναι αρµοδιότης δική µας», άλλοι δε ότι «Εσείς δεν µπορεί
να έχετε το δικαίωµα ασκήσεως κοινοβουλευτικού ελέγχου, διότι
αυτό αντίκειται εις τη συνταγµατικήν τάξιν και τα συνταγµατικά
έθιµα».
Και στην κοινοβουλευτική τάξη, δηλαδή, ένα νόµιµο κοινοβουλευτικό κόµµα, το οποίο ψήφισε µισό εκατοµµύριο Ελλήνων, δεν
έχει δικαίωµα να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ορισµένοι
Υπουργοί της Κυβερνήσεώς σας αυτό κάνουν. Μας απαγορεύουν τον έλεγχο. Τι έχουµε εδώ; Αυτή είναι η δηµοκρατία την
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οποία διακελεύετε και πιστεύετε ότι ασκείτε;
Το καταθέτω αυτό ως όλως ενδεικτικώς, γιατί έχω σωρεία εις
χείρας µου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και ακολουθείτε την τακτική Δένδια και την τακτική του ψυχοπαιδιού του, του κ. Κικίλια, που µας έλεγε ότι δεν απαντάει στις
ερωτήσεις µας. Δεν έχουµε δικαίωµα να ενηµερώσουµε τον ελληνικό λαό για το τι γίνεται στο Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως,
γιατί το θέλει ο κ. Κικίλιας, ο κ. Δένδιας, αλλά το θέλετε κι εσείς
όµως. Με ποιο δικαίωµα; Ο άλλος περιµένει να ακούσει τι γίνεται
στο Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως κι εσείς αυτό το αποφεύγετε.
Δηλαδή συνεχίζετε τα ίδια.
Ποια, λοιπόν, εµπιστοσύνη θα έχουµε εµείς αν και εσείς εξακολουθήσετε την ίδια πολιτική και τακτική όσον αφορά την υπό
εκδίκασιν υπόθεσιν της Χρυσής Αυγής, η οποία ήχθη στο εδώλιο
του κατηγορουµένου παρά το Σύνταγµα, παρά τον νόµο και ανηθίκως, παρά πάσαν ηθικήν αρχήν, αλλά και κατά παράβασιν των
κοινοβουλευτικών διατάξεων.
Δεκαοκτώ µήνες έµειναν µέσα συναγωνιστές µας και υπολείπονται ακόµη άλλοι τέσσερις. Κατηργήθη το τεκµήριο της αθωότητας, κατηργήθησαν τα πάντα. Όλους τους φταίει η Χρυσή
Αυγή. Δεν άκουσα κανέναν να πει για το Ποτάµι και τα κατορθώµατά του. Θα τα πω τώρα σε λίγο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Τώρα θα τα ακούσετε. Περιµένετε, µη µε διακόπτετε.
Έχετε πει ότι θα κάνετε συµφωνία. Τρεις µήνες αυτό ακούµε,
για συµφωνία έντιµη. Δεν ξέρω αν θα είναι έντιµη ή µη έντιµη.
Θέλω να πιστεύω καλοπίστως ότι θα είναι έντιµη.
Ή θα κάνετε συµφωνία ή θα κάνετε ρήξη. Δεν έχετε άλλη οδό,
διότι ο κόσµος ζει σε αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Δεν ξέρει τι
θα κάνει και τον αφήνετε τρεις µήνες σε αβεβαιότητα και ανασφάλεια.
Δεν είναι δυνατόν δανεικά στα δανεικά για να πληρώνουµε τα
δανεικά. Δεν συµβιβάζεται µε την εθνική ανεξαρτησία που είπε
στις προγραµµατικές δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, ούτε µε την
ανάπτυξη. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν κάνω εικασίες ούτε κριτική
αυτήν τη στιγµή. Εγώ εκθέτω πραγµατικά περιστατικά.
Περαιτέρω, ό,τι είπε στις προεκλογικές δηλώσεις ο κύριος
Πρωθυπουργός δεν το είπε στις προγραµµατικές. Παρέλειψε να
πει σηµαντικά πράγµατα και ιδιαιτέρως για την ΑΟΖ, για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους, που το έλεγε. Το είχε ακούσει από
εµάς, γιατί ήµασταν οι πρώτοι λαλήσαντες και υποστηρίξαντες.
Πολλάκις, όχι µία, εδώ µέσα από αυτό το έδρανο έχουµε πει για
τον λογιστικό έλεγχο του χρέους.
Επίσης, επιχειρείται συστηµατικά –κι αυτό να µην παροράται
γιατί είναι το πλέον σηµαντικό- πληθυσµιακή αλλοίωση και διατάραξη της κοινωνικής συνοχής. Είδαµε ότι µια κυρία Υπουργός
δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να εκτρέφει τη σταδιακή γενοκτονία
της φυλής των Ελλήνων µε την πληθυσµιακή αλλοίωση, τη διαταραχή οπωσδήποτε και αποσάθρωση της κοινωνικής συνοχής
και κανείς δεν αντιδρά απολύτως.
Ποια θα είναι η πατριωτική πολιτική, λοιπόν, που εξήγγειλε ο
κύριος Πρωθυπουργός; Αυτό είναι το ερώτηµα. Είναι πατριωτική
πολιτική να εξοντωθεί η ελληνική φυλή; Ούτως ή άλλως, πνευµατικώς τουλάχιστον, ηθικοπνευµατικώς έχει υποστεί τεράστια
πλήγµατα, γιατί οι αρχές του πολιτισµού µας έχουν απεµποληθεί
µε σύστηµα -το τονίζω- και είχατε συµπράξει κι εσείς ως Ελάσσων Αντιπολίτευσις.
Επίσης, γίνεται συστηµατικός πόλεµος της εθνικής συνειδήσεως. Ο Πρόεδρος του κόµµατος που λέγεται Ποτάµι έγινε κήρυξ εθνικής µειοδοσίας. Τι, δηλαδή; Διεµαρτυρήθη και πιστεύει
ότι, καθ’ α εδήλωσε τουλάχιστον, η περιφορά επιταφίου, δηλαδή
ο σεβασµός στα ιερά και τα όσιά µας, στην ελληνική επικράτεια
προκαλεί τους Τούρκους.
Δηλαδή, κατ’ αντιδιαστολήν, θα πρέπει να πούµε ότι αν θέλουν
οι µουσουλµάνοι στην υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία είναι και η συντριπτική πλειοψηφία γεωγραφικώς, αλλά και αριθµητικώς, να τελέσουν µία θρησκευτική τους τελετή, θα πρέπει να τους το
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απαγορεύουµε.
Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός θέλοντας να εκφράσει τα εθνοµηδενιστικά του αισθήµατα, θέλοντας να εκφράσει τον ανθελληνισµό του, δεν κατάλαβε ότι έκανε ένα λάθος εις βάρος, τουλάχιστον, των µουσουλµάνων. Δηλαδή, ούτε ο Ερντογάν θα τα
έλεγε αυτά, ούτε ο Αχµέτ Νταβούτογλου, ούτε ο πρόξενος στην
Κοµοτηνή.
Γράφουν σήµερα πρωτοσέλιδα οι εφηµερίδες για τον επιτάφιο
του κ. Θεοδωράκη, ο οποίος εδώ δεν ήταν τίποτε άλλο µέχρι
τώρα παρά εκπρόσωπος της διαπλοκής. Αλλά κατέστη πλέον να
είναι και κήρυξ της εθνικής µειοδοσίας. Αυτό ο λαός πρέπει να
το ακούσει και αυτοί ιδιαιτέρως που τον έφεραν εδώ, µέσα σ’
αυτόν τον ιερό χώρο, τον χώρο της ελευθερίας.
Επίσης, έχει ειπωθεί για κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, εθνικής
σωτηρίας, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί τι εννοείτε εθνική σωτηρία.
Δεν µας είπατε, να καταλάβουµε.
Θέλω να σας πω κάτι και για τη φρούρησή µας. Μεροληπτικώς, ειδικά η Χρυσή Αυγή, εµείς δηλαδή, δεν έχουµε φρούρηση.
Το είπα και προηγουµένως για τους δικηγόρους µας. Λέει, λοιπόν, σε έγγραφό του ο κύριος Υπουργός ότι δεν έχουν περιέλθει
–λέει- στις αρµόδιες αρχές συγκεκριµένες πληροφορίες που να
αφορούν απειλές ή προπαρασκευαστικές ενέργειες για διάπραξη αξιοποίνων πράξεων εις βάρος της Χρυσής Αυγής.
Καταθέτω αυτό, λοιπόν, στα Πρακτικά και σας λέγω ότι έχουµε
δεχθεί πολλάκις επιθέσεις.
(Στο σηµείο αυτό Βουλευτής κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο δε έχων την τιµή να οµιλεί ενώπιων υµών τον Μάιο του 2012
υπέστη επίθεσιν από είκοσι πέντε κρανοφόρους. Δεν φρόντισε
ο κύριος Υπουργός να το δει αυτό, να ρωτήσει; Εκκρεµεί στην
Κρατική Ασφάλεια Πατρών µήνυση, η οποία ησκήθη αυτεπαγγέλτως εναντίον, βεβαίως, αγνώστων, που τους ξέρουν, αλλά δεν
τολµούν να τους βγάλουν τις κουκούλες. Με ελήστεψαν, µου κατέστρεψαν τα ρούχα και µε τραυµάτισαν.
Λοιπόν, δεν υπάρχει καµµιά ένδειξις απειλής ή επιθέσεως; Πού
βρισκόµαστε; Θα µας αφήσετε, δηλαδή, εις το έλεος αναρχικών,
ασύδοτων, εµάς, τους δικηγόρους µας και όλους, εάν συνεχίσει
ο κ. Πανούσης αυτήν την τακτική του
Επίσης, ο κ. Κικίλιας είχε το θράσος να πει: «Εάν φοβούνται οι
χρυσαυγίτες, να αλλάξουν κόµµα». Δεν φοβούµεθα, κύριε Κικίλια, εµείς έχουµε ελληνική ψυχή! Δεν φοβούµεθα κανέναν! Εδώ
είναι η πατρίδα µας και το σπίτι µας! Αυτό είπε και είναι πολιτικός
αυτός του ελληνικού Κοινοβουλίου. Να αλλάξουµε κόµµα. Αυτή
είναι η απάντηση πρώην Υπουργού Δηµοσίας Τάξεως. Αν είναι
δυνατόν!
Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε Αρβανίτη.
Έχουν ζητήσει τον λόγο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Θα
ήθελα να κάνουµε µια συνεννόηση: Προτείνω να δώσουµε τον
λόγο πρώτα σε δύο Βουλευτές, τον κ. Μπουκώρο και τον κ. Καραγιαννίδη. Στη συνέχεια θα µπούµε στον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, µε πρώτο τον κ. Βρούτση και ακολουθεί
ο κ. Πετράκος, η κ. Λυµπεράκη, ο κ. Κουτσούκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα και εγώ τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαρίστως, µετά
τον κ. Κουτσούκο. Ανακοινώνω τη σειρά, κύριε Νικολόπουλε.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επιχειρήσω να ρίξω τους τόνους, γιατί θεωρώ ότι ο αθλητισµός πρέπει να µας ενώνει. Ανακαλώντας, όµως, στη µνήµη µου τους τίτλους των νοµοσχεδίων
που έχει φέρει µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση, διαπιστώνω ότι οι
Υπουργοί θα µπορούσαν να κάνουν καριέρα «υλατζήδων» σε όχι
και τόσο σοβαρά έντυπα, γιατί αντιµετωπίζουµε το φαινόµενο
των βαρύγδουπων τίτλων µε σχεδόν µηδενικό περιεχόµενο.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να πω ότι όπως δεν αντιµετω-
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πίστηκε η ανθρωπιστική κρίση µε το πρώτο νοµοσχέδιο, όπως
δεν επανεκκίνησε η οικονοµία µε το επόµενο νοµοσχέδιο, πολύ
φοβάµαι ότι δεν θα εξαλειφθεί και η βία στους αθλητικούς χώρους µε το παρόν νοµοσχέδιο. Αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει ότι
παραγνωρίζω τις καλές σας προθέσεις. Κάθε άλλο!
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, η βία είναι ένα πολυσύνθετο φαινόµενο και έχει πολλά πρόσωπα. Και η αθλητική βία δεν είναι ούτε
ανεξάρτητη ούτε ξεκοµµένη, πολύ περισσότερο µάλιστα την
εποχή κατά την οποία έχουµε έξαρση της ενδοοικογενειακής
βίας, έχουµε έξαρση της ενδοσχολικής βίας, το bullying, που
αποτελεί πρελούδιο της αθλητικής βίας στους αθλητικούς χώρους, γιατί τα παιδιά µετά τα γυµνάσια και τα λύκεια πηγαίνουν
να δουν τις αγαπηµένες τους οµάδες. Έχουµε επίσης την κοινωνική βία, τη λεκτική βία στα «τηλεπαράθυρα», αλλά ακόµα πολλές
φορές και εντός του Κοινοβουλίου.
Κατά συνέπεια, είναι µεγάλη φιλοδοξία να υποστηρίζει κανείς
ότι θα αντιµετωπιστεί η αθλητική βία µε ένα και µόνο νοµοσχέδιο.
Εάν αυτό γινόταν, θα το είχαν κάνει οι προηγούµενοι, κύριε Υπουργέ. Είναι ο εύκολος δρόµος, η εύκολη λύση.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να παραµένουµε ακίνητοι, ότι δεν
πρέπει να προσπαθούµε και να νοµοθετούµε. Και καλώς κάνετε
και φέρνετε το νοµοσχέδιο.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, αναρωτιέµαι, πότε θα δούµε και στην
Ελλάδα τις εικόνες των γηπέδων της Μεγάλης Βρετανίας, όπου
δεν υπάρχει ούτε ένας αστυνοµικός; Επιχειρήσατε, σχεδόν κερδοσκοπώντας προηγουµένως, να µου απαντήσετε «αφού έτσι
προβλέπει ο νόµος των δικών σας Κυβερνήσεων».
Αφ’ ενός µεν, κύριε Υπουργέ, η δική µας παράταξη δεν παρουσιάζεται και δεν παρουσιάστηκε ποτέ ως ο ένας και µοναδικός
κάτοχος της αλήθειας, πράγµα που κάνει η δική σας παράταξη,
και αφ’ ετέρου τα πράγµατα δεν είναι στατικά. Η έξαρση της βίας
είναι πρωτοφανής. Χρειάζονται καινούργια νοµοθετήµατα και
καινούργια εργαλεία για την αντιµετώπισή της.
Άρα µη βλέπετε τόσο αρνητικά την επισήµανση που καταθέτω
σήµερα εδώ και η οποία είναι η εξής: Σε κανένα σηµείο το νοµοσχέδιό σας δεν καθιστά συνυπεύθυνες τις ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες για την τήρηση της τάξης εντός των αθλητικών
χώρων. Αυτό συµβαίνει µε µεγάλη επιτυχία σε χώρες µε τεράστια
ποδοσφαιρική παράδοση, όπως είναι η Αγγλία και η Μεγάλη Βρετανία γενικότερα.
Δεν χρειάζεται συνεχώς να τρέχουµε για να ανακαλύψουµε
τον τροχό. Η διεθνής εµπειρία µπορεί να είναι πάντα πολύτιµος
οδηγός και την αγνοείτε επιδεικτικά, κύριε Υπουργέ.
Επίσης, το νοµοσχέδιό σας –χωρίς, επαναλαµβάνω, να παραγνωρίζω τις καλές σας προθέσεις- δεν αντιµετωπίζει τα λεγόµενα
«θερµοκήπια της βίας». Κύριε Υπουργέ, οι περισσότεροι οπαδοί
δεν έχουν χάσει τη ζωή τους εντός των γηπέδων, εντός των
αθλητικών χώρων. Έχουν χάσει τη ζωή τους έξω από τους αθλητικούς χώρους. Δεν έχετε ακούσει τίποτα για τα «ραντεβού θανάτου» των οπαδών, που τόσες φορές τα τελευταία χρόνια µάς
έχουν απασχολήσει; Λέτε ότι αυτό είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως. Ναι, αλλά η συνεργασία, η συνέργεια
πάντα λειτουργεί επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.
Λέτε, επίσης, ότι αυτά είναι αρµοδιότητες άλλων Υπουργείων.
Όχι, κύριε Υπουργέ. Έπρεπε να πάτε σε εξαντλητικό διάλογο.
Έπρεπε να δείτε το πολυσύνθετο φαινόµενο της βίας όχι ως ξεκοµµένο φαινόµενο εντός ή εκτός των αθλητικών χώρων µε τα
τραγικά αποτελέσµατα, µε τις τραγωδίες και τον θρήνο που τις
ακολουθεί αναιτιολόγητα. Δεν είναι, λοιπόν, το φαινόµενο της
αθλητικής βίας ξεκοµµένο. Είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα της
βίας, για την οποία όλοι είµαστε συνυπεύθυνοι.
Από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, πολύ φοβάµαι ότι επιφυλάξατε έναν σχεδόν αυτοκρατορικό ρόλο για το Υπουργείο, αλλά
και για τη Μόνιµη Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας, τη συγκρότηση της οποίας –ας µη γελιόµαστε- θα ελέγχετε σε µεγάλο
βαθµό.
Η θέσπιση διοικητικών προστίµων µεγάλου ύψους, που εξοµαλύνθηκε µετά τις συζητήσεις σας µε τις αρµόδιες ευρωπαϊκές
αρχές, είναι και πάλι µια υπερεξουσία.
Ύστερα, κύριε Υπουργέ, µένει στην αρµοδιότητα της UEFA ο
αποκλεισµός ελληνικών οµάδων από ευρωπαϊκές διοργανώσεις
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και παραµένει στη δική σας αρµοδιότητα η αποβολή ελληνικών
οµάδων από τα ελληνικά πρωταθλήµατα. Περί όνου σκιάς, θα
µου επιτρέπατε να πω, κύριε Υπουργέ. Διότι εάν εσείς έχετε το
δικαίωµα να αποκλείετε µια οµάδα από τις ελληνικές διοργανώσεις, πώς αυτή η οµάδα θα συµµετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις; Υπάρχει µια αντιφατικότητα σε αυτό το σηµείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αλλά ως επαγγελµατίας δηµοσιογράφος, κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να σας επισηµάνω ότι ενώ αποποιείστε των ευθυνών σας
για τη γενικότερη αθλητική βία εντός και εκτός αθλητικών
χώρων, απλώνετε το µακρύ χέρι του κράτους στην ελευθερία του
Τύπου.
Κύριε Υπουργέ, θα παρακαλούσα την προσοχή σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Σας ακούω, σας ακούω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σας µιλάω σαν επαγγελµατίας δηµοσιογράφος και θέλω να σας πληροφορήσω ότι τόσο ο ΠΣΑΑ,
ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αµειβοµένων Αθλητικογράφων, όσο
και η ΕΣΗΕΑ και οι υπόλοιπες ενώσεις της χώρας, όσο και η
ΠΟΕΣΥ, έχουν πειθαρχικά όργανα, τα οποία λειτουργούν, κύριε
Υπουργέ, και λειτουργούν µε αυστηρό τρόπο. Τα αγνοήσατε και
λέτε ότι η πολιτεία θα βάζει πρόστιµα σε µέσα ενηµέρωσης και
σε δηµοσιογράφους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Λέει αυτό για δηµοσιογράφους;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, λέει «σε µέσα ενηµέρωσης». Το ίδιο είναι, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Γιατί λέτε άλλα αντί άλλων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Λέει ο νόµος «σε δηµοσιογράφους»; Για συνέλθετε λίγο, γιατί αρκετά ακούω και δεν µιλάω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουκώρο,
συντοµεύετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Όπως υπάρχουν, λοιπόν, ενώσεις
δηµοσιογράφων…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Επιτρέπεται να λέτε σε Βουλευτή «συνέλθετε»; Ποιος είστε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Λέει ο νόµος για δηµοσιογράφους;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εσείς θα µου πείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Επιφυλάσσεται…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Λέει ο νόµος για δηµοσιογράφους;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι τρόπος αυτός ο δικός σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν έχει δικαίωµα ο οµιλητής να ασκήσει κριτική;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Κριτική να ασκήσει. Λέει, όµως, ο νόµος για
δηµοσιογράφους;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να βγείτε και να κάνετε την πρότασή
σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Λέει ο νόµος «σε δηµοσιογράφους»;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και όχι να συµπεριφέρεστε µε ασέβεια.
ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Λέει ο νόµος, κύριε Βρούτση, για δηµοσιογράφους;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πείτε το, διαψεύστε το.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Και τι να πω δηλαδή; Εσείς πρέπει να το
πείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ.

2247

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Να παρακαλέσω να έχω τον χρόνο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μισό λεπτό, κύριε
Μπουκώρο.
Κύριε Υπουργέ, ηρεµήστε, σας παρακαλώ. Άµα θέλετε να τοποθετηθείτε, ζητήστε τον λόγο. Το Προεδρείο θα σας δώσει τον
αντίστοιχο χρόνο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Θα ζητήσω τον λόγο, γιατί αρκετά άκουσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουκώρο,
συντοµεύετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα τελειώσω σε δύο λεπτά, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι σε δύο λεπτά.
Λίγο λιγότερο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σε ένα λεπτό.
Κύριε Υπουργέ, το χέρι του κράτους στην ελευθερία του
Τύπου έτσι κι αλλιώς είναι µια επικίνδυνη υπόθεση. Κι όπως δεν
είναι όλοι οι πολιτικοί ίδιοι, δεν είναι ούτε όλοι οι δηµοσιογράφοι
ούτε όλα τα µέσα ενηµέρωσης ίδια. Σε αυτό τουλάχιστον θέλω
να συµφωνήσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Απολύτως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Έπρεπε τουλάχιστον να κάνετε
εξαντλητικό διάλογο µε ανθρώπους που είναι έµπειροι στον
χώρο.
Από εκεί και πέρα –και κλείνω µε αυτό- βλέποντας τη σύντοµη
ιστορία αυτού του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, ξεκινήσατε µε
φουλ επίθεση –για να χρησιµοποιήσω µια αθλητική ορολογίασχεδόν ως ταύρος εν υαλοπωλείω, στη συνέχεια πήγατε σε µια
διαπραγµάτευση, σε µια συζήτηση -και καλώς κάνατε- και εν
τέλει φαίνεται ότι βάλατε πολύ νερό στο κρασί σας και έτσι αποφύγαµε το Grexit από τις αθλητικές διοργανώσεις.
Θα σας πρότεινα, λοιπόν, να παραδώσετε κάποια ταχύρρυθµα
µαθήµατα και στην υπόλοιπη Κυβέρνηση, ώστε να αποφύγουµε
το άλλο Grexit, που θα είναι και πολύ πιο επώδυνο από οποιονδήποτε αποκλεισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, ζητήσατε προηγουµένως τον λόγο. Θα µιλήσετε για ένα, δύο
λεπτά;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ούτε για ένα λεπτό.
Θέλω να τονίσω ότι κάνουµε µια συζήτηση επί ενός σχεδίου
νόµου. Το σχέδιο νόµου έχει συγκεκριµένες διατάξεις. Δεν µπορεί να ερχόµαστε στην Ολοµέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας
και να κάνουµε κριτική στην Κυβέρνηση για διατάξεις που φανταζόµαστε ότι έχει το νοµοσχέδιο. Ας κάτσουµε να το διαβάσουµε. Όποιοι θέλουν –έχει µοιραστεί- ας το διαβάσουν.
Αναφέρεται πουθενά στο νοµοσχέδιο ότι επιβάλλονται πρόστιµα σε δηµοσιογράφους; Αν είναι δυνατόν! Και αναφέρεται
εδώ από εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αυτό το
πράγµα;
Όχι µόνο δεν αναφέρεται αυτό, αλλά µε τις δηµοσιογραφικές
ενώσεις είχαµε εξαντλητικό διάλογο. Δεν καταλήξαµε σε συµφωνία, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν ανταλλάξαµε απόψεις. Είχαµε έναν εξαντλητικό διάλογο, πλην όµως δεν συµφωνήσαµε.
Επήραµε, όµως, υπ’ όψιν παρατηρήσεις που µας έκαναν και τις
ενσωµατώσαµε στο σχέδιο νόµου. Δεν σηµαίνει ότι πρέπει να
συµφωνούµε πάντα. Αλλά µη λέµε πράγµατα, τα οποία δεν
ισχύουν, δεν διαλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο και κάνουµε κριτική
έτσι γενικώς για να λέµε κουβέντες.
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουκώρε,
σε ποιο προσωπικό αναφέρεστε; Δεν υπάρχει προσωπικό. Ο
Υπουργός αναφέρθηκε στο νοµοσχέδιο και σε κάποια διαβούλευση που έκανε µε κάποιους φορείς. Επεξηγηµατικά παρενέβη.
Δεν βλέπω το προσωπικό.
Και για να µη χάνουµε χρόνο, στις 16.00’ γνωρίζετε πολύ καλά
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ότι υπάρχει ονοµαστική ψηφοφορία.
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό. Νοµίζω ότι έχω το δικαίωµα. Μια απαραίτητη διευκρίνιση θέλω να
κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, κύριε
Μπουκώρε. Επιτρέψτε µου.
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είχα ολοκληρώσει. Θέλω τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα µε αφήσετε να
µιλήσω; Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Μπουκώρε!
Στις 16.00’ γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει µια ονοµαστική
ψηφοφορία. Θα µιλήσει ακόµα ένας Βουλευτής, ο κ. Καραγιαννίδης και µετά µπαίνουµε στον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Με βάση το δωδεκάλεπτο που δικαιούνται οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, θα ξεπεράσουµε τις 16.00’…
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Θα είχα ολοκληρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): …αν συνεχίσετε
εσείς και ενδεχοµένως και άλλοι συνάδελφοι εδώ να παρεµβαίνουν µε τέτοιον τρόπο.
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Μία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κατά το Προεδρείο
δεν υπάρχει ζήτηµα προσωπικού, κύριε Μπουκώρε. Καθίστε, σας
παρακαλώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραγιαννίδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για να διευθετούνται τυχόν παρεξηγήσεις και κάποιες φαντασιώσεις, διαβάζω τις νοµοτεχνικές παρεµβάσεις: «Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω δράσεις ή ενέργειες λαµβάνουν χώρα µέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθµών, ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός ενηµερώνει το αρµόδιο
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ώστε αυτό, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων του και πέραν των λοιπών προβλεπόµενων κυρώσεων, να επιβάλει το ανωτέρω πρόστιµο». Πού είναι οι δηµοσιογράφοι; Πού είναι η φίµωση; Πού είναι όλα αυτά;
Αν θέλετε να κάνετε κριτική για το νοµοσχέδιο –και πρέπει να
κάνετε-, κάντε την επί πραγµατικών δεδοµένων. Μην κάνετε κριτική µε βάση αυτά που φαντασιώνεστε.
Και επιτέλους, έχετε δει τι λέγεται σε οπαδικές εκποµπές στις
τηλεοράσεις; Πέρα από το να τις αντιµετωπίζουµε ως γραφικές
αυτές τις εκποµπές, θα πρέπει να ξέρετε ότι διαµορφώνουν ήθη,
διαµορφώνουν γνώµες και διαµορφώνουν και ένα ρατσιστικό και
φανατικά οπαδικό µένος εναντίον αντιπάλων. Αυτό προσπαθεί
να προλάβει και να προβλέψει το νοµοσχέδιο. Και να συζητάµε
επί πραγµατικών δεδοµένων.
Δεύτερον, άκουσα το πρωί τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας και µάλλον κάτι κατάλαβα λάθος. Γιατί το λέω αυτό; Να σας
διαβάσω από τα Πρακτικά την εισήγηση του εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας στην τελευταία, τέταρτη συνεδρίαση της επιτροπής τι λέει: «Εµείς δεν έχουµε να προσθέσουµε κάτι επιπλέον,
κύριε Πρόεδρε, από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας. Πιστεύω
ότι χθες η συνάντηση που έγινε µε τον Υπουργό ήταν πάρα πολύ
εποικοδοµητική. Πιστεύω ότι έχει βρεθεί µια χρυσή τοµή». Σήµερα το πρωί εµφανίστηκε κάποιος άλλος εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας προφανώς, ο οποίος αρνείται αυτά που είπε στην
τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.
Αυτό έχει εξήγηση. Δεν γίνεται έτσι.
Επειδή δεν έχουµε να πούµε κάποια σοβαρά πράγµατα ως κριτική, επειδή συµφωνούµε –συµφωνείτε δηλαδή- στο 99% των
πραγµάτων που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο, για να φανεί ότι
είστε Αντιπολίτευση, βρίσκετε διάφορους ανεµόµυλους και προσπαθείτε να πολεµήσετε µε αυτούς τους ανεµόµυλους. Δεν
υπάρχουν, όµως, γιατί άλλα λέγατε στις συνεδριάσεις των διαρκών επιτροπών. Και δεν µπορεί να αντιφάσκετε. Από τη µια είναι
καλό νοµοσχέδιο, από την άλλη ο Υπουργός κάνει κωλοτούµπες!
Από τη µια µας λέγατε ότι πάµε για Grexit –κι αν δεν ακούστηκε
σήµερα αυτό το Grexit- τον ελληνικό αθλητισµό και πρέπει να καλέσουµε τις διεθνείς οµοσπονδίες και από την άλλη κατηγορείτε
τον Υπουργό γιατί συζητά µε τις διεθνείς οµοσπονδίες. Αποφασίστε ποια στρατηγική θα ακολουθήσετε, γιατί και τα δύο δεν
µπορούν να ισχύουν.
Να φτάσουµε σε αυτό το περιβόητο επαγγελµατικό ποδό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σφαιρο. Υπάρχει µία λεπτή γραµµή την οποία κανένας σας από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν θέλει να την δει. Μαζί µε το
επαγγελµατικό ποδόσφαιρο έρχεται και ο επαγγελµατικός στρατός των «φιλάθλων». Τι κάνατε τα τελευταία τριάντα χρόνια που
έχουµε θρηνήσει νεκρούς σε επεισόδια; Τίποτα. Σταµατήσατε
αυτό το κακό όλα αυτά τα χρόνια που και το ΠΑΣΟΚ και εσείς
ήσασταν στην κυβέρνηση; Κάνατε µία προσπάθεια να µην
έχουµε νεκρούς, να µην έχουµε συναντήσεις θανάτου, να µην
έχουµε κόντρες σε δρόµους, πλατείες και γήπεδα; Κι αν κάνατε
κάποιες προσπάθειες, τι απέφεραν; Τίποτα, γιατί αυτά τα πράγµατα συνεχίζονται.
Θα πάω τώρα σε κάτι που εµένα προσωπικά µε πειράζει, γιατί
ζω σε µία επαρχιακή πόλη. Είπε ο κ. Κουκουδήµος ότι δεν ρωτήσαµε τους αθλητές των άλλων αθληµάτων, ότι ο Υπουργός δεν
κάλεσε τους αθλητές να συζητήσει µαζί τους και πήρε µόνος του
τις αποφάσεις.
Κύριε Κουκοδήµο, στη Δράµα ο πρωταθλητής των εκατόν
δέκα µέτρων εµποδίων, ο Κώστας Δουβαλίδης, κάνει προπόνηση
στο Εθνικό Γήπεδο της Δράµας. Το έχετε δει ποτέ σας; Έχετε
εικόνα από τα γήπεδα στις επαρχίες; Έχετε εικόνα για το τι έχει
αφεθεί; Έχετε άποψη περί της µείωσης ύψους 12 εκατοµµυρίων
στον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού σε
προολυµπιακή χρονιά; Έχετε να µας πείτε κάτι γι’ αυτό, για το
πώς θα κατανεµηθούν χρήµατα σε έναν αθλητισµό, ο οποίος καταρρέει τα τελευταία πέντε χρόνια; Έχετε να πείτε κάτι ως δικαιολογία γι’ αυτό, γιατί φτάσαµε να έχουµε αθλητικούς χώρους,
οι οποίοι αυτή τη στιγµή δεν µπορούν να πάρουν άδεια; Και αυτό
πρέπει να ακουστεί εδώ.
Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για να µην έχει την καυτή πατάτα της αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, έκανε
ένα πολύ απλό πράγµα: Τις µετέθεσε στους ΟΤΑ και δεν έχει
καµµία ευθύνη. Και τώρα έχουν αναλάβει οι ΟΤΑ να συντηρήσουν αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις µε πετσοκοµµένες χρηµατοδοτήσεις. Πώς θα γίνει αυτό; Μπορείτε να µου εξηγήσετε;
Τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια και αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν έχουν αδειοδοτήσεις; Γιατί κάνατε τα στραβά µάτια,
όταν σε µία νύχτα σηκώνονταν κερκίδες σε επαρχιακά γήπεδα,
γιατί ο κάθε δήµαρχος ήθελε να εκλεγεί και την επόµενη φορά;
Γιατί το στέγαστρο Καλατράβα δεν έχει άδεια; Γιατί το στέγαστρο Καλατράβα έχει άδεια θερµοκηπίου; Είναι αυτό πρακτική
κυβέρνησης; Και έρχεστε να κάνετε κριτική σε µία κυβέρνηση
που τρεις µήνες τώρα προσπαθεί να σώσει ό,τι µπορεί;
Ξέρετε ότι έχουµε πάει από παράταση σε παράταση της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και προσπαθούν στη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού να περισώσουν ό,τι µπορούν,
γιατί θα σταµατήσουν πρωταθλήµατα και αγωνιστικές δραστηριότητες, γιατί αφήσατε το τέλειο χάος σε αυτή την ιστορία; Και
έρχεστε να κάνετε κριτική για το τι δεν µπορούµε να κάνουµε
στους τρεις µήνες;
Μήπως να δείτε τα χάλια σας; Μήπως να δείτε ότι δεν έχετε
καταφέρει τίποτα µέχρι τώρα και µετά να συζητήσουµε για το
νοµοσχέδιο;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραγιαννίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΔΗΜΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί προσωπικού, γιατί αναφέρθηκε σε µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κουκοδήµο,
είστε εισηγητής. Έχουµε, όµως, ήδη ανακοινώσει ότι αµέσως
µετά τον κ. Καραγιαννίδη θα πάρει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός
σας Εκπρόσωπος.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίκαια
ο ιστορικός του µέλλοντος θα καταγράψει αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο που ζούµε ως κοινοβουλευτική περίοδο των εκπλήξεων. Δυστυχώς, όµως, µε αρνητικό πρόσηµο! Και εξηγούµαι.
Διανύουµε µια κοινοβουλευτική περίοδο τεσσάρων µηνών µε
µια Πρόεδρο της Βουλής και µε την πλειοψηφία της Κυβέρνησης
συνεχώς να µειώνουν τις κοινοβουλευτικές ελευθερίες και να πα-
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ραβιάζουν τον Κανονισµό, τη συνταγµατικότητα και τις διατάξεις
των άρθρων. Και τι εννοώ:
Χθες το βράδυ ήµασταν όλοι µάρτυρες µιας ακόµη παρατυπίας, η οποία είχε να κάνει µε την κατάθεση ενός µεγάλου αριθµού τροπολογιών των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες έρχονταν ατεκµηρίωτα, πρόχειρα και χωρίς κοστολόγηση –αυτό είναι
πρωτοφανές!- σε µια Ελλάδα η οποία καταρρέει αυτή τη στιγµή.
Και ανάµεσά τους και η τροπολογία για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η κ. Κωνσταντοπούλου διαφωνεί µε τις τροπολογίες αυτές, τις ονοµάζει
αντισυνταγµατικές, καταγγέλλει τη διαδικασία και λέει ότι δεν
πρέπει να περάσουν. Στη συνέχεια, όµως, παραπέµπει στις
16.00’ σε ονοµαστική ψηφοφορία. Αν είναι δυνατόν! Τότε τι
έχουµε τον Κανονισµό; Γιατί υπάρχει Κανονισµός λειτουργίας
της Βουλής και των διαδικασιών; Να τον καταργήσουµε!
Κι έρχεται, επιπρόσθετα, σήµερα, περί εκπλήξεων συνεχόµενων, ο Υπουργός και παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι
πρωτοφανές. Δεν έχει προηγούµενο. Παρεµβαίνει την ώρα που
µιλάει Βουλευτής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον προσβάλλει δηµόσια και του διορθώνει αυτά που λέει.
Από πού κι ως πού, κύριε Υπουργέ, έχετε αυτό το δικαίωµα;
Πού απευθύνεστε; Κάνετε συνέλευση στον ΣΥΡΙΖΑ; Εδώ είναι
Βουλή, κύριε Υπουργέ. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να προσβάλετε -έστω κι αν δεν είναι στέρεη η θέση κάποιου Βουλευτή που
εισηγείται στη Βουλή- µε αυτό τον τρόπο και να διακόπτετε.
Και στο τέλος-τέλος είχε και δίκιο που έλεγε ότι φέρνετε ένα
πρόστιµο το οποίο φθάνει τελικά στους δηµοσιογράφους. Δεν
υπάρχουν συνεταιριστικές οργανώσεις αθλητικού τύπου όπου οι
δηµοσιογράφοι κρατούν την ιδιότητά τους; Εκεί δεν φθάνει τελικά το πρόστιµο; Αυτά, όµως, θα τα πούµε αργότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας κινείται επί ξυρού
ακµής. Τέσσερις µήνες µετά διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν
νοµίζω ότι υπάρχει ένας πολίτης σε αυτό τον τόπο που να µην
αισθάνεται αγωνία και αβεβαιότητα. Και είµαι και σίγουρος ότι
υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ανάµεσά µας που σήµερα έχουν
µετανιώσει για την ψήφο που έδωσαν στις 25 Ιανουαρίου.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπατήσατε
µε τον χειρότερο τρόπο τον ελληνικό λαό. Είπατε ψέµατα σε έναν
ελληνικό λαό ο οποίος ζούσε σε ένα περιβάλλον µε δυσκολίες
και είχε κάνει θυσίες, µε µια κυβέρνηση η οποία προσπαθούσε
µέσα σε αυτό το περιβάλλον και είχε γυρίσει την οικονοµία. Η
ανεργία είχε άρχισε να αποκλιµακώνεται. Περάσαµε την οικονοµία από ύφεση σε ανάπτυξη µετά από τόσα χρόνια και νοικοκυρέψαµε το ελληνικό κράτος µε δεκάδες µεταρρυθµίσεις, έστω κι
αν τις αµφισβητείτε. Και την κρίσιµη στιγµή διακόψατε στα δυόµισι χρόνια -όχι στα τέσσερα χρόνια- το βίο αυτής της Κυβέρνησης, µέσα από εκλογικές διαδικασίες, λέγοντας ψέµατα, παραµυθιάζοντας τον ελληνικό λαό µε κίβδηλες υποσχέσεις που σήµερα περνάτε από κάτω. Και αυτό θα ήταν µια θετική εξέλιξη,
υπό την έννοια ότι δεν κάνετε αυτά που υποσχεθήκατε.
Το επικίνδυνο και το πιο αρνητικό είναι ότι σήµερα η χώρα
πλέον µετράει αντίστροφα. Δεν µετράµε τον πολιτικό χρόνο σε
µήνες και σε χρόνια, όπως παλιά και όπως γνώριζαν τα κόµµατα
µεταξύ τους. Τώρα πλέον ξέρουµε ότι οι επόµενες δυο εβδοµάδες –και αυτή που διανύουµε- είναι οι πιο κρίσιµες της ελληνικής
ιστορίας από τη Μεταπολίτευση και µετά. Και ευθύνεστε εσείς
µέσα από τις υποσχέσεις που δώσατε, µέσα από την έλλειψη
σχεδίου που έχετε.
Ρωτάει ο Έλληνας πολίτης σήµερα: «Θα πάµε σε δηµοψήφισµα;». Με ρωτάνε προσωπικά και ρωτούν κι εσάς: «Θα πάµε σε
εθνικές εκλογές; Θα γίνει ρήξη; Θα υπάρξει συµφωνία, δηλαδή
θα έρθουν µέτρα στη Βουλή επαχθέστερα από αυτά που είχατε
καταλήξει εσείς ως προηγούµενη κυβέρνηση, το ονοµαζόµενο
«τρίτο µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑ»;»
Μακάρι να µπορούσα να απαντήσω. Κι αν δεν µπορώ εγώ που
είµαι Βουλευτής της Αντιπολίτευσης, µήπως ξέρει ο κ. Τσίπρας;
Μήπως ξέρει κάποιος από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι
το σχέδιό σας; Δυστυχώς, δεν υπάρχει σχέδιο! Και αυτό είναι το
χειρότερο.
Το ακόµα χειρότερο είναι οι αµφίσηµες δηλώσεις των στελεχών σας και των Υπουργών σας. Μα, είναι δυνατόν να βγαίνουν
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καθηµερινά στην τηλεόραση και να υπονο-
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µεύουν ευθέως την εθνική προσπάθεια, να παίζουν µε τον πόνο
και την αγωνία των Ελλήνων, λέγοντας ότι θα πάµε στη δραχµή,
ότι θα πάµε σε ρήξη µε την Ευρώπη και ότι θα βγούµε από την
Ευρώπη;
Είναι δυνατόν να διαπλάθεται στην κοινωνία και να ζυµώνεται
µία άποψη η οποία έχει να κάνει µε έναν εθνικό διχασµό, που επιτείνεται από τις ίδιες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος
µε έναν διχαστικό, πρωτοφανή λόγο έρχεται στη Βουλή, τοποθετείται και µιλάει για την «εσωτερική τρόικα». Η τρόικα του εξωτερικού είναι «θεσµοί» και στην Ελλάδα τα τρία κόµµατα της
Αντιπολίτευσης είναι «τρόικα».
Θυµίζει το παράδειγµα που κάποιος είναι µέσα σε ένα αυτοκίνητο που οδηγεί κάποιος άλλος, τρέχει µε υπερβολική ταχύτητα,
βγαίνει στο αντίθετο ρεύµα, πάει κατά µέτωπο µε µια νταλίκα,
λέει ο συνοδηγός στον οδηγό «πρόσεξε πού πας» και του λέει ο
οδηγός, «µα, τελικά µε ποιον είσαι, µε µένα ή µε την νταλίκα;».
Αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στήνει εχθρούς, νέα ήθη και νέα έθιµα
στο Κοινοβούλιο.
Ζούµε, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια πολύ δύσκολη κατάσταση για τη χώρα. Για µας -το επαναλαµβάνω για
πολλοστή φορά- στο αξιακό σύστηµα της Νέας Δηµοκρατίας και καλό είναι να το υιοθετήσετε και στο ΣΥΡΙΖΑ, υιοθετήστε τοπάνω από το κοµµατικό καλό ή συµφέρον είναι η λέξη «Ελλάδα».
Πάρτε παραδείγµατα από εµάς, από την κοινοβουλευτική µας
λειτουργία. Δυόµισι χρόνια δεν ψηφίσατε ούτε µια διάταξη και
έχετε σήµερα -και στο σηµερινό νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ- µια
συµπεριφορά εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας την οποία δεν
είχατε ποτέ στο παρελθόν. Σας κάναµε προτάσεις, προσθέσαµε
στις προτάσεις και στις διατάξεις σας και ερχόµαστε εδώ µε θετική διάθεση για το νοµοσχέδιο.
Όµως, να πούµε δυο λέξεις και για το νοµοσχέδιο: Είδαµε τον
Υπουργό να στέκεται µε πολύ επικριτικό ύφος απέναντι στα κόµµατα συνολικά της Αντιπολίτευσης και στη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Υπουργέ, ούτε το αλάθητο έχετε ούτε το τέλειο νοµοσχέδιο είναι. Πολύ σωστά είπε ο κ. Μπουκώρος λίγο πριν, ότι αν
πάρετε για κάτι καλό βαθµό, αυτό είναι ότι πετυχαίνετε πάντα
εύστοχους τίτλους, που ουσιαστικά από κάτω είναι άδειοι περιεχοµένου. Είναι αυτό που είπατε, παραδείγµατος χάριν, «επανεκκίνηση της οικονοµίας». Η οικονοµία καταρρέει και τις εκατό
δόσεις -που είναι µια επανάληψη των δικών µας δόσεων, που δυστυχώς δεν έχουν και τις αποδόσεις τις οποίες είχατε πει- τις
ονοµάσατε «επανεκκίνηση της οικονοµίας».
«Αντιµετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης»: Βαρύγδουπος τίτλος.
Θυµίζω ότι και τα δυο αυτά νοµοσχέδια τα ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία, δείχνοντας και την κοινοβουλευτική µας θετική συµπεριφορά και το πολιτικό ήθος µας. Ανθρωπιστική κρίση, 200
εκατοµµύρια ευρώ που δεν υπάρχουν. Και τέσσερις µήνες µετά
έρχεστε µε ένα νοµοσχέδιο, που θυµίζω ότι σε τρεις διατάξεις
και µια σελίδα έρχεται να αντιµετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση.
Και από τότε κουβέντα! Δεν άκουσα ξανά ποτέ δηµόσια Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή Υπουργούς να µιλούν για ανθρωπιστική κρίση,
λες και εξατµίστηκε, εξαφανίστηκε, λες και δεν υπάρχουν τώρα
που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε αυτοκτονίες ούτε κρίση ούτε ανεργία ούτε πείνα.
Σχέδιο δεν έχετε φυσικά για τίποτα από αυτά. Η λέξη «ανάπτυξη» είναι εχθρός σας, η λέξη «επιχείρηση» είναι εχθρός σας.
Υπονοµεύετε τους εργαζόµενους, υπονοµεύετε αυτή τη στιγµή
την προσπάθεια για µείωση της ανεργίας µε την οικονοµική συµπεριφορά σας. Και όλα αυτά που κάνετε είναι κίβδηλα και υποκριτικά. Ουσιαστικά κάνετε κακό και στην οικονοµία. Και χτυπάει
αυτό το κακό της οικονοµίας τον ίδιο τον εργαζόµενο.
Όλα αυτά, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εµείς τα βλέπουµε από
άλλη οπτική. Θέλουµε το καλό της πατρίδας µας. Γι’ αυτό βλέπετε µια κοινοβουλευτική συµπεριφορά τελείως διαφορετική από
ό,τι είχατε εσείς. Στεκόµαστε µε ευθύνη και πατριωτισµό -µια
λέξη την οποία προσβάλατε όλο αυτό το διάστηµα- απέναντι στα
εθνικά ζητήµατα και στην κοινοβουλευτική διαδικασία.
Γι’ αυτό σας λέω πολύ απλά -το είπε και ο εισηγητής της παράταξής µας, ο κ. Κουκοδήµος- ότι, ναι, στεκόµαστε θετικά
µπροστά στις διατάξεις που έχουν να κάνουν µε το ηλεκτρονικό
εισιτήριο. Βεβαίως, είναι µια θετική εξέλιξη, παρότι ήταν στο νο-
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µοσχέδιο που δυστυχώς δεν προλάβαµε να καταθέσουµε. Είναι
θετικό και το στηρίζουµε.
Στεκόµαστε θετικά στο θέµα των λεσχών για τους φιλάθλους.
Έχει θετική εξέλιξη το συγκεκριµένο θέµα και θα το στηρίξουµε.
Είµαστε θετικοί για την αξιολόγηση και την ένταξη του «πόθεν
έσχες» των αθλητικών παραγόντων και βεβαίως και το στηρίζουµε.
Αυτή την κοινοβουλευτική συµπεριφορά, κύριε Υπουργέ και
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να την υιοθετήσετε
για το µέλλον. Θα σας φανεί χρήσιµη, όταν κάποια στιγµή θα
είστε ξανά Αντιπολίτευση.
Από εκεί και πέρα, όµως, κύριε Υπουργέ, ανοίγει ένα µεγάλο
θέµα, ένα τεράστιο θέµα για τον ελληνικό αθλητισµό. Είπαµε ότι
το θέµα της αντιµετώπισης της βίας -που υπάρχει θέµα στη χώρα
µας- βεβαίως πρέπει να αντιµετωπιστεί. Και, βεβαίως, στεκόµαστε µε θετική τοποθέτηση απέναντι στην καλή σας πρόθεση, την
οποία δεν αµφισβητούµε. Δεν θα αντιµετωπιστεί, όµως, η βία στα
γήπεδα µε αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι «φως φανάρι»! Όµως, θετικά βήµατα γίνονται.
Όµως, ακούστε και το κορυφαίο. Δεν πείσατε το συγκυβερνήτη σας για το άρθρο 15.
Το άρθρο 15, όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
ένα τεράστιο θέµα. Από το άρθρο 15, πέρα από το υπόλοιπο νοµοσχέδιο, κρίνεται το εάν οι ελληνικές αθλητικές οργανώσεις θα
συµµετέχουν σε διεθνείς Οργανισµούς. Ακούµε τη δήλωσή σας.
Είναι επαρκής; Όταν ο συγκυβερνήτης σας, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, ακόµα και σήµερα απ’ αυτό το Βήµα
λέει ότι κρατάει επιφύλαξη, εµείς τι θα κάνουµε; Θα πούµε
«µπράβο, το λέει ο Υπουργός µε δήλωσή του»; Κρατάµε ισχυρές
επιφυλάξεις. Δεν έχετε το δικαίωµα, παρά τις καλές σας προθέσεις, να βάλετε σε κίνδυνο το σύνολο του αθλητισµού της χώρας
και τη συµµετοχή του σε διεθνή αθλητικά γεγονότα. Δεν έχετε
το δικαίωµα.
Είναι πολύ επικίνδυνο, κύριε Υπουργέ, αν φέρετε τελικά το νοµοσχέδιο να ψηφιστεί, να ελλοχεύει αυτός ο κίνδυνος, χωρίς να
έχει διευκρινιστεί.
Δεύτερον, όσον αφορά το θέµα της παιδείας, θυµίζω στους
συναδέλφους όλων των πτερύγων ότι στην επιτροπή του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου έγινε κάτι τροµακτικό. Ο Υπουργός Παιδείας έφερε µε τροπολογία εκατόν πενήντα σελίδες που αφορούν την αλλαγή του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Αυτή είναι η αντίληψη που έχετε για την παιδεία; Δυστυχώς, είµαι
υποχρεωµένος να απαντήσω «ναι». Έτσι σέβεστε τον διάλογο;
Έτσι σέβεστε την κοινοβουλευτική διαδικασία;
Φυσικά, κάτω από την πολύ µεγάλη κριτική, το πήρατε πίσω
και το φέρνετε µε ένα νοµοσχέδιο, µε το οποίο όµως το κάνετε
ακόµα χειρότερο, χωρίς κοινωνική διαβούλευση, χωρίς διαβούλευση στη Βουλή. Χωρίς να συζητήσουµε µ’ αυτούς που ενδιαφέρονται για την παιδεία, έρχεστε και νοµοθετείτε µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σηµαντικότερο αγαθό που λέγεται «παιδεία».
Όµως, να µεταφέρετε στον κύριο Υπουργό Παιδείας που
απουσιάζει σήµερα από τη Βουλή, παρ’ ότι έχει κρίσιµες διατάξεις µέσα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, ότι θα τον συνοδεύει και εκείνον και το ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά και για πάντα η γνωστή ρήση «η
αριστεία είναι ρετσινιά».
Διαφέρουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα
τα επίπεδα. Και στα θέµατα παιδείας, εµείς την αριστεία και το
καλύτερο τα θέλουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βρούτση.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Πετράκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βρούτση, η Ελλάδα έχει καταρρεύσει προ πολλού µε τις
πολιτικές που ασκήσατε τα πέντε προηγούµενα χρόνια. Αυτήν
την Ελλάδα προσπαθούµε να την ανορθώσουµε από τα ερείπια.
Η Κυβέρνησή µας, πιστή στη λαϊκή εντολή της 25ης Γενάρη για
την κατάργηση των µνηµονιακών πολιτικών και της λιτότητας,
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υπερασπίζεται τα συµφέροντα της χώρας, τη λαϊκή κυριαρχία και
τη δηµοκρατία. Υπερασπιζόµαστε το αναφαίρετο δικαίωµα του
λαού µας να καθορίζει αυτός την τύχη του. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, η δράση των λαϊκών δυνάµεων είναι απαραίτητη όσο
ποτέ, για να βάλει τη σφραγίδα του στις πολιτικές εξελίξεις.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, πρέπει να κατανοήσετε επιτέλους ότι η σκληρή διαπραγµάτευση που γίνεται αυτήν
την περίοδο υπερβαίνει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Γι’
αυτό, η Κυβέρνησή µας, παρά τους εκβιασµούς, δεν πρόκειται
να διαπραγµατευτεί και να κάνει πίσω από τις αρχές της Αριστεράς και από τις κόκκινες γραµµές της. Δεν πρόκειται να κάνουµε
πίσω στους εκβιασµούς, µε τους οποίους ζητείται να διατηρηθεί
στη χώρα µας ο εργασιακός και ασφαλιστικός µεσαίωνας, ο
οποίος υπάρχει στη χώρα µας µέχρι αυτή τη στιγµή –και µε τη
δική σας συµβολή-. Αυτό πρέπει και θα αλλάξει.
Δεν πρόκειται να αποδεχθούµε περικοπές στις συντάξεις, οµαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα, µη επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων και του κατώτερου µισθού και διάλυση του
ασφαλιστικού συστήµατος. Αντίθετα, επιµένουµε και αγωνιζόµαστε για την εφαρµογή ενός προγράµµατος παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Αγωνιζόµαστε και επιµένουµε για µια συµφωνία µε τους εταίρους, γιατί αυτό είναι προς το συµφέρον της Ελλάδας, αλλά και
όλης της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών λαών.
Όµως, τονίζουµε προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα δεν
είναι όµηρος κανενός. Το όραµα µιας νέας, ανεξάρτητης, προοδευτικής Ελλάδας, που αφήνει πίσω της και τα µνηµόνια και το
νεοφιλελευθερισµό, αποτελεί τον οδικό χάρτη αυτής της Κυβέρνηση και του ελληνικού λαού.
Γι’ αυτό έχει µεγάλη σηµασία και το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Διότι το σηµερινό νοµοσχέδιο χτυπάει, έστω και εισαγωγικά, τον
σκληρό πυρήνα ενός σκληρού συστήµατος που υπάρχει και στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Και αντί να πείτε «µπράβο» σε αυτή την Κυβέρνηση και σε
αυτόν τον Υπουργό που τολµά να τα βάλει µε τεράστια οικονοµικά συµφέροντα που βρίσκονται πίσω όχι µόνο από τον χώρο
του ποδοσφαίρου, αλλά και του στοιχήµατος και του παράνοµου
στοιχήµατος και όλων αυτών, ερχόσαστε µίζερα εδώ και λέτε:
«Μα τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση; Χτυπάει το αυτοδιοίκητο της
ΕΠΟ, χτυπάει τη δυνατότητα των οµάδων µας να συµµετέχουν
στα διεθνή πρωταθλήµατα;».
Το σηµερινό αθλητικό νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, δεν κάνει
τίποτα στην ουσία παραπάνω από το να ζητήσει να ψηφιστούν
στο Κοινοβούλιο αυτά που εν πολλοίς προβλέπονται και στους
κανονισµούς της FIFA και της UEFA, ανεξάρτητα αν δεν εφαρµόζονται, δηλαδή να πάψει η δικαιολογία να χρησιµοποιεί η ΕΠΟ
και να καλύπτει πίσω από το αυτοδιοίκητο την εξαθλίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Δεν γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης και κυρίως εσείς που έχετε ασκήσει κυβερνητική εξουσία, ότι οι διοικήσεις της ΕΠΟ µέχρι τώρα εκβίαζαν τις ηγεσίες, την πολιτική
ηγεσία του Υφυπουργείου Αθλητισµού για δήθεν τιµωρία των
οµάδων µε αποκλεισµό από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, παραβιάζοντας κανονισµούς και των ίδιων των διεθνών οργανώσεων;
Δεν γνωρίζετε ότι δεν έχει συσταθεί επιτροπή δεοντολογίας;
Δεν γνωρίζετε ότι δεν έχει συσταθεί Σώµα Επιθεωρητών; Δεν
γνωρίζετε ότι η ιδία η ΕΠΟ δεν εφαρµόζει τις διεθνείς οδηγίες
για την καταπολέµηση των στηµένων παιχνιδιών; Δεν γνωρίζετε
ότι δεν έχει υιοθετήσει κώδικα ηθικής;
Ειδικά όσον αφορά την επιτροπή δεοντολογίας, θα σας θυµίσω ότι η FIFA αναγκάστηκε και απέκλεισε τον Πρόεδρο της
Ασιατικής Οµοσπονδίας, τον Μοχάµεντ Μπιν Χαµάµ, µε ισόβιο
αποκλεισµό για υπόθεση χρηµατισµού που αφορά το Μουντιάλ
στο Κατάρ, ενώ οι υπεύθυνοι άσκησης πειθαρχικών διώξεων που
έχει συστήσει η ΕΠΟ έκριναν ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος
τιµωρίας των διωκόµενων µελών για τη δηµιουργία και τη συµµετοχή τους σε εγκληµατική οργάνωση.
Αυτή είναι η πραγµατική εικόνα. Και αυτή την πραγµατική εικόνα έπρεπε να τη λέτε και να στηρίζετε την Κυβέρνηση.
Να σας θυµίσω κάποια άλλα ζητήµατα; Γνωρίζετε ότι εµείς για
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αυτό το ζήτηµα, για τους παράνοµους και για τους στηµένους
αγώνες, δεν ασχοληθήκαµε µόνο τώρα που είµαστε Κυβέρνηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ασχοληθεί διαχρονικά. Να σας θυµίσω µερικές
ηµεροµηνίες;
Στις 7-12-2009 µε ερώτησή του ο τότε Ευρωβουλευτής µας
στην Ευρωβουλή ζητούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει
την υπόθεση µε τους στηµένους αγώνες που είχε αποκαλύψει η
έκθεση της UEFA. Προσέξτε! Τρέχει πριν την Κοµισιόν να απαντήσει ο διευθυντής του Τοµέα Νοµικών Υποθέσεων της FIFA και
να πει ότι δεν τρέχει τίποτα. Στη συνέχεια απαντά η Κοµισιόν και
η απάντησή της δηµιουργεί περισσότερα ερωτηµατικά, αφού
λέει ότι θα υπάρξει αυτορρύθµιση. Η αυτορρύθµιση, όµως, είναι
ένα πλαίσιο εντελώς ακατάλληλο και αναποτελεσµατικό, διότι τα
στηµένα παιχνίδια είναι ένα οργανωµένο έγκληµα µε κίνητρο δισεκατοµµύρια που παίζονται στον παράνοµο και στο νόµιµο
τζόγο.
Στη συνέχεια, στις 28-4-2010 πάλι ο Ευρωβουλευτής µας Νίκος Χουντής ζητάει να αποσυρθούν από το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» οι οµάδες που εµπλέκονται στα στηµένα παιχνίδια.
Επίσης, στις 22-3-2011 κατατίθεται νέα ερώτηση στην Ευρωβουλή, µετά το δηµοσίευµα και τις δηλώσεις παραγόντων για
απόπειρες στησίµατος αγώνων, µε την οποία ζητείται να αναλάβει η Κοµισιόν πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση της διαφθοράς στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο.
Μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις, τονίζουµε ότι το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» υπέσκαψε τα θεµέλια του ποδοσφαίρου. Το αυτοδιοίκητο
δεν µπορεί να αποτελεί άλλοθι για να µη ληφθούν αυστηρά
µέτρα. Τι έκανε η ΕΠΟ για όλα αυτά, ενώ κόπτεται για το αυτοδιοίκητό της; Αυτό που έκανε η ΕΠΟ ήταν να πάρει µια απόφασηκουκούλωµα του σκανδάλου των στηµένων αγώνων. Αυτό πήρε
η ΕΠΟ! Για να τα θυµηθούµε όλα, αυτή την απόφαση είχε πάρει!
Και είχαµε τονίσει τότε, είχαµε καταγγείλει, την ώρα που η ΕΠΟ
αθώωνε τις οµάδες και η UEFA τιµωρούσε, ότι αυτό αποτελεί µια
επίδειξη δύναµης από το βρώµικο πολιτικοοικονοµικό κατεστηµένο που λυµαίνεται τον αθλητισµό.
Δεν τα ξέρετε όλα αυτά; Δεν ξέρετε γιατί συµβαίνουν όλα
αυτά; Η απάντηση είναι απλή. Διότι υπάρχει άκρατη εµπορευµατοποίηση του ποδοσφαίρου. Όταν, λοιπόν, το ποδόσφαιρο, αλλά
και το µπάσκετ µετατρέπονται από παιχνίδια σε µία από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του θεάµατος, όπου στο χώρο του ποδοσφαίρου διακυβεύονται τεράστια χρηµατικά ποσά, είναι
µάλλον φυσιολογικό παρά περίεργο οι διάφοροι δήθεν επενδυτές να αναζητούν το µέγιστο κέρδος µε όλους τους τρόπους.
Συνεπώς πρέπει να υπάρξει απόλυτη στήριξη στην Κυβέρνηση
που επιχειρεί να ανοίξει αυτό το ζήτηµα και να χτυπήσει όλα αυτά
τα παράνοµα, όλα αυτά τα οποία έχουν δηµιουργήσει και έχουν
εκτινάξει τη βία, αλλά και όλες τις παρανοµίες µε τα στηµένα παιχνίδια.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αντί να κάνετε κριτική στην Κυβέρνηση, πρέπει να συµπαραταχθείτε µε την Κυβέρνηση σ’ αυτό το ζήτηµα,
γιατί θα ήθελα να σας θυµίσω κάτι. Ένας παλιός και αγαπηµένος
…
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ: Πού είναι ο κύριος Υπουργός;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν πειράζει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι πρόβληµα υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ: Πού είναι ο Υπουργός, κύριε Πρόεδρε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πειράζει! Στο καλό!
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ: Πειράζει!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αντί, λοιπόν, να δέχεστε τις απειλές
που κάνει η ΕΠΟ, θέλω να σας θυµίσω τι έχει γράψει ένας αγαπητός φίλος και σύντροφος, µια ιστορική µορφή του µπάσκετ
που έβαλε τη σφραγίδα του στην ίδρυση του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών.
Αυτός ο αγαπητός φίλος και σύντροφος, λοιπόν, έχει γράψει
ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο -το οποίο σας συστήνω να διαβάσετε- στην «Αυγή της Κυριακής» µε τίτλο «Οι κουκουλοφόροι µε
τη γραβάτα», όπου ο Μίλτος ο Λαζαρίδης, γιατί περί αυτού πρόκειται, λέει µεταξύ των άλλων: «Όπως είναι γνωστό και αποκαλύφθηκε, διάφορους αντεργατικούς νόµους τους έγραφε η
τρόικα εσωτερικού και τους έδινε έτοιµους στην τρόικα εξωτε-
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ρικού, έτσι σήµερα και η ΕΠΟ χρησιµοποιεί ως κουκούλα τις αντιδράσεις των διεθνών οµοσπονδιών του ποδοσφαίρου και του
µπάσκετ, που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει, µε πρόσχηµα ότι απειλείται το αυτοδιοίκητό τους από το νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της βίας». «Θέλουν να µας πείσουν…», λέει ο Μίλτος
Λαζαρίδης, «…ότι οι διεθνείς οµοσπονδίες δήθεν εξέτασαν το νοµοσχέδιο και διαπίστωσαν ότι κινδυνεύει το αυτοδιοίκητο των
“προπυργίων της δηµοκρατίας” και παρενέβησαν αυτεπαγγέλτως». Και συνεχίζει πιο κάτω ως εξής: «Να θυµίσουµε ότι µέλη
των διεθνών οµοσπονδιών είναι πολλές –εντός εισαγωγικών- «δηµοκρατικές» χώρες στο παρελθόν για τις οποίες κόπτεται».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και συνεχίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: «Αντικείµενο του
νοµοσχεδίου είναι η δηµόσια τάξη και σ’ αυτό δεν έχουν λόγο οι
ξένοι οργανισµοί, οι οποίοι δεν πρόκειται να απολογηθούν ούτε
για τους θανάτους ούτε για τη φθορά της δηµόσιας και ιδιωτικής
περιουσίας ούτε για τη διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης και
τη διαφθορά. Ο πολίτης θα ζητήσει ευθύνες από την πολιτεία και
όχι από κάποια UEFA ή κάποια FIFA».
Υπάρχει άραγε σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου -κατά τη
γνώµη σας- αυτόνοµη αθλητική αστυνοµία, αυτόνοµη αθλητική
δικαιοσύνη, αυτόνοµη αθλητική δηµοκρατία, αυτόνοµη αθλητική
λογιστική ή όλα αυτά ρυθµίζονται µε νόµους, οι οποίοι έρχονται
στη Βουλή, νόµους τους οποίους πρέπει να λειτουργούν;
Άλλα όποιος µιλάει για αυτοδιοίκητο, αυτός πρέπει να πει εάν
έχει δηµοκρατικές διαδικασίες στο εσωτερικό του. Γιατί δεν είναι
δυνατόν οι διάφορες οµοσπονδίες να είναι συνώνυµο της αυθαιρεσίας, ιδίως µάλιστα όταν είναι κρατικά επιχορηγούµενες.
Αντίθετα η πολιτεία όχι µόνο µπορεί αλλά έχει την υποχρέωση
να ελέγχει και να ορίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για
την απόκτηση της αθλητικής αναγνώρισης. Και στα προαπαιτούµενα πρέπει να είναι η τήρηση πρώτα απ’ όλα των δηµοκρατικών
διαδικασιών, η διασφάλιση του ελέγχου.
Και εδώ πραγµατικά θέλω να τονίσω ότι απαιτείται αυτή τη
στιγµή µια αναγέννηση και του Πανελληνίου Συλλόγου Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών και του Πανελληνίου Συλλόγου Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών, που είχα την τύχη να έχω ζήσει από
κοντά τα πρώτα βήµατα της ίδρυσής τους, για να παρέµβουν και
οι ίδιοι οι αθλητές και οι ποδοσφαιριστές και οι µπασκετµπολίστες, αλλά και να ιδρυθούν και άλλοι σύλλογοι ποδοσφαιριστών
και αθλητών, για να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. Γιατί η υπόθεση της αντιµετώπισης της βίας, του ντόπινγκ, της διαφθοράς
και της διαπλοκής αφορά όλο τον ελληνικό λαό και τους αθλητές, οι οποίοι στο παρελθόν µε την ίδρυση του ΠΣΑΠ και του
ΠΣΑΚ έκαναν µια µεγάλη τοµή σε αυτά, στον αθλητισµό εκείνης
της εποχής. Αυτό επιβάλλεται και σήµερα.
Η πολιτεία, λοιπόν, έρχεται να ρυθµίσει µε αυτό το νοµοσχέδιο
ζητήµατα, τα οποία κανένας πριν δεν τα ακουµπούσε. Γι’ αυτό
λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο απαιτεί -να το πω έτσι, να µου επιτραπεί η έκφραση- τη στήριξη όλων των πτερύγων της Βουλής,
ανεξάρτητα από άλλες διαφορές, γιατί πρέπει να ακουµπήσουµε
αυτά τα οποία πολλοί δεν έχουν ακουµπήσει µέχρι τώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Πετράκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του κόµµατος Το Ποτάµι.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να ξεκινήσω µε τη λυσσαλέα επίθεση που δέχθηκε
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το Ποτάµι και ο Σταύρος Θεοδωράκης από την οµιλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής πριν από λίγο
και να πω ότι εµάς δεν µας κάνει τόσο µεγάλη εντύπωση αυτή η
φοβερή επίθεση. Άλλωστε, έχουµε τελείως διαφορετική στάση,
φιλοσοφία και αντιλήψεις. Εµείς, είναι γνωστό σε όλους ότι πιστεύουµε στη συνεργασία, στην ειρηνική συνύπαρξη, στο πνεύµα συνεργασίας µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων για την
ανάπτυξης της Θράκης και για τη µακροχρόνια καλή ποιότητα
ζωής εκεί. Η Χρυσή Αυγή φαίνεται ότι πιστεύει σε εκκαθαρίσεις
και δυστυχία.
Και ενώ οι αντιλήψεις που εξέφρασε ο Σταύρος Θεοδωράκης
προ ηµερών έχουν δηµιουργήσει ήδη ένα πολύ θετικό κλίµα
στους πραγµατικούς ανθρώπους που ζουν στη Θράκη, µουσουλµάνους και χριστιανούς, ενισχύοντας τη διάθεση για συνεργασία,
διάφορα φαιά έντυπα στην Αθήνα χάνουν την ψυχραιµία τους.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι σε όσους και όσες από εσάς έχετε
την ηλικία να έχετε αναµνήσεις ή παιδικές αναµνήσεις από τους
λόγους του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ακούγοντας τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, νοµίζω ότι κάπως µεταφερθήκατε στον χρόνο ή στον χώρο σε εκείνη τη φοβερή
εποχή.
Μετά κάπως κοιτώντας γύρω σας, τους διπλανούς σας και µε
τη συνέχεια της συζήτησης κάνετε το σταυρό σας -κυριολεκτικά
και µεταφορικά- λέγοντας ότι τελικά δεν είναι και τόσο άσχηµα
τα πράγµατα, είµαστε στη Βουλή, στην Ελλάδα του 2015, να φιλήσετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Μνηµονιακοί, αντιµνηµονιακοί, όλοι φαίνονται καταπληκτικοί εν συγκρίσει µε όλες
αυτές τις απόψεις που ακούσαµε.
Θα ήθελα να σας πω να µη χαλαρώνετε και µη χαίρεστε πάρα
πολύ γιατί είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγµατα όταν ακούγονται
τέτοιες απόψεις και τόσο φρικαλέα οράµατα και αντιλήψεις για
το τι πρέπει να γίνει σε ορισµένες περιοχές της χώρας µας.
Θα ήθελα από αυτό εδώ το Βήµα να καλέσω όλες τις προοδευτικές δυνάµεις του Κοινοβουλίου να πάρουν θέση καθαρή και ξάστερη απέναντι στο πώς αντιµετωπίζουν αυτό το ζοφερό όραµα
της Χρυσής Αυγής των εκκαθαρίσεων και της δυστυχίας στη
Θράκη. Νοµίζω ότι το χρωστάµε στη δηµοκρατία µας και το χρωστάµε και στους κατοίκους της Θράκης.
Επιτρέψτε µου να περάσω στο θέµα του νοµοσχεδίου στα γρήγορα, για να πω ότι όπως το καταλαβαίνουµε εµείς, το Ποτάµι,
θέτει δύο µεγάλα θέµατα τα οποία τα ανέδειξε και ο Υπουργός
µε µεγάλη σαφήνεια στην αρχική του τοποθέτηση: Το θέµα της
βίας και το θέµα της ανοµίας. Και τα δύο θέµατα είναι πολύ σηµαντικά. Και τα δύο δεν περιορίζονται µόνο στον επαγγελµατικό
ή γενικώς στον αθλητισµό. Συγκροτούνται από νοοτροπίες, αντιλήψεις, συµπεριφορές, αξίες που δηλητηριάζουν στην πραγµατικότητα την κοινωνική και την οικονοµική ζωή. Πραγµατικά
είναι καλοδεχούµενη αυτή η απερίφραστη τοποθέτηση –αν θέλετε- και αποφασιστική στάση του Υπουργού όταν πραγµατικά
ανοίγει µέτωπο και µε τη βία και µε την ανοµία χωρίς τα συνήθη
«ναι µεν αλλά, φταίει η παγκοσµιοποίηση, φταίνε οι κακοί, φταίει
ο άλφα ή ο βήτα». Γιατί έχουµε καταλάβει πια όλοι ότι όταν αρχίζουµε να επικαλούµαστε αφηρηµένες θεωρητικολογίες, τελικά
καταλήγουµε να µην καταδικάζουµε απερίφραστα τη βία.
Εµείς στο Ποτάµι δεν θα κουραστούµε να επαναλαµβάνουµε
ότι η βία είναι απολύτως µη ανεκτή και κατακριτέα, γιατί δεν
υπάρχει κακή βία και καλή βία, όπως κατά τη γνώµη µας δεν
υπάρχουν δικαιολογηµένα άβατα ή µη δικαιολογηµένα άβατα
ούτε στον αθλητισµό ούτε πουθενά.
Νοµίζω πως είναι περιττό να σας θυµίσω τις οµοιότητες που
υπάρχουν ανάµεσα στην οπαδική βία και στην πολιτική βία. Άλλωστε είναι πολύ συχνά και οι ίδιοι άνθρωποι που εµπλέκονται
και στις δύο. Αλλά αυτό ίσως είναι και το πολύ προφανές. Το λιγότερο προφανές είναι οι οµοιότητες και µε άλλα είδη βίας,
όπως η βία που ασκείται για θρησκευτικούς λόγους ή για ρατσιστικούς λόγους ή για σεξιστικούς λόγους. Μιλάω για βία που
αφορά και τον δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό χώρο.
Αυτό, λοιπόν, που έχει σηµασία είναι όταν ο Υπουργός µε τον
νόµο που έφερε αλλά και µε τον λόγο µε τον οποίο εισήγαγε το
νοµοσχέδιο –παρ’ όλο που ήταν σύντοµος, ήταν νοµίζω πάρα
πολύ σαφής- έλεγε ότι έχει µεγάλη σηµασία να διασφαλίσει ο ελ-
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ληνικός αθλητισµός τη συµµετοχή του σε διεθνείς διοργανώσεις
αλλά µε τρόπο που να διασφαλίζει επίσης και να εγγυάται κανόνες και συµπεριφορές που να λειτουργούν υπέρ ενός αθλητισµού ανοιχτού, ενός αθλητισµού χωρίς βία, χωρίς ανοµία και
χωρίς παραβατικότητα.
Αυτή η µακροχρόνια δέσµευση πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι
έχει πολύ µεγάλη σηµασία τώρα, γιατί τώρα βρισκόµαστε σαν
κοινωνία και σαν οικονοµία σε µία ιδιότυπη κατάσταση ενός
«σκωτσέζικου ντους». Έχουµε αντιφατικά µηνύµατα κάθε µέρα
για τη µεγάλη εικόνα, αν θέλετε, το µεγάλο θέµα το οποίο σε µεγάλο βαθµό θέτει και το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούµε τα επόµενα χρόνια, δηλαδή το τι θα γίνει στη διαπραγµάτευση µε τους εταίρους µας στην Ευρώπη. Και έχει σηµασία να
µπορούµε να µιλάµε µε καθαρά λόγια και µε συγκεκριµένους ποιοτικούς στόχους, έτσι ώστε να είµαστε πιο κοντά σε µία καθαρή
και έντιµη συµφωνία.
Φυσικά καταλαβαίνουµε ότι αυτό το µπρος-πίσω, το κρύοζέστη, το ότι µια είµαστε κοντά, την άλλη είµαστε λίγο πιο µακριά
από συµφωνία, είναι κάτι που σε κάθε διαπραγµάτευση µπορεί
να υπάρχει. Η κάθε διαπραγµάτευση έχει τα πάνω της έχει τα
κάτω της, έχει τις καλές της στιγµές, τις κακές στιγµές, έχει τις
µπλόφες της, τα έχει όλα.
Και οπωσδήποτε θα είµαστε οι τελευταίοι που θα παραβλέψουµε ότι προς το τέλος του χρόνου –της διαπραγµάτευσης
εννοώ- υπάρχει µία τάση να σκληραίνουν όλες οι πλευρές.
Επειδή, όµως, τα ξέρουµε όλα αυτά και επειδή πιστεύουµε ότι
είναι πάρα πολύ σηµαντικό να µη χάσουµε την ουσία, να µη χάσουµε την µπάλα, να µη χάσουµε τον βασικό µας στόχο αυτή τη
στιγµή, είπαµε ότι χρειάζεται ψυχραιµία και καθαρή γραµµή
πλεύσης.
Εµείς, τουλάχιστον, από την αρχή είπαµε ότι στο θέµα της διαπραγµάτευσης για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν καλύτερης
θέσης της Ελλάδας µέσα στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή οικογένεια, είµαστε εδώ. Είµαστε εδώ για να υποστηρίξουµε αυτή την
προσπάθεια και θα την υποστηρίξουµε και σε φίλους και σε αντιπάλους και σε γνωστούς εντός Ελλάδας και σε συνεργάτες µας
και συνοµιλητές µας στην Ευρώπη και στον κόσµο και σας διαβεβαιώ ότι το κάνουµε µε όλη µας την καρδιά, γιατί το πιστεύουµε. Δεν το κάνουµε για να µας πείτε, ευχαριστώ.
Εµείς, λοιπόν, επιστρατευόµαστε. Είµαστε απολύτως ακτιβιστές και ακτιβίστριες ως προς αυτό. Εκεί που υπάρχουν µερικά
ερωτηµατικά είναι αν ολόκληρη η Κυβέρνηση επιστρατεύεται σε
αυτή την προσπάθεια. Και όταν λέω ολόκληρη, εννοώ ολόκληρη,
δεν εννοώ τον Πρωθυπουργό και µία οµάδα ανθρώπων γύρω
του. Όλη η Κυβέρνηση, χωρίς φάλτσα και χωρίς παραφωνίες.
Τις τελευταίες ηµέρες ειδικά µαθαίνουµε ότι ενώ η ελληνική
πλευρά είναι πανέτοιµη, έχει καταλήξει στις προτάσεις της, τις
έχει κοστολογήσει, τις έχει καταθέσει, είναι έτοιµη µε διατυπώσεις και κοστολογήσεις, έχουµε κάπως κολλήσει, επειδή οι δύο
συνοµιλητές µας, η ευρωπαϊκή πλευρά και η πλευρά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, έχουν διαφορετικού τύπου προτεραιότητες και δεν µπορούν να συµφωνήσουν µεταξύ τους ποιο
είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα πρέπει να γίνει η συµφωνία.
Επειδή, λοιπόν –λόγω επαγγελµατικής ιδιότητας, επειδή είµαι
οικονοµολόγος- παρακολουθούσα πολλά χρόνια τις προσεγγίσεις, την οπτική αν θέλετε, και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Κοµισιόν, µπορώ να σας πω ότι πάντοτε υπήρχαν
διαφορετικές προτεραιότητες, ανάµεσα σε αυτούς τους δύο χώρους, δεν είναι καν οργανισµοί και οι δύο.
Το βέβαιο είναι ότι πραγµατικά η Ευρώπη, που µας έχει δανείσει το µεγαλύτερο κοµµάτι, είναι πολύ πιο αυστηρή στο θέµα του
πρωτογενούς πλεονάσµατος και πολύ πιο άνετη στα θέµατα των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων σαν προαπαιτούµενο, ενώ αντιθέτως το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το οποίο δεν πίστευε και
πολύ στην κρισιµότητα του χρέους του δικού µας ούτως ή άλλως
και πίστευε ότι πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση, λέει: «Αφήστε το
θέµα του πλεονάσµατος. Εδώ τα σηµαντικά είναι οι διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις στα εργασιακά και στα ασφαλιστικά». Θέλω να
πω ότι το κατανοούµε και το ξέραµε και δεν είναι και είδηση
αυτό.
Αυτό, όµως, που µας προβληµατίζει είναι ότι ενώ όσο γινόταν
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η διαπραγµάτευση, η ελληνική πλευρά και όλοι οι θεσµοί σε ένα
πακέτο που λεγόταν «τρισκατάρατη τρόικα» µεταξύ τους κάπως
εξισσοροπούσαν το τι ζητάει ο καθένας και κατέληγαν σε ένα πακέτο, αν θέλετε, τώρα που τους βλέπουµε κατά µόνας, ο καθένας
βάζει τις δικές του γραµµές. Κόκκινες τις λέµε εµείς, για να συνεννοούµαστε. Βάζουν οι µεν, βάζουν οι δε και ξαφνικά η Κυβέρνηση κοιτάει γύρω της και βλέπει ένα τοπίο, µία κόλλα χαρτί
γεµάτη κόκκινες γραµµές και δεν έχει πού να σταθεί κυριολεκτικά.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα είχε ιδιαίτερη αξία αν σκεπτόµασταν ότι
αυτό που µπορούµε να βγάλουµε από αυτή, αν θέλετε, τη διαφορετικότητα προτεραιοτήτων µεταξύ Ευρώπης και Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, να µην είναι το χειρότερο δυνατό αποτέλεσµα. Και τι είναι το χειρότερο δυνατό; Είναι να πούνε τι ζητούν
οι µεν τι ζητούν οι δε, τα αθροίζουµε και βγαίνει ένα µεγάλο πακέτο -η ένωση, αν θέλετε, των δύο σχηµάτων- αλλά να πάµε στην
τοµή τους, εκεί δηλαδή που τέµνονται. Είναι µικρότερο πακέτο
και πολύ πιο ρεαλιστικό. Για να το κάνουµε, όµως, αυτό πρέπει
να έχουµε, πρώτον, ψυχραιµία, δεύτερον, οµοψυχία, τρίτον, οµοφωνία και, τέταρτον, ενιαία γραµµή πλεύσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Δεν υπάρχει.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Δεν υπάρχει, ακούω. Δεν υπάρχει
ενιαία γραµµή πλεύσης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Υπάρχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Πού είναι;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Θα µπορούσε να υπάρχει, ωστόσο.
Θα µπορούσε και θα πρέπει να υπάρχει, διότι σε τελευταία ανάλυση, αν θέλετε, είναι πολύ σηµαντικό ότι µε ευχαρίστηση επαινούµε τον Υπουργό για τις πρωτοβουλίες που παίρνει στο θέµα
της βίας και της ανοµίας στον αθλητισµό.
Θα ήθελα να φανταστώ τη µακροηµέρευση της ευόδωσης των
στόχων του Υπουργού µέσα σε µια Ελλάδα που είναι τµήµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν µπορώ να φανταστώ να πετυχαίνουν
ούτε οι δικοί σας ούτε κανενός ή καµµίας άλλης από µας οι στόχοι εκτός. Νοµίζω ότι αυτό έχει µια σηµασία που δεν θα πρέπει
να την υποτιµήσουµε.
Τελειώνοντας, δεν θα ήθελα να γκρινιάξω για τα δύο άρθρα
που αφορούν στο µε τι βαθµό προάγεται κάποιος στο σχολείο
και µε το αν πρέπει να υπάρχει τράπεζα θεµάτων ή όχι. Ο µόνος
λόγος που το αναφέρω είναι γιατί σ’ ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο που µπορεί να κινητοποιήσει ευρύτερη συναίνεση, πάνε
µόνοι τους οι εµπνευστές του να βάλουν δύο διατάξεις που δεν
έχουν συνάφεια.
Επειδή το Υπουργείο λέγεται Πολιτισµού, Παιδείας, Αθλητισµού και δεν ξέρω τι άλλο, αυτοµάτως συνάγεται συνάφεια; Όχι,
κυρίες και κύριοι. Ο αθλητισµός θα µπορούσε να είναι ή σε ξεχωριστό Υπουργείο ή τµήµα οποιουδήποτε άλλου Υπουργείου.
Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη συνάφεια µε το µε ποιον βαθµό προάγονται τα παιδιά από τη µία τάξη του σχολείου στην άλλη.
Για την ουσία θα µιλήσουµε επί των άρθρων, αλλά θέλω να πω
το εξής: Πώς θα λύσουµε τα µεγάλα θέµατα τού να συνεννοηθούµε και να πάµε ενωµένοι και να πετύχουµε σ’ αυτή τη δύσκολη διαπραγµάτευση, όταν επαναλαµβάνουµε και κάνουµε
ακριβώς τα ίδια λάθη, µε άσχετες στην ουσία διατάξεις µέσα σε
σηµαντικά και –ειλικρινά- ελπίζω ιστορικά νοµοσχέδια;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Λυµπεράκη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπα κι εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα συζητήσουµε
σήµερα χωρίς µνηµόνιο και αντιµνηµόνιο. Βέβαια, το φοβήθηκα
κάποια στιγµή γιατί είχε πάρει φόρα ο κ. Κοντονής όταν µάς ανέλυε την κατάσταση που παρέλαβε και είπα ότι θα τα χρεώσει
πάλι στο µνηµόνιο. Το απέφυγε, οπότε είπα ότι θα κάνουµε µία
καλή συζήτηση για τη βία. Παρενέβην διαδικαστικά και είπα ότι
στόχος µας είναι να συµβάλουµε και να βοηθήσουµε. Ο κ. Πετράκος, όµως, πάλι µάς έµπλεξε την υπόθεση της βίας µε ολίγον
µνηµόνιο και την προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση να χτυπή-
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σει τον νεοφιλελευθερισµό. Θα πω ότι αυτά καθόλου δεν συνδέονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας και αναφέρθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, µπορεί να µας εξηγήσει;
Αυτή η σκληρή διαπραγµάτευση που λέει ότι κάνει η Κυβέρνηση,
πώς οδήγησε στο να ανοίξουµε θέµατα ιδιαίτερα σηµαντικά,
όπως αυτό των κύριων συντάξεων, τα οποία δεν ήταν πάνω στο
τραπέζι –και ξέρω τι λέω- στη διαπραγµάτευση στην προηγούµενη φάση;
Πώς κατάφερε η Κυβέρνηση µε τη σκληρή διαπραγµάτευση,
αντί για περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια που ήταν η συζήτηση µε την
τρόικα πριν υπάρξει διαφωνία και ρήξη για τους λόγους που
έχουµε επανειληµµένα εξηγήσει, να συζητάµε τώρα για µέτρα
από 4,5 έως 6,5 δισεκατοµµύρια;
Πώς µπορεί να ερµηνεύσει κανείς αυτά τα non paper του Μαξίµου που βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο και τη Δευτέρα λένε ότι
κοντεύουµε να τα βρούµε, µέχρι να φτάσουµε στην Παρασκευή
«τα έχουµε σπάσει» και το Σαββατοκύριακο κάνει µία σύσκεψη ο
κ. Τσίπρας µε το οικονοµικό επιτελείο και τους διαπραγµατευτές
και τα ξαναβρίσκουµε;
Αποκορύφωµα είναι το χθεσινό non paper που µας είπε ότι
µπλοκάρεται η διαπραγµάτευση γιατί έχουν –λέει- διαφορετικές
γραµµές το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λες και δεν ξέρουµε ότι κάθε θεσµός –έτσι τους
λέει τώρα η Κυβέρνηση- έχει διαφορετικές αναφορές.
Το ΔΝΤ, παραδείγµατος χάριν, από το καταστατικό του –τα
έλεγε χθες ο κ. Βενιζέλος- έχει θέµα µε τα ζητήµατα που συνδέονται µε εκταµίευση δόσεων αν το χρέος δεν είναι βιώσιµο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει τουλάχιστον το ευρωπαϊκό κεκτηµένο
να το υπερασπίζεται.
Είναι γνωστά πράγµατα. Άλλοθι είναι αυτά και καταλαβαίνουµε
ότι η Κυβέρνηση ακόµα δεν έχει πάρει τη σηµαντική απόφαση.
Διαπραγµατεύεται ακόµα στο εσωτερικό της. Όµως αυτή δεν
είναι σκληρή διαπραγµάτευση. Σκληρή διαπραγµάτευση είναι να
έχεις επιχειρήµατα, να είσαι αξιόπιστος και να φέρεις κάτι καλύτερο από αυτό που θα έφερνε η προηγούµενη κυβέρνηση. Αυτό
ήταν το µήνυµα που δώσαµε στις 25 του Γενάρη στην Κυβέρνηση
και ακόµη περιµένουµε, αλλά η χώρα έχει φτάσει στα όρια του
γκρεµού.
Τώρα, µιας και ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να εγκαινιάσει –
το καλωσορίζουµε αυτό- την Παρασκευή που µας έρχεται την
«Ώρα του Πρωθυπουργού», θα είχε µία ιδανική ευκαιρία να απαντήσει, µιας και η συζήτηση για τη διαπραγµάτευση, στην ερώτηση του κ. Βενιζέλου µε θέµα την πορεία της διαπραγµάτευσης.
Κι επέλεξε να απαντήσει στον Αρχηγό του Ποταµιού κ. Θεοδωράκη για θέµατα της παιδείας, την ώρα που θα συζητείται µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος εδώ το νοµοσχέδιο της παιδείας,
µετά την «υποχώρηση» του αρµόδιου Υπουργού, ο οποίος στο
νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα έβαλε δύο διατάξεις, σαν να
έχει σχέση η βία µε το πώς προάγονται τα παιδιά και την τράπεζα
θεµάτων. Άρα θα γίνει γενικευµένη συζήτηση για την παιδεία.
Και, δεύτερον, επέλεξε να απαντήσει στον κυβερνητικό του
εταίρο των ΑΝΕΛ, τον Πρόεδρο του Χριστιανοδηµοκρατικού
Κόµµατος, για τη διαπλοκή για να ευλογήσουν τα γένια τους για
τις σκιαµαχίες που ετοιµάζουν.
Και είχαµε και εχθές το βράδυ αυτήν την υπόθεση µε τις πενήντα επτά συν εννιά, συνολικά εξήντα έξι τροπολογίες, που
έφερε και την κυρία Πρόεδρο την Βουλής στην κατάσταση να
καταγγέλλει και την Κυβέρνηση και την πρώιµη µετατόπιση των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τις θέσεις που εξέφραζαν πριν λίγο
καιρό.
Αυτά δεν θα τα είχα πει, γιατί πιστεύω ότι έπρεπε να κουβεντιάσουµε επί της ουσίας για τη βία, γιατί δεν συνδέεται µε το µνηµόνιο και το αντιµνηµόνιο και το απέφυγε ο κύριος Υπουργός.
Και θέλω να πω, όπως είπε η εισηγήτριά µας κ. Χριστοφιλοπούλου, ότι η δική µας πρόθεση, που φάνηκε όλο αυτό το διάστηµα και στην επιτροπή και στις συναντήσεις θεσµικού χαρακτήρα, είναι να συµβάλουµε και να στηρίξουµε την κυβέρνηση
στις αποφάσεις που θα πάρει.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πω στον κ. Κοντονή
ότι έχω κι έναν ιδιαίτερο λόγο, µιας και είµαι συµπατριώτης του
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πρώτου Ολυµπιονίκη, του Κόροιβου του Ηλείου κι επειδή προέρχοµαι από την ολυµπιακή γη της Ηλείας, τη διοργανώτρια των
Ολυµπιακών Αγώνων, την Ήλιδα και την Αρχαία Ολυµπία, για να
κάνουµε µία ιδεολογικού και πολιτικού χαρακτήρα συζήτηση πώς
το ευ αγωνίζεσθαι µετατράπηκε σε σύγκρουση σκληρών και αδυσώπητων συµφερόντων.
Προφανώς φταίει η εµπορευµατοποίηση. Προφανώς φταίει το
γεγονός ότι µεγάλα συµφέροντα έχουν επενδύσει στον χώρο του
επαγγελµατικού αθλητισµού. Όµως, αγαπητές συναδέλφισσες
και συνάδελφοι, το να το εξυγιάνεις αυτό και να βάλεις κανόνες
δεν συνδέεται µε τη µάχη κατά του νεοφιλελευθερισµού, διότι η
πλέον νεοφιλελεύθερη στην Ευρώπη, αυτή δηλαδή που µετέφερε τον ριγκανισµό και το νεοφιλελευθερισµό στην Ευρώπη, η
κ. Θάτσερ, είναι αυτή που πήρε σκληρά µέτρα και επέβαλε την
τάξη.
Άρα συζητούµε στο πλαίσιο µιας κοινωνικής οργάνωσης που
λειτουργεί µε τους κανόνες που όλοι γνωρίζουµε και που η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους αποδέχεται.
Μπορεί να µας λένε πολύ ωραία ιδεολογήµατα οι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ουσιαστικά αποδέχονται το πλαίσιο που λειτουργεί σήµερα ο χώρος. Θέλουµε να βάλουµε τάξη και να χτυπήσουµε τον χώρο που γεννά τη βία.
Ξέρει ο κ. Κοντονής, που είναι από τη Ζάκυνθο, όπως κι εγώ
που είµαι από την Ηλεία πόσες χιλιάδες παιδιά, και µεγαλύτεροι
ακόµα, κάθε Σαββατοκύριακο στα χωριά µας ασχολούνται µε το
ποδόσφαιρο και βάζουν χρήµατα και από την τσέπη τους και διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά µε βάση το «νους υγιής εν σώµατι
υγιεί». Μπορεί και να µαλώνουν -δεν είναι πάντα ειδυλλιακές οι
συνθήκες- όπως µαλώναµε κι εµείς όταν ερχόταν η Ζάκυνθος
στην Αµαλιάδα. Όµως, το βράδυ πάνε στην ταβέρνα, κουβεντιάζουν, συµµετέχουν στην ίδια κοινωνική δραστηριότητα. Γιατί;
Γιατί δεν είναι το συµφέρον που τους χωρίζει. Πρόχειροι ανταγωνισµοί είναι, προσωρινοί κ.ο.κ..
Άρα, ναι, η σύγκρουση των συµφερόντων είναι αυτή που οδηγεί στη βία και έχουν τη δυνατότητα αυτοί που έχουν τα συµφέροντα µέσω των οπαδικών σχέσεων που δηµιουργούν, όπου
προφανώς διακινείται και χρήµα, να έχουµε και υποστηρικτές
αυτής της οπαδικής βίας.
Για σκεφθείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε τι κοινωνία ζούµε.
Όταν ένας πρόεδρος µιας ΠΑΕ κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή
στα καύσιµα –αν θυµάµαι- για παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα και παραπέµφθηκε, πήγαν οι φίλαθλοι της οµάδας να του
συµπαρασταθούν. Θα µπορούσα να πω και άλλα παραδείγµατα
για τη σχέση που δηµιουργούν αυτοί µε το οπαδικό κοινό.
Άρα, εκείνο που πρέπει να συζητήσουµε είναι, πρώτον, το µήνυµα που θα δώσουµε και οι κανόνες που θα βάλουµε.
Εµείς κύριε Υπουργέ, όπως είπε η εισηγήτριά µας, τα µέτρα
τα διοικητικά θα τα στηρίξουµε, αρκεί να µην είναι «ενός ανδρός
αρχή», γιατί αυτό έχει κινδύνους, δηµιουργεί υπερεξουσίες, δηλαδή, που οδηγούν σε κινδύνους. Δεν θέλουµε να είναι κανένας
χώρος µακριά από τον έλεγχο της πολιτείας.
Όπως, επίσης, σας είπε η εισηγήτριά µας, υπάρχουν και άλλα
µέτρα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονοµικών,
όπως ο έλεγχος, η τήρηση των διατάξεων του ν. 2190 για τις
ανώνυµες εταιρείες, αν αυτές είναι υπερχρεωµένες, από πού
αντλούν τα κεφάλαιά τους, που βρίσκονται τα χρήµατα που διακινούνται στην αγορά των ποδοσφαιριστών, οι µάνατζερς, οι
προπονητές, όλο αυτό το σύστηµα. Ναι, υπάρχουν κι άλλες διαδικασίες, όπως τα στοιχήµατα κ.ο.κ. που πρέπει επίσης να ασχοληθούµε.
Άρα µπορούµε να πάρουµε και άλλες πρωτοβουλίες και να δώσουµε και ένα µήνυµα ως Βουλή, αγαπητοί συνάδελφοι, από κοινού, µε µία πρωτοβουλία που θα µπορούσε να πάρει η Κυβέρνηση, για να συζητήσουµε τι σηµαίνει το αυτοδιοίκητο. Δηλαδή
γίνονται εκλογές σε σωµατεία- «µαϊµού» και µε τις εξουσιοδοτήσεις που εξαγοράζονται; Είναι αυτό αυτοδιοίκητο; Είναι δηµοκρατία; Είναι µε βάση το Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους;
Θα πάµε παραπέρα. Όµως, προσέξτε, να µη φέρουµε σε αντίθεση τις πρωτοβουλίες µας µε αυτό που το λαϊκό αίσθηµα απαιτεί να διασφαλίσει µε τη συµµετοχή των εθνικών οµάδων αλλά
και των συλλόγων στην Ευρώπη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Υπουργό στην οµιλία του να µας
λέει για τις διαπραγµατεύσεις που έκανε µε τους «θεσµούς».
Όπως έχουµε θεσµούς τώρα στη διαπραγµάτευση για το χρέος,
έχουµε θεσµούς και στο ποδόσφαιρο, και θεσµούς στο εσωτερικό και θεσµούς στο εξωτερικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η διαπραγµάτευση σωστό θα ήταν να γίνει πριν φτάσει
το νοµοσχέδιο στην επιτροπή της Βουλής και όχι να περιµένουµε
τις υπογραφές του κ. Μπαλτά για να έχουµε την επίσηµη κατάθεση των νοµοτεχνικών βελτιώσεων.
Υπάρχουν δύο θέµατα, του άρθρου 5 και του άρθρου 15.
Για το µεν άρθρο 15 άποψη έχουν οι θεσµοί του εξωτερικού
και περιµένουµε τη ρητή διαβεβαίωση, για να καθορίσουµε και
τις θέσεις µας, του κυρίου Υπουργού ότι έχει διασφαλίσει ότι δεν
θα υπάρχει κανένα «ατύχηµα».
Δεν θέλω να χρησιµοποιήσω τη λέξη που χρησιµοποιήθηκε και
χρησιµοποιείται για την υπόθεση της χώρας µας, γιατί είδα πολλές επιφυλάξεις. Θέλουµε, λοιπόν, µια ρητή τοποθέτηση πάνω
σε αυτό.
Εγώ δεν θέλω να γίνω σαν αυτούς που κατηγορούσατε ότι
«στέλνουµε τα νοµοσχέδια για να µας τα εγκρίνουν οι έξω», που
είπε ο κ. Κουίκ. Έχω εµπιστοσύνη στην Κυβέρνηση και στον αρµόδιο Υπουργό.
Το δεύτερο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, µια και είστε νοµικός
αφορά τους θεσµούς του εσωτερικού. Αυτή τη λίστα θα την εγκρίνει η ηγεσία της Δικαιοσύνης, το Δικαστικό Συµβούλιο και ο
Άρειος Πάγος ως µια σωστή και συνταγµατική διαδικασία; Εσείς
τα ξέρετε πολύ καλύτερα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Το εξετάζουµε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Υπακούει, δηλαδή, σε αυτούς τους
κανόνες, ώστε να µην έχουµε άλλου είδους εµπλοκές;
Με αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τελειώσω την τοποθέτησή µου και θα περιµένουµε τις απαντήσεις για να τοποθετηθούµε µε την εισηγήτριά µας επί των άρθρων.
Κύριε Πρόεδρε, αφού τώρα θα διακόψουµε για την ψηφοφορία, θέλω να υπενθυµίσω κάτι στο Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κουτσούκο,
δεν θα διακόψουµε τώρα, αλλά µετά τους δύο Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που αποµένει να µιλήσουν.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το λέω για να µην ξαναπάρω τον
λόγο, δεν χρειάζεται.
Θέλω να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι εµείς έχουµε αποχωρήσει
από τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του κ. Κατρούγκαλου, για
τους λόγους της σύγκρουσης συµφερόντων που ανέπτυξε χθες
ο εισηγητής µας και δεν θα πάρουµε µέρος στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
άκουσα δύο φορές τον εκπρόσωπο του κ. Σαµαρά να µιλά για τη
«Βουλή των εκπλήξεων». Θα συµφωνήσω µαζί του, γιατί την ίδια
έκπληξη ένιωσα όταν άκουσα τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, από τη µια να διεκτραγωδούν τη σηµερινή κατάσταση
στον αθλητισµό, από την άλλη να επαινούν οµοίως τις πρωτοβουλίες, να ψηφίζουν από ό,τι κατάλαβα το νοµοσχέδιο, αλλά η
ρητορική τους να µην είναι ανάλογη.
Το ίδιο συνέβη και µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο που
µόλις κατήλθε του Βήµατος. Μίλησε για την «Ώρα του Πρωθυπουργού», που την είχαµε ξεχάσει τουλάχιστον από την εποχή
που πρώτος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καθιέρωσε, αναβαθµίζοντας έτσι τον ρόλο του Βουλευτή.
Έρχεται, λοιπόν, ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, να εγκαινιάσει µια διαδικασία, που ενώ θα έπρεπε να χαιρετιστεί, ακούσαµε από τον κατελθόντα του Βήµατος ρήτορα να
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προεξοφλεί ότι θα πρόκειται για µια σκιαµαχία, γιατί θα έρθει,
λέει, ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στον οµιλούντα για ένα από
τα ζητήµατα που έθεσε –ορθά- ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ.
Πώς γίνεται τώρα; Ποια είναι η αλήθεια; Είναι δευτερεύοντα
ζητήµατα όλα αυτά που είπε ο κ. Κουτσούκος; Δεν νοµίζω. Πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν τις ίδιες εικόνες και τις ίδιες παραστάσεις.
Δεν θα αποφύγω τον πειρασµό να πω γι’ αυτόν τον αθλητικό
παράγοντα που είπε ο κ. Κουτσούκος και ο οποίος µόλις προχθές, την Πέµπτη, προσήλθε στη δικαιοσύνη για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που του άσκησα, ζητώντας µε αγωγή µερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Μετά από µια συνέντευξη στον κ. Θωµαΐδη και αφού εξέφρασα εκεί την άποψή µου, δέχθηκα δικά του τηλεφωνήµατα, όπου
µου είπε ότι εκείνος απέτρεψε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τους οπαδούς της οµάδας του για να µη βρεθώ στο χαντάκι,
γιατί είχα πάρει µέρος σε µια τηλεοπτική συζήτηση και είχα εκφράσει τις θέσεις του Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµµατος για τα
ζητήµατα του αθλητισµού.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός πού
είναι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Είµαι εγώ εδώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Την άλλη µέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τοίχοι γύρω από το σπίτι µου και από το πολιτικό µου γραφείο των Πατρών είχαν γεµίσει µε συνθήµατα
απειλητικά, υβριστικά, ακόµα και κατά της ζωής µου. Αυτά δεν
συµβαίνουν, βεβαίως, µόνον σε µια οµάδα, µόνον από έναν παράγοντα.
Και όλα αυτά ενώ σήµερα ακούσαµε ότι πρέπει να πάρουµε κι
άλλες πρωτοβουλίες εκτός από αυτή που σήµερα εισαγάγει ο
Υπουργός Αθλητισµού και ενώ ο κ. Ανδριανός µε την τοποθέτησή
του –και αυτό πάλι είναι πρωτόγνωρο- χειροκροτήθηκε και από
τα κυβερνητικά έδρανα και από τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης, όπου αντιλαµβάνεστε ότι προφανώς έδειξε αυτό το χειροκρότηµα ότι συµφωνούσαν όλοι µε τον πρώην Υφυπουργό
Αθλητισµού, µε την τοποθέτησή του, ο λόγος του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κ. Σαµαρά ήταν λες και ήταν από άλλο
κόµµα, πραγµατικά. Έφερε την ένταση.
Και εδώ γεννάται και το ερώτηµα: Αλήθεια πώς γίνεται, κύριοι
συνάδελφοι, όσον αφορά τα νοµοθετήµατα που φέρνει η Κυβέρνηση, η νέα Κυβέρνηση, να καµαρώνετε και να λέτε, όπως είπατε
πριν λίγο, «Εµείς τα ψηφίσαµε», «Ψηφίσαµε για την ανθρωπιστική
κρίση», είπε ο κ. Βρούτσης, «τη βοήθεια που παρέσχε το πρώτο
νοµοσχέδιο. Ψηφίσαµε και το άλλο»; Μάλλον θα ψηφίσουν και
το σηµερινό. Πώς γίνεται αλήθεια, να τα ψηφίζετε, αλλά από την
άλλη να λέτε ότι τούτα οδηγούν στον όλεθρο; Δεν είναι παραλογισµός αυτό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς και η ευρεία συναίνεση, όπως είπε ο κ. Ανδριανός, φαίνεται ότι εξασφαλίζεται µε
αυτό το νοµοσχέδιο και προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως είπε
ο κ. Ανδριανός είναι, και η εντιµότητα και η διαφάνεια, όπως επίσης είπε ο κ. Ανδριανός, εξυπηρετείται. Τα επανέλαβα για όσους,
ενδεχοµένως, εκ των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης θέλουν να
επιµείνουν σε µια άλλη ρητορεία.
Όµως, κύριε Υπουργέ, ήθελα να υπογραµµίσω κι αυτό που είπατε εσείς σήµερα εδώ στην πρωτολογία σας «να µείνουµε σε
αυτά που έχουν συµφωνηθεί». Το είπατε αυτολεξεί. Και διαπιστώνετε, φαντάζοµαι ότι από πολλούς συναδέλφους, από όλες
τις πλευρές, να σας ζητείται µε επιµονή να διευκρινίσετε εάν η
λέξη «εσωτερικές υποθέσεις» µπορεί να είναι το συνώνυµο των
«δικών µας», των «δικών τους» υποθέσεων, εάν η λέξη «εσωτερικές» είναι ίδια µε τη «δικές µας», «δικές τους» υποθέσεις.
Είναι κρίσιµο, παρ’ ότι πιστεύω ότι δόθηκαν εξηγήσεις, αλλά
παρακολουθώντας όλη τη συνεδρίαση, κύριε Υπουργέ, διαπιστώνω ότι ίσως δεν θα ήταν κακό να το επαναλαµβάνατε ότι είναι
ακριβώς ένα και το αυτό. Εννοείται και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αφού όπως διαβεβαιώσατε το Σώµα, ας µείνουµε σε
αυτά που συµφωνήσατε και αφού έχουν συµφωνήσει οι πάντες,
τι λόγο έχουµε εµείς να επιµένουµε περισσότερο;
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βία εντός των γηπέδων βεβαίως αποτελεί ένα πολυσύνθετο πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει η πολιτεία. Ακούσαµε από τη µεριά της Αντιπολίτευσης ότι αυτός είναι σοβαρός λόγος που θα έπρεπε να αλλάξει
το νοµικό οπλοστάσιο που η προηγούµενη κυβέρνηση και οι προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν εφοδιάσει τον αθλητισµό και τους
πρωταγωνιστές του.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο προσφέρει τέτοιες πρακτικές λύσεις, που είµαστε σίγουροι ότι θα αποκαταστήσουν την εµπιστοσύνη τόσο των φιλάθλων όσο και του αθλητικού κόσµου. Δυστυχώς µέχρι σήµερα όντως δεν το καταφέραµε να αντιµετωπίσουµε αυτά τα φαινόµενα της βίας στον αθλητισµό και απόδειξη
είναι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί.
Η προσπάθεια, όµως, που καταβάλλει η νέα πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Αθλητισµού από τις αντιδράσεις των «γνωστών
αγνώστων» παραγόντων αποδεικνύεται έµπρακτα ότι κινείται σε
µια προσπάθεια εξυγίανσης, µια προσπάθεια να τηρηθεί ο νόµος
και όλα αυτά µέσα από µια ουσιαστική διαβούλευση που έγινε
µε τις αρµόδιες ευρωπαϊκές οµοσπονδίες της UEFA και της FIFA.
Εξαιρετικά, όµως, πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι ο αθλητισµός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του
κράτους. Αυτό το επιτάσσει το Σύνταγµα στο άρθρο 16, στην παράγραφο 9.
Εµείς όλοι τι πρέπει να κάνουµε; Να κλείσουµε, λοιπόν, τα
µάτια σε όσα συµβαίνουν, στις καταγγελίες που βλέπουν κάθε
τρεις και λίγο το φως της δηµοσιότητας για στηµένα παιχνίδια,
για εξαγορές οµάδων και αθλητών; Θα µείνουµε άπραγοι στις
λεκτικές και ρατσιστικές επιθέσεις φιλάθλων και παραγόντων,
στο ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, καθώς και στην πλήρη ασυδοσία
της διοίκησης των κρατούντων στις οµοσπονδίες;
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα
Ελλάδος χαιρετίζουµε αυτήν τη δύσκολη όντως προσπάθεια που
καταβάλλει η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισµού,
ώστε να µπει ένα τέλος σε αυτήν τη ζοφερή κατάσταση και να
γίνει µια καινούργια αρχή. Μόνον έτσι θα έρθει η αποκατάσταση
του κοινού περί δικαίου αισθήµατος επιτέλους και θα µπούµε σε
έναν σωστό δρόµο.
Επιτέλους, δεν είναι δυνατόν να ηγούνται των ΠΑΕ άνθρωποι
που κατηγορούνται σήµερα για σύσταση εγκληµατικών οργανώσεων και οι οποίοι µπορεί αύριο να περάσουν την πόρτα των φυλακών ή να είναι αυτοί οι παράγοντες που οι εισαγγελικές
έρευνες έχουν ανακαλύψει ότι µαζί µε διαιτητές εµπλέκονται σε
παράνοµες συναλλαγές και ότι η εκλογή διοικήσεων των ΕΠΣ δεν
γίνεται καθόλου µε δηµοκρατικό τρόπο ούτε µε πλήρως εναρµονισµένο µε το καταστατικό της UEFA και της FIFA τρόπο.
Αλήθεια, ακούσατε τι λέει ο κ. Πλατινί; Σε ό,τι αφορά, λέει, το
κράτος πρέπει να υπάρξουν αυστηρότατες ποινές φυλάκισης,
στέρηση δικαιώµατος εισόδου στα γήπεδα και συστήµατα ελέγχου των σταδίων για όσους µπαίνουν σε αυτά. Ακριβώς αυτό που
φέρνει δηλαδή σήµερα ο Υπουργός και ζητάει τη δική µας έγκριση.
Στο θέµα της βίας και της ασφάλειας, η ελληνική Κυβέρνηση
ασφαλώς έχει λόγο και ρόλο. Ο Πλατινί λέει ότι «επιθυµούµε και
επιδιώκουµε τη συνεργασία».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους, θα έχουµε κάµερες
και ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα. Οι κάµερες θα καταγράφουν κανονικά και θα εξετάζονται όλες οι κινήσεις απόπειρας βιαιοπραγιών και ο καθένας θα έχει ένα ονοµαστικό εισιτήριο που
θα αποδεικνύει την είσοδό του στον αγώνα.
Οι λέσχες φιλάθλων θα είναι ένα γεγονός και θα έχουµε την
πλήρη ταυτοποίηση των µελών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει διαπιστωθεί από όλους µας
ότι το ποδόσφαιρο µε τη σηµερινή του µορφή δεν µας αξίζει.
Όταν η βία, η διαφθορά, η ανυποληψία κυριαρχούν σε έναν χώρο
που πρέπει να είναι φάρος για τους νέους, τότε η πολιτεία οφείλει να παρέµβει και να διορθώσει τα κακώς κείµενα.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες παρέχουν την πλήρη συµπαράστασή
τους στον αγώνα που κάνει ο Υφυπουργός και η νέα πολιτική
ηγεσία στο θέµα της βίας, γιατί όλοι αναρωτιόµαστε πώς είναι
δυνατόν οι ευρωπαϊκοί αγώνες να γίνονται σε γήπεδα-εκκλησίες
–ας µου επιτραπεί η έκφραση- και εδώ στο εσωτερικό να γίνεται
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χαµός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Δύο, τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα την ανοχή σας
όπως κάνατε και µε τους άλλους συναδέλφους.
Σε αυτό το σηµείο, λοιπόν, θέλουµε να πούµε ότι στηρίζουµε
όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που γίνονται
προκειµένου να παταχθούν τα φαινόµενα βίας, γι’ αυτό και τασσόµαστε υπέρ της δηµιουργίας ενός γενικότερου πλαισίου προληπτικής στρατηγικής αποφυγής φαινοµένων βίας, κάτι που
απουσιάζει µέχρι και σήµερα από τον τοµέα του αθλητισµού.
Πέρα, δηλαδή, από τις κάµερες και το ηλεκτρονικό εισιτήριο,
υπάρχουν θέµατα παιδείας που πρέπει να δούµε, προκειµένου
να εκπαιδεύσουµε τη νεολαία στη νοοτροπία τού «ευ αγωνίζεσθαι», αλλά και θέµατα οργανωτικά, στα οποία οι ίδιες οι ΠΑΕ
πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες πριν από τη διεξαγωγή των
αγώνων, προκειµένου να προλαµβάνουν προβληµατικές καταστάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή Κυβέρνηση δείχνει
σε όλες τις πλευρές ότι κινείται έµπρακτα σε µία προσπάθεια
εξυγίανσης, µια προσπάθεια να τηρηθεί ο νόµος και όλα αυτά σε
µια διαβούλευση, που έφερε τα αποτελέσµατα που όλοι θέλαµε,
µαζί µε τις αρµόδιες ευρωπαϊκές οµοσπονδίες.
Τελειώνοντας, θέλω να αναφέρω ξανά ότι η προσπάθεια για
την εξυγίανση του επαγγελµατικού αθλητισµού χαίρει της στήριξης όλης της ελληνικής κοινωνίας. Η Κυβέρνηση µε αυτό το
νοµοσχέδιο κάνει πράξη τις δεσµεύσεις για ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια ζωή και για τη στήριξη των κοινωνικών
αγαθών, όπως είναι ο αθλητισµός.
Στον αγώνα αυτό οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συνδράµουµε µε
όλες µας τις δυνάµεις. Στόχος όλων πρέπει να αποτελεί η επιστροφή της ελληνικής οικογένειας στα γήπεδα, χωρίς υβριστικά
συνθήµατα ούτε χούλιγκαν στους αγωνιστικούς χώρους.
Εν κατακλείδι, η σηµερινή Κυβέρνηση θα κριθεί από τα αποτελέσµατα που θα επιφέρει στον αθλητισµό το παρόν νοµοσχέδιο, γιατί αυτά που παρέλαβε δεν τιµούν ούτε τον ελληνικό
αθλητισµό ούτε τον πολιτισµό µας. Αυτός είναι ο στόχος και από
αυτό θα µας κρίνει ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικολόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε ένα πολύ σύντοµο σχόλιο, έχοντας ως αφορµή την προσχηµατική αγανάκτηση και την προσχηµατική ευαισθησία που έδειξε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας, όπως και το ΠΑΣΟΚ άλλωστε, µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα που αποχώρησε, γιατί η σηµερινή Κυβέρνηση µετατρέπει σε κουρελόχαρτο τον Κανονισµό της Βουλής και φέρνει
πληθώρα τροπολογιών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
Αυτά δεν έκαναν και αυτοί όταν ήταν Κυβέρνηση; Τα ίδια ακριβώς πράγµατα. Ό,τι κάνει η σηµερινή Κυβέρνηση, κάνατε κι
εσείς, µόνο που τώρα άλλαξαν οι ρόλοι. Σας αντιγράφουν όχι
µόνο στο περιεχόµενο, αλλά ακόµη και στις µεθοδεύσεις.
Βεβαίως και η κυρία Πρόεδρος µπορεί να έχει και τις δικές της
προτεραιότητες και προσπαθεί κάθε φορά να τις επιβάλλει και
κάποιες φορές µε τέτοιο τρόπο, όπως για παράδειγµα χθες
βράδυ, που αγγίζει ή και µπορεί να ξεπερνά τα όρια του κοινοβουλευτικού κρετινισµού.
Από αυτήν την άποψη η συζήτηση γενικεύτηκε µε βάση το νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό. Η κατάσταση διαµορφώνεται µέσα από την ένταση των παζαριών που
κάνει η Κυβέρνηση µε την τρόικα –συγγνώµη, µε τους θεσµικούς
εταίρους, όπως ονοµάζεται σήµερα το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση- τα οποία είναι σε βάρος του λαού.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και δεν είναι τυχαίο που, ενώ από
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ό,τι δείχνουν τα πράγµατα, πλησιάζει η ώρα της συµφωνίας, κυκλοφορούν διάφορα κυβερνητικά non-paper, τα οποία οξύνουν
τον τόνο της αντιπαράθεσης. Επίσης, πολλαπλασιάζονται και οι
µεγαλόστοµες δηλώσεις στελεχών της Κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, µε τέτοιον τρόπο που λειτουργούν ως µέθοδος συσκότισης
των πραγµατικών επιδιώξεων της Κυβέρνησης.
Τι επιδιώκετε δηλαδή; Επιδιώκετε να συγκαλύψετε µε αυτή την
τακτική σας το γεγονός ότι στο επίκεντρο αυτής της διαπραγµάτευσης –τώρα µπαίνει και ο αρµόδιος συντονιστής του διαπραγµατευτικού έργου- βρίσκεται µια λίστα µε παλιά, αλλά και νέα
αντιλαϊκά µέτρα, τα οποία δεν αµφισβητούν, αλλά οικοδοµούν
επάνω στο διαµορφωθέν αντιλαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο που καθόρισαν τα µνηµόνια.
Άκουσα για παράδειγµα πριν από λίγο τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει µε µεγαλόστοµες διακηρύξεις
ότι δεν θα διατηρηθεί ο εργασιακός µεσαίωνας. Αυτό έλεγε πριν
από λίγο από το Βήµα, τη στιγµή που η ίδια η Κυβέρνηση χθες
απέσυρε από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης τα άρθρα που αφορούσαν τις συλλογικές συµβάσεις στη δηµόσια διοίκηση.
Εσείς τα αποσύρατε, διατηρώντας αυτό το καθεστώς των ελαστικών και πολύµορφων εργασιακών σχέσεων στο στενό αλλά
και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Σήµερα έκαναν διαδήλωση έξω
από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης οι καθαρίστριες
των σχολείων. Διατηρείται η οµηρία των συµβάσεών τους, ενώ
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς, βασικές ανάγκες για τη λειτουργία των σχολείων και την υγιεινή των σχολικών συγκροτηµάτων
για τα παιδιά που πηγαίνουν στα σχολεία.
Εσείς, η ίδια η Κυβέρνηση, έχετε παραπέµψει στις καλένδες
το νοµοσχέδιο που έχει έτοιµο, όπως ισχυρίζεται, το Υπουργείο
Εργασίας, για την τµηµατική αποκατάσταση δήθεν του κατώτερου µισθού και των συλλογικών συµβάσεων. Γιατί δεν το φέρνετε; Γιατί, βεβαίως, είναι µέσα στα προαπαιτούµενα της όλης
συζήτησης.
Ενώ, βεβαίως, θα πρέπει να θυµίσουµε και τη ρήση του Υπουργού Οικονοµικών κ. Βαρουφάκη, από τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Έλεγε ότι το ζήτηµα µε την αγορά εργασίας µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε, γιατί υπάρχουν και έξυπνες εφαρµογές στη βάση
των βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν στον υπόλοιπο κόσµο,
στον ανεπτυγµένο καπιταλιστικό κόσµο.
Άλλωστε, σύµβουλός σας δεν είναι τυχαία ο ίδιος ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εργασίας. Μήπως θα σας ενηµερώσει, για παράδειγµα, για τη σύµβαση «µηδενικής ώρας» που ισχύει στη
Μεγάλη Βρετανία, για να την εφαρµόσουµε κι εδώ; Είναι και αυτή
µια βέλτιστη πρακτική της «ευελφάλειας», που εφαρµόζεται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κι όχι στις χώρες µόνο όπου υπάρχουν µνηµόνια.
Και το λέµε αυτό, γιατί, για παράδειγµα, η υπόθεση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας αποτελεί ένα από τα προαπαιτούµενα,
τα οποία θα δώσουν ώθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Γι’
αυτό άλλωστε και η σηµερινή Κυβέρνηση πασχίζει. Γι’ αυτό διαπραγµατεύεστε, να επιταχύνετε τη διαδικασία της καπιταλιστικής
ανάπτυξης.
Προαπαιτούµενο της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι η ευελιξία στην αγορά εργασίας, γιατί αποτελεί έναν από τους παράγοντες –τον βασικό- συνολικά για το πώς διαπραγµατεύεται η
εργατική τάξη την τιµή της, την τιµή πώλησης της εργατικής δύναµης, κάτω από ποιες συνθήκες πουλά αυτή την εργατική δύναµη.
Αυτό το οποίο θέλετε είναι µια πολύ φθηνή εργατική τάξη και
εργατική δύναµη, χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, γιατί αυτό αποτελεί τον βασικό παράγοντα,
τον κορυφαίο και µοναδικό παράγοντα, θωράκισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων και κατ’ επέκταση, ενίσχυσης της καπιταλιστικής κερδοφορίας.
Σε αυτά τα πλαίσια κινήθηκε και η συµφωνία, την οποία έχετε
κάνει µε τους θεσµικούς εταίρους την 20η Φλεβάρη, µια συµφωνία -γέφυρα, όπως την λέτε, µε την οποία παρατείνετε κατά τέσσερις µήνες τη δανειακή σύµβαση, άρα και το µνηµόνιο, και την
οποία δεν φέρνετε στη Βουλή να συζητηθεί – όχι να ψηφιστεί,
αλλά ούτε καν να συζητηθεί. Γιατί σε αυτά τα πλαίσια κεντάτε
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και διαµορφώνετε τη νέα µεγάλη συµφωνία.
Και, βεβαίως, µέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια των µεθοδεύσεων,
θέλετε να εξασφαλίσετε τη λαϊκή συναίνεση στο όποιο αντιλαϊκό
αποτέλεσµα προκύψει από αυτές της διαπραγµατεύσεις. Και
λέµε στο όποιο αποτέλεσµα, γιατί είτε πρόκειται για συµφωνία,
η οποία θα έχει προσωρινό και αβέβαιο χαρακτήρα και θα διαµορφώνει τις προϋποθέσεις ενός νέου µνηµονίου, µε νέα µέτρα
και ενδεχοµένως µε νέα δανειακή σύµβαση, είτε το αποτέλεσµα
θα είναι το ατύχηµα –όχι η ρήξη-, το οποίο δεν θα αµφισβητεί βεβαίως την κυριαρχία σε επίπεδο οικονοµίας του ρόλου τον οποίο
έχουν οι βιοµήχανοι, οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες, πολύ περισσότερο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα είτε η συµφωνία είτε το ατύχηµα διαµορφώνουν όλες
αυτές τις προϋποθέσεις, ώστε ο λαός να παραµείνει στο περιθώριο των εξελίξεων και να υφίσταται και να δέχεται τη θυσία
της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών στον βωµό της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων, των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, δρόµο τον οποίο εσείς βεβαίως δεν αµφισβητείτε, αλλά
αντίθετα υπηρετείτε. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο και προετοιµάζετε το έδαφος για δηµοψήφισµα, για να κάνετε συνένοχο τον
λαό σε αυτό το έγκληµα.
Και βέβαια, αξιοποιείτε µε αποπροσανατολιστικό τρόπο –ως
Κυβέρνηση εννοώ- την διαφορετικότητα στις προσεγγίσεις που
έχουν, για παράδειγµα, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη µια µεριά
µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο από την άλλη, λέγοντας εχθές
για τις κόκκινες γραµµές που αυτοί έχουν. Για παράδειγµα, το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει ως κόκκινη γραµµή τα εργασιακά και το ασφαλιστικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση το πρωτογενές πλεόνασµα και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση.
Όµως, αυτή η διαφορετικότητα στις προσεγγίσεις, που είναι
γνωστή -ο ρόλος του καλού και του κακού ήταν διαχρονικά σε
αυτήν τη συζήτηση µε βάση τα µνηµόνια-, έχει πραγµατική βάση.
Η πραγµατική βάση έχει να κάνει µε σφοδρότατους ανταγωνισµούς και αντιθέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στο ίδιο το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
άλλους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, όπως είναι το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο ή οι Ηνωµένες Πολιτείες.
Στο επίκεντρο αυτών των σφοδρότατων ανταγωνισµών βρίσκεται, για παράδειγµα, το αν θα συµφωνηθεί ή όχι η διατλαντική
εταιρική σχέση εµπορίου και επενδύσεων ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωµένες Πολιτείες. Βρίσκεται στο επίκεντρο ο ρόλος και η ισχύς της Γερµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βρίσκονται στο επίκεντρο οι πηγές προµήθειας των ενεργειακών
πόρων, αλλά και οι αγωγοί, οι οποίοι θα διασφαλίσουν αυτή την
προµήθεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκεται, στο
τέλος-τέλος, ο καταµερισµός των βαρών για τη διαχείριση του
συνολικού κρατικού χρέους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Ευρωζώνης.
Ενώ, λοιπόν, βρίσκονται όλες αυτές οι αντιθέσεις –και εσείς
παίρνετε µέρος σε αυτές τις αντιθέσεις- κοινή συνισταµένη και
των δύο αυτών διαφορετικοτήτων στις προσεγγίσεις, δηλαδή και
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και των Αµερικάνων από τη
µια µεριά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη, αποτελεί
η ισοπέδωση των δικαιωµάτων της εργατικής τάξης και του λαού
στο όνοµα της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και οι δύο µαζί, από κοινού, διαρρηγνύουν τα ιµάτιά τους για τις µεταρρυθµίσεις, οι οποίες πρέπει
να επιταχυνθούν και να προχωρήσουν στην Ελλάδα – και όχι
µόνο στην Ελλάδα. Είναι µεταρρυθµίσεις που διαµορφώνουν,
που δηµιουργούν τους µόνιµους, τους σταθερούς µηχανισµούς
αναπαραγωγής µιας πολύ φθηνής εργατικής δύναµης ή που διαµορφώνουν και δηµιουργούν νέα πεδία κερδοφορίας για το
υπερσυσσωρευµένο κεφάλαιο. Έτσι, λοιπόν, καµµία αναµονή
δεν πρέπει να έχει ο λαός µας για το αποτέλεσµα αυτής της διαπραγµάτευσης.
Βεβαίως, οι µεγαλοστοµίες των κυβερνητικών στελεχών δεν
περιορίζονται µόνο στην υπόθεση της διαπραγµάτευσης. Είδαµε
και στο σηµερινό νοµοσχέδιο αντίστοιχα τη διαφορετικότητα
στην προσέγγιση ανάµεσα στον Υπουργό, ο οποίος µε µια σεµνότητα προσπάθησε να αντιµετωπίσει το ζήτηµα, γνωρίζοντας
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το ύψος των παρεµβάσεων το οποίο αγγίζει το συγκεκριµένο ζήτηµα, και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος λέει ότι «χτυπάµε στο σκληρό πυρήνα την υπόθεση της
βίας».
Ο σκληρός πυρήνας, ο οµφάλιος λώρος της βίας, όπως πολύ
σωστά και ολοκληρωµένα ανέπτυξε ο εισηγητής µας, είναι τα τεράστια οικονοµικά συµφέροντα, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε
το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, εκεί όπου έχει επαγγελµατοποιηθεί
ουσιαστικά ο αθλητισµός, η δράση των πολυποίκιλων ΠΑΕ, τα
µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα.
Και βεβαίως, αυτά τα οποία κάνει η ΕΠΟ ή η ΕΠΑΕ στην Ελλάδα αποτελούν πταίσµατα µπροστά σε αυτά τα οποία κάνει η
FIFA ή η UEFA, τα οικονοµικά σκάνδαλα. Αποτελούν πταίσµατα
-τα άλλα είναι κακουργήµατα- γιατί η ελληνική αγορά είναι πάρα
πολύ µικρή για τα µεγέθη της κερδοσκοπίας, που κάποιοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν το ποδόσφαιρο για να ξεπλύνουν το
βρώµικο χρήµα.
Αν θέλετε να χτυπήσετε τον οµφάλιο λώρο της βίας, το πρώτο
που θα κάνετε είναι να σταµατήσετε τη δράση των ΠΑΕ, τη σύµφυση του κεφαλαίου των επιχειρηµατικών οµίλων, των επιχειρήσεων µε τον αθλητισµό.
Αυτό δεν το κάνετε όµως. Και δεν το κάνετε, γιατί καταλαβαίνουµε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και µέσα στην
Κυβέρνηση. Η µία σας συνισταµένη σάς πιέζει να είστε ακόµη
πιο ευέλικτοι στο θέµα του αυτοδιοίκητου, µε βάση βέβαια αυτό
που το οποίο θέλουν η ΕΠΟ και οι ΠΑΕ.
Για παράδειγµα, ξέρουµε ότι πρώην Πρόεδρος βασικού πολιτικού φορέα, του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και Πρόεδρος ΠΑΕ µετά. Επίσης,
ξέρουµε τα τραπεζώµατα τα οποία έγιναν προεκλογικά από την
υποψήφια περιφερειάρχη σας κάτω στον Πειραιά, στο µεγάλο
το λιµάνι. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν όλα αυτά τα δεδοµένα.
Κάνετε µια µικρή προσπάθεια να αντιµετωπίσετε κάποιες επιµέρους πλευρές και παρ’ όλα αυτά, υποχωρείτε και κάτω από
πίεση, κύριε Υπουργέ. Σας είπε ο εισηγητής µας συγκεκριµένες
πιέσεις στις οποίες υποχωρήσατε, στην υπόθεση του αυτοδιοίκητου ή του ορισµού των δικαστών.
Εµείς λέµε, µε βάση αυτά στα οποία κατέληξε η επιτροπή,
φέρτε τα και θα ψηφίσουµε τα δύο αυτά σηµεία, γιατί συµφωνούµε. Όχι ότι θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, αλλά τουλάχιστον
είναι ένα βήµα.
Κάντε το βήµα, λοιπόν, και µην υποχωρείτε και φέρτε αυτά στα
οποία κατέληξε η επιτροπή για να έρθουν στην Ολοµέλεια και
όχι τις νοµοτεχνικές διορθώσεις που κάνατε.
Όµως, δεν παίρνετε υπ’ όψιν ούτε καν αυτά τα επιµέρους τα
οποία πρότεινε ο εισηγητής µας, τα οποία δεν αλλάζουν βεβαίως
την κατάσταση, δεν καταργούν αυτή τη σύµφυση ανάµεσα στα
επιχειρηµατικά συµφέροντα και τον αθλητισµό. Τουλάχιστον,
όµως, πηγαίνετε τις ΠΑΕ από το Υπουργείο Αθλητισµού στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, για να ελέγχονται από εκεί. Γιατί δεν δέχεστε αυτήν την πρόταση του ΚΚΕ; Βάλτε το. Σας προσκάλεσε
και ο εισηγητής µας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ποιος σας είπε ότι δεν το δεχόµαστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Βάλτε το.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό, γιατί ο κ. Καραθανασόπουλος είπε κάτι πολύ σηµαντικό και θέλω να του
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το είχατε αναφέρει.
Δεν υπάρχει µέσα στις διατάξεις.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μα, δεν είναι στις διατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ξέρω ότι δεν είναι.
Αυτό σας λέµε. Να το βάλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Υπουργέ, µισό λεπτό να τελειώσει ο κ. Καραθανασόπουλος και µετά θα
µιλήσετε.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Υπουργέ και θα µιλήσετε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όχι, κύριε Καραθανασόπουλε. Εσείς θα ολοκληρώσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω τώρα,
κυρία Πρόεδρε.
Το ένα που σας είπαµε, λοιπόν, είναι αυτό, δηλαδή οι ΠΑΕ να
µεταφερθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Δεύτερον, πρέπει να φύγουν οι ελληνικές οµάδες του ποδοσφαίρου και του µπάσκετ από το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Εννοούµε την
κάθε µορφή στοιχήµατος, εγχώριου και αλλοδαπού. Να φύγουν
όλες τώρα, αν θέλετε να κάνετε κάποια επιµέρους µερεµέτια σ’
αυτήν την κατεύθυνση.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, ο εισηγητής µας αναφέρθηκε
πολύ αναλυτικά σχετικά µε τη στάση που θα κρατήσουµε εµείς.
Σας λέµε και πάλι το εξής: Τολµήστε και φέρτε τις αρχικές διατάξεις για τα δύο ζητήµατα, δηλαδή και για το αυτοδιοίκητο και
για το ζήτηµα του ορισµού των δικαστών. Και εµείς θα τις στηρίξουµε.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Κοντονή, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι, στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε δεν περιέχεται
κάποια διάταξη η οποία έχει σχέση µε τους ελέγχους των ποδοσφαιρικών ανωνύµων εταιρειών ή όλων των αθλητικών ανωνύµων
εταιρειών, διότι αυτό το νοµοσχέδιο έχει συγκεκριµένα µέτρα
κατά της βίας, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ξέρουµε αυτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Αφού, λοιπόν, το ξέρετε, γιατί µου λέτε
εδώ και γιατί λέτε στη Βουλή…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας µιλάµε για …
(δεν ακούστηκε).
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ένα λεπτό.
Θα πρέπει να γνωρίζετε –και το είπα στην αρµόδια επιτροπήότι ήδη λειτουργεί κοινή επιτροπή της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού και του αρµόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Οικονοµικών, στο οποίο έχει υπαχθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, το
Υπουργείο Εµπορίου κ.λπ., για να δούµε ακριβώς πώς θα γίνεται
ο έλεγχος σ’ αυτές τις ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες και
γενικά στις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, προκειµένου να είναι
ουσιαστικός και να παράγει αποτελέσµατα.
Εποµένως προτρέχετε. Ενώ ήδη το έχω ανακοινώσει, εσείς έρχεστε και λέτε «γιατί δεν το κάνετε»! Μα, είναι µέσα σε αυτό το
σχεδιασµό που κάνουµε και δεν µπορεί να γίνει έτσι πολύ εύκολα
και πολύ γρήγορα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ»;
Γιατί δεν το ρυθµίζετε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όσον αφορά αυτά τα ζητήµατα που θέσατε για το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ», εµείς ήδη κάνουµε µε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο – και χαίροµαι που το έχετε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Γενικεύστε το! Σας προκαλούµε!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Έτσι! Μπράβο!
Όµως, αυτά τα ζητήµατα, κύριε Καραθανασόπουλε, δεν µπορούν να λυθούν σε ένα νοµοσχέδιο για τη βία. Αυτό είναι αντικείµενο ενός αθλητικού νόµου πολύ ευρύτερου, που θα απαιτήσει
και ευρύτερες συναινέσεις. Εγώ συµφωνώ µ’ αυτό που λέτε.
Μπορώ να σας πω ότι κατ’ αρχήν είµαι σύµφωνος. Όµως, πρέπει
να δούµε πώς σήµερα θα αντιµετωπίσουµε το υφιστάµενο πρόβληµα. Αυτό είναι το σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
πολύ τον κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και
τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο
Καρδιτσοµαγούλας Καρδίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Πριν περάσουµε στην ψηφοφορία, θα δώσουµε τον λόγο σε
δύο ακόµα οµιλητές, προκειµένου να προχωράµε τη διαδικασία
µέχρι να ολοκληρωθεί η διανοµή του νοµοσχεδίου και αµέσως
µετά θα κάνουµε τη διακοπή που έχουµε αποφασίσει.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Γιατί, κυρία Πρόεδρε, εφόσον είναι πιο
χαµηλά στον κατάλογο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Έγινε αλλαγή
µεταξύ των Βουλευτών.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ναι, αλλά να το πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ορίστε, κυρία
Κατσαβριά, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, το νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό, που καλούµαστε να συζητήσουµε
και να ψηφίσουµε σήµερα, έρχεται ως αντίδοτο σε µία από τις
µεγαλύτερες ασθένειες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Κυρίως είναι η έκφραση και η υλοποίηση της λαϊκής εντολής που
έλαβε η Κυβέρνηση στις 25 Γενάρη για αποκατάσταση της δικαιοσύνης.
Το νοµοσχέδιο αυτό έχει διττό ρόλο. Κατ’ αρχάς, θέτει στη
βάση του τη διαφάνεια και τη νοµιµότητα προτάσσοντας τον εκδηµοκρατισµό του ελληνικού ποδοσφαίρου και την υπεράσπιση
των εργασιακών δικαιωµάτων των ποδοσφαιριστών αθλητών.
Παράλληλα, βεβαίως, επιδιώκει να θέσει οριστικό τέλος στην
τυφλή οπαδική βία που εδώ και δεκαετίες ταλανίζει το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Το θέµα της βίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο αποτελούσε ανέκαθεν τεράστιο πρόβληµα για τον κοινωνικοπολιτικό
ιστό, πάντα τρεφόµενο από τη διαφθορά και την ανεξέλεγκτη λειτουργία διαφόρων αθλητικών σωµατείων, τµηµάτων αµειβοµένων αθλητών, αθλητικών ανωνύµων εταιρειών, αθλητικών οµοσπονδιών και επαγγελµατικών συνδέσµων.
Είναι γνωστό πως πολλά από τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα σε
συνέργεια µε διάφορα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και όχι µόνο,
έριχναν και συνεχίζουν να ρίχνουν µέχρι σήµερα λάδι στη φωτιά
του ανατροφοδοτούµενου µίσους εντός και εκτός γηπέδων.
Τα παραπάνω φαινόµενα βίας και διαφθοράς απαξιώνουν πλήρως το άθληµα του ποδοσφαίρου στα µάτια των φιλάθλων και
αµαυρώνουν τα αθλητικά ιδεώδη και το φίλαθλο πνεύµα.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο του Υπουργού Αθλητισµού φέρνει προ των ευθυνών τους όλους τους
Βουλευτές, κυρίως των παρατάξεων των προηγούµενων κυβερνήσεων, όπως, επίσης, και όλες τις ανώνυµες αθλητικές εταιρείες, πολλές εκ των οποίων ήταν φυτώρια ανοµίας.
Για πρώτη φορά τίθενται και συζητούνται στις αληθινές τους
διαστάσεις θέµατα ταµπού, όπως το περίφηµο αυτοδιοίκητο του
ποδοσφαίρου. Βεβαίως σεβόµαστε το περιεχόµενό του, αλλά
δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση αυθαιρεσίας και ανοµίας, που µε πρόσχηµα το αυτοδιοίκητο σπίλωνε τη νοµοθεσία
µας και ντρόπιαζε την έννοµη τάξη της χώρας.
Η δυνατότητα του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού για
δυνατότητα επιβολής υψηλών χρηµατικών προστίµων στις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, όχι µόνο για την εµπλοκή τους σε περιστατικά βίας, αλλά και για τυχόν άρνησή τους να συνεργαστούν µε τους δηµόσιους φορείς, καταδεικνύει τη σοβαρότητα
µε την οποία η Κυβέρνηση αγγίζει τη ρίζα του προβλήµατος.
Αυτό είναι, επίσης, εµφανές και στη δυνατότητα επιβολής ανάλογων προστίµων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που ενθαρρύνουν ή υποκινούν µε οποιοδήποτε τρόπο βίαιες συµπεριφορές.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, δεσµεύονται άµεσα οι Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες να λάβουν όλα τα µέτρα, ώστε να λειτουργήσει, επιτέλους, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, η κάρτα φιλάθ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

λου, καθώς και τα συστήµατα ηλεκτρονικής εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων, συστήµατα που ήδη υπάρχουν.
Τα παραπάνω διοικητικά µέτρα δεν στοχεύουν µόνο στην αντιµετώπιση µιας προβληµατικής κατάστασης που µαστίζει τον ελληνικό αθλητισµό εδώ και δεκαετίες, αλλά και στην οικονοµική
στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισµού, µέσω της διάθεσης των
εισπρακτέων από τα πρόστιµα ποσών για την προώθηση της
αθλητικής παιδείας.
Εκείνο που πρέπει ιδιαιτέρως να τονιστεί είναι το σχέδιο του
Υπουργείου να αντιµετωπίσει το αιώνιο ζήτηµα της διαφθοράς
στο χώρο του αθλητισµού. Υπάρχει έντονη πίστη πως η στελέχωση πειθαρχικών οργάνων µε τακτικούς εισαγγελείς και δικαστές, καθώς και η διεξαγωγή διαρκών ελέγχων στην περιουσιακή
κατάσταση των διαιτητών, των βοηθών τους και των παρατηρητών, θα συµβάλλει σε µέγιστο βαθµό προς την κατεύθυνση της
εξυγίανσης του ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βία, ανεξαρτήτως κοινωνικοπολιτικού πλαισίου, δεν γεννιέται από το µηδέν, αλλά ανακυκλώνεται. Η αντιµετώπισή της, λοιπόν, απαιτεί συστηµατικότητα και
ευαισθησία, καθώς εν τέλει η βία ανέκαθεν είναι ένα ψυχοπαθολογικό φαινόµενο που έχει ψυχοκοινωνικές και οικονοµικοπολιτικές βάσεις.
Απαιτεί, λοιπόν, ένα νοµικό πλαίσιο αντιµετώπισης που θα παντρεύει το διοικητικό, το οικονοµικό και το κοινωνικό. Αυτό το
πλαίσιο, όπως προτείνεται στο προς ψήφιση νοµοσχέδιο, θα συντονίζει διαφορετικούς κοινωνικούς φορείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς, προσκαλώντας τους να αναλάβουν τα απαραίτητα µέτρα,
σύµφωνα µε το Συνταγµατικό Δίκαιο, για την πάταξη της βίας και
της παρανοµίας στον αθλητισµό ιδιαίτερα.
Θα πω και δυο λόγια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν κλείσω
για τις διατάξεις σχετικά µε τις αλλαγές στην παιδεία. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για όσους εµπλεκόµαστε χρόνια µε τον χώρο
της εκπαίδευσης το γεγονός πως δίνεται λύση, επιτέλους, στο
θέµα της τράπεζας θεµάτων, καθώς παύει η επιλογή θεµάτων
κατά 50% για τις τάξεις του Λυκείου, όπως επισηµαίνεται στο
άρθρο 13.
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την επαναφορά του µέσου
όρου εισαγωγής το «9,5», καθώς και η προστιθέµενη διάταξη στο
άρθρο 13 του νοµοσχεδίου για τη βία στον αθλητισµό, καταδεικνύουν πόσο αφοσιωµένη είναι η Κυβέρνηση στο να αναδηµιουργήσει, να ξαναχτίσει το αίσθηµα εµπιστοσύνης του πολίτη
απέναντι στους θεσµούς της κοινωνίας, βάζοντας νέα θεµέλια
στον αθλητισµό και την εκπαίδευση. Διότι ο αθλητισµός και η παιδεία ενός τόπου συνδέονται άρρηκτα και καθορίζουν τον πολιτισµικό χαρακτήρα ενός λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει πραγµατοποιηθεί η διανοµή
του νοµοσχεδίου. Σε αυτό το σηµείο, λοιπόν, θα διακόψουµε τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου που συζητάµε, δηλαδή του νοµοσχεδίου που αφορά τη βία στα γήπεδα, για να διεξαχθεί η ψήφιση
επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ποια διαδικασία, κύριε Θεοχάρη; Δεν έχω καταλάβει τι λέτε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Επί της διαδικασίας της
ψήφισης. Διότι το Προεδρείο είχε πει ότι θα πάρει θέση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Γιατί θέλετε
τον λόγο επί της διαδικασίας; Η διαδικασία είναι καθορισµένη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Διότι το Προεδρείο είχε πει
ότι θα πάρει θέση και δεν παίρνει µια θέση σε ένα συγκεκριµένο
ζήτηµα. Δώστε µου ένα λεπτό τον λόγο και θα σας εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ορίστε, έχετε
τον λόγο, κύριε Θεοχάρη.
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Χθες το Προεδρείο, διά
της Προέδρου της Βουλής, όχι διά κάποιου Προεδρεύοντος, είπε
πως το Προεδρείο δεν παίρνει ακόµα θέση για τις αντισυνταγµατικές βουλευτικές τροπολογίες που έκανε αποδεκτές ο Υπουργός. Και είπαµε ότι κάνουµε τη συζήτηση…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τις θεωρείτε αντισυνταγµατικές;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι, τις θεωρούµε αντισυνταγµατικές από τη στιγµή που έχουν δηµοσιονοµικό κόστος
και δεν συνοδεύονται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Αντιβαίνουν στο άρθρο 73, παράγραφος 3, οπότε είναι
αντισυνταγµατικές.
Συνεπώς περιµέναµε σήµερα την Πρόεδρο να είναι εδώ και να
πάρει θέση το Προεδρείο. Εάν θέλει να συνεχίσει να φυγοµαχεί,
όποτε δεν τη συµφέρει, να εξαφανίζεται στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και να µην…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Θεοχάρη, θα παρακαλέσω πολύ να λείπουν από την αναφορά σας οι
προσωπικές αναφορές για άνθρωπο που δεν είναι στην Αίθουσα
για να µπορέσει να απαντήσει.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ωραία! Ας έρθει η Πρόεδρος να απαντήσει, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Σας ενηµερώνω, όµως, κύριε Θεοχάρη, ότι χθες το βράδυ στις 3.15’ ακριβώς η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωθείσα για το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο και η Βουλή αποφάσισε διά των παρόντων Βουλευτών να γίνει σήµερα -µάλιστα, η συγκεκριµένη ανακοίνωση έγινε
από την ίδια την Πρόεδρο της Βουλής- η ψήφιση των άρθρων και
των τροπολογιών. Εποµένως…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ:Δεν θα πάρει, δηλαδή, θέση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Θεοχάρη, κατανοώ την παρέµβασή σας. Θεωρώ, όµως, ότι αυτό το
ζήτηµα έχει τελειώσει. Μάλιστα, τελείωσε αργά χθες το βράδυ…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τότε, εµείς σε κάθε περίπτωση πρέπει να δηλώσουµε ότι το Προεδρείο της Βουλής παρά
το γεγονός ότι είπε πως θα πάρει ρητά θέση, συνειδητά αποφασίζει να µην πάρει θέση για τις αντισυνταγµατικές πρωτοβουλίες.
Αυτό δεν είναι δυνατόν να περάσει απαρατήρητο από τον ελληνικό λαό, όπως δεν θα περάσει απαρατήρητο και το γεγονός ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ σύσσωµος θα ψηφίσει την κατάργηση της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», την οποία καταψήφισε το Νοέµβριο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ποια κατάργηση;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αυτό, λοιπόν, θα έχει ονοµατεπώνυµο και κάθε ένας και κάθε µία Βουλευτής θα πάρει σήµερα πάνω τις ευθύνες του. Επίσης, θα πάρει και η Πρόεδρος
της Βουλής τις ευθύνες της, όποτε τη συµφέρει να µην παρίσταται και όποτε τη συµφέρει να θυµάται τον Κανονισµό και το Σύνταγµα. Δεν είναι κουρελόχαρτο ο Κανονισµός και το Σύνταγµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Θεοχάρη, για τις παρατηρήσεις και για τη δήλωσή
σας. Όµως, θέλω απλά να υπενθυµίσω ότι χθες το βράδυ -πολύ
αργά, βέβαια- έγινε η ψηφοφορία ακριβώς για τις τρεις τροπολογίες, τις οποίες επισήµανε η ίδια η Πρόεδρος της Βουλής και
δόθηκαν αµοιβαίες εξηγήσεις και η Ολοµέλεια της Βουλής τις
ενέκρινε.
Ευχαριστούµε πολύ για τις παρατηρήσεις.
Προχωράµε, λοιπόν, στην ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα; Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Μεγαλώνει λίγο-λίγο η πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
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άρθρο 14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21α’ ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 21α’ έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε από το κύριο Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το άρθρο αυτό έχει
πολλές παραγράφους. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι στις
παραγράφους 1, 2, 6, 8, 11 και 12 ψηφίζουµε «ναι» και στις παράγραφος 3, 4, 5, 7,10, 13, 14, 15 ψηφίζουµε «παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Κύριε Κατσώτη, έχουν καταγραφεί όλες οι παρατηρήσεις σας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε τώρα στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ξεκινάµε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 87 και ειδικό 34.
Υπενθυµίζω ότι αυτή η τροπολογία αφορά την κατάργηση ειδικού λογαριασµού κεφαλαίου επικουρικής σύνταξης προσωπικού του Ταµείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης και υπάρχει και µία ρύθµιση στην τροπολογία
αυτή για τη συνταξιοδότηση µητέρων µε ανήλικα ή ανίκανα τέκνα
ασφαλισµένων στον τοµέα ασφάλισης φωτοειδησεογραφικών
και εικονοληπτών επίκαιρων τηλεόρασης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Για την αρπαγή του ΑΚΑΓΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Δεν αφορά το
ΑΚΑΓΕ αυτό, θα τοποθετηθείτε, κύριε Κατσώτη.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 87 και ειδικό 34 ως έχει ;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Άρθρο 29, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Δεν θα το λέµε
αυτό, θα το κάνουν οι υπηρεσίες της Βουλής. Εννοείται ότι θα
ακολουθήσουν όλα τα επόµενα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 87 και ειδικό 34 ως έχει ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι και καταγγέλλουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 87 και ειδικό 34 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο,
µε αριθµό 29, εννοείται.
Συνεχίζουµε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 88 και ειδικό
35.
Υπενθυµίζω ότι αυτή η τροπολογία, όπως την εξήγησε και χθες
και την παρουσίασε πολύ αναλυτικά ο κ. Βούτσης, αφορά στην
κρατική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 88 και ειδικό 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όχι και καταγγέλλουµε τη συγκεκριµένη
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τροπολογία. Το είπαµε και χθες. Είναι απαράδεκτο συγκεκριµένα
κόµµατα φωτογραφικά αυτή τη στιγµή να παίρνουν κρατικά χρήµατα. Το τονίζουµε για άλλη µία φορά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 88 και ειδικό 35 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο,
µε αριθµό προφανώς 30.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 106 και ειδικό 47, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 105 και
ειδικό 46, που είναι η αµέσως επόµενη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Η τροπολογία
105 θα τεθεί κυρία Θελερίτη σε ονοµαστική ψηφοφορία. Εδώ µιλάµε γι’ αυτές τις τροπολογίες για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί
αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Η τροπολογία αυτή αφορά την τροποποίηση και συµπλήρωση
του ν. 4320/2015, σχετικά µε τη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς. Νοµίζω ότι εξηγήθηκε εντελώς
χθες από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 106 και ειδικό 47, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 106 και ειδικό 47 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο, προφανώς µε τον αριθµό 31.
Προχωρούµε στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
107 και ειδικό 48. Η τροπολογία αυτή αφορά τις ρυθµίσεις σχετικά µε τις εφηµερίες ιατρών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, ΠΕΔΥ,
ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και τους ειδικευόµενους του ΝΙΜΙΤΣ, του
«Αιγινήτειου» και του «Αρεταιείου Νοσοκοµείου». Εξηγήθηκε
χθες από τον Υπουργό, τον κ. Ξανθό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 107 και ειδικό 48 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 107 και ειδικό 48 έγινε δεκτή ως
έχει οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο µε
αριθµό 32.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
108 και ειδικό 49. Υπενθυµίζω ότι η τροπολογία αυτή αφορά στην
τροποποίηση του νοµικού πλαισίου της λειτουργίας του θεσµού
των επικουρικών ιατρών. Εξηγήθηκε αναλυτικά χθες από τον κ.
Ξανθό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 108 και ειδικό 49, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 108 και ειδικό 49 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Προχωρούµε στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
109 και ειδικό 50. Υπενθυµίζω ότι η τροπολογία αυτή αφορά στην
τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4312/2014, σχετικά µε τα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων, τα κέντρα
διηµέρευσης-ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε αναπηρίες και τα
κέντρα στήριξης ροµά και ευπαθών οµάδων. Την εξήγησε αναλυτικά ο κύριος Υπουργός χθες.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 109 και ειδικό 50, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 109 και ειδικό 50 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Θα προχωρήσουµε τώρα στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό 52. Υπενθυµίζω ότι η τροπολογία αυτή
αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4033/2011, σχετικά µε τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, υποδοχής ασύλου και
επιστροφή πολιτών τρίτων χωρών. Ήταν εδώ η καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργός χθες και την παρουσίασε αναλυτικά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 112 και ειδικό 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό 52 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 82 και ειδικό 30 ως έχει; Είναι βουλευτική τροπολογία,
για τη λειτουργία του ΕΚΔΔΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχει υποβληθεί αίτηµα
για ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Με συγχωρείτε. Η Κοινοβουλευτική σας Οµάδα έχει αιτηθεί ονοµαστική
ψηφοφορία για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 81 και την τροπολογία µε γενικό αριθµό 83, όχι για την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 82.
Το κείµενο που έχουµε εµείς στα χέρια µας αφορά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μέχρι να προχωρήσει το Ποτάµι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τι να κάνω
εγώ, κύριε Κατσώτη; Δεν θέλω να κάνω σχολιασµούς.
Ερωτάται, λοιπόν, το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 82 και ειδικό 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Λέµε «όχι» και σε αυτή και σε όλες τις υπόλοιπες βουλευτικές, για τον λόγο ότι δεν ήρθαν µε το σωστό
τρόπο προς ψήφιση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Όχι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 82 και ειδικό 30 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιο άρθρο.
Προχωράµε στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
60 και ειδικό 9.
Υπενθυµίζω ότι η τροπολογία αυτή είναι βουλευτική, όλες
αυτές που θα ανακοινώσω από εδώ και πέρα είναι βουλευτικές
και η συγκεκριµένη αφορά ρυθµίσεις διατάξεων για αποσπάσεις
προσωπικού από ανώνυµες εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 60 και ειδικό 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 60 και ειδικό 9 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Προχωράµε στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
98 και ειδικό 40.
Υπενθυµίζω ότι η τροπολογία αυτή αφορά τον επανακαθορισµό των όρων απασχόλησης των εργαζόµενων, πρώην καθαριστριών, του Υπουργείου Οικονοµικών και είναι βεβαίως και αυτή
βουλευτική.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 98 και ειδικό 40, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών, γιατί έχουµε καταθέσει τη δική
µας πρόταση, που λύνει το θέµα της καθαριότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 98 και ειδικό 40 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Για τις υπουργικές τροπολογίες 105/46, 122/58 του σχεδίου
νόµου, καθώς και για τις βουλευτικές τροπολογίες 56/6, 57/7,
66/14, 68/16, 79/27, 80/28, 81/29, 83/31, 90/37, 91/38, 111/51 και
103/44 έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Το Ποτάµι, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ως προς την
προβλεπόµενη διαδικασία να κάνουµε µία υπενθύµιση. Σύµφωνα
µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η
ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση διεξάγεται όταν υποβληθεί αίτηση που υπογράφεται από το 1/20 του όλου αριθµού των Βουλευτών. Μετά το πέρας της συζήτησης του συγκεκριµένου
θέµατος γίνεται η εκφώνηση των ονοµάτων των υπογραφόντων
την αίτηση Βουλευτών. Αν δεν συµπληρωθεί ο απαιτούµενος
ελάχιστος αριθµός παρόντων Βουλευτών από τους υπογράφοντες, η αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ο ελάχιστος αριθµός των
υπογραφόντων, η συνεδρίαση διακόπτεται υποχρεωτικά και γίνεται σχετική ανακοίνωση στους χώρους του Βουλευτηρίου. Δέκα λεπτά µετά την ανακοίνωση επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 3 του Κανονισµού της
Βουλής, θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, για να διαπιστωθεί
εάν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την
υποβολή της.
Ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης. Απών.
Ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης. Παρών.
Ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης. Παρών.
Ο κ. Γρηγόρης Ψαριανός. Παρών.
Ο κ. Θεοχάρης Θεοχάρης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Αµυράς. Παρών.
Η κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη. Παρούσα.
Η κ. Σταυρούλα Αντωνάκου. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Ορφανός. Παρών.
Η κ. Χριστίνα Ταχιάου. Παρούσα.
Η κ. Αικατερίνη Μάρκου. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Μαυρωτάς. Παρών.
Ο κ. Ιάσων Φωτήλας. Παρών.
Ο κ. Αλέξανδρος Χατζηδηµητρίου. Παρών.
Ο κ Σπυρίδων Δανέλλης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας. Παρών.
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Ο κ. Κυριάκος Χαρακίδης. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 6 του Κανονισµού της
Βουλής:
Οι αποδεχόµενοι τις τροπολογίες λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τις τροπολογίες λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από
τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Γεώργιος Αµυράς από το Ποτάµι.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι στο Προεδρείο έχουν περιέλθει,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής, επιστολές και τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων Βουλευτών ευρισκοµένων σε αποστολή της Βουλής στο εξωτερικό, 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.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος 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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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην
καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Μέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση, προτείνω στο Σώµα να
συνεχίσουµε τη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και
άλλες διατάξεις» µέχρι την έκδοση του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας.
Προτείνω να δοθεί ο λόγος σε τρεις Βουλευτές και θα ακολουθήσουν φυσικά µετά και οι υπόλοιποι Βουλευτές.
Συναινεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συναινεί το
Σώµα. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, θέλατε κάτι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
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και Θρησκευµάτων): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Υπήρξε µια παρέµβαση και από συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και των άλλων κοµµάτων
σχετικά µε τη ρύθµιση του άρθρου 5, παράγραφος 1.
Έχει προστεθεί στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στο τέλος µετά
από το σηµείο που λέει «σε αυτήν ο Προϊστάµενος του Πρωτοδικείου Αθηνών» η φράση «ή άλλο αρµόδιο δικαστικό όργανο».
Η ίδια φράση επίσης «ή άλλο αρµόδιο δικαστικό όργανο» προστίθεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.
Σας τα καταθέτω για να µοιραστούν στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:

2272

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

2273

2274

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συγγνώµη,
κύριε Υπουργέ, αυτό που παρουσιάζετε είναι βελτίωση του νοµοσχεδίου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θα πρέπει να
µας το κάνετε ευκρινώς -για τις υπηρεσίες της Βουλής, το λέω.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Τις κατέθεσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ωραία, ευχαριστούµε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε, λοιπόν, όπως έχουµε συνεννοηθεί και όπως έχει
συναινέσει και το Σώµα.
Τον λόγο έχει ο κ. Χουσεΐν Ζεϊµπέκ, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
να ετοιµάζεται η κ. Χριστίνα Ταχιάου από το Ποτάµι. Θα ακολουθήσει και η κ. Τριανταφύλλου Μαρία.
Κύριε Ζεϊµπέκ, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο αθλητισµός αποτελεί έναν θεσµό για την αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου και αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνικής
οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνιών.
Ωστόσο, η εξάπλωση των αθληµάτων και η εµπορευµατοποίησή του οδήγησαν στην ανάδυση των φαινοµένων βίας στον
χώρο του αθλητισµού και στα γήπεδα. Μάλιστα, αν συµπεριλάβουµε τον παράγοντα της οικονοµικής κρίσης των τελευταίων
πέντε χρόνων, θα δούµε ότι τα φαινόµενα βίας στα γήπεδα έχουν
ενταθεί και έχουν αποτελέσει τρόπο εκτόνωσης του κόσµου.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επιδιώκει να βάλει ένα τέλος στα
περιστατικά βίας και ρατσισµού µέσα στα γήπεδα και να διαχειριστεί συνολικά τις αυθαιρεσίες στον χώρο του αθλητισµού.
Η ανάγκη να έρθει ένα τέτοιο νοµοσχέδιο είναι τεράστια αρκεί
να αναλογιστούµε πόσες φορές έχουν µετατραπεί τα γήπεδα σε
πεδία µαχών την τελευταία δεκαετία, δυστυχώς και µε θύµατα.
Έτσι, µε το παρόν νοµοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό µετά από περιστατικά βίας να
απαγορεύει προσωρινά για µια ή περισσότερες αγωνιστικές τη
διεξαγωγή συγκεκριµένων αγώνων, να µεταθέτει την ώρα έναρξης του αγώνα ή να αναβάλλει τη διεξαγωγή και να επιβάλλει
πρόστιµα στις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες για φαινόµενα βίας
εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων.
Οι διατάξεις αυτές αποτελούν τοµή για την εύρυθµη λειτουργία του επαγγελµατικού αθλητισµού, δεδοµένου ότι θωρακίζουν
τόσο τους φιλάθλους, ώστε να µην γίνονται αποδέκτες βίαιων
συµπεριφορών, όσο και τις οµάδες των οποίων η αναγνώριση
πλήττεται από τέτοια περιστατικά.
Χτυπάµε στη ρίζα της τη λογική του χουλιγκανισµού και του
οπαδισµού, γιατί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές οι συµπεριφορές δεν αποτελούν παράδειγµα ούτε των αξιών του αθλητισµού ούτε της ευγενούς άµιλλας. Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι
περιπτώσεις που ήρθαµε αντιµέτωποι µε ρατσιστικές συµπεριφορές εντός των γηπέδων, ακόµα και µε διεθνώς αναγνωρισµένους αθλητές στη θέση του θύµατος.
Νέοι άνθρωποι, µε ευθύνη και των προηγούµενων κυβερνήσεων, είναι εγκλωβισµένοι στο φαύλο κύκλο της βίας, της µισαλλοδοξίας, της εξόντωσης του άλλου, γιατί τα γήπεδα έχουν γίνει
πόλοι καλλιέργειας ρατσιστικών, ακόµη και φασιστικών λογικών,
που πρέπει να χτυπηθούν για το καλό ολόκληρης της κοινωνίας.
Με το ηλεκτρονικό εισιτήριο επιδιώκουµε να εκσυγχρονίσουµε
την είσοδο στα γήπεδα και να εγγυηθούµε την ασφάλεια των φιλάθλων. Δεν επιλέγουµε όµως την κάρτα φιλάθλου, µε την οποία
ήµασταν αντίθετοι καθώς περιείχε καταγραφές προσωπικών δεδοµένων.
Παράλληλα, η επιβολή προστίµων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για περιπτώσεις παρότρυνσης ή επιδοκιµασίας φαινοµένων
βίας, στην ουσία εξυπηρετεί το δηµοσιογραφικό κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος προβλέπει την αντικειµενική πληροφόρηση και
όχι την καθοδήγηση των φιλάθλων. Με αυτή τη λογική βάζουµε
ένα τέλος στα ακραία δηµοσιεύµατα του Τύπου που, όπως όλοι
γνωρίζετε, πριν από τα κρίσιµα µατς ενισχύουν τις τάσεις οπαδισµού.
Μια από τις πιο σηµαντικές αλλαγές που φέρνει το νοµοσχέδιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι σίγουρα και η αλλαγή στο καθεστώς των πειθαρχικών οργάνων. Όλα αυτά τα χρόνια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου τα οποία διορίζονταν από την
ΕΠΟ αποτελούνταν από συνταξιούχους δικηγόρους που δρούσαν υπό την καθοδήγησή της. Για την αποκατάσταση και της
ίδιας της δικαστικής εξουσίας ορίζουµε τακτικούς δικαστές µε
διετή θητεία, οι οποίοι θα ορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό
Συµβούλιο.
Τέλος, η πάταξη της χειραγώγησης αγώνων και της στοιχηµατικής απάτης, µε τη συνεργασία και των διεθνών φορέων του
επαγγελµατικού αθλητισµού, είναι µία καινοτοµία της Κυβέρνησής µας για να µην ξαναδούµε φαινόµενα διαφθοράς και διαπλοκής, όπως οι πρόσφατες υποθέσεις που εκκρεµούν, αλλά και για
να προστατέψουµε τον επαγγελµατικό αθλητισµό.
Όλες οι διατάξεις, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αποτέλεσµα διαβουλεύσεων και µε την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου, την UEFA, µε την οποία µοιραζόµαστε κοινή βούληση
για την πάταξη της βίας και της ανοµίας που µαστίζει τον επαγγελµατικό αθλητισµό στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για την Αριστερά ο αθλητισµός
είναι πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Αυτό το νοµοσχέδιο δείχνει την
πρόθεση της Κυβέρνησης να µην φοβηθεί να συγκρουστεί µε τα
µεγάλα συµφέροντα που έχουν µετατρέψει τον αθλητισµό σε
επιχείρηση του κεφαλαίου, για να µπορεί ο κόσµος και οι οικογένειες να πηγαίνουν στο γήπεδο και να απολαµβάνουν τις χαρές
του υγιούς αθλητισµού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Ζεϊµπέκ, που ήταν και πολύ ακριβής στον χρόνο του.
Τον λόγο έχει η κ. Ταχιάου από το Ποτάµι και να ετοιµάζεται ο
κ. Πάντζας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανεβαίνω εντελώς αποσυντονισµένη από τη διαδικασία. Είναι αυτό ακριβώς
που έλεγα χθες –δεν πέρασαν λίγες ώρες- για το ζήτηµα της µεταρρύθµισης. Το µεγάλο πρόβληµα είναι η γραφειοκρατία και ως
παράδειγµα έφερα το γεγονός ότι µέσα στη Βουλή δεν κάνουµε
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες µε τις κάρτες µας.
Είµαστε τόση ώρα σε µία διαδικασία που είναι λίγο χαώδης.
Προσπαθούµε τώρα να καταµετρήσουµε τις ψήφους. Μου φαίνεται λίγο τρελό, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι, έτσι συµβαίνει. Ας πάµε στο νοµοσχέδιο.
Κάθε φορά που έρχεται ένα νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης
ακούµε µία αιτιολογία που έχει πάντοτε κάποιο κοινωνικό χαρακτήρα, έναν τεράστιο ανθρωπισµό ή τις ανάγκες που πρέπει να
καλυφθούν. Αυτό το ακούµε από όλους ανεξαιρέτως τους Βουλευτές των κυβερνητικών κοµµάτων, ιδίως από τους Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνέχεια ακούµε ότι είµαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί σε
αυτήν τη χώρα επιτέλους έρχεται κάποιος που θα θεραπεύσει
όλο αυτό το πρόβληµα, ότι είναι µία αρχή η οποία θα συνεχίσει
βεβαίως και επίσης, ότι όποιος δεν έρχεται να υποστηρίξει ασµένως το νοµοσχέδιο, πρέπει να ντρέπεται, να µην µιλάει.
Θέλουµε όµως να κάνουµε µία εποικοδοµητική κριτική. Δεν ερχόµαστε εδώ για να απορρίψουµε, αλλά για να κάνουµε κριτική.
Θέλω να αναφερθώ, λοιπόν, στο περίφηµο αυτοδιοίκητο, διότι
ακούµε συνεχώς γι’ αυτό, αλλά κάποια πράγµατα πρέπει να ξεκαθαρίσουν.
Το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ νοµοθετήθηκε το 2006, επί υφυπουργίας Γιώργου Ορφανού, όταν υπήρχε τότε µια µεγάλη κόντρα µε τον τότε πρόεδρο της ΕΠΟ. Ήταν ο πρώτος κίνδυνος για
ποδοσφαιρικό Grexit, µε τελικό αποτέλεσµα µετά από διάφορες
παρεµβάσεις να ψηφιστεί ο νόµος, ο οποίος ειδικά για το άθληµα
του ποδοσφαίρου προβλέπει ότι όλα τα θέµατα λειτουργίας και
οργάνωσης του αθλήµατος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας και των µελών της ρυθµίζονται αυτόνοµα από την ΕΠΟ
και τα όργανά της, σύµφωνα µε το καταστατικό και τους κανονισµούς της και αυτούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και
Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Ποδοσφαίρου, ακόµα και αν η αθλητική νοµοθεσία λέει άλλα πράγµατα.
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Θέµατα δικονοµικού ελέγχου για τις επιχορηγήσεις της ΕΠΟ
από το κράτος, ελέγχου νοµιµότητας, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας υπόκεινται στην αποκλειστική ρυθµιστική αρµοδιότητα του
κράτους. Μάλιστα, πολύ ωραία.
Οι διατάξεις όµως αυτές –για να λέµε τα πράγµατα µε το
όνοµά τους- δεν εισήγαγαν επί της ουσίας κάποια πραγµατική
µεταρρύθµιση στον χώρο του ποδοσφαίρου τότε, αφού η ΕΠΟ
ως σωµατείο ιδιωτικού δικαίου ούτως ή άλλως απολαµβάνει το
αυτοδιοίκητο που απολαµβάνει κάθε σωµατείο στο πλαίσιο της
σωµατειακής ελευθερίας που θεσπίζεται από το Σύνταγµα και
τον Αστικό Κώδικα και της δίνει τη δυνατότητα να ρυθµίζει µόνη
της θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης των υποθέσεών της.
Αυτό που είχε σηµασία στην εν λόγω ρύθµιση ήταν ότι η ΕΠΟ
µπορούσε να καθορίσει τα θέµατα που αφορούν το ποδόσφαιρο
ακόµη και µε διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι προέβλεπε ο ισχύων
αθλητικός νόµος, ο ν.2523/1999.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η έννοια του αυτοδιοίκητου να ερµηνευθεί µε µια ευρεία έννοια και να αποκτήσει την έννοια της
ασυλίας, ώστε κάθε επέµβαση του κράτους, µε τα θεσµοθετηµένα όργανά του, στον χώρο του ποδοσφαίρου να θεωρείται ως
παραβίαση του αυτοδιοίκητου της ΕΠΟ και συνεπώς, ως απαγορευµένη, µε συνεπακόλουθο τη δηµιουργία φαινοµένων διαφθοράς αλλά και βίας, όπως έχουµε παρατηρήσει.
Η διαφθορά φαίνεται να έχει αγγίξει διάφορα όργανα και επιτροπές, µε τελικό αποτέλεσµα τη µη τήρηση των ισχυόντων για
το ποδόσφαιρο κανονισµών. Με άλλα λόγια, το πρόβληµα στον
χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά και της ΕΠΟ ως διοργανώτριας,
δεν είναι η έλλειψη νοµικού πλαισίου, αλλά η διαφθορά προσώπων που συγκροτούν όργανα και επιτροπές ΕΠΟ και ο έλεγχός
τους από συµφέροντα που µπορεί να υπάρχουν.
Ο κ. Κοντονής, βλέποντας αυτή την κατάσταση, θέλησε µε το
νοµοσχέδιο –ιδίως στην αρχική του µορφή, όπως ήταν- να επέµβει στα εσωτερικά θέµατα λειτουργίας της ΕΠΟ, ώστε να τα ρυθµίσει το κράτος, εφόσον ούτως ή άλλως για τα υπόλοιπα θέµατα,
όπου υπάρχει παρανοµία ήδη µε το υπάρχον νοµικό πλαίσιο το
κράτος έχει τη δυνατότητα µε τα θεσµοθετηµένα όργανά του,
δηλαδή µε τη δικαστική εξουσία, να επέµβει χωρίς να είναι αναγκαία η επέµβασή του και σε θέµατα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της ΕΠΟ.
Σε αυτό το πλαίσιο, µε το νοµοσχέδιο προβλέπεται η συγκρότηση των πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΠΟ µε
τακτικούς εν ενεργεία δικαστές, γιατί υποτίθεται ότι οι τακτικοί
δικαστές προσφέρουν περισσότερα εχέγγυα αµεροληψίας από
τους δικηγόρους. Με αυτόν, όµως, τον τρόπο ανάγεται το πρόβληµα της ποιότητας συγκεκριµένων ανθρώπων σε θεσµικό πρόβληµα, χωρίς να γίνεται κάποια ουσιαστική τοµή.
Να πούµε ότι και στο παρελθόν τα πειθαρχικά και τα δικαιοδοτικά όργανα είχαν λειτουργήσει µε τακτικούς δικαστές, πλην
όµως εδώ δηµιουργούνται δυο προβλήµατα. Το ένα πρόβληµα
είναι η τεράστια αργοπορία στην έκδοση των αποφάσεων. Και
όταν συζητάµε για τη δικαιοσύνη, όταν συζητάµε για τα τεράστια
προβλήµατα, ερχόµαστε και λέµε, «τώρα, τακτικοί δικαστές, δεν
σας φθάνουν οι υποθέσεις που έχετε, θα πάρετε τώρα και τις
αθλητικές υποθέσεις». Άσε δε που υπάρχει και θέµα εάν θα δεχθούν οι δικαστές ή όχι, αλλά αυτό ας µην το κουβεντιάσουµε
τώρα.
Επίσης, υπάρχει παραβίαση της αρχής της ισοµερούς εκπροσώπησης, καθώς στις επιτροπές αυτές σήµερα µετέχουν δικηγόροι, οι οποίοι εκπροσωπούν τους συνδέσµους των οµάδων και
των ποδοσφαιριστών της Superleague, της Football League, των
ΠΣΑΤ, πράγµα που είναι προαπαιτούµενο από την παγκόσµια και
την ευρωπαϊκή συνοµοσπονδία ποδοσφαίρου.
Σηµειώνεται ότι η ΕΠΟ, ως εθνική οµοσπονδία, µετέχει στην
παγκόσµια και την ευρωπαϊκή οµοσπονδία ποδοσφαίρου -FIFA
και UEFA- οι οποίες είναι επίσης σωµατεία ιδιωτικού δικαίου, µε
δικούς τους ειδικούς κανονισµούς, µε τα δικά τους καταστατικά,
τις διοργανώσεις όπου µετέχουν τόσο τα ειδικά σωµατεία όσο
και οι εθνικές οµάδες των χωρών-µελών.
Η συµµετοχή µιας οµοσπονδίας στα εν λόγω σωµατεία έχει το
χαρακτήρα µιας οιονεί σύµβασης προσχώρησης στους κανονισµούς τους, ενώ η παραβίαση ή η µη συµµόρφωση µε τους κα-
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νονισµούς αυτούς έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων που
προβλέπονται, οι οποίες φθάνουν µέχρι και την αποβολή των
οµάδων -ακόµη και των εθνικών- από τις διοργανώσεις των εν
λόγω συνοµοσπονδιών. Αυτό έχει πολύ µεγάλες οικονοµικές,
αλλά και εθνικές συνέπειες.
Ο κ. Κοντονής, εάν ήθελε πραγµατικά να κάνει τοµή στον χώρο
του ποδοσφαίρου και να τον καθαρίσει, θα µπορούσε µε το
παρόν νοµοσχέδιο να τολµήσει να αλλάξει, για παράδειγµα, το
εκλογικό σύστηµα της ΕΠΟ, όπου υπάρχει η εξής πανευρωπαϊκή
ιδιοµορφία:
Είναι πανευρωπαϊκά η µόνη οµοσπονδία που το διοικητικό συµβούλιό της εκλέγεται από τους προέδρους της ποδοσφαιρικής
ένωσης κάθε νοµού κι όχι απευθείας από τα σωµατεία που την
συναποτελούν. Δηλαδή, το διοικητικό συµβούλιο της ΕΠΟ εκλέγεται από πενήντα δύο ανθρώπους κι όχι από τα εκατοντάδες
σωµατεία, από τις οµάδες που είναι µέλη της. Στη συνέχεια το
διοικητικό συµβούλιο επιλέγει τα µέλη που θα συγκροτήσουν τις
διάφορες επιτροπές.
Αυτά είχα να ξεκαθαρίσω. Δύο πράγµατα µόνο θέλω να πω.
Με το άρθρο 1 ο κ. Κοντονής καθιστά εαυτόν Υπερυπουργό
µε αρµοδιότητες όχι µόνο Υπουργού, αλλά και υπερδικαστή,
εφόσον, βέβαια, επιβάλλει πρόστιµα ακόµα και σε µέσα µαζικής
ενηµέρωσης. Όπως είχαµε στην ΕΡΤ τον Υπουργό καναλάρχη,
έχουµε και τον Υπουργό δικαστή και µάλιστα υπερδικαστή.
Θα ήθελα να πω για τις λέσχες φιλάθλων ότι προβλέπονται
ήδη. Με την παρούσα ρύθµιση δεν επέρχεται κάποια ουσιαστική
µεταρρύθµιση, αλλά νοµοθετείται ότι πρέπει να λειτουργούν νόµιµα για το ιδιώνυµο, τη µη αναστολή και µετατροπή της ποινής,
όπως είχαν πει και στην επιτροπή ο εκπρόσωπος των εισαγγελέων. Είχε εφαρµοστεί και παλαιότερα στα θέµατα βίας. Στα γήπεδα δηµιουργήθηκαν προβλήµατα, πολλά νέα παιδιά κατέληξαν
στη φυλακή, ενώ άλλα αθωώθηκαν, ενώ δεν έπρεπε, γιατί είναι
δύσκολο να αποφασιστεί να φυλακιστεί κάποιος γι’ αυτό το αδίκηµα. Υπάρχουν πάντως και από τη διεθνή πρακτική πολλά παραδείγµατα για το πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί αυτό το θέµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Επίσης, συγχωρείστε µε δεν άκουσα, θα πληρώνονται τελικά
οι δικαστές από τα εισιτήρια; Αυτό είναι που δεν ξεκαθαρίστηκε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όχι δεν ισχύει αυτό. Ούτως ή άλλως
έχουµε πει ότι δεν θα ισχύει για δύο χρόνια.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ: Τελικά αποσύρθηκε; Εντάξει, ωραία, ξεκαθαρίστηκε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Γεώργιος Πάντζας, από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το θέµα της οπαδικής βίας και η αντιµετώπισή της θα πρέπει να ενώνει και όχι να
χωρίζει. Αυτό για όλα όσα έχουν ακουστεί µέχρι τώρα.
Είναι ένα φαινόµενο µε παγκόσµιες διαστάσεις που, δυστυχώς, λαµβάνει χώρα ακόµα και στα πιο προηγµένα και οργανωµένα κράτη, ακόµα και σε χώρες που η παιδεία, καθώς και η
αθλητική διαπαιδαγώγηση των νέων αποτελούν προτεραιότητα
του κοινωνικού κράτους.
Εδώ, όµως, στη δική µας χώρα, τη χώρα των µνηµονίων, των
κοινωνικών αντιθέσεων, των κοινωνικών αυτοµατισµών, αποτελεί
ωρολογιακή βόµβα έτοιµη να εκραγεί. Τα γήπεδα και τα στάδια
που συγκεντρώνουν µεγάλες λαϊκές µάζες, έχουν µετατραπεί σε
αρένες, που µέσα κι έξω απ’ αυτές ζει και βασιλεύει ένα παράπλευρο και παρασιτικό σύστηµα ανοµίας. Αρένες δηλαδή µε οργανωµένους στρατούς µέσα κι έξω απ’ αυτούς. Τι έχει, λοιπόν,
συµβεί στη χώρα αυτή και δεν καταφέραµε να περιορίσουµε το
φαινόµενο;
Γιατί ενώ η πολιτεία ψήφιζε νόµους και µάλιστα δρακόντειους
δεκαετίες τώρα, αυτοί δεν εφαρµόστηκαν ποτέ; Γιατί ενώ σε
άλλες χώρες -ευρωπαϊκές και µη- βλέπουµε οικογένειες στα γήπεδα να απολαµβάνουν έναν αγώνα, εδώ δεν περνάνε ούτε απ’
έξω από τα γήπεδα;
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Η εξήγηση είναι απλή. Η αλληλοεξυπηρέτηση των δύο παικτών, από τη µία των µεγαλοεπιχειρηµατιών που µε τη βοήθεια
του παλιού δικοµµατισµού επένδυσαν στην εξαθλίωση, τη φτώχεια, την ανέχεια και το φόβο, προκειµένου στις πλάτες ενός
αθλητικού συλλόγου να περάσουν τα οικονοµικά του συµφέροντα και από την άλλη η ίδια η πολιτική που θεώρησε όλα αυτά
τα χρόνια το γήπεδο ως κυµατοθραύστη των πραγµατικών κοινωνικών συγκρούσεων και το πεδίο εκτόνωσης της λαϊκής οργής,
προκειµένου να ενισχύσει το σκληρό σύστηµα των πελατειακών
σχέσεων που δηµιούργησε η ίδια.
Χρειάζεται, λοιπόν, µεγάλη και εντατική προσπάθεια απ’ όλους
για να αντιµετωπιστεί η βία. Χρειάζεται τη συµµετοχή όλων των
τοµέων ενός οργανωµένου κράτους δικαίου. Δηλαδή χρειάζεται
τόλµη για ρήξη.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, και το Υπουργείο κάνει την αρχή. Κάνει
ένα πρώτο βήµα σε αυτήν την κατεύθυνση µε το παρόν νοµοσχέδιο, ένα βήµα θαρραλέο και ουσιαστικό, µε αυστηρές ποινές και
υψηλά διοικητικά πρόστιµα σε όσους εµπλέκονται σε φαινόµενα
βίας. Μπαίνει τέλος στη συλλογική και αόριστη ευθύνη που λειτούργησε ως εργαλείο συγκάλυψης αξιόποινων πράξεων, σε αντίθεση µε τα όσα ακούστηκαν από τους προηγούµενους οµιλητές.
Η ευθύνη προσωποποιείται και ο καθένας αναλαµβάνει τις ευθύνες τους. Από δω και πέρα ο φίλαθλος κόσµος θα γνωρίζει
ποιος διέπραξε τι, αλλά και ποιος επέβαλε την όποια ποινή ή πρόστιµο.
Ο αρµόδιος Υπουργός για τον αθλητισµό αναλαµβάνει την ευθύνη της επιβολής αυτών των προστίµων. Είµαι βέβαιος ότι µε
τη ρύθµιση αυτή εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας,
αφού κανείς Υπουργός δεν θα θελήσει να παρεκκλίνει της νοµοθεσίας, γιατί θα γνωρίζει ότι αν το πράξει, θα του αποδοθεί η ευθύνη.
Μπαίνει τέλος, λοιπόν, στο «δεν είδα, δεν άκουσα, δεν είναι η
αρµοδιότητά µου». Όλοι αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους. Μπαίνει τέλος στην ασυδοσία της περίφηµης αυτονοµίας της ΕΠΟ,
χωρίς όµως να θίγουµε το αυτοδιοίκητο και την οργάνωση του
αθλήµατος στη βάση των κανονισµών των διεθνών και ευρωπαϊκών οµοσπονδιών.
Καµµία ΕΠΟ, καµµία αθλητική οµοσπονδία δεν θα αποτελεί νησίδα στον ωκεανό απέναντι στο Σύνταγµα και τους νόµους και
συγκεκριµένα απέναντι στο άρθρο 15. Απευθύνοµαι τόσο στην
Αντιπολίτευση όσο και στη Συµπολίτευση.
Η ελληνική Κυβέρνηση και ο αρµόδιος Υπουργός διαβουλεύτηκαν και συζήτησαν σε ανοικτή γραµµή µε την UEFA και τη FIFA.
Τα ουσιαστικότερα ζητήµατα έχουν συµφωνηθεί και τεθεί στο
νόµο. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας κίνδυνος αποβολής των ελληνικών οµάδων, όπως πολλοί κινδυνολογούσαν. Καλόπιστα, λοιπόν, πρέπει να συναινέσουµε όλοι σε αυτό και να πάµε παρακάτω.
Το νοµοσχέδιο βάζει φραγµούς στο κλίµα της όξυνσης, κλίµα
που ανατροφοδοτείται από τις αθλητικές εφηµερίδες, τους
αθλητικούς ραδιοσταθµούς, αλλά και τις διοικήσεις. Συµµαζεύεται το τοπίο που έχει δηµιουργηθεί µε τις φίλαθλες οργανώσεις
οµάδων. Το σηµαντικότερο, όµως, που κάνει το νοµοσχέδιο αυτό
είναι το µήνυµα που περνάει σχετικά µε τη βούληση του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για καµµία ανοχή στην ανοµία και σε
κάθε αξιόποινη πράξη.
Κλείνω µε το εξής: Το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αποτελεί πρόκληση για όλους εµάς. Ανεβάζει τον πήχη και
θέτει προ των ευθυνών πρώτα-πρώτα την ίδια την πολιτεία. Είναι
στο χέρι όλων των εµπλεκοµένων φορέων το νοµοσχέδιο αυτό
να πετύχει στην εφαρµογή του. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα.
Οφείλουµε να στηρίξουµε την προσπάθεια του κυρίου Υπουργού, γιατί η αθλητική βία αφορά όλους µας και τον καθένα ξεχωριστά. Αφορά τη νεολαία µας, την κοινωνία, τον ίδιο τον
αθλητισµό ως αγαθό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Μαρία Τριανταφύλλου από το ΣΥΡΙΖΑ έχει
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τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αρχίσουµε να µιλάµε για το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σηµεία, σταχυολογώντας ό,τι ακούστηκε στη
συζήτηση.
Πρώτον, ακούστηκε ακόµη µια φορά ότι πρόκειται για µια κυβέρνηση «Ιανό», µια κυβέρνηση µε δύο πρόσωπα, αλλά και για
τις πολλαπλές φωνές που ακούγονται πάντοτε στον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριοι συνάδελφοι, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει χτυπήσει σιωπητήριο.
Υπάρχει δηµοκρατία, αλλά υπάρχει και συλλογική υλοποίηση των
συλλογικών αποφάσεων.
Δεύτερον, σχετικά µε τη διαπραγµάτευση, υπάρχει µία Κυβέρνηση που εκλέχτηκε πρόσφατα. Υπάρχει µια πληθώρα εξηγήσεων. Ο καθένας δίνει τη δική του εκδοχή -λογικό- για το τι σηµαίνει αυτή η λαϊκή εντολή. Πάντως, είναι σίγουρο ότι η Κυβέρνηση δεν µπορεί να ψηφίσει µέτρα τα οποία καταψηφίστηκαν
από τον ελληνικό λαό στις 25 Ιανουαρίου 2015.
Τρίτον, για το αν έχουµε πάρει θέση σε σχέση µε το φασισµό,
πράγµατι όλες οι πτέρυγες της Βουλής έχουν πάρει θέση και
πρέπει να πάρουν θέση. Πιστεύω, όµως, ότι πρέπει να πάρουµε
θέση, ας πούµε, και για τον ιµπεριαλισµό, που µε µια σειρά από
«δηµοκρατικές» εισβολές πυροδοτεί και εκτρέφει τον φασισµό.
Πρόκειται για εισβολές σε µία σειρά από κυρίαρχες χώρες και
βίαιη αλλαγή συνόρων. Πρώτα οι ιµπεριαλιστικές επιθέσεις και
µετά συµπάθεια, ακτιβισµοί και ΜΚΟ προς τους ταλαίπωρους
λαούς!
Τέλος, για τις µεγαλοστοµίες που ακούστηκαν, συµφωνώ απόλυτα ότι κανένας µας δεν µπορεί να χρησιµοποιεί µεγαλοστοµίες
και δεν µπορεί να χρησιµοποιεί κανένας µεγαλοστοµίες, όταν δεν
µπορεί και να φτιάχνει συσχετισµούς και να τροποποιεί πράγµατα. Και αυτό, πιστέψτε µε, αποτελεί σκληρή αυτοκριτική.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, η ανάγκη θεραπείας ή τουλάχιστον άµβλυνσης φαινοµένων βίας που γιγαντώθηκαν το τελευταίο διάστηµα είναι η αιτία ύπαρξης αυτού του νοµοσχεδίου. Και
έρχεται και αυτό το νοµοσχέδιο να βάλει το λιθαράκι του στην
προσπάθεια για αποκατάσταση του δικαίου, που είναι παλλαϊκό
αίτηµα, στην άποψη ότι η φαυλότητα δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή.
Ο αθλητισµός ως κοινωνικό αγαθό και µάλιστα συνταγµατικά
κατοχυρωµένο, που κάθε πολίτης θα πρέπει να απολαµβάνει τα
ωφελήµατά του στην υγεία, στην κοινωνικοποίηση, αλλά και ως
προς την εµπέδωση των δηµοκρατικών διαδικασιών µέσα απ’ τις
συλλογικότητες των οµάδων, αλλά και τους κανόνες και τη συνδιαµόρφωσή τους, σήµερα έχει αλλάξει όψη. Αποτελεί θερµοκήπιο διαφθοράς, βίας, οικονοµικών ανταγωνισµών, πελατειακών
σχέσεων, φυτώριο που αναπτύσσονται φαινόµενα ρατσισµού και
εκφασισµού, φαινόµενα ανισοτήτων µεταξύ οικονοµικά ισχυρών
και αδυνάτων, µεταξύ κέντρου και περιφέρειας, φαινόµενα ντόπινγκ.
Τα είπαµε και στην επιτροπή ότι είναι ενδεικτικό ποιες οµάδες
πρωταγωνιστούν σε διεθνείς αγώνες και πρωταθλήµατα. Παρατηρούµε ότι όσο λαοφιλέστερο είναι το άθληµα -παραδείγµατος
χάριν το ποδόσφαιρο, που έχει πολύ δυναµική επιρροή στον φίλαθλο κόσµο και στο λαϊκό αίσθηµα- τόσο εντονότερα είναι τα
φαινόµενα βίας.
Αποδίδεται -και ορθώς, κατά την άποψή µου- ως αιτία των προαναφερόµενων νοσηρών και επικίνδυνων φαινοµένων η εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού και του ποδοσφαίρου, φυσικά. Όσο
γιγαντώνεται η εµπορευµατοποίηση τόσο φθίνουν οι ταυτοτικές
έννοιες του αθλητισµού, η ευγενής άµιλλα, η συλλογικότητα, η
διαφάνεια και η δηµοκρατική του λειτουργία.
Το νεοφιλελεύθερο µοντέλο του εµπορευµατοποιηµένου
αθλητισµού υποστηρίχθηκε από ένα νοµικό καθεστώς -όχι µόνο
σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο- που από τη µια
απελευθέρωνε την αθλητική αγορά και από την άλλη διοργάνωνε
διεθνείς αγώνες, αλλά και εθνικά πρωταθλήµατα µε τρόπο ώστε
να χωρούν και να συµµετέχουν λίγοι και εκλεκτοί και σίγουρα οικονοµικά ισχυροί. Σε αυτό το πλαίσιο χωράει το στοίχηµα, µε
όποια µορφή, ο δανεισµός παικτών, η οικονοµική ανοµία και
πολλά άλλα.
Η κριτική ότι το νοµοσχέδιο δεν ακουµπάει τις αιτίες του φαι-
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νοµένου είναι σωστή, αλλά όλοι κατανοούµε πόσο δύσκολη και
καθόλου ανώδυνη είναι και η αντιµετώπιση των συνεπειών. Και
αυτό γιατί θα υπάρξει και υπάρχει ευθεία αντιπαράθεση µε παραγοντισµούς και αυθαιρεσίες.
Πέρα από το ότι, κατά την άποψή µου, χρειάζεται µια ευρεία
συζήτηση για τον επαγγελµατικό αθλητισµό, να αποτιµηθεί ο
ρόλος του, τα οικονοµικά του, οτιδήποτε και όχι µόνο στον δυτικό κόσµο, όχι στον καπιταλισµό, αλλά και όπου λειτούργησαν
–αν λειτούργησαν διαφορετικά- και µετά να µιλήσουµε για πιθανούς τρόπους µετάβασης, θα σταθώ στο ίδιο το νοµοσχέδιο που
εδράζει τη στόχευσή του, κυρίως, σε επείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση της βίας.
Βασικά του σηµεία είναι η αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων σε αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, που δεν συµβάλλουν
στην αντιµετώπιση της βίας, µε τα πρόστιµα που επιβάλλονται,
είναι πιο αυστηρά, µε την αναβολή αγώνων, αν κριθεί αναγκαίο.
Επίσης, περιλαµβάνει τη χρήση καµερών και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ως προϋπόθεση για συµµετοχή οµάδων σε επαγγελµατικά πρωταθλήµατα. Είναι µέτρα που είχαν νοµοθετηθεί και
στο παρελθόν. Η ειδοποιός διαφορά, όµως, τώρα είναι ότι µε το
νοµοσχέδιο επιβάλλονται κυρώσεις, δηλαδή δεν αδειοδοτούται
τα γήπεδα, αν δεν ολοκληρωθεί η εγκατάστασή τους και δεν διασφαλιστεί η λειτουργία τους. Επιβάλλονται χρηµατικές ποινές σε
ΜΜΕ που προβάλλουν ή ωθούν στη βία.
Επίσης, θωρακίζεται και ενισχύεται ένα νοµοθετικό πλαίσιο,
για να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο στρατολόγησης, οργάνωσης
δηλαδή οπαδών και οπαδικών στρατών από αθλητικές ανώνυµες
εταιρείες.
Επιβάλλεται η λειτουργία της νοµιµότητας µε την απαγόρευση
διάθεσης εισιτηρίων, καθώς και την απαγόρευση λειτουργίας και
στέγασης συνδέσµων φιλάθλων, όταν δεν λειτουργούν µε το νόµιµο καθεστώς.
Προβλέπεται η υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΟ στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού.
Είναι σηµαντικότατο σηµείο παρέµβασης, ως προς την αθλητική δικαιοσύνη, το γεγονός ότι προβλέπεται ανασυγκρότηση
πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργάνων του ποδοσφαίρου, που
θα αποτελούνται πλέον από τακτικούς δικαστές. Διάβασα στη
νοµοθετική ρύθµιση που µας ήρθε τώρα ότι είναι τριετής η θητεία τους και δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης.
Νοµίζω ότι χρειάζεται να δούµε όσο γίνεται καλύτερα ασφαλιστικές δικλίδες, για να προλάβουµε αυθαιρεσίες. Ειπώθηκαν κάποιες ενστάσεις και από άλλους συναδέλφους.
Και φυσικά πρέπει να πω ότι επειδή προσωπικά τάσσοµαι και
ιδεολογικά και πολιτικά µε την άποψη της κεντρικής εκπόνησης
του σχεδιασµού και της υλοποίησης των θεµάτων της παιδείας,
της υγείας, του αθλητισµού κ.λπ., νοµίζω ότι θα πρέπει να επιµείνουµε σε αυτό.
Παρά τη διαφορετική ιδεολογική θεώρηση, καταγωγή και έκφραση του καθενός µας, νοµίζω πραγµατικά πως θα έπρεπε να
στηριχθεί το σηµερινό νοµοσχέδιο. Δεν είναι εύκολο να το πεις
για όλα τα νοµοσχέδια αυτό. Δεν είναι εύκολο να το πεις για την
πλειοψηφία των νοµοθετηµάτων. Νοµίζω, όµως, ότι η στήριξη
του νοµοθετήµατος είναι αναγκαία, γιατί µπορεί να βάλει φρένο
όχι απλά στη βία, αλλά να είναι η απαρχή, ένα πρώτο φρένο σε
αυτό που λέµε «µπίζνα» στο χώρο του αθλητισµού.
Και νοµίζω ότι είναι καιρός οι πολίτες να εµβαπτίζονται µέσω
του αθλητισµού στις κοινωνικές αρετές, στη συλλογικότητα και
πάνω απ’ όλα στη δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βρισκόµαστε σήµερα µπροστά σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο ξεφεύγει κάπως από τον χαρακτήρα και τον τρόπο συζήτησης που
µέχρι τώρα είχαµε κάνει σε άλλα νοµοσχέδια σε αυτήν την Αίθουσα της Ολοµέλειας.
Βλέπουµε την Αντιπολίτευση, αλλά και τα µέσα µαζικής ενη-
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µέρωσης και το σάπιο κατεστηµένο που κερδοσκοπεί για δεκαετίες στον αθλητισµό να προσπαθούν να αντιµετωπίσουν αυτή την
κυβερνητική πρωτοβουλία µε έναν συνηθισµένο όµως τρόπο.
Από τη µία µε χλευασµό και απαξίωση ότι δήθεν όλα είναι ανώφελα και τα έχουµε ξανακούσει, και από την άλλη καλλιεργώντας
ένα κλίµα φόβου και τρόµου, ταυτίζοντας ουσιαστικά τις ενέργειες εξυγίανσης τους αθλητισµού και του ποδοσφαίρου µε περιθωριοποίηση της χώρας από τον διεθνή χάρτη. Γνωστά και
γνώριµα, ίσως και αναµενόµενα όλα αυτά.
Εδώ, όµως, καλούµαστε να συζητήσουµε και να τοποθετηθούµε όλοι µας ανοικτά και συγκεκριµένα επί της αρχής, διότι η
θέση που πρέπει να πάρει το Κοινοβούλιο οφείλει να είναι ξεκάθαρη απέναντι σε ένα τρίγωνο διαπλοκής, διαφθοράς, παρανοµίας ανάµεσα στο κράτος, στους µεγαλοπαράγοντες του ποδοσφαίρου και στις παράνοµες οικονοµικές δραστηριότητες.
Θέλουµε τον παράνοµο τζόγο και το στήσιµο των αγώνων; Θέλουµε όλα να δουλεύουν για το στοίχηµα; Θέλουµε να είναι όλα
εµπορευµατοποιηµένα; Θέλουµε δηλαδή µε λίγα λόγια τη νεοφιλελεύθερη εκδοχή, η οποία έχει µεταφερθεί και στο ποδόσφαιρο, για να υλοποιηθεί εκείνο που έχουµε ακούσει πολλές
φορές για τον αθλητισµό -ειδικότερα το ποδόσφαιρο αν θέλετεεικόνα σου είµαι κοινωνία και σου µοιάζω;
Δεν θέλουµε, λέµε, όλοι, αλλά βλέπουµε ότι µετά δεν είµαστε
και όλοι µαζί ούτε στη συζήτηση, αλλά πολύ περισσότερο στην
εφαρµογή. Θέλουµε το γήπεδο ένα κατ’ αρχήν δηµόσιο κοινωνικό χώρο να κηδεµονεύεται όχι από το οπαδικό κίνηµα, αλλά
από ιδιωτικούς στρατούς και να µετατρέπεται σε πεδίο πόρωσης
και µάχης µε θύµατα;
Σε αυτό οφείλουµε να είµαστε ανυποχώρητοι. Η πολιτεία πρέπει να παρέµβει και µάλιστα δραστικά µε οποιοδήποτε κόστος,
µε οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Και σε µια οριακή κατάσταση,
την οποία αναγνώριζαν όλοι µέχρι τώρα, αλλά προσπαθούσαν
να την ξορκίσουν µε αγιασµούς και ευχολόγια, οφείλει ο καθένας
να αναλάβει ευθύνες.
Έχουν ευθύνες οι διοικήσεις των συλλόγων απέναντι στους
συνδέσµους των οργανωµένων οπαδών ή απέναντι στους διαιτητές. Δεν γίνεται όλη η κοινωνία να συζητάει για ελεγχόµενους
στρατούς και κάθε τρία χρόνια να ξεσπάει νέο σκάνδαλο στηµένων αγώνων και εµείς να κρυβόµαστε πίσω από σοβαροφανή –
ίσως- επιχειρήµατα. Έχουν ευθύνη τα αρµόδια σώµατα και οι
φορείς για τη µη τήρηση κανόνων και νόµων; Λέµε ότι έχουν.
Η κατάσταση του επαγγελµατικού αθλητισµού αποδεικνύει την
αποτυχία µιας τακτικής που κρυβόταν πίσω από έγνοιες όπως το
αυτοδιοίκητο, για να αποποιείται τις ευθύνες της. Τώρα το αυτοδιοίκητο καµµιά φορά γίνεται και αυτόνοµο και αυτονοµηµένο,
αλλά έχει ευθύνη και το σύστηµα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Σκεφθείτε εάν υπάρχουν άλλες εκποµπές ενηµερωτικού χαρακτήρα που δίνονται ραντεβού για ξύλο ανάµεσα σε ανθρώπους που έχουν πολιτικές ή και ιδεολογικές καµµιά φορά διαφορές.
Και τελικά έχει ευθύνη η πολιτεία; Έχει. Και θα κριθούν τόσο
οι προηγούµενες κυβερνήσεις στη διαδικασία κάθαρσης του
αθλητισµού που επιχειρείται, όσο και η σηµερινή από την πολιτική βούληση που χρειάζεται να επιδείξει και εγώ πιστεύω ότι θα
την επιδείξει.
Τονίζω µόνο ορισµένα σηµεία του νοµοσχεδίου: Στα τρία
πρώτα άρθρα αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε συλλόγους ανώνυµες εταιρείες, συνδέσµους και µέσα µαζικής ενηµέρωσης που
ως ηθικοί αυτουργοί σπρώχνουν για βίαιες ή ρατσιστικές εκδηλώσεις, σε συλλόγους που αρνούνται να συµµορφωθούν στην
υποχρέωση να χορηγούν ηλεκτρονικό εισιτήριο -ένα ακόµη
µέτρο θεσπισµένο και χρόνιο αίτηµα όλων που δεν υλοποιήθηκε
αποκλειστικά λόγω πολιτικής απροθυµίας- και σε συνδέσµους
που δεν λειτουργούν νόµιµα, γιατί κάτι παράνοµο έχουν στο
µυαλό τους.
Προσέξτε, όµως, αυτές οι κυρώσεις, από τα µεγάλα πρόστιµα
µέχρι τη διακοπή ή την αναστολή αγώνων ή ακόµα και την ανάκληση αδειών, πρέπει να εφαρµοστούν. Το νοµοσχέδιο λέει ότι
θα εφαρµοστούν, ο Υπουργός λέει ότι θα εφαρµοστούν πρέπει,
όµως, να το δούµε.
Και ακόµη περισσότερο κάθε πλήγµα σε αυτό το κατεστηµένο
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θα θρέφει επί της ουσίας το δικαίωµα κάθε ανθρώπου στην
άθληση. Ποσά που εισπράττονται από τα πρόστιµα θα διατίθενται για την ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισµού και της αθλητικής παιδείας.
Στο άρθρο 6 και 7 το νοµοσχέδιο επιχειρεί να χτυπήσει ευθέως
το στήσιµο των αγώνων. Από τη µια µέσω του ελέγχου και της
γνωστοποίησης από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού
της περιουσιακής κατάστασης διαιτητών, βοηθών διαιτητών και
παρατηρητών διαιτησίας, από την άλλη µέσω της κοινοποίησης
στον αρµόδιο Υπουργό και στην Επιτροπή Επαγγελµατικού
Αθλητισµού των εκθέσεων των διεθνών οργάνων για τους ύποπτους αγώνες, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά και της αφαίρεσης ύποπτων οµάδων από τα στοιχηµατικά κουπόνια.
Καλά όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, όµως, τώρα, σήµερα η έρευνα
για την εγκληµατική οργάνωση στο χώρο του ποδοσφαίρου έχει
αντικείµενο τα στηµένα παιχνίδια. Αυτό το βλέπουµε τώρα στις
εφηµερίδες και στα πρωτοσέλιδα.
Υπάρχει, λοιπόν, απ’ ό,τι φαίνεται εγκληµατική οργάνωση. Απ’
ό,τι δείχνουν τα πράγµατα προχωράει η έρευνα, αλλά τι γίνεται
µε τα στηµένα παιχνίδια αν δεν τιµωρούνται οι οµάδες που στήνουν παιχνίδια και µάλιστα σε ένα πρωτάθληµα µηδενικής ουσιαστικά αξιοπιστίας; Μαζί µε τα στηµένα έχουµε και τις αποχωρήσεις δύο οµάδων από το πρωτάθληµα που αυτό σηµαίνει µοίρασµα σε κάποιους βαθµών που µπορεί να έχει µια διαφορά
εννιά βαθµών από τον έναν ως τον άλλο. Έχουµε παράλληλα και
αυτούς που κερδίζουν κάποιους αγώνες µε κάποιους άλλους
τρόπους που περιγράφεται στην έρευνα που γίνεται για την εγκληµατική οργάνωση. Θα σας πω ότι έξι ή και εννιά βαθµούς κάποιοι κέρδισαν και κάποιοι έχασαν.
Και θα πω, τι κάνει η ΕΠΟ; Και θα µου πείτε η ΕΠΟ έχει το αυτοδιοίκητο. Τι κάνει, όµως, η πολιτεία, τι κάνει το Υπουργείο; Γιατί
πρέπει, αφού είναι τυφλή, κουφή και αποστασιοποιηµένη η ΕΠΟ,
να αναλάβει ευθύνη το Υπουργείο και έχει αναλάβει την ευθύνη,
αλλά πρέπει να τη φέρει σε πέρας. Τι κάνει η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού; Υπάρχει; Και αν υπάρχει, γιατί µόνο σε εκποµπές βγαίνει και λέει και δεν ανοίγει τα συρτάρια και δεν
ξεκινά τις διαδικασίες; Γιατί το πρωτάθληµα σε λίγο θα τελειώσει
και κάποιος θα υπογράψει την επικύρωση και το κλείσιµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, αν είναι εύκολο, ζητώ την ανοχή
σας για ένα λεπτό.
Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Γιατί αν κλείσει αυτό κλείνουν οι υποθέσεις όσον αφορά το αθλητικό. Και θα είναι αυτό µια προσηµείωση, αν θέλετε. Και προχωρά παραπέρα η υπόθεση και το
νοµοσχέδιο είναι καλό, αλλά η πραγµατικότητα προχωρεί χωρίς
να το λαµβάνει υπ’ όψιν.
Να ανοίξει, λοιπόν, τα συρτάρια η ΕΠΟ. Ο Υπουργός οφείλει
να ελέγξει, να τους σπρώξει και να τους ενεργοποιήσει. Και το
λέει αυτό όλη η κοινωνία, ακόµα και οι πιο φανατικοί, ακόµη και
εκείνοι που δεν είναι φίλαθλοι, αλλά είναι οπαδοί.
Ειδικά στο Ηράκλειο –και θα το αναφέρω αυτό, κύριε Υπουργέ- ακούγεται πιο πολύ γιατί το Ηράκλειο είχε δύο οµάδες, δηλαδή τον Εργοτέλη και τον ΟΦΗ ή τον ΟΦΗ και τον Εργοτέλη
στο πρωτάθληµα της πρώτης εθνικής και υπάρχει η πεποίθηση,
όχι µόνο η υποψία, ότι όχι µε αντικειµενικά κριτήρια και οι δύο
αυτές οµάδες βρίσκονται έξω και δεν εκπροσωπείται αυτός ο
τόπος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο καθένας από εµάς µπορεί να έχει τη
γνώµη του, την πολιτική τοποθέτηση γενικά για τον αθλητισµό
και ειδικότερα για τα επιµέρους. Αλλά τα θέµατα της καταπολέµησης της βίας, του ρατσισµού, της διαφθοράς και της ασυδοσίας στο ποδόσφαιρο πρέπει να µας βρουν ενωµένους. Και
νοµίζω ότι, παρά τις διαφορές που υπάρχουν σήµερα στην Αίθουσα, µπορεί να υπάρξει µια οµόθυµη και µία συντονισµένη
προσπάθεια εφόσον υπάρχει η βούληση από την Κυβέρνηση και
από το συγκεκριµένο Υπουργείο και τον συγκεκριµένο Υπουργό,
τον κ. Κοντονή, να προχωρήσουν όλα αυτά. Προϋπόθεση, όµως,
είναι –και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και
για την ανοχή- να ξεκινήσει τώρα όχι αύριο και να µην κλείσει το
πρωτάθληµα πριν παρθούν µέτρα. Αυτό νοµίζω ότι θα είναι λυδία
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λίθος και ένα βασικό κριτήριο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Θεοχάρη, περιµένετε για λίγο.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος συνάδελφος κ. Καραθανασόπουλος έχει ζητήσει
τον λόγο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Πολύ σύντοµα η Κυβέρνηση φρόντισε να µας επιβεβαιώσει,
κύριε Πρόεδρε, και σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόλαβε να µας δώσει
κανένα «σκονάκι» ο κ. Τσακαλώτος, γιατί έµπαινε στην Αίθουσα
την ώρα που γινόταν η πρωτολογία µας. Επιβεβαιωθήκαµε από
την κοινή δήλωση του κ. Γιούνκερ µε τον κ. Τσίπρα, που δόθηκε
στη δηµοσιότητα λίγο αργότερα. Τι λέει σε αυτήν την κοινή δήλωση; Λέει ότι καταγράφηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία η πρόοδος που έχει σηµειωθεί στις συνοµιλίες µεταξύ Ελλάδας και
εταίρων πάνω στο ζήτηµα της αναλυτικής δέσµης µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση.
Κύριε Πρόεδρε, η αξιολόγηση, κατά τη γνώµη της Κυβέρνησης, δεν είχε καταργηθεί µαζί µε την τρόικα και τα µνηµόνια; Φαίνεται πως δεν καταργήθηκε, όπως δεν καταργήθηκαν κι άλλα
πράγµατα.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Η πέµπτη αξιολόγηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Από αυτήν την άποψη,
ιδιαίτερη µνεία έγινε για το συνταξιοδοτικό και για την αγορά εργασίας. Έτσι, λοιπόν, οι κόκκινες γραµµές ξεθώριασαν και έγιναν
ροζ.
Συνεχίζονται λοιπόν οι ανατροπές στο ασφαλιστικό, στο όνοµα
της βιωσιµότητας. Κάθε φορά η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
ήταν το πρόσχηµα, το όχηµα για να περάσουν νέα αντιασφαλιστικά µέτρα. Έτσι λοιπόν στο όνοµα αυτό θα έχουµε νέες µειώσεις στις συντάξεις και αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότησης.
Κατά συνέπεια η µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό γίνεται όχι για
να βελτιωθεί η θέση των συνταξιούχων, αλλά όπως λέγεται στη
δήλωση για να αποφευχθεί η φτώχεια στην τρίτη ηλικία. Δηλαδή,
τι να κάνετε; Ένα δίχτυ προστασίας από τη φτώχεια, όπως η λεγόµενη «εθνική σύνταξη» των 360 ευρώ του κ. Λοβέρδου.
Όσον αφορά τώρα την αγορά εργασία, η όλη συζήτηση γίνεται
όχι στο να αποκατασταθούν οι απώλειες από τα µνηµόνια, όχι
στο να παρθούν πίσω οι ανατροπές, οι οποίες έγιναν στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές συµβάσεις, αλλά για να κινηθεί στην ίδια ακριβώς ρότα. Ποια ρότα δηλαδή; Να δηµιουργήσουµε ένα µοντέρνο και αποτελεσµατικό σύστηµα, που θα κατοχυρώνει την ανταγωνιστικότητα και θα πληροί τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα, δηλαδή συνέχιση στην ίδια ρότα των µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασία για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Κατά συνέπεια, κύριε Πρόεδρε, η διαφαινόµενη συµφωνία θα
φέρει ένα νέο αντεργατικό, αντιλαϊκό µνηµόνιο. Έτσι λοιπόν καµµία αυταπάτη. Σήµερα κιόλας πρέπει να οργανωθεί η πάλη του
λαού, η λαϊκή αντεπίθεση, που θα στοχεύει στον πραγµατικό αντίπαλο, δηλαδή στο κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις που την υπηρετούν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Θεοχάρης Θεοχάρης από το Ποτάµι έχει τον
λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με µεγάλη µου λύπη παρακολούθησα τον αρµόδιο Υπουργό
κ. Κοντονή να κάνει µία στροφή εκατόν ογδόντα µοιρών και ενώ
ξεκίνησε µε όνειρα, που αποδείχθηκαν τρελά και απατηλά, να πατάξει τη βία στα γήπεδα και να έχει τη δυνατότητα της πραγµατικής τιµωρίας των οµάδων, να τις αναγκάσει να συµµορφωθούν
µε τις δράσεις καταπολέµησης της βίας και να παίξουν ενεργό
ρόλο στην καταπολέµησή της, αντί λοιπόν να τα κάνει αυτά, τις
αφήνει, ενδεχοµένως, να συνεχίσουν τις παλιές πρακτικές, όπως
σε κάποιες περιπτώσεις ακόµη και να ενθαρρύνουν τη βία.
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Με µεγάλη µου λύπη λοιπόν παρακολούθησα τον κ. Κοντονή
να υποκύπτει. Υπέκυψε ακούγοντας τις φωνές που του έλεγαν
να σκύψει το κεφάλι στους τρεις θεσµούς, FIFA, UEFA, FIBA, να
µην κάνει µονοµερείς ενέργειες, να κάνει ό,τι του ζητούν οι κατακτητές, να κάνει τον ελληνικό αθλητισµό προτεκτοράτο, να συνεχίσει η χώρα να υποκύπτει ούτε καν σε µνηµόνιο, αλλά στο
καταστατικό των τριών θεσµών.
Με την εθνική κυριαρχία καταρρακωµένη, ο κ. Κοντονής έκανε
ακόµη και συναντήσεις µε τεχνικά κλιµάκια. Άκουσον άκουσον!
Τους έδωσε όλα τα στοιχεία που του ζήτησαν, σε πνεύµα συνεργασίας, τους έστειλε το νοµοσχέδιο, έκανε αλλαγές προκαταβολικά για να τους ευχαριστήσει, αλλά και πάλι ό,τι και να έκανε,
δεν τους ήταν αρκετό.
Οι θεσµοί, πιστοί στον ποδοσφαιρικό και µπασκετικό νεοφιλελευθερισµό και στη νέα διεθνή αθλητική τάξη πραγµάτων, επέµειναν να διαφυλάξουν την ασυδοσία τους και να αφαιρέσουν
κάθε µέσο που ο κυρίαρχος λαός, µέσω του Υπουργού του, θα
είχε στη διάθεσή του, για να καταπολεµήσει τη βία. Σε µία κίνηση
που έγινε, για να χτυπήσει ηθικά αυτήν την Κυβέρνηση, έστειλαν
επιστολή ζητώντας συγκεκριµένες αλλαγές και διαγραφές από
τα άρθρα του νοµοσχεδίου του κυρίαρχου ελληνικού λαού -στο
άρθρο 1 πρώτη και τρίτη περίοδος και στο άρθρο 5 στις παραγράφους 1, 2 και 5- καθώς και προσθήκη νέου άρθρου στο νοµοσχέδιο, την οποία αναγκάστηκε να µεταφράσει από τα αγγλικά
που του την έστειλαν. Στα αγγλικά το νέο άρθρο!
Μάλιστα, οι θεσµοί την κοινοποίησαν και στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, παραβιάζοντας τη δεοντολογία των διαπραγµατεύσεων. Αδιανόητα πράγµατα, δεν έχουν ξανασυµβεί αυτά! Για του
λόγου το αληθές, σας καταθέτω στα Πρακτικά στα ελληνικά και
στα αγγλικά τις επιστολές των θεσµών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χάρης Θεοχάρης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Κοντονής έσκυψε το κεφάλι και µαζί του έσκυψαν το κεφάλι οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, το ελληνικό Κοινοβούλιο
και ο ελληνικός λαός, στο όνοµα του οποίου διαπραγµατεύεστε,
κύριοι της Κυβέρνησης, τόσο σκληρά. Ξέχασε το αθλητικό πρόγραµµά του ο ΣΥΡΙΖΑ για τη βία, αυτό το κοστολογηµένο πρόγραµµα αθλητικής σωτηρίας και υλοποιεί τις υπαγορευµένες
από τους ξένους πολιτικές. Είναι µία µαύρη ηµέρα για τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και είναι µαύρη ηµέρα για το ελληνικό Κοινοβούλιο!
Καλούµε έστω και τώρα, την ύστατη στιγµή και δεδοµένου
πως συνέπεσε –ευτυχώς!- να είναι στην Αθήνα και ο κ. Βαρουφάκης που γύρισε από το Παρίσι και οι κ.κ. Τσακαλώτος και Δραγασάκης αντίστοιχα από το Βερολίνο, να γίνει άµεσα σύσκεψη
µε τον Υπουργό, τον κ. Κοντονή και το οικονοµικό επιτελείο, για
να ενηµερωθεί για τις τεχνικές που ακολουθούµε µε τους έτερους θεσµούς, ώστε να έχουµε και εδώ ανάλογες επιτυχίες,
όπως αυτές που έχουµε µε τους υπόλοιπους θεσµούς στο οικονοµικό πεδίο. Είναι κρίµα αυτή η τεχνογνωσία να µην αξιοποιηθεί
στο έπακρο απ’ όλη την Κυβέρνηση. Είναι κρίµα να µένει στο
Υπουργείο Οικονοµικών!
Κρατήστε, όµως, µόνο αυτό, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης. Η κ. Βαλαβάνη χαρίζει σε καπνοβιοµηχάνους ιδιοκτήτες
ποδοσφαιρικών οµάδων 20 εκατοµµύρια µε τις ρυθµίσεις που πέρασε µαζί µε εσάς.
Ο κ. Κοντονής έµεινε µε τις κορόνες στο χέρι, όχι γιατί δεν
µπορεί να τα βάλει µε τους διεθνείς θεσµούς, αλλά γιατί δεν µπορεί να θίξει τα συµφέροντα των Ελλήνων ιδιοκτητών των ΠΑΕ και
ΚΑΕ. Δεν είναι το θέµα η χαρά που δίνουν οι εθνικές οµάδες,
όπως µας είπε στην πρωτολογία του. Και µετά θέλετε να µας πείσετε πως θέλετε και µπορείτε να τα βάλετε µε το λαθρέµπορο
στα τσιγάρα, τα ποτά ή τα καύσιµα, το µεγαλοφοροφυγά, το
µπαταχτσή στην Ελλάδα που έχει τα χρήµατά του στο εξωτερικό,
τον κλέφτη και τον κατσαπλιά;
Όµως, όταν το διακύβευµα είναι να µην πληρωθούν µισθοί και
συντάξεις για έναν ή περισσότερους µήνες, η Κυβέρνηση µπορεί
να το παίζει άνετα σκληρή και άτεγκτη. Εκεί δεν έχει πρόβληµα.
Όταν είναι για το συνταξιούχο των 700 ευρώ, δεν φοβάται καθόλου. Εάν δεν σοβαρευτείτε άµεσα, εάν δεν σταµατήσετε την κο-
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ροϊδία, εάν δεν διαπραγµατευθείτε αληθινά και όχι µέσω non
paper, το κακό που θα σας και θα µας βρει θα είναι ανείπωτο.
Και θα φταίτε για όλα εσείς!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µου έκανε εντύπωση ο επιθετικός λόγος του συναδέλφου που µίλησε προηγουµένως. Και
µου έκανε εντύπωση, διότι δεν έχω καταλάβει τι µας προτείνει ο
κύριος συνάδελφος. Μας προτείνει να µην έρθουµε σε µία συνεννόηση και µία διαπραγµάτευση µε τις διεθνείς οµοσπονδίες;
Διότι εγώ είχα καταλάβει στην επιτροπή άλλα πράγµατα ότι µας
πρότεινε το κόµµα του.
Στην επιτροπή µας προτείνατε, όχι µόνο να έρθουµε σε συνεννόηση και σε διαβούλευση, αλλά να ακολουθήσουµε και αυτά
που θα µας πουν, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν
οι ελληνικές οµάδες εκτός των ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων.
Σας θυµίζω δε ότι στην επιτροπή εσείς, κύριε Θεοχάρη,
δηλαδή το κόµµα σας, επιφυλαχθήκατε για ορισµένα άρθρα,
ακριβώς διότι δεν ήταν σαφής η θέση των διεθνών συνοµοσπονδιών. Σήµερα, λοιπόν, που η Κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει
έναν κύκλο διαβουλεύσεων, που έχει κάνει αυτές τις υποχωρήσεις που θεωρεί ότι δεν θίγουν τον πυρήνα του νοµοσχεδίου,
έρχεστε εσείς και µας λέτε στην Ολοµέλεια ότι δεν έπρεπε να
κάνουµε αυτές τις διαπραγµατεύσεις; Δεν έπρεπε να ανιχνεύσουµε τη δυνατότητα συµφωνίας;
Διότι σας λέω ότι πράγµατι µας έστειλαν αυτό το έγγραφο, το
οποίο καταθέσατε και είχε έρθει και σε όλα τα κόµµατα, µε τις
συγκεκριµένες απόψεις τους. Αυτές ήταν οι απόψεις τους. Από
ό,τι είδατε, όµως, από αυτό το έγγραφο και µετά τη συνεννόηση
που είχαµε, εµείς φέραµε κάτι άλλο ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Εποµένως, εµείς, κύριε Θεοχάρη, δεν ακολουθήσαµε τις οδηγίες τους και τις διαγραφές, αλλά συζητήσαµε µαζί
τους επί της προτάσεως την οποίαν θέσανε.
Δεν σας κρύβω ότι εκπλήσσοµαι, όχι µόνο µε αυτά που λέτε
εσείς σήµερα, διότι άλλα είχα προσλάβει ως άποψη του κόµµατός σας, αλλά εκπλήσσοµαι και από ένα έγγραφο το οποίο
διακινείται τις τελευταίες ώρες, που λέει ότι εµείς, παρά τη
συζήτηση η οποία έγινε στη Γενεύη πριν δύο µέρες και παρά το
γεγονός ότι αυτά τα οποία σας ανέφερα ήταν συµπεφωνηµένα,
θέλουµε να ακολουθηθεί τυφλά το έγγραφο το οποίο είχανε
στείλει.
Σας λέω λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν
πρόκειται να ακολουθήσει αυτήν τη γραµµή. Εποµένως δεν είναι
µία µαύρη µέρα. Εµείς εξαντλήσαµε τα περιθώρια και νοµίζω ότι
τα εξαντλήσαµε καλόπιστα.
Βρισκόµαστε, όµως, µπροστά σε µία κατάσταση, η οποία είναι
µία κατάσταση µη ερµηνεύσιµη. Διότι την πρόταση την οποίαν
σας έφερα σήµερα εγώ εδώ, την είχαµε συµφωνήσει σε όλα τα
σηµεία µε τους εκπροσώπους των οµοσπονδιών.
Δεν λέω κάτι εις βάρος σας φαντάζοµαι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Όχι, όχι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Πρώτον, λοιπόν, εµείς διαβουλευθήκαµε
και διαβουλευθήκαµε δηµόσια και ανοικτά όλα τα ζητήµατα τα
οποία έθεταν οι διεθνείς οµοσπονδίες.
Δεύτερον, εξαντλήσαµε κάθε περιθώριο συµφωνίας µε αυτά
τα οποία σας προτείναµε σήµερα.
Και τρίτον, µπορείτε τελικά να µας πείτε, εσείς θέλετε να
διαβουλευόµαστε ή δεν θέλετε; Θέλετε να έχουµε µία συνεννόηση ή δεν θέλετε; Διότι όπως το αντιλαµβάνοµαι, µας λέγατε
στην επιτροπή ότι καλό είναι να τις ακούσετε τις διεθνείς
οµοσπονδίες και να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν τις απόψεις τους
για να µην έχουµε αποκλεισµούς, και εδώ µας λέτε ότι σκύψαµε
το κεφάλι.
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Κύριε Θεοχάρη, ειλικρινά, από εσάς δεν το περίµενα, όχι µόνο
γιατί είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται εντός των πλαισίων της ευπρέπειας, αλλά και γιατί είχατε θητεύσει στην προηγούµενη Κυβέρνηση από υπεύθυνη θέση, που ξέρετε πολύ καλά
τι συµβαίνει και είσαστε κι εσείς µέρος εκείνου του προβλήµατος.
Λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ, τουλάχιστον τέτοιου είδους
τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση µε
αυτά που το κόµµα σας είχε πει, θα ήταν καλύτερο να παρακάµπτονται.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Κοντονή, δεν αντιλαµβάνεστε
µία λεπτή ειρωνεία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εφόσον
µε σχολίασε, θα ήθελα τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Θεοχάρη, µισό
λεπτό. Αντιπαράθεση αυτού του τύπου η έδρα δεν θα επιτρέψει
και θα σας πω τι εννοώ. Μιλήσατε πριν ως µέλος του ελληνικού
Κοινοβουλίου και εκφράσατε από το Βήµα τις προσωπικές σας
απόψεις. Δεν µιλήσατε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Ποταµιού. Υπό αυτή την έννοια, έπρεπε να προσέξει και ο κύριος
Υπουργός, διότι δεν χρειαζόταν να σχολιαστεί η άποψη ενός
Βουλευτή.
Γι’ αυτό και δεν θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Θεοχάρη. Διότι
συζήτηση µε τον Υπουργό κάθε ένας ξεχωριστά Βουλευτής δεν
µπορεί να κάνει.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι, αλλά µε σχολίασε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ.
Σεβαστήκαµε απόλυτα και ως Έδρα και ως Κοινοβούλιο τις απόψεις που εκφράσατε…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι, αλλά αναφέρθηκε σε
µένα προσω- πικά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν είχα σκοπό να µιλήσω,
κύριε Πρόε- δρε. Απλά επειδή µε σχολίασε, ζητώ τον λόγο. Μόνο
τριάντα δευτερόλεπτα χρειάζοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με συγχωρείτε, µπορείτε να µη µιλάτε, για να πω αυτό που θέλω;
Λέω λοιπόν ότι εκφράσατε από το Βήµα απόψεις ενδιαφέρουσες, πλην όµως προσωπικές. Υπό αυτήν την έννοια, λέω, ότι
και ο Υπουργός έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Ο Υπουργός
δεν σχολιάζει τις απόψεις κάθε Βουλευτή.
Γι’ αυτό θα σας έλεγα και εσείς να µην απαντήσετε για να µην
έχετε ανταπάντηση και το πάµε έτσι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν θα απαντήσω, κύριε
Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Έχετε τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα για να µην νοµίζουν
ότι δεν θέλω να κάνετε συζήτηση.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε, µία εξήγηση θα ήθελα να δώσω, για να λυθεί µια παρεξήγηση. Δεν έχω κανένα σκοπό να εξηγήσω την οµιλία µου, διότι
στην ουσία αυτό καταστρέφει τον λόγο ύπαρξής της. Νοµίζω ότι
ο ελληνικός λαός που την παρακολούθησε, την κατάλαβε. Kαι
είµαι σίγουρος ότι και ο κύριος Υπουργός την κατάλαβε, έστω
και αν για δικούς του λόγους θέλει να δείξει ότι δεν κατάλαβε.
Θα αρκεστώ µόνο σε αυτό: Εάν ακολουθήσετε τη συµβουλή
µου και κάνετε αυτήν τη συζήτηση µε το οικονοµικό επιτελείο,
κύριε Υπουργέ, εκτός από τις συµβουλές που θα πάρετε, δώστε
και καµµία συµβουλή εσείς σε αυτούς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Στύλιος από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού µε τίτλο: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας
στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις». Ο τίτλος είναι επικοινωνιακός, γενικός και παραπέµπει σε κάτι άµεσο και αποτελεσµατικό.
Το περιεχόµενο, όµως, η ουσία των θεµάτων που πραγµατεύεται
είναι γενικά και αφορούν κατά κύριο λόγο το ελληνικό ποδό-
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σφαιρο.
Τίθεται το ερώτηµα αν ακολουθήθηκε µια ορθή διαδικασία από
την πλευρά της Κυβέρνησης. Το ζήτηµα είναι σηµαντικό και φλέγον. Επιδιώχθηκε η επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης των πολιτικών κοµµάτων, των φορέων του ελληνικού αθλητισµού και
ειδικότερα του ποδοσφαίρου; Λήφθηκαν υπ’ όψιν οι θέσεις και
οι απόψεις των Διεθνών Αθλητικών Οµοσπονδιών UEFA και FIFA;
Χρησιµοποιήθηκε η εµπειρία των προηγµένων ποδοσφαιρικά και
αθλητικά χωρών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την εξέλιξη της συζήτησης
στην αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, από την ακρόαση των
φορέων και από τα δηµοσιεύµατα του Τύπου προκύπτει ότι η Κυβέρνηση βιάστηκε. Ακολούθησε µια προσχηµατική διαδικασία µε
κύριο σκοπό τον εντυπωσιασµό και όχι την ουσία. Προκάλεσε
αναταραχή. Το νοµοσχέδιο δηµιουργεί περισσότερα θέµατα από
αυτά που προσπαθεί να λύσει. Στην επικαιρότητα επικράτησε ότι
κινδυνεύουν οι ελληνικές οµάδες, κυρίως οι ποδοσφαιρικές, µε
αποκλεισµό από τις διεθνείς οργανώσεις. Κυριάρχησε η έκφραση «Grexit των ελληνικών οµάδων» και όχι η αντιµετώπιση
της βίας.
Συνεπώς η κοινή γνώµη εισέπραξε άλλο θέµα από αυτό που
το νοµοσχέδιο επιδιώκει. Σας ξέφυγε ή µήπως υπήρξε σκοπιµότητα;
Κυρίες και κύριες συνάδελφοι, η βία είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο και έχει καταστεί µια τραγική µάστιγα µε ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις. Είναι ένα ζήτηµα που η αντιµετώπισή του
πρέπει και µπορεί να βρει όλες τις πολιτικές αλλά και τις αθλητικές δυνάµεις ενωµένες. Η βία είναι πληγή για το ποδόσφαιρο και
πρέπει να αντιµετωπιστεί ριζικά.
Κάθε νέα νοµοθετική ρύθµιση που αυστηροποιεί τους κανόνες
και οµαλοποιεί την κατάσταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Νόµοι για την καταπολέµηση της βίας έχουν θεσπιστεί και στο
παρελθόν. Το ζητούµενο, όµως, είναι η εφαρµογή τους.
Σας θυµίζω τις θεσµικές πρωτοβουλίες του πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού κ. Γιώργου Ορφανού µε τους νόµους 3262/2004,
3372/2005, 3479/2006. Επιδιώχθηκε µε τους αναφερόµενους νόµους ένα θεσµικό πλαίσιο πιο αυστηρό καθώς και ένα πλέγµα µέτρων µε προληπτικό, αλλά και κατασταλτικό περιεχόµενο.
Σας αναφέρω χαρακτηριστικά µερικά από αυτά τα µέτρα: η
στήριξη και ο εµπλουτισµός της σύνθεσης της ΔΕΑΒ, η θεσµοθέτηση του αθλητικού εισαγγελέα και η απονοµή της δικαιοσύνης µε την καθιέρωση τακτικών δικαστών κατόπιν κληρώσεως, η
ανεξαρτησία της διαιτησίας, η θέσπιση του ατοµικού ονοµαστικού ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η ηλεκτρονική παρακολούθηση των
αγωνιστικών χώρων µε κάµερες στα γήπεδα της χώρας, ο ηλεκτρονικός κεντρικός έλεγχος και η ταυτοποίηση στην ουσία του
φιλάθλου, το ζήτηµα της αντιµετώπισης των συνδέσµων και της
αντικατάστασής τους από λέσχες φιλάθλων µε την έγκριση των
ΠΑΕ, όπως και το θέµα της καταγραφής αλλά και µετακίνησης
οργανωµένων φιλάθλων, µε τη συνδροµή πάντα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, η ανάληψη ευθύνης, ασφάλειας και φύλαξης των αγωνιστικών χώρων από τις ίδιες τις ΠΑΕ,
η καθιέρωση του υπευθύνου ασφαλείας αγώνων και άλλα µέτρα.
Η παραπάνω πολιτική, όπου εφαρµόστηκε, είχε αποτελέσµατα. Ήταν πολιτική που έβαλε τάξη στον χώρο και συνέβαλε
στην αισθητή µείωση των επεισοδίων και των φαινοµένων βίας.
Κύριε Υπουργέ, είναι θετικό ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο προσπαθείτε να εκσυγχρονίσετε, να εφαρµόσετε και να επεκτείνετε
διατάξεις, όπως το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις λέσχες φιλάθλων. Στην επιτροπή αναφέρθηκα στη διάταξη που αφορά τις διοικητικές ποινές. Είναι λάθος. Πιστεύω ότι ένα θεσµικό συλλογικό όργανο πρέπει να επιβάλλει ποινές και όχι µόνο ένα πρόσωπο και κυρίως, πολιτικό πρόσωπο, όπως ένας Υπουργός.
Αναφέρθηκα, επίσης, στη ρύθµιση που αναφέρεται στη διακοπή διοργάνωσης. Ναι, να επιβάλλεται ποινή στο πρόσωπο που
προκαλεί τη βία ή στην οµάδα του.
Η προηγούµενη Κυβέρνηση και ο αρµόδιος Υφυπουργός, κ.
Ανδριανός, είχαν έτοιµο, µετά από εκτενή διαβούλευση, προς κατάθεση για συζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόµου για τον αθλητισµό. Αναµένουµε την αξιοποίηση αυτού του σχεδίου νόµου από
τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΠΡΩΙ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε αλλαγή χρειάζεται πολιτικό θάρρος και, βεβαίως, συναίνεση σε βασικά ζητήµατα. Βούληση και έργο κάθε κυβέρνησης, οφείλει να είναι η καταπολέµηση και αντιµετώπιση των φαινοµένων βίας, που τραυµατίζουν
το ποδόσφαιρο και κάθε αθλητική διοργάνωση. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και δυναµισµός. Χρειάζεται σαφής πολιτική βούληση και πνεύµα συνεργασίας µε τα θεσµικά όργανα του αθλητισµού, FIFA και UEFA.
Θα είµαστε σταθερά σύµµαχοι στην προσπάθεια να εξαλείψουµε ένα φαινόµενο, το οποίο δεν αντιστοιχεί σε µια οργανωµένη κοινωνία και δεν έχει καµµία σχέση µε τα αθλητικά ιδεώδη
και το ευ αγωνιζεσθαι και, κυρίως, αποτελεί όπλο µόνο για τους
εχθρούς του αθλητισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θέσω µερικά ερωτήµατα: Σε τι γίνεται καλύτερο το ελληνικό ποδόσφαιρο µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου; Έχει ως κριτήριο την πρόοδο των
συλλόγων; Έχει ως κριτήριο την πρόοδο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών; Βελτιώνει το κλίµα για την προσέλκυση ιδιωτικών
επενδύσεων στο ποδόσφαιρο; Δηµιουργεί νέους θεσµούς, όπως,
για παράδειγµα, η Super League ή Football League, που δηµιουργήθηκε τα προηγούµενα χρόνια; Τι πραγµατικά βελτιώνει το
παρόν νοµοσχέδιο; Σίγουρα υπάρχουν προβλήµατα και θέµατα
προς διόρθωση. Όµως, σε τι ακριβώς αναφέρεται και τι διορθώνει;
Αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι, το πρόβληµα
του ποδοσφαίρου µας είναι η σύγκρουση επιχειρηµατικών συµφερόντων που λαµβάνουν χώρα σε αυτό. Όλοι γνωρίζουν ότι τα
έσοδα, και κυρίως τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις,
είναι πολύ µεγάλα. Το πρόβληµα αυτό δεν αντιµετωπίζεται µε το
παρόν νοµοσχέδιο.
Αδιαµφισβήτητο γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια -και
µέχρι την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης- το ελληνικό ποδόσφαιρο έκανε µεγάλα άλµατα προόδου και προσέφερε χαρές και
συγκίνηση σε όλους µας. Ποιος δεν θυµάται την κατάκτηση του
Ευρωπαϊκού από την Εθνική µας το 2014; Ποιος ξεχνά τις συµµετοχές και προκρίσεις σε τελικές φάσεις παγκοσµίων και ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων; Οι νίκες αυτές κατέταξαν την Εθνική
µας Οµάδα στην πρώτη δεκάδα σε παγκόσµιο επίπεδο, πάνω
από µεγάλες δυνάµεις του παγκόσµιου ποδοσφαίρου την τελευταία δεκαετία.
Κύριε Υπουργέ, µην πυροβολείτε το ποδόσφαιρο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Μπαξεβανάκης από
το ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά το κλίµα συναίνεσης στο
τέλος των διαδικασιών της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
που υπήρξε, είναι εντυπωσιακό αυτό που συµβαίνει σήµερα. Ορισµένες πλευρές της Αντιπολίτευσης εµφανίζονται υπέρµαχοι της
ρήξης µε τους αθλητικούς θεσµούς, όταν στην επιτροπή όλες
τους οι τοποθετήσεις, από την αρχή µέχρι το τέλος, ήταν στην
κατεύθυνση του να γίνει από τον Υπουργό ό,τι είναι δυνατόν,
ώστε να αποφευχθεί το αθλητικό Grexit. Σε αυτό το πνεύµα ήταν
διαποτισµένες οι οµιλίες και των τριών κοµµάτων της εσωτερικής
τρόικας. Σήµερα εξεπλάγην από την ένταση της οµιλίας του κ.
Θεοχάρη, που πρωτοστάτησε και κάλεσε τον Υπουργό στην περίφηµη ρήξη, να ρίξουµε, δηλαδή, την αθλητική χώρα στα βράχια
κατά τη δική του έκφραση. Ας είναι.
Υπάρχει κανείς από τους παρόντες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που να θεωρεί ότι το ελληνικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου
έχει ίχνος αξιοπιστίας;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΣΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλάξτε το.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ: Φαντάζοµαι ότι ακόµη κι
όσοι ελάχιστα ασχολούνται µε τον χώρο θα απαντήσουν αρνητικά στο ερώτηµα. Οπότε πάµε στη δεύτερη κατά σειρά ρητορική
ερώτηση: Πιστεύει, επίσης, κανείς από όλους αυτούς ότι το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΠΟ είναι άµοιρο ευθυνών για την κατάσταση αυτή; Αν βρεθεί ένας να απαντήσει θετικά, νοµίζω ότι
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αξίζει να κερδίσει κάποιον λαχνό.
Επειδή όµως δεν είναι έτσι και η συντριπτική πλειοψηφία των
φιλάθλων έχει τη γνώµη αυτή, κάτι πρέπει να γίνει. Παράλληλα,
αυτό σηµαίνει ότι οι µέχρι τώρα προσπάθειες –και αναφέρθηκε
από τον προηγούµενο συνάδελφο η σειρά νόµων που κατά καιρούς έχουν ψηφιστεί- δεν απέδωσαν. Άρα η ελληνική πολιτεία
και η σηµερινή Κυβέρνηση κάτι έπρεπε να κάνει, πολύ περισσότερο που µε την έναρξη σχεδόν της θητείας της βρέθηκε αντιµέτωπη µε οξυµµένα και µε µεγάλη ένταση επεισόδια µέσα και
έξω από τους αθλητικούς χώρους.
Από άλλες πλευρές της Αντιπολίτευσης γίνεται όλο αυτό το
τρίµηνο η εξής κριτική: Δεν µπορούµε να έχουµε πολλές διαφωνίες µε τα νοµοσχέδια που φέρνετε -και µε το παρόν νοµοσχέδιο
ισχύει περίπου το ίδιο- αλλά διαφωνούµε και σας κατηγορούµε
για όσα δεν αντιµετωπίζει το νοµοσχέδιό σας. Είναι δηλαδή η
άποψη που λέει ότι σε ένα νοµοσχέδιο οποιουδήποτε τοµέα πρέπει να αντιµετωπίζεται το σύνολο των ζητηµάτων που απασχολούν αυτόν τον τοµέα.
Τίθεται το ερώτηµα: Αν όλα τα θέµατα τα αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση µέσα στους τέσσερις µήνες, στο υπόλοιπο διάστηµα τι
θα κάνει; Θα κάνει βόλτες στη Βουλή;
Είναι σαφές και έχει διατυπωθεί πολλές φορές και ο Υπουργός
επίσης το διατύπωσε ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει συγκεκριµένα και επείγοντα ζητήµατα που έχουν σχέση µε
την καταπολέµηση της βίας στους αθλητικούς χώρους. Δεν πρόκειται για έναν πλήρη αθλητικό νόµο και ούτε ήταν, φυσικά, αυτή
η επιδίωξη.
Δίνεται, λοιπόν, στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό η
δυνατότητα να επιβάλλει διοικητικά πρόστιµα και άλλες κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα και αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, ένα
όπλο δηλαδή που το κράτος είχε απεµπολήσει τα τελευταία χρόνια και που σε άλλους τοµείς της δηµόσιας ζωής οι αντίστοιχοι
Υπουργοί το έχουν ως όπλο: να επιβάλλουν διοικητικές ποινές
σε ανώνυµες εταιρείες στον τοµέα του περιβάλλοντος, του τουρισµού ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί στον τοµέα του αθλητισµού
το κράτος θα έπρεπε να απεµπολήσει αυτό του το δικαίωµα;
Άλλα είναι τα πειθαρχικά µέτρα που λαµβάνει η ΕΠΟ και οι διοργανώτριες αρχές των πρωταθληµάτων και άλλα τα διοικητικά
µέτρα που είναι δικαίωµα του κράτους και οφείλει να το ασκήσει.
Είναι γνωστό ότι κανένα νοµικό πρόσωπο δεν είναι αυτόνοµο.
Όπως οι υπόλοιπες ανώνυµες εταιρείες, έτσι και οι ΠΑΕ θα ελέγχονται από το κράτος, όπως άλλωστε επιβάλλει και το Σύνταγµα
που ορίζει ότι ο αθλητισµός εποπτεύεται και ελέγχεται από το
κράτος, το οποίο επιβάλλει πρόστιµα αν κρίνει ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του νόµου.
Επίσης, κανένας αγώνας δεν θα διεξάγεται µε θεατές, αν δεν
έχουν εγκατασταθεί τα συστήµατα ηλεκτρονικής επιτήρησης και
του ονοµαστικού αθλητικού εισιτηρίου, έτσι ώστε να είναι γνωστό ποιο φυσικό πρόσωπο παρακολουθεί κάθε αθλητική αναµέτρηση και µάλιστα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του δηµοσίου
πέρα από τα αρκετά –πάνω από δέκα εκατοµµύρια- που ήδη
έχουν δοθεί για την εγκατάσταση αυτών των συστηµάτων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η προσπάθεια να τερµατιστεί η ασυλία των ΠΑΕ και των ΚΑΕ να οργανώνουν ιδιωτικές στρατιές
τραµπούκων. Μάλιστα, το άρθρο 3 απαγορεύει τη διάθεση εισιτηρίων σε παράνοµους συνδέσµους και λέσχες και µάλιστα επί
ποινή στα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών που το παραβιάζουν, αλλά και σε όσους εκµισθώνουν ακίνητα σε τέτοιους παράνοµους συνδέσµους.
Ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσε η διάταξη που δίνει το δικαίωµα στον αρµόδιο Υπουργό να επιβάλλει διοικητικά πρόστιµα
σε οπαδικές εφηµερίδες οι οποίες ενθαρρύνουν και υποθάλπουν
–αν δεν καλούν κιόλας- διάπραξη εγκληµάτων βίας στους αθλητικούς χώρους.
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ παρέθεσε και κατέθεσε στα Πρακτικά ορισµένους τίτλους αθλητικών εφηµερίδων, αθλητικών κατ’
ευφηµισµόν. Θα έλεγα ότι τα αποσπάσµατα που παρέθεσε είναι
πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν πολύ χειρότερα, κυρία Δριτσέλη,
από αυτά που καταθέσατε. Υπάρχουν τίτλοι που καλούν ανοιχτά
σε διάπραξη εγκληµάτων, τίτλοι µε σεξουαλικά, όχι υπονοούµενα, αλλά ευθέως εννοούµενα, που καταρρακώνουν κάθε έν-
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νοια αυτού που έλεγαν οι παλιοί «ευ αγωνίζεσθαι». Θα έπρεπε η
πολιτεία να κλείσει τα µάτια σε όλα αυτά;
Επειδή υπήρξε και η σχετική αναφορά για το δικαίωµα της
ελευθεροτυπίας, είναι σαφές στον νόµο –και µόνο όποιος δεν το
έχει διαβάσει µπορεί να το ισχυρίζεται- ότι τα πρόστιµα επιβάλλονται όχι σε δηµοσιογράφους, αλλά µόνο στους ιδιοκτήτες και
εκδότες αυτών των εφηµερίδων.
Όπως επίσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το δικαίωµα που δίνεται στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού να αφαιρεί οµάδες από τα κουπόνια του στοιχήµατος, διότι είναι σε όλους µας
γνωστό ότι η εισαγωγή του στοιχηµατισµού καταρράκωσε εν
πολλοίς την αξιοπιστία των πρωταθληµάτων και έχουν δίκιο οι
φίλαθλοι να αµφιβάλλουν για την αξιοπιστία του αποτελέσµατος
οποιουδήποτε αγώνα πλέον στο ελληνικό πρωτάθληµα.
Να σηµειώσουµε ότι όλα αυτά τα µέτρα και οι κυρώσεις γίνονται µετά από κλήση και ακρόαση των υπευθύνων κάθε φορά. Διατρέχονται από ένα εύρος στην κλίµακά τους, έτσι ώστε να µπορεί
ο Υπουργός να επιβάλλει το αντίστοιχο πρόστιµο, ανάλογα µε τη
βαρύτητα του παραπτώµατος, ώστε να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και βέβαια ο Υπουργός που το κάνει αυτό θα κρίνεται και ο
ίδιος ως πολιτικό πρόσωπο για τον τρόπο µε τον οποίο ασκεί το
δικαίωµά του αυτό µέσα στο εύρος των ποινών που καθορίζονται.
Τέλος, βλέπουµε ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν. Είναι κυρίως
αυτοί που περνούν τις πύλες των γραφείων του ανακριτή, κατηγορούµενοι για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης, αυτοί είναι
που κατά βάση διαµαρτύρονται. Αυτό που τους ενόχλησε ιδιαίτερα δεν είναι ότι προβλέπονται τα παραπτώµατα και οι ποινές,
που πολλές από αυτές υπήρχαν ήδη µέχρι τώρα. Το καινούργιο
είναι ότι προβλέπεται τι συνέπειες θα έχουν όσοι παραβιάζουν
αυτές τις διατάξεις και αυτό είναι που ενόχλησε πολλούς και κυρίως τους µεγαλοπαράγοντες των ΠΑΕ.
Και να τελειώσω µε το περίφηµο άρθρο 15. Δεν θα διαβάσω
ολόκληρο το εδάφιο του προηγούµενου νόµου που καταργείται.
Λέει για το άθληµα του ποδοσφαίρου ότι θα ρυθµίζονται σύµφωνα µε το καταστατικό, τους κανονισµούς της ΕΠΟ, ακόµη και
αν προβλέπονται διαφορετικές ρυθµίσεις στον ν. 2725 και στην
εν γένει αθλητική νοµοθεσία. Αυτό καταργείται. Διαβάζω µε τι
αντικαθίσταται:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, να
συντοµεύουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα
ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ: Θα ρυθµίζονται, λοιπόν, τα
προηγούµενα σύµφωνα µε το καταστατικό και τους κανονισµούς
της ΕΠΟ, τα οποία πρέπει να είναι εναρµονισµένα µε το Σύνταγµα και την κείµενη νοµοθεσία. Πέντε λεξούλες αλλάζουν,
αλλά είναι τελείως διαφορετικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσας ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 189 Βουλευτές.
Επί της τροπολογίας 105/46:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 105/46 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας 122/58:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευ-
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τές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 36 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 122/58 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας 56/6:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 56/6 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας 57/7:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 57/7 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας 66/14:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 66/14 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο άρθρο 18 του νοµοσχεδίου.
Επί της τροπολογίας 68/16:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 68/16 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο άρθρο 19 του νοµοσχεδίου.
Επί της τροπολογίας 79/27:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 79/27 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας 80/28:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 80/28 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας 81/29:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 81/29 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας 83/31:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 83/31 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας 90/37:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 90/37 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας 91/38:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 153 Βουλευτές.
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Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 36 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 91/38 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας 111/51:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 111/51 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
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και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας 103/44:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 30 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία 103/44 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
(Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΑποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών και
η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου….
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Συγγνώµη, υπάρχουν κι άλλοι οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θα συνεχίσουµε µετά,
ενσωµατώνοντας στον δεύτερο κατάλογο τους συναδέλφους
που θα µίλαγαν επί της αρχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Εµείς, κύριε Πρόεδρε,
λέµε «όχι» επί της αρχής. Θα ψηφίσουµε κάποια άρθρα του νοµοσχεδίου, γιατί θεωρούµε ότι ο βασικός κορµός είναι καλός.
Αλλά επειδή δεν ξέρουµε τι θα γίνει µε τα άρθρα 5 και 15, που
είναι τα επίµαχα, αφού ουσιαστικά µιλάνε για τη δικαιοσύνη και
το αυτοδιοίκητο, θα τα πούµε στη συζήτηση επί των άρθρων.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό
και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.04’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 και ώρα 19.10’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση
της συζήτησης επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας
στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

