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Αθήνα, σήµερα στις 7 Ιουλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.41’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, θα πραγµατοποιηθεί
η ορκωµοσία του νέου συναδέλφου κ. Γρηγορίου Μακαρώνα,
που υπεισέρχεται στη θέση του κ. Κωνσταντίνου Δαµαβολίτη, ο
οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του Βουλευτή.
Καλείται ο συνάδελφος κ. Γρηγόριος Μακαρώνας να προσέλθει και να δώσει, όπως επέλεξε, τον θρησκευτικό όρκο ενώπιον
του εκπροσώπου της Εκκλησίας.
(Στο σηµείο αυτό προσέρχεται ο Βουλευτής κ. Γρηγόριος Μακαρώνας και δίνει τον παρακάτω όρκο:
«Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης
Τριάδος να είµαι πιστός στην πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, να υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου»)
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Άξιος, άξιος!
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Άξιος, άξιος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας εύχοµαι καλή θητεία!
Κύριε συνάδελφε, καλορίζικος και σιδεροκέφαλος. Ήταν µια
πολύ καλή υπενθύµιση η ορκωµοσία σας και του περιεχοµένου
του όρκου του Βουλευτή, που είναι η πίστη στην πατρίδα και τη
δηµοκρατία και η διαφύλαξη του Συντάγµατος.
Πριν µπούµε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, θα ήθελα
να σας ενηµερώσω ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων στο πλαίσιο του ορισµού της ηγεσίας της δικαιοσύνης για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτός είναι και ο λόγος
που καθυστέρησε η έναρξη της συνεδρίασής µας.
Όπως ξέρετε, έχουν κενωθεί οι θέσεις και του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Προέδρου του Συµβουλίου της
Επικρατείας καθώς επίσης του Προέδρου του Αρείου Πάγου,
που ήδη πληρώθηκε µε τον διορισµό της κ. Θάνου. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναπλήρωσης και τοποθέτησης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Σύνταγµα και στην κείµενη νοµοθεσία.
Εποµένως ενηµερώνω και το Σώµα ότι ολοκληρώθηκε η Διάσκεψη ακρόασης για τη θέση του Προέδρου ή της Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αυτή είναι µια διαδικασία που προχωρεί.
Επίσης ενηµερώνω ότι η θέση της Διάσκεψης των Προέδρων
-και δική µου ως Προέδρου της Βουλής και των περισσοτέρων
µελών της σηµερινής Διάσκεψης αυτής της κοινοβουλευτικής πε-

ριόδου- είναι ότι αυτή η διαδικασία εµπλοκής της νοµοθετικής
εξουσίας και της εκτελεστικής εξουσίας στον ορισµό της ηγεσίας της δικαιοσύνης είναι µια προβληµατική διαδικασία που
πρέπει να αναθεωρηθεί, γιατί δηµιουργεί ζητήµατα ανεξαρτησίας των τριών λειτουργιών. Ωστόσο, αυτή είναι η κείµενη σήµερα κατάσταση και συνταγµατικά και νοµοθετικά και έτσι
συµπράττουµε σ’ αυτήν ως οφείλουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
φοιτητές και καθηγητές του προγράµµατος των Θερινών Υποτροφιών Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών από
Τµήµατα Ελληνικών Σπουδών εβδοµήντα οκτώ ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που ανήκουν σε είκοσι εννέα χώρες.
Τους καλωσορίζουµε µε πολύ µεγάλη χαρά και θέρµη.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Φεύγοντας από την Αθήνα, όπου θα µείνουν αρκετό καιρό, θα
είναι –πιστεύω- και οι καλύτεροι πρέσβεις της Ελλάδας στα εκπαιδευτικά τους ιδρύµατα.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, οφείλω να κάνω
άλλες δυο ανακοινώσεις.
Η πρώτη είναι ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών και Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Αναπληρώτρια Υπουργός
Οικονοµικών κατέθεσαν στις 30-6-2015 σχέδιο νόµου µε τίτλο:
«Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος
επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών κι άλλες
διατάξεις».
Δεύτερον, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας και οι
Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Υγείας, κατέθεσαν στις 30-6-2015 σχέδιο
νόµου µε τίτλο: «Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών και
άλλες διατάξεις περί µέριµνας προσωπικού Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας».
Έχουµε και κάποιες δικογραφίες.
Σας ανακοινώνω ότι στις 25 Ιουνίου 2015 ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη
Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003
µε αντικείµενο «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίσθηκε από τον Εισαγγελέα Πρω-
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τοδικών Αθηνών, µετά την κατάθεση της από 30 Σεπτεµβρίου
2014 µηνυτήριας αναφοράς και του από 26 Ιουνίου 2014 υποµνήµατος του κ. Ευσταθίου Καµαράτου κατά του πρώην Υπουργού Παιδείας –σύµφωνα µε τα καταγγελλόµενα πρόκειται για τον
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο- για το φερόµενο ως τελεσθέν
αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, σχετικά µε τη µη τήρηση
πειθαρχικής διαδικασίας κατά του Πρυτάνεως και των µελών της
Συγκλήτου για παράνοµες πράξεις που έλαβαν χώρα µε την από
5 Μαΐου 2011 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε την οποία ο καταγγέλλων δεν εξελέγη οµότιµος καθηγητής.
Επίσης, την ίδια ηµεροµηνία, στις 25 Μαΐου 2015, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83
παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 µε αντικείµενο την «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίσθηκε κατόπιν της
από 19 Ιουνίου 2013 αίτησης και αναφοράς του κ. Ιωάννη Κουνέλη για τα φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα των άρθρων 259
και 232Α του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή παράβαση καθήκοντος
και µη συµµόρφωση µε διάταξη δικαστικής απόφασης, που αφορούν τον τέως Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Σίµο Κεδίκογλου και τον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα,
σχετικά µε την έκδοση από αυτούς της υπ’ αριθµόν ΟΙΚ.2/11-62013 κοινής υπουργικής αποφάσεως για την «κατάργηση της δηµόσιας επιχείρησης «ΕΡΤ-Α.Ε.» και δεύτερον, τη µη συµµόρφωση
τους µε την από 17 Ιουνίου 2013 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία ανεστάλη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

η εκτέλεση της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης,
µε αποτέλεσµα να µην επανεκπέµψει ο ραδιοσταθµός ΕΡΑ Τρίπολης στη συχνότητα 101.5 FM, κατά τον Ιούνιο του 2013.
Επίσης, στις 25 Ιουνίου 2015 –τρεις, λοιπόν, δικογραφίες κατά
την ηµεροµηνία αυτή- διαβιβάστηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ποινική δικογραφία κατά τις διατάξεις του Συντάγµατος και της νοµοθεσίας για
την «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», η οποία σχηµατίστηκε κατόπιν διενεργηθείσης προκαταρκτικής εξέτασης και αφορά τον
διατελέσαντα Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αθάνασιο Σκορδά για το
φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, τελεσθείσης υπό την επιβαρυντική περίσταση της νοµοθεσίας περί
καταχραστών του δηµοσίου, από την οποία το όφελος που πέτυχε ο δράστης και η φερόµενη ζηµία που προξενήθηκε στο δηµόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα
µεγάλης αξίας µε φερόµενο χρόνο τέλεσης την 6η Ιουνίου 2014.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι είναι ήδη πολλές οι δικογραφίες
που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή. Έχει γίνει µία επεξεργασία
που θα εισαχθεί πολύ σύντοµα στην Επιτροπή Κανονισµού της
Βουλής, προκειµένου αυτές οι δικογραφίες να τυγχάνουν της δέουσας αντιµετώπισης και επεξεργασίας, διότι, όπως γνωρίζετε,
σε σχέση και µε την προηγούµενη περίοδο, η συνταγµατική προθεσµία είναι δύο τακτικές σύνοδοι της επόµενης κοινοβουλευτικής περιόδου, δηλαδή της τρέχουσας. Τώρα διανύουµε την
πρώτη τακτική σύνοδο. Εποµένως θα πρέπει, στο πλαίσιο αυτής
της διαδικασίας, το ζήτηµα το ακανθώδες και δυσώδες των ποινικών δικογραφιών που δεν αντιµετωπίζονται να λυθεί.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων, των τροπολογιών
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν.4251/2014 για την
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98 ΕΕ σχετικά µε
την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο
δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε
σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».
Υπενθυµίζω ότι το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής κατά
τη συνεδρίαση στις 25 Ιουνίου 2015 κατόπιν διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας που είχε ζητηθεί από Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας.
Η Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου 2015 αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις, δηλαδή απόψε και αύριο.
Εποµένως προτείνω να προχωρήσουµε στη συζήτηση επί των
άρθρων απόψε και αύριο.
Υπάρχει εκκρεµότητα από εγγραφέντες στον κατάλογο της επί
της αρχής συζήτησης;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μαυραγάνη,
ζητάτε τον λόγο.
Θα µου δώσετε µόνο µισό λεπτό για να ενηµερώσω ότι είχε
συµφωνηθεί, όπως συνήθως γίνεται, µε συµφωνία των συναδέλφων, οι οποίοι δεν µπόρεσαν να µιλήσουν επί της αρχής, να προταχθούν στην επί των άρθρων συζήτηση. Υπάρχει ο κατάλογος
που έχει ήδη καταρτιστεί και είναι σαράντα έξι συνάδελφοι εγγεγραµµένοι, όπως µε ενηµερώνει η κ. Περηφάνου.
Ο χρόνος οµιλίας προτείνω να είναι για τους εισηγητές τα δεκαπέντε λεπτά και για τους οµιλητές τα επτά λεπτά. Ο κατάλογος
θα ανοίξει, ο οποίος θα παραµείνει ανοιχτός κατά την οµιλία των
τεσσάρων πρώτων εισηγητών.
Ο κ. Μαυραγάνης, εισηγητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, έχει
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να παρακαλέσω θερµά την κυρία Υπουργό, που είναι η εισηγήτρια του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, δεδοµένης της συγκυρίας της πολιτικής -ολόψυχα όλοι µας ευχόµαστε µε ενωµένες δυνάµεις και
η θετική µας ενέργεια βρίσκεται στο πλευρό του Πρωθυπουργού
της χώρας, για να πετύχει αυτό το µεγάλο εθνικό πρόταγµα- σήµερα να επικεντρωθούµε σε αυτά που µας ενώνουν και όχι σε
αυτά που ενδεχοµένως µας χωρίζουν και να δώσουµε συµβολική
αναβολή ή διακοπή της συνεδρίασης µε όποια διαδικαστική βάση
µπορούµε –ίσως µε το άρθρο 93 παράγραφος 5- ούτως ώστε –
µε αγάπη το λέω και µε ευαισθησία- κι εµείς ως Βουλή να ακολουθήσουµε αυτό που ακολουθεί όλος ο λαός, ο οποίος
οµόψυχα βρίσκεται στο πλευρό του Πρωθυπουργού µας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλουµε
να συνηγορήσουµε στο αίτηµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι
ορθό το αίτηµα κατά την παρούσα συγκυρία.
Θέλουµε να υπενθυµίσουµε ότι, βάσει των δεσµεύσεων του
κυρίου Πρωθυπουργού, σήµερα το βράδυ θα έχουµε συµφωνία.
Ασφαλώς τελειώνει το σαρανταοκτάωρο σήµερα. Ασφαλώς όλος
ο ελληνικός λαός αναµένει να δει τι θα γίνει µε αυτή τη συµφωνία.
Φαίνεται λίγο οξύµωρο και αντιφατικό, κυρία Πρόεδρε, ενώ
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όλος ο ελληνικός λαός έχει αυτή την πολύ µεγάλη αγωνία για το
τι θα γίνει σε λίγες ώρες, για το αν η πρωθυπουργική δέσµευση
θα υλοποιηθεί ως είχε τεθεί προ του δηµοψηφίσµατος ή αν δεν
θα τηρηθεί και για το πού ακριβώς οδηγείτε τη χώρα, να συζητάµε εδώ για την ιθαγένεια και να τσακωνόµαστε, την ώρα που
ήδη από χθες µε την πρωτοβουλία του κυρίου Πρωθυπουργού
µε το Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών προσπαθούµε να δώσουµε µια εικόνα οµοψυχίας.
Θα ήθελα, λοιπόν, και µε δεδοµένο ότι έχουµε αυτές τις αρνητικές συζητήσεις µέχρι στιγµής από τις Βρυξέλλες, µε την ανακοίνωση του Eurogroup ότι δεν κατατέθηκαν επισήµως προτάσεις και αναµένεται, λοιπόν, να κατατεθεί πρόταση µετά από
κάποιες ώρες, να γίνει δεκτό το αίτηµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Θα έχουµε τον χρόνο να συζητήσουµε µε ηρεµία το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια, υπό οµαλές πολιτικές συνθήκες. Υπενθυµίζω ότι εδώ έχουµε και µία διαφωνία ενδοκυβερνητική, µεταξύ των δύο κοµµάτων που απαρτίζουν την Κυβέρνηση του κ.
Τσίπρα.
Νοµίζουµε, λοιπόν, ότι είναι καλό, αντί σήµερα να συζητάµε
για κάτι που µας χωρίζει, να κάνουµε µία πολιτική συζήτηση αν
πρέπει να συνεδριάσει η Βουλή για αυτά τα οποία πράγµατι µας
απασχολούν σήµερα και είναι οι εξελίξεις στις Βρυξέλλες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που θέλει να τοποθετηθεί;
Βλέπω τον κ. Παππά και τον κ. Θεοχάρη.
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο και εν συνεχεία ο κ. Θεοχάρης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, να υπενθυµίσω τη θέση
του κόµµατός µας, η οποία συνηγορεί και συντάσσεται µε τη
θέση του προλαλήσαντος -αυτού που έκανε την αρχή βέβαια σε
αυτή τη συζήτηση- εισηγητού των ΑΝΕΛ, να αναβληθεί η σηµερινή συνεδρίαση. Είναι µία θέση την οποία είχαµε υποστηρίξει
µε θέρµη και στην προηγούµενη συνεδρίαση, προτού προκύψει
το Eurogroup.
Συντασσόµεθα µε την πρόταση αυτή. Πρέπει να αναβληθεί η
συζήτηση και θα ήταν χαρά για εµάς να µην ξαναεισαχθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Θεοχάρης έχει
τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, η άποψη
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού είναι πως δεν υπάρχει λόγος να αναβληθεί η συζήτηση. Είναι φανερό ότι η προσπάθεια της Κυβέρνησης να επέλθει συµφωνία εντός σαρανταοκταώρου -δεν θα τα χαλάσουµε για κάποιες ώρες, ας τα καταφέρει και στις ενενήντα έξι ώρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για
να µπορέσει µε κάποιον τρόπο να τηρήσει τις υποσχέσεις που
έδωσε στον ελληνικό λαό, καθώς του ζήτησε τη στήριξή του και
την πήρε µε το παραπάνω, θα λέγαµε- έχει την ευχή και την έµπρακτη στήριξη -εξάλλου έγινε χθες η συνεδρία των πολιτικών
Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας,- ώστε η Κυβέρνηση επιτέλους να σταµατήσει τα µπρος-πίσω και να έρθει µε µια
συµφωνία στο ελληνικό Κοινοβούλιο, για να σταµατήσει αυτός ο
εφιάλτης που περνάει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια,
αλλά ιδιαίτερα τις τελευταίες µέρες µε το κλείσιµο των τραπεζών.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν είµαστε µια ευρωπαϊκή χώρα. Για
εµάς είναι αδιαπραγµάτευτο. Η οµαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου δεν σταµατάει επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάνει µια
µεγάλη προσπάθεια και το γεγονός ότι θα τονίσουµε και τις διαφορές µας, ακόµη και σ’ αυτά τα ζητήµατα αλλά και στο ζήτηµα
του παρόντος νοµοσχεδίου, δεν σηµαίνει ότι δεν στηρίζουµε την
προσπάθεια του Πρωθυπουργού.
Είµαστε η ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν πολλαπλές οµάδες
µέσα σε αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι όλες εκφράζονται από τις
οµάδες του ελληνικού Κοινοβουλίου και δεν κερδίζουµε τίποτα
µε το να κρύβουµε τις διαφορές µας. Ίσα ίσα θα έπρεπε σε ένα
πνεύµα γόνιµου διαλόγου και κριτικής να τις τονίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Παφίλης έχει τον
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είχαµε προτείνει την προηγούµενη
εβδοµάδα λόγω του δηµοψηφίσµατος και επειδή ο χρόνος ήταν
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πάρα πολύ λίγος να µην ξεκινήσει η συζήτηση και να αναβληθούν
όλες οι εργασίες. Φυσικά αυτό που επικράτησε ήταν «όχι, θα
προχωρήσουµε». Κι ο καθένας αντιλαµβάνεται γιατί, αφού όλοι
έπρεπε να βγουν να µιλήσουν στον λαό κ.λπ.. Η απάντηση ήταν
να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
Σε ό,τι αφορά το σηµερινό θέµα, εµείς δεν έχουµε πρόβληµα
είτε γίνει είτε δεν γίνει η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συγγνώµη, σε ποιες
διαδικασίες αναφέρεστε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Για την έναρξη του νοµοσχεδίου, για
τις επιτροπές, για τα Προεδρεία, για µια σειρά δραστηριότητες
της Βουλής. Αυτό λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αναβλήθηκαν τα πάντα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν αναβλήθηκαν τα πάντα. Αναβλήθηκαν µετά την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη λειτουργούσαν όλα
κανονικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Από την ηµέρα που
τέθηκε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έµεινε Πέµπτη, Παρασκευή και Σάββατο, αν θυµάµαι καλά, γιατί ο χρόνος τώρα είναι λίγο γρήγορος
και…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δευτέρα, Τρίτη ήταν κανονικά. Είχαµε
πει από πριν, λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κάναµε Διάσκεψη,
κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: …είχαµε πει ότι από τη στιγµή που
υπάρχει δηµοψήφισµα –µην επαναλάβουµε τη συζήτηση- να σταµατήσει η Βουλή για να απελευθερωθούν οι Βουλευτές και να κινηθούν µε βάση το τι λέει ο καθένας για το δηµοψήφισµα. Δεν
εισακούστηκε. Εντάξει, από κει και πέρα δεν µπορούµε να το επιβάλουµε.
Αυτή τη στιγµή έχουµε τη συζήτηση εδώ. Φυσικά κάποιος λογικά µπορεί να πει αν µε τέτοιες εξελίξεις πρέπει να συνεχιστεί η
συζήτηση. Εµείς δεν έχουµε κανένα πρόβληµα και να συνεχιστεί
η συζήτηση. Ας αποφασίσετε εσείς.
Σε ό,τι αφορά δε την οµοψυχία και όλα τα υπόλοιπα, µια κουβέντα θα πω: Ο ελληνικός λαός δεν έδωσε εξουσιοδότηση σε κανέναν, µα σε κανέναν, να επιστρέψει µε ένα µνηµόνιο. Εξ όσων
µαθαίνουµε, η πρόταση που κατατίθεται είναι αυτή που κατατέθηκε πριν απότο δηµοψήφισµα από την πλευρά της Κυβέρνησης
και αποτελεί κατά την άποψή µας -αν είναι αυτή, λέω «εξ όσων
µαθαίνουµε» κι αυτό δεν διαψεύδεται από πουθενά- νέο µνηµόνιο, που δεν έχει καµµία σχέση µε όσα ο ελληνικός λαός αποφάσισε και πιστεύει σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παφίλη, απλώς
διευκρινιστικά και για να φρεσκάρετε κι εσείς τη µνήµη σας, γιατί
όπως είπατε οι µέρες ήταν πυκνές: Συνεδριάσαµε την Τρίτη το
βράδυ, µετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης επί του νοµοσχεδίου του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων που
περιείχε τις διατάξεις περί µετενέργειας και ήταν υπό προθεσµία.
Έπρεπε να ψηφιστεί, προκειµένου να επωφεληθούν αυτών των
ωφελίµων διατάξεων οι εργαζόµενοι. Και το κόµµα σας στη Διάσκεψη των Προέδρων και στην Ολοµέλεια είχε συµφωνήσει ότι
θα έπρεπε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Εν συνεχεία, τα περισσότερα µέλη της Διάσκεψης, δηλαδή
άπαντα τα µέλη της Διάσκεψης πλην εµού και του κ. Κουτσούκου
από το ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν να µη γίνουν εργασίες της Βουλής την
Τετάρτη, την Πέµπτη και την Παρασκευή, προκειµένου και οι
Βουλευτές να βρεθούν στις περιφέρειες, να ασχοληθούν µε το
δηµοψήφισµα. Αυτή ήταν η πρόταση που κατατέθηκε και από
εσάς και αποφάσισε η Διάσκεψη εν συνεχεία οµοφώνως ότι το
νοµοσχέδιο το σηµερινό, που δεν θα συζητείτο την Τετάρτη και
την Πέµπτη την προηγούµενη, θα εισαγόταν απόψε και αύριο.
Είναι οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, επί τη
βάσει δε αυτής της απόφασης εκδόθηκε η ηµερήσια διάταξη αυθηµερόν, την Τρίτη το βράδυ από εµένα, και γι’ αυτό ερχόµαστε
σήµερα εδώ.
Ίσως -δεν ξέρω- µπερδευτήκατε που είπατε ότι δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις κ.λπ.. Ακριβώς όπως κατατέθηκαν οι προ-
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τάσεις -και ήταν µάλιστα οµόθυµη σχεδόν η διάθεση της Διάσκεψης των Προέδρων- έτσι και υλοποιήθηκαν.
Αυτήν τη στιγµή κατατίθεται µία νέα πρόταση, η οποία είναι να
αναβληθεί η συζήτηση λόγω των εξελίξεων, στην οποία κατάλαβα ότι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν µου επιτρέπετε, ένα λεπτό. Δεν
θέλω να αντιδικήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, δεν αντιδικούµε.
Σας τα θυµίζω λίγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς συµφωνήσαµε να συζητηθεί το
νοµοσχέδιο του κ. Στρατούλη, να το πω έτσι, µε βάση το ότι ήταν
επείγον θέµα η µετενέργεια, κυρίως, και µια σειρά άλλα θέµατα.
Αυτό, όµως, θα µπορούσε να έχει έρθει την προηγούµενη εβδοµάδα. Και είπαµε να σταµατήσουν όλες οι εργασίες. Αυτό λέω
τώρα. Σε αυτό δεν µπορούσαµε να πούµε όχι εκείνη τη στιγµή.
Και λέω λοιπόν, στο διά ταύτα, ότι εµείς δεν έχουµε κανένα
πρόβληµα. Αποφασίστε αν θέλετε να συνεχίσουµε ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η κ. Γεροβασίλη έχει
τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως σήµερα είναι µία δύσκολη στιγµή για τη χώρα.
Είναι καθοριστικής σηµασίας. Ωστόσο δεν είναι µία µέρα που
έχει χρονοδιαγράµµατα. Το Eurogroup συνεδρίασε και είναι ανακριβές ότι είχε πολύ αρνητική εξέλιξη, µε την έννοια ότι ήταν ένα
Eurogroup προετοιµασίας για τη Σύνοδο Κορυφής.
Πραγµατικά αυτό το οποίο επίσης είχε εκτιµηθεί είναι ότι, αν
υπάρχει η πολιτική βούληση, µπορεί σε είκοσι τέσσερις ώρες να
υπάρξει συµφωνία.
Είµαστε, λοιπόν, σε αναµονή της πολιτικής βούλησης, η οποία
δεν ξέρουµε σε πόσο χρόνο µπορεί να δώσει συµφωνία.
Όµως, σε κάθε περίπτωση, σήµερα είµαστε εδώ για να συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν είδα να µας χωρίζει, µε
την έννοια ότι το κοµµάτι της ιθαγένειας έχουµε συνοµολογήσει
όλοι εδώ µέσα ότι είναι κοµµάτι της ευρωπαϊκής µας ταυτότητας,
σε ό,τι αφορά στην άποψη που έχουµε γι’ αυτό και στη νοµοθέτηση που κάνουµε. Φυσικά υπάρχουν διαφορές, κυρίως στον
χρόνο απόδοσης ιθαγένειας κ.λπ., ωστόσο δεν είναι κάτι που µας
διχάζει.
Από εκεί και πέρα, µέσα σε αυτή τη συζήτηση και µέσα στην
εξέλιξη της συζήτησης νοµοσχεδίων µέσα στο Κοινοβούλιο συζητούνται και πολιτικά ζητήµατα. Και εδώ είµαστε, για να δείξουµε και τι µας διχάζει, τι µας διαφοροποιεί και τι µας ενώνει.
Είµαστε εδώ, για να το αποδείξουµε αυτό.
Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος αναβολής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε, κυρία
Γεροβασίλη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και εγώ θα ήθελα τον
λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν θα δώσω ξανά τον
λόγο σε προλαλήσαντες.
Τον λόγο έχει η Υπουργός κ. Χριστοδουλοπούλου και εν συνεχεία ο Υπουργός κ. Βούτσης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ήθελα
να πω ότι τα γεγονότα είναι πάρα πολύ σοβαρά και η συγκυρία
είναι κρίσιµη.
Παρά ταύτα, οι διαφορές µας, που είναι ιδεολογικές, δεν συνέχονται µε αυτή τη συγκυρία ή την όποια άλλη δύσκολη συναντήσουµε στην πορεία της χώρας µας. Προφανώς, οι ιδεολογικές
διαφορές δεν αίρονται από τις πολιτικές συγκυρίες και τα ζητήµατα που αναδεικνύουν κάθε φορά.
Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό που ανέδειξε το δηµοψήφισµα
και οι τελευταίες συµπυκνωµένες µέρες που καταγράφηκαν στη
χώρα µας ήταν, εκτός των άλλων, η διάθεση των Ελλήνων πολιτών να καταγράψουν τη βούλησή τους και ακριβώς αυτό που θα
συζητήσουµε, δηλαδή την ιδιότητα του πολίτη. Είτε µε τη µεγάλη
συµµετοχή τους στο δηµοψήφισµα είτε µε τις επιλογές που έκαναν στο «όχι», αυτό που ζητάνε από την Ευρώπη είναι να ακουστούν, να ακουστεί η βούλησή τους.
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Αυτό είναι και το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου µας: Ποιος και
πώς θα αποκτήσει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, µε ποιους
όρους µπορεί κάποιος να ενταχθεί στον λαό µας.
Θεωρώ ότι είναι ευτυχής η συγκυρία στην οποία συζητείται
αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί µπορούµε ακριβώς µε αυτά τα αποτελέσµατα που έχουµε, µε αυτή την προφανώς δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουµε -που είναι µια κατάσταση που έχει να
κάνει από τη µια µε τάσεις συµπερίληψης στην Ευρώπη και τάσεις αποκλεισµού από την Ευρώπη, αυτή τη µεγάλη αντίθεση
που υπάρχει µεταξύ των ευρωπαϊκών λαών- να αναδείξουµε και
εµείς µε τον τρόπο µας σαν ελληνικό κράτος τι ακριβώς θέλουµε.
Θέλουµε οι άνθρωποι που ζουν στη χώρα µας να συµπεριληφθούν, να ενταχθούν ή να αποκλειστούν; Και δεν είναι ένα ζήτηµα που αφορά µόνο στους µετανάστες, αλλά στην ίδια τη
δηµοκρατία.
Κατά συνέπεια θεωρώ ότι είναι εµβληµατική η µέρα και υπ’
αυτή την έννοια νοµίζω ότι µπορούµε να συνεχίσουµε. Περαιτέρω, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις για
ζητήµατα, που υπάρχει κατεπείγων λόγος να ψηφιστούν. Το ένα
ζήτηµα αφορά στη Διαχειριστική Αρχή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα πρέπει να ξέρετε ότι ακόµα
δεν έχουµε Διαχειριστική Αρχή για να πάρει τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θέλω να σας ενηµερώσω ότι τελείωσαν τα προγράµµατα
σίτισης για τους µετανάστες και τους πρόσφυγες που είναι στα
προαναχωρησιακά κέντρα και επίκεινται εξεγέρσεις, γιατί δεν
τους δίνουµε φαγητό!
Δεν είναι δυνατόν, εάν δεν ψηφιστεί µέχρι αύριο η διάταξη γι’
αυτή τη Διαχειριστική Αρχή, να πάρουµε ούτε ένα ευρώ από τα
ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό αποτελεί κατεπείγοντα λόγο. Ξέρετε
ότι αυτή η διάταξη είχε µπει στο νοµοσχέδιο Κατρούγκαλου και
για κάποιον τεχνικό λόγο την απέρριψε το Ελεγκτικό Συνέδριο
και την επαναφέρουµε. Δεν µπορούµε να αφήσουµε αυτή τη διάταξη να µην ψηφιστεί.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορά κάποιες τροπολογίες που κάνουµε
για την κατάσταση στα νησιά. Ξέρετε ότι η κατάσταση στα νησιά
είναι έκρυθµη. Προσπαθούµε να κάνουµε κάποιες ρυθµίσεις και
κάποιες αλλαγές που να κάνουν εύκολη τη ζωή των περιφερειαρχών, των δηµάρχων, των προσφύγων και των κατοίκων των νησιών. Αυτές δεν µπορούµε να τις αφήσουµε. Δεν µπορούµε να
αφήσουµε να περάσει το καλοκαίρι, γιατί δεν γνωρίζουµε και
ποιες θα είναι οι εξελίξεις.
Κατά συνέπεια, πέραν της εµβληµατικότητας της µέρας, που
είπα στην αρχή, υπάρχουν και κατεπείγοντες λόγοι που µας οδηγούν στο να µη διακόψει τη συζήτησή της η Βουλή. Εξάλλου, η
Βουλή είναι όργανο έκφρασης λαϊκής κυριαρχίας και πρέπει να
δείξουµε και στην Ευρώπη ότι στην Ελλάδα συνεχίζει η λαϊκή κυριαρχία, παρ’ όλα τα προβλήµατα και τις αγωνίες που έχουν οι
Έλληνες πολίτες και παρ’ όλες τις προσδοκίες που έχουµε όλοι
µας για µια καλή συµφωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Ο Υπουργός κ. Βούτσης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Μαυραγάνη, το νοµοσχέδιο
το οποίο θα συζητηθεί επί των άρθρων έχει ήδη ψηφιστεί επί της
αρχής, µε τη δηµόσια κατάθεση όλων των απόψεων και την ευρύτατη συζήτηση που έγινε προ ηµερών.
Ως εκ τούτου, δεν είναι κάτι το οποίο τίθεται και µέλλει να δηµιουργήσει υψηλό κλίµα αντιπαράθεσης και διχασµού. Άλλωστε,
στη Βουλή συζητάµε όλες τις συµφωνίες και τις διαφωνίες που
υπάρχουν πάνω σε κάθε ζήτηµα και καταλήγουµε σε αποφάσεις,
σε προτάσεις και στην εκπόνηση της νοµοθετικής εργασίας.
Δεν λειτουργούµε επιλεκτικά γι’ αυτά που µας χωρίζουν και
αυτά που µας ενώνουν. Δεν υπάρχουν τέτοια θέµατα. Δηλαδή,
δεν υπάρχουν ζητήµατα -πέραν της συζήτησης που γίνεται µε
την κατάθεση των διαφορετικών απόψεων, τις συνθέσεις που
υπάρχουν- τα οποία να χωρίζουν σε βάθος και να διαµορφώνουν
στρατόπεδα, τα οποία τίθενται εκτός της συζήτησης αυτής της
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Βουλής και άρα θα έπρεπε να αποφευχθεί µια τέτοια συζήτηση.
Θέλω να τονίσω ότι το χθεσινό ανακοινωθέν και των πέντε κοµµάτων µετά τη συζήτηση µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας εκφράζεται και είναι συγκεκριµένο και απολύτως υποβοηθητικό και
προς την Κυβέρνηση και τον ρόλο που σήµερα-αύριο θα διαδραµατίσει στις συζητήσεις πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα που
αφορά στο µεγάλο θέµα, το οποίο έχει ανακύψει και για το οποίο
υπάρχει από χθες αναλυτική καταγραφή των απόψεων και της
συναίνεσης που παρέχεται από τα πέντε κόµµατα.
Δεν υπεισέρχεται σε άλλα ζητήµατα ούτε διαµορφώνει ένα νέο
πλαίσιο για την πολιτική κατάσταση της χώρας και για την οπτική
µε την οποία βλέπουµε τα επιµέρους ζητήµατα τα οποία εκτίθενται και τα οποία συζητάµε εδώ. Νοµίζω ότι αυτό είναι κοινή
άποψη για όλους µας.
Ως εκ τούτου, ακριβώς επειδή αυτό το νοµοσχέδιο και οι τροπολογίες που έχουν υπάρξει είναι πάρα πολύ σηµαντικά και θα
πρέπει να δοθεί ξανά η εκκίνηση στις συζητήσεις και στις εργασίες της Βουλής, είναι σαφές ότι επιµένουµε ότι θα πρέπει να
γίνει η σηµερινή συνεδρίαση.
Έτσι και αλλιώς, υπήρξε µια µεγάλη τοµή, η οποία συµπυκνώνεται στο ότι ένα µεγάλο ποσοστό, επί της ουσίας πολύ µεγαλύτερο από αυτό το οποίο εµφανίζεται στο αποτέλεσµα του
ελληνικού λαού, συµµετείχε στις διαδικασίες αυτού του δηµοψηφίσµατος, έθεσε την άποψή του µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο
και υπήρξε µια µεγάλη απόφαση του ελληνικού λαού πάνω στο
κρίσιµο, στο σταυρικό και στο στρατηγικό ζήτηµα για τη χώρα.
Με βάση αυτή την απόφαση και έχοντας στις αποσκευές του
αυτή την απόφαση αλλά και όλο το κλίµα και τις απόψεις από
όλα τα κόµµατα και από την ετυµηγορία του ελληνικού λαού, ο
Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση δίνουν αυτές τις µέρες τη µάχη
τους και είµαστε σίγουροι ότι για το καλό όλων µας θα υπάρξουν
οι άριστες δυνατές εξελίξεις.
Κυρία Πρόεδρε, εισηγούµαστε να συνεχιστεί η συζήτηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Μετά από αυτές τις τοποθετήσεις…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Θεοχάρη, δεν
θα δώσω τον λόγο για δευτερολογίες, διότι έχετε και εσείς σωστά εκφράσει την επιµονή για προσήλωση στον Κανονισµό και
νοµίζω ότι είναι τώρα πεδίον δόξης λαµπρόν να συµµορφωθείτε
στον Κανονισµό της Βουλής.
Καταγράφηκαν οι απόψεις όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων πλην του ΠΑΣΟΚ, που δεν τοποθετήθηκε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από το ΠΑΣΟΚ που θέλει να τοποθετηθεί. Όλοι οι
υπόλοιποι νοµίζω ότι έχουν τοποθετηθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Δεν επιθυµώ να τοποθετηθώ,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εντάξει, κύριε Αρβανιτίδη, δεν επιθυµείτε να τοποθετηθείτε.
Υπάρχει, λοιπόν, αυτό το αίτηµα ή ευχή από πλευράς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για αναβολή της συζήτησης. Τοποθετήθηκαν
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων και οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης.
Ως Πρόεδρος της Βουλής θα ήθελα να πω ότι η Βουλή επιτελεί
την κοινοβουλευτική λειτουργία, η οποία είναι µια πολύ σηµαντική λειτουργία του πολιτεύµατος, και δεν προσήκει να παραλύει
εν αναµονή εξελίξεων και ανεξαρτήτως άλλων παραµέτρων. Το
νοµοσχέδιο αυτό έχει κατατεθεί από πολλού χρόνου, έχει ψηφιστεί επί της αρχής από πολλού χρόνου.
Διαπιστώνω µε έκπληξη ότι Κοινοβουλευτικές Οµάδες που διαµαρτύρονταν όταν δεν είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση διαµαρτύρονται και σήµερα. Μάλλον, για να µη γενικεύω, θα αναφερθώ
στον κ. Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, διαµαρτυρόσασταν όταν
δεν είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των άρθρων πριν από δύο
εβδοµάδες και τώρα ζητείτε αναβολή. Σε κάθε περίπτωση, η
Ολοµέλεια αποφασίζει κυριαρχικά.
Άρα εγώ θα ζητήσω από εκείνους που θεωρούν ότι πρέπει να
συνεχιστεί η συζήτηση, σύµφωνα µε την αποφασισθείσα ηµερή-
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σια διάταξη, διά της ανατάσεως της χειρός να δηλώσουν αυτήν
την τοποθέτηση.
(Στο σηµείο αυτό ανατείνουν τη χείρα οι Βουλευτές από τις
πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ, του Ποταµιού και του ΚΚΕ)
Παρακαλώ όσους θεωρούν ότι πρέπει να αναβληθεί η συνεδρίαση διά της ανατάσεως της χειρός να εκδηλώσουν αυτήν την
τοποθέτηση.
(Στο σηµείο αυτό ανατείνουν τη χείρα οι Βουλευτές από τις
πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής και των
ΑΝΕΛ)
Παρακαλώ όσους δηλώνουν «παρών» διά της ανατάσεως της
χειρός να το δηλώσουν.
(Στο σηµείο αυτό ανατείνουν τη χείρα δύο Βουλευτές)
Δύο Βουλευτές δηλώνουν «παρών».
Κατά συντριπτική –νοµίζω- πλειοψηφία η Ολοµέλεια αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης.
Εποµένως παρακαλώ την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασιλική
Κατριβάνου να προσέλθει στο Βήµα για την εισήγησή της.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν θα προηγηθεί η κυρία Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Υπουργέ, έχετε
ζητήσει τον λόγο;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν πρέπει
να εισαγάγω το νοµοσχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μπορείτε να το κάνετε. Στην επί της αρχής συζήτηση το κάνετε υποχρεωτικά στην
αρχή. Στην επί των άρθρων µπορείτε να το κάνετε ή όχι. Επιθυµείτε να προηγηθείτε; Είναι ακόµη καλύτερο για τη Βουλή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ωραία, να
προηγηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε τον λόγο, κυρία
Χριστοδουλοπούλου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για πόσο
χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για δεκαοχτώ λεπτά.
Σας αρκούν;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ελπίζω. Θα
τα πω σύντοµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι έχουµε τη συνέχεια
της συζήτησης του νοµοσχεδίου –παρ’ όλο που έχει παρέλθει
κάποιος χρόνος από τις συζητήσεις µας, τόσο στην αρµόδια επιτροπή όσο και στην Ολοµέλεια- για να αναδείξουµε ποια είναι τα
σηµεία µε βάση τα οποία υπάρχει κάποια διαφωνία, να τονίσουµε
τα σηµεία στα οποία υπήρξαν συγκλίσεις και µε βάση αυτά να
προσπαθήσουµε –τέλος πάντων- να καταλήξουµε σε τι µπορούµε να συµφωνήσουµε για το νοµοσχέδιο αυτό.
Ξεκινάω, λοιπόν, µε τα άρθρα για την ιθαγένεια. Γνωρίζετε ότι
η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε ψηφίσει και το 2010, είναι να αποκτούν ιθαγένεια τα παιδιά µε τη γέννησή τους. Παρά ταύτα,
εµείς, όταν αποφασίσαµε αυτό το νοµοσχέδιο, πήγαµε πίσω τις
απόψεις µας. Έχουµε δεχθεί κριτική γι’ αυτές, ακριβώς στην
προσπάθεια να βρούµε έναν µέσο όρο, µε βάση τον οποίο θα
συµφωνήσουν όλα τα κόµµατα, για να µπορέσουµε να ψηφίσουµε έναν νόµο, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει όλη τη διάθεση
της Βουλής να ρυθµίσει ένα κοινωνικό ζήτηµα που αφορά σε µια
µεγάλη κατηγορία ανθρώπων που ζουν στη χώρα µας, που είναι
τα παιδιά δεύτερης γενιάς, τα οποία θέλουµε να τα συµπεριλάβουµε στον λαό µας και στα οποία θέλουµε να δώσουµε την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
Αυτός ήταν ο λόγος που, µέσα από πάρα πολύ µεγάλη περίσκεψη –σας διαβεβαιώ-, προσπαθήσαµε να διατυπώσουµε σε
αυτό το άρθρο µε σχετική αυστηρότητα τις προϋποθέσεις, για
να µπορέσουν αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.
Αναφέροµαι προφανώς στο άρθρο 1Α, το οποίο είναι το άρθρο
που ρυθµίζει την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά
που έχουν γεννηθεί στη χώρα µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξεκινάω, λοιπόν, και λέω ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στη
χώρα µας, τα παιδιά των µεταναστών της πρώτης γενιάς, θεωρούµε ότι αποτελούν µια διακριτή κατηγορία, η οποία έχει
ανάγκη νοµοθετικής πρόβλεψης, ακριβώς γιατί έχουν γεννηθεί
εδώ, έχουν αποκτήσει γνήσιους δεσµούς µε τη χώρα, έχουν πάει
στο σχολείο, δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα, δεν έχουν γνωρίσει άλλη γλώσσα, δεν ακολουθούν το πρότυπο ζωής των γονιών τους, αλλά το πρότυπο ζωής των συνοµιλήκων τους. Από
αυτήν την άποψη, έχουν όλους τους γνήσιους δεσµούς για να
τα συµπεριλάβουµε στην έννοια του ελληνικού λαού.
Θα προσπαθήσω πολύ σύντοµα να απαντήσω στις διαφωνίες
και στις αιτιάσεις που κατατέθηκαν στις προηγούµενες συνεδριάσεις.
Ειπώθηκαν αιτιάσεις γιατί πρέπει ένα παιδί που έχει γεννηθεί
στην Ελλάδα να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, όταν πάει
στην Α’ δηµοτικού και γιατί να µην την πάρει όταν τελειώσει το
δηµοτικό ή αργότερα, όταν τελειώσει την εννεαετή υποχρεωτική
εκπαίδευση.
Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Θα απαντήσω πρώτα επιστηµονικά, κοινωνικά και πολιτικά. Πότε έχει ανάγκη ένα παιδί να αποκτήσει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη; Ξέρουµε ότι τα παιδιά
αποκτούν συνείδηση του εαυτού τους και του κόσµου όταν πρωτοµπαίνουν σε µία κοινότητα και το σχολείο είναι η πρώτη κοινότητα, αν εξαιρέσουµε το νηπιαγωγείο, στην οποία εντάσσονται.
Τότε αποκτούν την ταυτότητά τους -την κοινωνική τους ταυτότητα, την εθνική τους ταυτότητα-, µε βάση την οποία οµαδοποιούνται. Αυτά τα λένε επιστήµονες, δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα
λέω εγώ. Τα έχει κρίνει η επιστήµη.
Με αυτήν την έννοια, θεωρούµε ότι πρέπει ένα παιδί στην ηλικία των έξι ετών –που είναι και αργά, αλλά, εν πάση περιπτώσει,
υποχωρήσαµε σε αυτό- να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια,
ώστε να µη θεωρείται ξένο από τους συµµαθητές του, να µην
αποξενώνεται, να µην αποµονώνεται, να µη δέχεται βίαιες συµπεριφορές, να µην είναι αντικείµενο διαφορετικής µεταχείρισης
και αµέσως να ενσωµατώνεται στην κοινότητα, γιατί αυτό συµφέρει όχι µόνο αυτά τα παιδιά, αλλά και την ελληνική κοινωνία,
να γίνουν όλα οµαλά, για να γίνει πράγµατι αυτό που είναι το ευκταίο -που είναι η κοινωνική ένταξη αυτών των παιδιών στην ελληνική κοινωνία- µε οµαλούς όρους, µε γενναιόδωρο τρόπο, µε
τρόπο που αυτά τα παιδιά πραγµατικά θα ενταχθούν και δεν θα
αναπτύξουν καµµιά εχθρότητα ούτε απέναντι στη χώρα µας ούτε
απέναντι στους συνοµηλίκους τους.
Είπαν άλλοι συνάδελφοι Βουλευτές από άλλα κόµµατα ότι
ίσως έτσι διευκολύνουµε τη σχολική διαρροή, ότι δηλαδή ένα
παιδί που του αποδίδουµε ιθαγένεια όταν γραφτεί στην Α’ δηµοτικού, µπορεί µετά να σταµατήσει το σχολείο, γιατί θα έχει πάρει
την ιθαγένεια και δεν θα έχει κανέναν άλλο λόγο να συνεχίσει το
σχολείο και θα φύγει.
Νοµίζω ότι σε αυτό το επιχείρηµα υπάρχουν πάρα πολλά αντεπιχειρήµατα. Θα πω απλώς µερικά, για να δούµε ότι και αυτό
το επιχείρηµα δεν αντέχει στην κοινή λογική.
Δεν νοµίζω ότι ένας γονιός, µια οικογένεια µεταναστών πρώτης γενιάς κάνει τόσες θυσίες για να µείνει στη χώρα µας, να νοµιµοποιηθεί µέσα από πάρα πολύ σκληρές διαδικασίες, να
γεννήσει ένα παιδί, να περιµένει αυτό το παιδί να γίνει έξι χρόνων, δηλαδή να περάσουν πάνω από δεκατρία χρόνια, και µόλις
το γράψει στην Α’ δηµοτικού, να το βγάλει από το σχολείο και να
σηκωθεί να φύγει ή να φύγει όπως είχε είπε ο κ. Αθανασίου, µε
ένα παράδειγµα, ότι ένα παιδί από τη Γεωργία έφυγε µε την οικογένειά του και πήγε στον Καναδά και άρα το παιδί αυτό θα
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και τα παιδιά αυτού του παιδιού επίσης θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.
Κατ’ αρχάς, να πούµε το εξής: Ο νοµοθέτης δεν νοµοθετεί µε
βάση εξαιρέσεις. Ειδάλλως, δεν θα είχαµε νοµοθετήσει τίποτα.
Θα προβλέπαµε πάντα ότι µπορεί να υπάρχει κατάχρηση δικαιώµατος και θα λέγαµε ότι, αφού µπορεί να γίνει αυτό, να µη φτιάξουµε έναν νόµο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν µπορούµε να παίρνουµε
µια πιθανή ή απίθανη εξαίρεση, για να µη βγάλουµε έναν νόµο.
Δεύτερον, δεν υπάρχει σχολική διαρροή. Θα πρέπει να ξέρετε
–γιατί το είπαν και άλλοι Βουλευτές- ότι πράγµατι πλέον τα παιδιά των µεταναστών που πάνε σχολείο είναι πολύ λίγα. Γιατί είναι
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πολύ λίγα και γιατί αυτό το άρθρο αφορά σε πολύ λίγους; Διότι
ο νόµος αυτός αφορά κυρίως σε παιδιά που είναι πάνω από δεκαπέντε ετών. Αφορά στους νόµιµους µετανάστες που έχουν
ζήσει πολλά χρόνια στη χώρα µας και δεν αφορά σε µετανάστες
που ήρθαν προχτές στη χώρα µας και άρα τα παιδιά τους έγιναν
τώρα έξι χρόνων.
Δεν θα κάνουν χρήση του νόµου καινούργιοι µετανάστες. Θα
κάνουν χρήση οι παλιοί µετανάστες, οι οποίοι έχουν ήδη γεννήσει, που ήδη τα παιδιά τους έχουν πάει σχολείο, που ήδη τα περισσότερα έχουν τελειώσει το δηµοτικό και την εννεαετή
υποχρεωτική εκπαίδευση.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε ότι η σχολική διαρροή, δηλαδή
τα ποσοστά που εµφανίζονται µειωµένα για τα παιδιά των µεταναστών, οφείλονται σε δύο λόγους:
Πρώτον, πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν αποκτήσει ήδη την
ελληνική ιθαγένεια, οπότε δεν καταγράφονται ως αλλοδαπά
στους σχολικούς καταλόγους και στα στοιχεία του Υπουργείου
Παιδείας. Αυτός είναι ο ένας λόγος.
Ο δεύτερος λόγος είναι ακριβώς αυτό που είπα, ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν τελειώσει τις σχολικές βαθµίδες και δεν
υπάρχουν παιδιά που να φοιτούν, κυρίως στο δηµοτικό.
Εξάλλου, η σχολική διαρροή ποτέ δεν έχει να κάνει µε την ιθαγένεια. Έχει να κάνει κυρίως µε τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες υπό τις οποίες ζουν οι άνθρωποι. Οι Ροµά είναι Έλληνες.
Όµως, έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό σχολικής διαρροής. Αυτό
εξηγεί τον τρόπο ζωής τους και τις επιλογές που κάνουν για την
εκπαίδευσή τους.
Κατά συνέπεια νοµίζω ότι αυτά τα επιχειρήµατα -ότι θα αφήσουν τα παιδιά τους αγράµµατα και εµείς θα πρέπει να τα προστατεύσουµε και άρα να βάλουµε µεγαλύτερο όριο στην
εκπαίδευση ή ότι θα κάνουν χρήση ή κατάχρηση αυτής της διάταξης, για να πάρουν την ιθαγένεια και να φύγουν- είναι µια αυθαίρετη εκδοχή, η οποία δεν επιβεβαιώνεται από τη ζωή. Και
νοµίζω ότι και αυτό το επιχείρηµα δεν έχει αντοχή.
Το τρίτο είναι ότι θεωρείται πολύ νωρίς. Είπα και τις προηγούµενες φορές –που έχω µιλήσει πάρα πολύ- ότι υπάρχουν διατάξεις µέσα στον Κώδικα Ιθαγένειας, από τις οποίες προκύπτει ότι
υπάρχουν διατάξεις που ορίζουν ότι µπορεί ένα παιδί να αποκτήσει την ιθαγένεια, επειδή έγιναν οι γονείς του Έλληνες και, σύµφωνα µε τον Κώδικα περί Ιθαγένειας, Έλληνες µπορούν να
γίνουν οι µετανάστες που έχουν ζήσει στη χώρα µας επτά χρόνια
νόµιµης παραµονής.
Εάν, λοιπόν, ο ίδιος ο Κώδικας περί Ιθαγένειας δίνει το δικαίωµα στους µετανάστες πρώτης γενιάς σε επτά χρόνια να γίνουν Έλληνες και να γίνουν αυτοµάτως και τα παιδιά τους
Έλληνες, δεν µπορούµε στα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ και
που έχουν φτάσει στην ηλικία των έξι ετών, που πρέπει να πάνε
στο σχολείο, να στερήσουµε αυτό το δικαίωµα. Αυτός ήταν και
ο λόγος που επιλέξαµε τα έξι χρόνια, για να είναι κοντά σε αυτήν
τη διάταξη, η οποία προβλέπεται για την πολιτογράφηση των µεταναστών πρώτης γενιάς.
Πλήθος άλλων διατάξεων του Κώδικα περί Μετανάστευσης
προβλέπει πολύ πιο ευνοϊκές διατάξεις. Παραδείγµατος χάριν,
προβλέπει αυτόµατη απόκτηση της ιθαγένειας από τη λεγόµενη
τρίτη γενιά. Ενώ, δηλαδή, τώρα θα βασανίζουµε τη δεύτερη
γενιά να ψάχνει σε ποια διάταξη υπάγεται, αν έχει τελειώσει το
σχολείο, πόσων χρόνων είναι, είναι, αν είναι είκοσι ένα, αν είκοσι
τρία, για να δει πού υπάγεται, η τρίτη γενιά θα γίνουν κατευθείαν
Έλληνες, χωρίς καµµία διαδικασία.
Αυτή είναι µια διάταξη που υπάρχει στον ν. 3838 για την οποία
το Σ.τ.Ε., παρ’ όλο που έβγαλε την αυστηρή απόφαση 460/2013
-µε την οποία εµείς διαφωνούµε- δεν είπε λέξη. Όταν, λοιπόν,
υπάρχει ένα πλαίσιο τόσο επιεικές για την απόδοση ιθαγένειας
σε όλα τα παιδιά που έχουν µεγαλώσει, που έχουν γεννηθεί,
έχουν φοιτήσει στα δικά µας σχολεία και είναι οργανικό τµήµα
της κοινωνίας µας, δεν µπορεί εµείς να ερχόµαστε και να λέµε
ότι δεν θα αποδώσουµε σε αυτά τα παιδιά την ελληνική ιθαγένεια
ως µια ειδική κατηγορία, ειδικά όταν όλες οι έννοµες τάξεις της
Ευρώπης αποδίδουν στα περισσότερα παιδιά µε τη γέννησή
τους την ιθαγένεια και βάζουν προϋποθέσεις µόνο στους γονείς,
να έχουν ζήσει νόµιµα οκτώ χρόνια ο ένας, πέντε χρόνια ο άλλος,
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δέκα χρόνια, ανάλογα µε τη χώρα, στις χώρες της Γερµανίας,
της Γαλλίας, της Αυστρίας, βάζοντας ένα µεικτό σύστηµα και
εδάφους και αίµατος. Αυτό, λοιπόν, το ζήτηµα νοµίζω ότι είναι
αυτό που µας έχει διχάσει σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις.
Για τα άλλα δύο άρθρα, που αναφέρονται στην κτήση της ιθαγένειας µετά από εννιά χρόνια εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία, µετά την αποφοίτηση από το γυµνάσιο και το λύκειο και από
τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, δεν υπάρχει διαφωνία.
Επειδή, λοιπόν, σε αυτό δεν υπήρχε διαφωνία, εµείς προχωρήσαµε σε νοµοτεχνική βελτίωση και κατατµήσαµε το άρθρο 1Α
σε δύο άρθρα, ώστε να µπορούν οι Βουλευτές των κοµµάτων
που συµφωνούν µόνο µε τη δεύτερη περίπτωση κτήσης της ιθαγένειας να έχουν τη χαρά και την ικανοποίηση ότι την ψηφίζουν,
διότι εµάς δεν µας ενδιαφέρει να εκβιάσουµε καµµία ψήφο. Θέλουµε ό,τι είναι να γίνει να γίνει συναινετικά, για να µπορέσουµε
πραγµατικά να απευθύνουµε ένα κάλεσµα σε αυτούς τους ανθρώπους που µεγαλώσανε στη χώρα µας ότι τους θέλουµε να
ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία.
Αυτές, λοιπόν, πολύ σύντοµα είναι οι διατάξεις που αφορούν
στην ιθαγένεια.
Προχωράω τώρα στις υπόλοιπες διατάξεις, στις οποίες θα
αναφερθώ εν συντοµία, γιατί µιλάω ήδη δεκατριάµισι λεπτά.
Τα υπόλοιπα άρθρα, όπως ακολουθούν, είναι η ενσωµάτωση
δύο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων η µία έχει
λήξει. Έπρεπε µέχρι τον Δεκέµβριο του 2013 να την έχουµε ενσωµατώσει στο Ελληνικό Δίκαιο και δεν το κάναµε. Έχουµε ήδη
λάβει επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρόστιµο. Είναι
και αυτός ένας άλλος κατεπείγων λόγος –δεν τον είπα πριν- που
πρέπει να ψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο. Προβλέπει την ενιαία άδεια παραµονής και εργασίας για όλους τους αλλοδαπούς,
ώστε να υπάρχει µια δυνατότητα και διευκόλυνσης της ζωής των
αλλοδαπών αλλά και ελέγχου όλων των νοµίµων προϋποθέσεων
για να ζουν στη χώρα µας.
Η δεύτερη οδηγία αφορά στους εποχικούς εργάτες. Για
πρώτη φορά, εν πάση περιπτώσει, γίνεται µια ρύθµιση για τον
τρόπο που θα έρχονται οι εποχικοί εργάτες, για τον χρόνο παραµονής τους –έως έξι µήνες-, πόσες φορές µπορούν να έρθουν
µέσα σε έναν χρόνο, µε ποιους τρόπους θα εργάζονται, ώστε
πραγµατικά αυτή η µαύρη εργασία που ξέρουµε ότι υπάρχει –
ιδίως από τη µεριά της Αλβανίας- και εξαιτίας της οποίας χάνουµε και πόρους για τα ασφαλιστικά µας ταµεία, να εξαλειφθεί,
να αποκατασταθεί µια νοµιµότητα και να µπορέσουν να έχουν
και έσοδα τα ασφαλιστικά µας ταµεία.
Με το άρθρο 8 γίνονται ορισµένες τεχνικές αναδιατυπώσεις
και ρυθµίσεις, γιατί υπήρχαν κάποια λάθη στις διατυπώσεις του
ν. 4251/2014, δηλαδή στον Κώδικα περί Μετανάστευσης που είχε
ψηφιστεί πέρσι.
Μετά πάµε στο άρθρο που αναφέρεται στους ανθρωπιστικούς
και εξαιρετικούς λόγους για τους οποίους παρέχεται άδεια παραµονής σε διάφορες κατηγορίες αλλοδαπών.
Εδώ νοµίζω ότι υπάρχει µια σοβαρή µελέτη από τη µεριά του
Υπουργείου, προκειµένου να αποκατασταθούν διάφορες αδικίες
που υπάρχουν σε διάφορες κατηγορίες αλλοδαπών είτε σε αυτούς που εξέπεσαν της νοµιµότητας, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα λόγω ενσήµων να ανανεώσουν την άδεια παραµονής τους
κι εργασίας τους. Έπρεπε, πραγµατικά, αυτούς τους ανθρώπους
να τους επαναφέρουµε στη νοµιµότητα, µέσω των εξαιρετικών
λόγων, οπότε βάλαµε µια πρόβλεψη γι’ αυτούς.
Στους ανθρωπιστικούς λόγους βάλαµε αυτήν τη γνωστή διάταξη του άρθρου 19 –το περίφηµο άρθρο Μπαλτάκου-, που είχε
αποσυρθεί στην προηγούµενη Βουλή και είχε βγει µια σχετική
ΚΥΑ. Την περιλάβαµε µέσα στο σώµα του νοµοσχεδίου για την
ιθαγένεια, ώστε να σηµατοδοτεί και τη βούληση της ελληνικής
Βουλής ότι πραγµατικά είναι σηµαντικό να αποδίδεται η δυνατότητα παραµονής στη χώρα σε όσους είναι θύµατα ρατσιστικών
εγκληµάτων ή µάρτυρες ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά υπό προϋποθέσεις, µε βάση την απόφαση του εισαγγελέα που ασκεί την
ποινική δίωξη.
Άλλες διατάξεις του Μεταναστευτικού Κώδικα αφορούν την
οικογενειακή επανένωση. Ξέρετε ότι αυτό είναι µια ρύθµιση που
προκύπτει από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι αλ-
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λοδαποί που ζουν στη χώρα µας κι έχουν άδεια παραµονής να
µπορούν να ενώνονται µε τις οικογένειες και τα παιδιά τους.
Υπάρχει στον Μεταναστευτικό Κώδικα µια παράλογη ρύθµιση
που έλεγε ότι η γυναίκα που γέννησε ένα παιδί στη χώρα µας,
εφόσον δεν είναι νόµιµη, πρέπει να φύγει έξω και από εκεί να
γίνει η αίτηση για την οικογενειακή επανένωση. Αυτό το ρυθµίσαµε, λέγοντας ότι µπορεί να γίνει οικογενειακή επανένωση και
ενώ βρίσκονται στην Ελλάδα και οι δύο σύζυγοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Το ίδιο ισχύει και για τους οµογενείς και το βάλαµε σε ειδική
ρύθµιση, γιατί και γι’ αυτούς υπήρχε ανάλογη απαγόρευση,
καθώς έπρεπε ένας από τους δύο να φύγει και τον κλητεύσει ο
άλλος για οικογενειακή επανένωση.
Μετά βάζουµε την άδεια παραµονής των παιδιών δεύτερης γενιάς που δεν υπάγονται στις διατάξεις περί ιθαγένειας. Γιατί
έχουµε φαινόµενα να υπάρχουν παιδιά που ενηλικιώνονται και
που φεύγουν από την άδεια παραµονής των γονιών τους και δεν
έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στη χώρα µας. Οπότε, βάζουµε
γι’ αυτά τα παιδιά, εφόσον φοιτούν ή έχουν την ιδιότητα του µαθητή, να τους αποδίδεται άδεια παραµονής.
Επίσης, έχουµε διάφορες ρυθµίσεις που νοµίζουµε ότι διευκολύνουν –στην πραγµατικότητα δεν είναι κάποιο σηµαντικό για
να σας το αναφέρω- τη ζωή διαφόρων κατηγοριών ανθρώπων
που ζουν στη χώρα µας.
Τώρα θα παρακαλέσω την κυρία Πρόεδρο να καθίσω στη θέση
µου, ώστε να µη διακόψω τη ροή, για να αναφερθώ στις τροπολογίες που βρίσκονται εκεί σε πάκο και να σας τις αναφέρω µία
µία και να τις εισάγω. Και οι Βουλευτές και Υπουργοί που τις
έχουν καταθέσει να έρθουν στο Βήµα να τις υπερασπιστούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Υπουργέ, αν κατάλαβα καλά, θέλετε να αναφερθείτε σε τροπολογίες τις οποίες
κάνετε αποδεκτές;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, και
είναι και κάποιες δικές µου και κάποιες Βουλευτών, Υπουργών
κ.λπ..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Μπορούν πρώτα να υποστηριχθούν και µετά να γίνει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σε σχέση µε τις υπουργικές τροπολογίες, να αναφερθείτε σε αυτές στον βαθµό που
είναι και οι Υπουργοί εδώ, ώστε να τις εισαγάγουν.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ωραία, και
να γραφτούν µετά οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έτσι η συζήτησή µας
να επεκταθεί στα άρθρα και τις τροπολογίες. Επίσης, αν ξέρετε
ήδη ότι έχετε την πρόθεση να κάνετε δεκτές βουλευτικές τροπολογίες, θα ήθελα να τις αναφέρετε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, θα πω
ποιες θα κάνω δεκτές και ποιες όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα παρακαλέσω τους
συναδέλφους οι οποίοι τις εισάγουν και τις έχουν καταθέσει, να
φροντίσουν ώστε να είναι οµιλητές και στο πεντάλεπτο που προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής να εκθέσουν το περιεχόµενο της τροπολογίας, για να δίνουµε το καλό παράδειγµα και
να µην έχουν «τροπολογίες-φαντάσµατα», που είχαµε σε άλλες
περιόδους.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ωραία, να
πω, λοιπόν, τα εξής:
Κατ’ αρχάς, το άρθρο 9 του νοµοσχεδίου το αναδιατυπώνουµε. Είναι το ίδιο, δεν αλλάζει. Αλλάζει απλώς η φόρµα. Είναι
αυτό της Διαχειριστικής Αρχής –αυτό το περιβόητο που σας
είπα- µε το οποίο θα καταθέσουµε την έκτακτη βοήθεια από την
Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.. Είναι δική µας, υπουργική τροπολογία.
Επίσης, υπάρχει µια βουλευτική τροπολογία –τα βάζω κατά
ηµεροµηνία- που είναι των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για αναστολή
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απέλασης των Σύρων προσφύγων που εισέρχονται στη χώρα
µας. Εδώ θα σας πω πολύ σύντοµα –θα τις διαβάσετε, θα σας
διανεµηθούν- ότι ξέρετε ότι κάθε ένας που µπαίνει στη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με συγχωρείτε, κυρία
Υπουργέ. Πρέπει να είναι όλες διαθέσιµες εκεί. Αν υπάρχει συνάδελφος που κάποια τροπολογία δεν την έχει στη διάθεσή του,
θα το πει, γιατί πρέπει να είναι όλες διαθέσιµες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Και τον γενικό αριθµό, αν θέλετε,
να λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Υπουργέ, να αναφέρεστε στον αριθµό, γενικό και
ειδικό αριθµό πρωτοκόλλου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Η τροπολογία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι η 163/62/12-6-2015.
Αυτή, λοιπόν, αναφέρεται, όπως σας είπα, στην αναστολή απέλασης. Θα σας πω µε πολύ λίγα λόγια ότι κάποιος που εισέρχεται
στη χώρα µας υπόκειται σε δεκατρείς διοικητικές πράξεις, τις
οποίες καταµέτρησαν στελέχη της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ
και µας τις έστειλαν.
Αυτός είναι ο λόγος που καθυστερούν τόσο πολύ οι άνθρωποι
στα νησιά µας και έχουµε αυτή την απερίγραπτη εικόνα, να είναι
εκεί συνωστισµένοι άνθρωποι και να µην µπορούµε να τους παρέχουµε φιλοξενία και τα δικαιώµατά τους. Προσπαθήσαµε, λοιπόν, µε αυτή την τροπολογία να διορθώσουµε δύο πράξεις. Δεν
µπορέσαµε να κάνουµε και πολλά. Τέλος πάντων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Οι Βουλευτές προσπάθησαν.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι.
Λένε εδώ, λοιπόν, οι Βουλευτές ότι επειδή εκεί γίνεται απόφαση απέλασης και µετά πάλι η Αστυνοµία κάνει δεύτερη απόφαση αναστολής απέλασης, έχουµε τέσσερις πράξεις. Με τη µια
πράξη αποφασίζει την απέλαση των εισερχοµένων. Η δεύτερη
πράξη είναι ότι τους κοινοποιεί αυτή την απόφαση, για να υπογράψουν. Τρίτη πράξη είναι η αναστολή απέλασης, γιατί είναι
Σύροι πρόσφυγες και απαγορεύεται να τους απελάσει. Τέταρτη
πράξη είναι ότι τους κοινοποιεί την απόφαση της αναστολής απέλασης. Έτσι κάνουµε τις δεκατρείς πράξεις –υποτίθεται, αν γίνει
έτσι- εννέα. Αυτή, λοιπόν, τη βουλευτική τροπολογία τη δεχόµαστε.
Επίσης, υπάρχει µια τροπολογία του Ποταµιού, η 160/59/116-2015, την οποία δεν κάνουµε αποδεκτή, διότι νοµίζουµε ότι
αυτός ο συνδυασµός των κριτηρίων που έχει βάλει για το άρθρο
1Α κοντράρει και στην απόφαση του Σ.τ.Ε.. Κατά συνέπεια θεωρούµε ότι, έτσι όπως είναι διατυπωµένο, το δικό µας άρθρο διευκολύνει περισσότερο και ζητήµατα συνταγµατικότητας.
Εξάλλου, όπως ξέρετε, έχουµε και την απόφαση της Κεντρικής
Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής αλλά και την απόφαση της
Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, που µιλάει για τη συνταγµατικότητα των διατάξεων που έχουµε ενώπιόν σας και ειδικά
του άρθρου 1Α για το οποίο έχει προκύψει και η διαφωνία µας.
Κατά συνέπεια νοµίζουµε ότι δεν πρέπει να πάµε κάτω από αυτή.
Επίσης η τροπολογία των ΑΝΕΛ, µε αριθµό 161/60/11-6-2015,
µε θέµα τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη ΔΕΗ, δεν γίνεται
αποδεκτή, γιατί δεν σχετίζεται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ)
Η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τη νοµιµοποίηση εργατών γης,
µε αριθµό 162/61/12-6-2015, επίσης δεν γίνεται αποδεκτή, διότι
αυτό αποτελεί ζήτηµα κυρίως του Υπουργείου Εργασίας, το
οποίο ήδη εργάζεται πάνω στο θέµα τού πώς θα ελέγξει και θα
νοµιµοποιήσει τη µαύρη εργασία.
Επίσης, ως προς τις νοµοθετικές προτάσεις, θα έλεγα -γιατί
δεν είναι τροπολογία- του ΠΑΣΟΚ, το Υπουργείο, όπως έχω ήδη
ανακοινώσει σε όλες τις προηγούµενες συνεδριάσεις, επιφυλάσσεται και εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή για τους οµογενείς.
Ως προς την τροπολογία του ΚΚΕ, µε θέµα: «Ρύθµιση οφειλών
από ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ», µε αριθµό 164/63, επίσης δεν
γίνεται αποδεκτή, γιατί δεν σχετίζεται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Επίσης, υπάρχουν και κάποιες άλλες υπουργικές τροπολογίες.
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Η πρώτη που σας ανέφερα για τη Διαχειριστική Αρχή είναι απλώς
αναδιατύπωση, οπότε υπάρχει ήδη στο νοµοσχέδιο, στο άρθρο
9.
Από τις τροπολογίες που καταθέτουµε, η µία είναι η 172/65/126-2015, η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα της µεταφοράς και
αφορά κυρίως τα νησιά και ειδικά τη Νήσο Λέσβο. Έχετε ακούσει
όλοι ότι στη Νήσο Λέσβο βγαίνουν οι πρόσφυγες και οι µετανάστες σε διάφορα σηµεία του νησιού και µετά περπατούν ατέλειωτα χιλιόµετρα, από σαράντα έως εξήντα πέντε, µε τα πόδια,
προκειµένου να φτάσουν στην αστυνοµική ή λιµενική αρχή για
να παραδοθούν και να γίνουν οι δεκατρείς διοικητικές πράξεις
που σας είπα. Δεν επιτρέπεται µε το προηγούµενο νοµικό πλαίσιο να µπουν ούτε στα ΚΤΕΛ ούτε σε ταξί ούτε να κάνουν οτοστόπ, γιατί θεωρείται κακούργηµα η µεταφορά.
Με την παρούσα, λοιπόν, τροπολογία προσπαθούµε να διευκολύνουµε, από τη µια, τη µεταφορά τους µε όλα τα µέσα, χωρίς
να είναι κακούργηµα, και, δεύτερον, τις περιφέρειες οι οποίες
θέλουν να µισθώσουν ειδικά οχήµατα για να µεταφέρουν µε
δικές τους δαπάνες τους πρόσφυγες σε όλη αυτή τη διαδροµή.
Θα έχετε δει εικόνες, που µεταφέρονται οι ίδιοι µε τα πόδια
και µέσα σε καρότσια σκουπιδιών να έχουν τα παιδιά τους. Αυτό
το θέαµα, το οποίο έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη, είναι
πραγµατικά ντροπιαστικό και, κυρίως, δεν έχει και κανένα αποτέλεσµα, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να φύγουν. Όλοι
θέλουν να παραδοθούν και όλοι θέλουν να πάρουν την εξάµηνη
προσωρινή άδεια παραµονής, διότι χωρίς αυτήν δεν µπορούν να
µπουν στα πλοία.
Άρα υπάρχει µια τυπική νοµιµότητα περί της απαγόρευσης µεταφοράς, που πρέπει µε την παρούσα τροπολογία να διευκολύνουµε, ώστε πράγµατι οι άνθρωποι να µεταφέρονται χωρίς να
υπάρχει κίνδυνος να χάσουν τη ζωή τους ή µε τους καύσωνες να
συµβεί οτιδήποτε και να έχουµε και άλλα προβλήµατα.
Επίσης, είπα και αυτό, ότι µε την παράγραφο 10 δίνουµε στις
περιφέρειες τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις µισθώσεις τέτοιων οχηµάτων για τη µεταφορά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Οι πύλες εξόδου; Για τους νοµούς
που θέλουν να φύγουν;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Τώρα θα
σας πω γι’ αυτά.
Από εκεί και ύστερα, αρχίζουµε τις καινούργιες τροπολογίες.
Έχουµε µια τροπολογία η οποία αφορά τα ζητήµατα ταµείων επικουρικής επαγγελµατικής ασφάλισης. Είναι βουλευτική, του κ.
Γιάννη Σταθά. Την κάνουµε δεκτή.
Επίσης, έχουµε µια τροπολογία…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Συγγνώµη, αυτή είναι σχετική µε
το νοµοσχέδιο, έτσι;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ορίστε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Για να συνεννοούµαστε, αυτή είναι
σχετική µε το νοµοσχέδιο;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι, αλλά
αυτή είναι βουλευτική…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Η δική µας, που δεν ήταν;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αυτή είναι
εκτός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Θα τα πούµε, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Μην παραπονιέστε.
Όλα θα γίνουν.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Υπάρχει
µια τροπολογία για την εναρµόνιση µε τον ΟΟΣΑ, την οποία υπογράφει ο κ. Χατζηλάµπρου. Και αυτή βουλευτική, την κάνουµε
δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Σχετική και αυτή!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Υπάρχει,
επίσης, µια τροπολογία για τις µετεγγραφές φοιτητών. Καταλαβαίνετε ότι τόσες µέρες που ήταν κλειστή η Βουλή, ήρθαν κάµ-
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ποσες. Τη συνυπογράφουν τέσσερις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάνε και αυτές.
Υπάρχει µια τροπολογία του Υπουργείου Υγείας. Είναι εδώ ο
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας για να την αναπτύξει. Αναφέρεται σε ληξιπρόθεσµες οφειλές των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και
στον τρόπο διορισµού των διοικήσεων των νοσοκοµείων.
Νοµίζω ότι είπα όλες τις τροπολογίες. Θεωρώ ότι πρέπει να
γίνει η διανοµή τους, για να µπορούν µετά την ανάπτυξή τους
από τους αρµόδιους Βουλευτές, να έχουν υπ’ όψιν τους όλες και
όλοι τι θέµα συζητείται. Αυτά.
Καλή συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
την καλοσύνη, επειδή ζητούν από τις Υπηρεσίες, για να µπορούν
να διευκολύνουν και τους Βουλευτές, να µας δώσετε τους αριθµούς των τροπολογιών που κάνετε δεκτές, για να εξυπηρετήσουµε και τους Βουλευτές, ώστε να µπορούν να έχουν γνώση
και να τοποθετηθούν αναλόγως;
Παρακαλώ, έχετε ένα-δύο λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Τις µισές
τις έχω πει. Φαντάζοµαι ότι τις έχετε σηµειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Αν δεν το έχετε έτοιµο
αυτή τη στιγµή, µπορούµε να διακόψουµε κάποια άλλη στιγµή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα το δώσω εγώ σε ένα λεπτό. Συνεχίστε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Τον λόγο έχει η εισηγήτρια εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κατριβάνου για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια, αλλά θα ξεκινήσω αυτήν την τοποθέτηση από το δηµοψήφισµα της Κυριακής. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι αυτό που συνέβη την Κυριακή είναι ένας σεισµός, θα έλεγα, σε πολλά επίπεδα, και πολιτικό και κοινωνικό και στο επίπεδο που αφορά την
καθηµερινότητά µας, και νοµίζω ότι είναι επιβεβληµένο να το θίξουµε και να το συζητήσουµε. Είναι η πρώτη συνεδρίαση Ολοµέλειας που κάνουµε.
Θεωρώ το προχθεσινό δηµοψήφισµα πάρα πολύ σηµαντικό.
Ζητήθηκε από τον λαό να πει τη γνώµη του. Είναι µια διαδικασία
καταλυτική, γιατί η δυναµική της µας ξεπέρασε όλους και ξεπέρασε και αυτούς που από τη µεριά τους υποστήριζαν το «όχι».
Ήταν κάτι που µας ξεπέρασε, κάτι που µας έσεισε. Ήταν επαναστατικός ο τρόπος που ο κόσµος, ο λαός µπήκε και είπε τι θέλει.
Ήταν κάτι που εγώ δεν το έχω ξαναζήσει, ήταν κάτι µοναδικό.
Ασφαλώς είναι µια ψήφος εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και
στον Πρωθυπουργό, αλλά είναι και πολλά άλλα. Είναι το σπάσιµο
του φόβου και ένα µεγάλο «όχι» στις οµοβροντίες των καναλιών
και του παλιού πολιτικού κόσµου, στην τροµοκρατία των δανειστών. Κυρίως, όµως, είναι ένα «ναι» στην αντίσταση, στη συλλογικότητα, σε µια Ευρώπη που αντιστέκεται.
Διότι αυτό που έγινε δεν αφορά µόνο την Ελλάδα και δεν είναι
µόνο πολιτικό. Το «όχι» που ειπώθηκε από τον ελληνικό λαό δηµιουργεί µια άλλη ενότητα στη βάση. Είναι και ένα χέρι συγχρόνως που απλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, προς όλους τους
πολίτες της Ευρώπης που αγωνίζονται. Αρκεί να δούµε τις διαδηλώσεις και τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης που γίνονται στο Παρίσι, στη Μαδρίτη, στη Βαρκελώνη, στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες,
στη Λισαβόνα, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και σε όλο τον πλανήτη και να δούµε ποια είναι τα συνθήµατα. Τα συνθήµατα είναι:
«Η Ευρώπη λέει όχι», «Ευχαριστούµε την Ελλάδα», «Ο ελληνικός
λαός ψήφισε και για µας».
Έπρεπε να τοποθετηθώ, γιατί, όποιο και αν είναι το αντικείµενο
του σηµερινού νοµοσχεδίου, δεν νοµίζω ότι µου επιτρεπόταν να
προχωρήσω χωρίς να πω γι’ αυτό που έγινε. Όµως, υπάρχει και
ένας δεύτερος λόγος, ότι η µάχη της ελληνικής Κυβέρνησης,
που σήµερα είναι µάχη ολόκληρου του ελληνικού λαού, ενάντια
στις απαιτήσεις των δανειστών, το «όχι» και το νοµοσχέδιο της
ιθαγένειας που συζητάµε τώρα έχουν στενούς δεσµούς, γιατί το
καθένα µε τις ιδιαιτερότητές του είναι ψηφίδες του ίδιου εγχει-
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ρήµατος, του αγώνα για να ανορθωθεί η ελληνική κοινωνία, για
να χαράξουµε µια νέα πορεία ανασυγκρότησης, µια πορεία αξιοπρέπειας και µια πορεία αλληλεγγύης.
Η στάση της Κυβέρνησης έναντι των απαιτήσεων των δανειστών δεν είναι θέµα αριθµών και λογιστικών υπολογισµών. Είναι
µια µάχη για να µη διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός, για να µη µεγαλώνει ο αριθµός των ανθρώπων που µαταιώνεται βίαια το µέλλον
τους, για να µην ακυρώνει σαν βραχνάς το χρέος κάθε επιλογή
αυτού του λαού.
Το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια είναι κοµµάτι ακριβώς του
ίδιου αγώνα, για να µην υπάρχουν δύο κατηγορίες παιδιών, τα
δικά µας παιδιά και τα άλλα παιδιά, για να µην ορθώνονται κι
άλλα τείχη και άλλοι αποκλεισµοί, για να µην πετιούνται στο περιθώριο άνθρωποι που έχουν όλες τις προϋποθέσεις να είναι νόµιµοι και που αποτελούν κεφάλαιο και πλούτο της ελληνικής
κοινωνίας.
Όπως και οι τοµές στο σωφρονιστικό, το άνοιγµα της ΕΡΤ, το
διευρυµένο σύµφωνο συµβίωσης για τα οµόφυλα ζευγάρια, όλα
είναι ψηφίδες του ίδιου οράµατος, που, παρά τις τροµερές δυσκολίες που υπάρχουν, αγωνιζόµαστε να τις υλοποιήσουµε, γιατί
πραγµατικά οραµατιζόµαστε, πιστεύουµε και δηµιουργούµε µαζί
µια κοινωνία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, που να µας χωρά όλες
και όλους.
Έτσι, σήµερα, δύο µέρες µετά από το δυνατό «όχι», την ίδια
στιγµή που διεξάγεται µία από τις πιο κρίσιµες διαπραγµατεύσεις
για το µέλλον της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης,
δεν είναι καθόλου παράταιρο να ασχολούµαστε µε τα παιδιά της
δεύτερης γενιάς και την ένταξη των µεταναστών. Είναι αναγκαίο
και επιτακτικό.
Τα δικαιώµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι πολυτέλειες, αλλά αδιαπραγµάτευτα αγαθά. Σε τέτοιες στιγµές κρίσης, όχι µόνο δεν µπορούµε να τα αφήνουµε να µπουν στη
δεύτερη µοίρα και να περιµένουν, αλλά είναι τώρα που αποκτούν
ακόµα µεγαλύτερη αξία.
Γιατί µε το νοµοσχέδιο αυτό που συζητάµε τώρα, την ώρα που
γίνονται και όλες οι συζητήσεις για την Ευρώπη, η Ελλάδα στέλνει ένα ακόµα µήνυµα προς όλους τους λαούς της Ευρώπης: ότι
υπάρχει άλλος δρόµος, ενάντια στην Ευρώπη-κάστρο του
φόβου, της ξενοφοβίας και της µισαλλοδοξίας. Υπάρχει ένας
δρόµος που βλέπει το έθνος ως το µέλλον των ανθρώπων που
ζουν µαζί και θέλουν να ζουν µαζί κάτω από τις καταστατικές
αρχές του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, να οραµατίζονται και να δηµιουργούν µαζί.
Πριν από περίπου δέκα µέρες, σ’ αυτήν την Αίθουσα καταγράφηκαν σηµαντικές διαφωνίες, αλλά το κλίµα ήταν για µια γενική
συναίνεση, µε εξαίρεση τη Χρυσή Αυγή, ως προς τον κορµό του
νοµοσχεδίου, ότι δηλαδή τα παιδιά της δεύτερης γενιάς πρέπει
να πάρουν ιθαγένεια. Αυτό πρέπει να το κρατήσουµε. Θέλουµε
µέλη του λαού µας τα παιδιά που γεννιούνται και ανατρέφονται
στην Ελλάδα, που εκπαιδεύονται εδώ και µε δυο λόγια διαµορφώνουν τη συνείδησή τους ως µέλη του κοινωνικού συνόλου στη
χώρα µας, ανεξάρτητα από την καταγωγή των γονιών τους.
Το να καθυστερεί η κτήση της ιθαγένειας είναι συνταγή κοινωνικής αποτυχίας. Δηµιουργεί ανθρώπους θυµωµένους και στο
περιθώριο. Δεν πριµοδοτούµε το µίσος και την ξενοφοβία, όπως
έκανε η προηγούµενη Κυβέρνηση, αλλά την αλληλεγγύη και την
ένταξη. Θέλουµε να αξιοποιήσουµε τον πλούτο που σηµαίνουν
για την κοινωνία αυτά τα παιδιά και να προχωρήσουµε µαζί.
Θα πω δυο λόγια για το άρθρο 1Α, που δίδεται η ιθαγένεια στα
παιδιά µε την εγγραφή τους στην Α’ δηµοτικού, µιας και είναι
αυτό που συγκεντρώνει τις περισσότερες αντιρρήσεις.
Για µας, όπως και για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
αλλά και µη ευρωπαϊκές χώρες, η ιθαγένεια δεν είναι ένα επίζηλο
έπαθλο που απονέµεται µετά από πολλές δοκιµασίες ή –ακόµα
χειρότερα- µετά από εµπόδια. Είναι ένας νοµικός δεσµός που
έρχεται να επιβεβαιώσει τον ήδη υπάρχοντα και πραγµατικό
δεσµό που έχουν αυτά τα παιδιά µε την κοινωνία.
Για µας η ιθαγένεια είναι εργαλείο ένταξης και είµαι σίγουρη
ότι, παρά τη διαφορά απόψεών µας, αν πάµε στις γειτονιές της
Αθήνας όλοι εδώ µέσα στην Αίθουσα, θα το καταλάβουµε, γιατί
θα δούµε εξάχρονα παιδιά να παίζουν µεταξύ τους, να γελάνε,
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να µιλάνε ελληνικά και δεν θα ξεχωρίσουµε ποια είναι ελληνάκια
και ποια δεν είναι, παρά µόνο σε περίπτωση που είναι πιο σκουρόχρωµα. Εκεί όµως πάµε σε άλλη συζήτηση.
Αν το καλοσκεφτούµε, λοιπόν, η άποψη ότι η ιθαγένεια πρέπει
να δίνεται στη ΣΤ’ δηµοτικού, κρύβει µια αντίληψη της ιθαγένειας
σαν αναγκαίου κακού. Δηλαδή, αφού δεν µπορούµε να το αποφύγουµε, ας δώσουµε ιθαγένεια όσο πιο αργά, στη ΣΤ’ δηµοτικού ή στα δεκαοκτώ έτη. Εµείς είµαστε αντίθετοι σ’ αυτήν την
άποψη. Θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο καλό που πρέπει να δίνεται
από την αρχή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Συγχρόνως, όπως µίλησε η κυρία Υπουργός, θα πω και δυο
λόγια για δύο σηµαντικότατες τροπολογίες που κατατέθηκαν.
Η πρώτη είναι υπουργική και µ’ αυτήν καταργούνται οι ποινικές
κυρώσεις για τη µεταφορά πολιτών τρίτων χωρών µε δηµόσια ή
ιδιωτικά µέσα. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα, µεταφοράς ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς
προστασίας και στις περιπτώσεις προώθησης στο εσωτερικό της
χώρας, προκειµένου να ακολουθηθούν οι νόµιµες διαδικασίες
µετά από την παράνοµη είσοδο των πολιτών τρίτων χωρών στη
χώρα.
Έτσι µπαίνει ένα τέλος σε όλη αυτήν την ποινικοποίηση της
µεταφοράς ανθρώπων που παρατηρήθηκε στη Λέσβο, όπου είδαµε, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, άπειρους ανθρώπους ταλαιπωρηµένους να προσπαθούν να µπουν από την είσοδο και να
φθάσουν στη χώρα της Μυτιλήνης για να καταγραφούν. Από την
άλλη µεριά, υπάρχουν αλληλέγγυοι, οι οποίοι τούς δίνουν βοήθεια, τους παίρνουν στα αυτοκίνητά τους, οι οποίοι ποινικοποιούνται, µε αποτέλεσµα να γίνονται συνεχείς δίκες. Αυτή τη
στιγµή, µάλιστα, ο Βουλευτής µας είναι εκεί για να είναι µάρτυρας σ’ αυτές τις δίκες. Τώρα, επιτέλους, µετά από όλο αυτό το
διάστηµα, αυτή τη στιγµή, καταργείται αυτός ο επαίσχυντος
νόµος, αυτή η επαίσχυντη διάταξη.
Συγχρόνως υπάρχει και η βουλευτική τροπολογία, που την καταθέσαµε εµείς, µε την οποία προστατεύονται από την απέλαση
πολίτες από τρίτες χώρες, σύµφωνα µε την αρχή της µη επαναπροώθησης, η οποία ορίζεται σε πολλά διεθνή κείµενα που αποτελούν και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας µας, όπως η
Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων, η Σύµβαση της Γενεύης, το
Καθεστώς των Προσφύγων και η ΕΣΔΑ. Σύµφωνα µ’ αυτήν την
αρχή της µη επαναπροώθησης, δεν πρέπει να επιστρέφεται ένας
άνθρωπος σε χώρα στην οποία θα αντιµετωπίσει δίωξη ή σοβαρή
βλάβη.
Υπάρχουν κι άλλες τροπολογίες, τις οποίες θα αναφέρω παρακάτω. Απλώς θέλω να πω το εξής: Αυτή τη στιγµή, σήµερααύριο, η Βουλή των Ελλήνων, ο ελληνικός λαός στέλνει ένα
µήνυµα έµπρακτης ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ισότητας σε
όλη την Ευρώπη και σε όλον τον κόσµο, γιατί αυτό σηµαίνει, µαζί
µε τον αγώνα που δίνουµε, η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου για
την ιθαγένεια, που αποτελεί αυτή τη στιγµή –και είναι πάρα πολύ
καλό που γίνεται αυτή τη στιγµή- ένα µήνυµα που βρίσκεται στην
καρδιά των ευρωπαϊκών αξιών, στην καρδιά των κινηµάτων, στην
καρδιά των αγώνων των λαών της Ευρώπης από το 1789 µέχρι
σήµερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπράβο, κυρία Κατριβάνου! Μας χαρίσατε και τέσσερα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Θα τα πάρω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν έχει να πάρει κανείς.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Γεωργαντάς.
Ορίστε, κύριε Γεωργαντά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ακολουθήσω
το παράδειγµα της κ. Κατριβάνου, γιατί υπάρχουν σαράντα έξι
εγγεγραµµένοι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργαντά, µε
συγχωρείτε, αλλά θέλω να κάνω τρεις ανακοινώσεις. Θα σας
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κρατήσω τον χρόνο.
Διαβάζω επιστολή του κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη,
που λέει τα εξής:
«Προς την Πρόεδρο.
Αιτούµαι δεκαπενθήµερη άδεια από τις κοινοβουλευτικές µου
υποχρεώσεις. Για οικογενειακούς λόγους πρέπει να ταξιδέψω
στο εξωτερικό από 9-7-2015 µέχρι 23-7-2015».
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Θα ανακοινώσω εν συντοµία χρόνου δύο επιστολές. Η πρώτη
είναι από τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ, µε την οποία ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στο συζητούµενο νοµοσχέδιο ο κ. Δηµήτριος
Κωνσταντόπουλος και η δεύτερη είναι από τον Γραµµατέα της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Παναγιώτη Καρκατσούλη, µε την οποία ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Χάρης Θεοχάρης και ως ειδική αγορήτρια η κ. Αντιγόνη
Λυµπεράκη.
Ευχαριστώ, κύριε Γεωργαντά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν εγγεγραµµένοι σαράντα έξι Βουλευτές. Η συνεδρίαση έπρεπε να ξεκινήσει στις 6 η ώρα το απόγευµα και βλέπουµε ότι µέχρι αυτή
τη στιγµή είµαστε στον δεύτερο εισηγητή. Γίνεται κατανοητό ότι
πρέπει να βρεθεί ο τρόπος, έτσι ώστε πράγµατι να δίνεται ο χρόνος στους Βουλευτές να µιλήσουν.
Δεν ξέρω πώς θα το επιτύχει αυτό το Προεδρείο, αλλά νοµίζω
ότι είναι και στην ευθύνη του και στην αρµοδιότητά του.
Να προχωρήσω, λοιπόν, σχολιάζοντας πρώτα λίγο την πολιτική επικαιρότητα. Νοµίζω ότι είναι αναγκαίο να σταθούµε σ’
αυτή, γιατί σήµερα είναι µια σηµαντική µέρα για τη χώρα. Ήθελα,
λοιπόν, να πω απλά και µόνο το εξής: Ο Πρωθυπουργός της
χώρας βρίσκεται στις Βρυξέλλες έχοντας όλα τα εφόδια τα
οποία ζήτησε για να επιτύχει ένα καλό αποτέλεσµα στη διαπραγµάτευση. Και αναφέροµαι στα εξής: Πρώτον, έχει τη συναίνεση,
την έγκριση του ελληνικού λαού, όπως την ήθελε και την πέτυχε
µε βάση το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος, προκειµένου να
ενισχυθεί η διαπραγµατευτική θέση της χώρας. Αυτό ήταν το ζητούµενο κατά την Κυβέρνηση και κατά τον Πρωθυπουργό και το
πέτυχε µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία.
Δεύτερον, έχει τη συναίνεση και την οµοψυχία από τους Αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων, προκειµένου να επιτύχει το
αποτέλεσµα το οποίο όλοι επιθυµούµε. Είναι, λοιπόν, στη δική
του ευθύνη πλέον να αποδείξει ότι και τη δυνατότητα έχει αλλά
και την οµοψυχία των δύο κοµµάτων της συγκυβέρνησης, για να
µπορέσει να έρθει όσο γρηγορότερα γίνεται το καλό αποτέλεσµα για τη χώρα µας. Ελπίζουµε όλοι σ’ αυτό. Η Νέα Δηµοκρατία, ως δύναµη ευθύνης που εγγυάται πάντα την ευρωπαϊκή
πορεία της χώρας, θα υποστηρίξει πράγµατι κάθε προσπάθεια
προς αυτόν τον σκοπό.
Πριν µπω τώρα στα ζητήµατα του νοµοσχεδίου και κάποιων
άρθρων τα οποία θέλω να αναφέρω, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση µε τις τροπολογίες, γιατί η κυρία Υπουργός τοποθετήθηκε ήδη επί αρκετών από αυτές.
Χαίροµαι που βλέπω ότι η κυρία Υπουργός απέρριψε κάποιες
από τις κατατεθείσες τροπολογίες, επειδή είναι άσχετες µε το
συζητούµενο νοµοσχέδιο. Όµως, αναφέρθηκε µόνο σε µερικές
εξ αυτών και δεν τοποθετήθηκε επί κάποιων άλλων, οι οποίες
είναι άσχετες µε το νοµοσχέδιο. Ελπίζω την ίδια στάση να κρατήσει η κυβερνητική παράταξη και κατά την ψήφισή τους, καθώς
µερικές εξ αυτών δεν είναι απλά άσχετες µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο, αλλά και εκπρόθεσµες και δεν αιτιολογείται -τουλάχιστον όπως εγώ ανέγνωσα τα κείµενα αυτών των τροπολογιώντο επείγον της καταστάσεως για την οποία έρχονται σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν αφορούν.
Σε σχέση τώρα µε το ίδιο το νοµοσχέδιο έγινε πολλή συζήτηση. Νοµίζω ότι η συζήτηση έγινε επαρκώς και µέσα στις επιτροπές αλλά και στην Ολοµέλεια, αλλά έγινε και ένας δηµόσιος
διάλογος.
Η άποψη και η θέση της Νέας Δηµοκρατίας είναι ξεκάθαρη επί
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του συζητούµενου νοµοσχεδίου. Για εµάς δεν αρκεί µόνο ένα τυπικό κριτήριο για να µπορέσει να αποδοθεί η ιθαγένεια σε κάποιον. Πρέπει να πληρούνται και τα ουσιαστικά κριτήρια, τα
οποία και το Σύνταγµα και ο νοµοθέτης αλλά και το Συµβούλιο
της Επικρατείας έθεσαν ως ένα περίγραµµα µέσα στο οποίο είµαστε υποχρεωµένοι να κινηθούµε.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει και η πλήρωση των ουσιαστικών
κριτηρίων, δηλαδή των κριτηρίων εκείνων που να αποδεικνύουν
την πραγµατική, την ουσιαστική ενσωµάτωση του προς πολιτογράφηση αλλοδαπού τέκνου µε την ελληνική κοινωνία, µε τον ελληνικό λαό. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, πολύ καλά όλοι µας ότι η
απλή εγγραφή στην Α’ τάξη του δηµοτικού δεν παρέχει αυτά τα
εχέγγυα. Αυτός ήταν άλλωστε και ο βασικός λόγος για τον οποίο
και το Συµβούλιο της Επικρατείας στον προηγούµενο νόµο ήταν
αρνητικό.
Πρέπει, λοιπόν, να ισορροπήσουµε ανάµεσα στην ανάγκη να
αντιµετωπίσουµε πράγµατι µια κατάσταση η οποία έχει διαµορφωθεί στη χώρα µας, µια κατάσταση η οποία έχει να κάνει µε
πολλές χιλιάδες αλλοδαπών τέκνων τα οποία γεννήθηκαν στη
χώρα, και συγχρόνως στο να διασφαλίσουµε ότι πράγµατι η απόδοση της ιθαγένειας σε αυτά τα παιδιά, σε αυτές τις οικογένειες
θα δοθεί ως κορύφωση µιας διαδικασίας ενσωµάτωσης. Δεν
είναι η απόδοση της ιθαγένειας το µέσο για την ενσωµάτωση.
Είναι η κορύφωση, η κλιµάκωση µιας διαδικασίας η οποία πρέπει
να ακολουθηθεί, µιας διαδικασίας ουσιαστικής ενσωµάτωσης.
Υπάρχουν πολλά ζητήµατα, τα οποία ανέφερα αναλυτικά σε
προηγούµενες τοποθετήσεις µου και για τα οποία οφείλουµε να
δούµε και να διακρίνουµε τη στάση µας και τη θέση µας µε βάση
αυτά και λαµβάνοντας υπ’ όψιν το πόσο σηµαντικό είναι ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, το οποίο, όπως είπα, έχει µη αναστρέψιµη πορεία. Δεν είναι ένα απλό φορολογικό νοµοσχέδιο, για το οποίο
µπορείς να πεις ότι είχες µια αστοχία και έρχεσαι αύριο µε έναν
άλλο νόµο και το διορθώνεις. Εδώ πρόκειται περί ενός νοµοσχεδίου το οποίο θα έχει µια πορεία που θα είναι µη επανορθώσιµη,
αν τελικά δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι.
Για ποιον λόγο να µην υποχρεούνται αυτά τα τέκνα να τελειώσουν την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση, που, ούτως ή
άλλως, ισχύει και για όλα τα Ελληνόπουλα; Για ποιον λόγο να µη
συµβεί αυτό; Άκουσα ως αντεπιχείρηµα το ότι στην ηλικία των
έξι ετών τα παιδιά αρχίζουν και διαµορφώνουν µια συνείδηση και
εκεί θα αισθάνονται τη διαφοροποίηση της καταγωγής τους ή
της εθνότητάς τους. Νοµίζω ότι ούτως ή άλλως ένα αλλοδαπό
παιδί µέσα στη µικρή κοινωνία ενός σχολείου το αν έχει ή όχι την
ιθαγένεια δεν είναι κάτι που µπορεί να το διαπιστώσει το ίδιο ή
να το δώσει να το καταλάβουν οι συµµαθητές του.
Όµως, πράγµατι θα ήθελα και εγώ –όπως φαντάζοµαι και όλοι
οι συνάδελφοι- όταν αυτό το παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί πού
βρίσκεται, ποια είναι η καταγωγή του και σε ποια χώρα ζει, να
ξέρει ότι στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των σπουδών του θα
έχει ως απόλυτο δεδοµένο και χωρίς κανένα άλλο προαπαιτούµενο τη δυνατότητα να πάρει την ελληνική ιθαγένεια. Θα είναι η
κλιµάκωση αυτής της προσπάθειάς του, αυτής της ουσιαστικής
ενσωµάτωσής του, η οποία θα έρχεται µε την πορεία.
Είναι δυνατόν ένα παιδί έξι ή επτά ετών να µπορεί να διακρίνει
το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ιθαγένεια στο πρόσωπό του, έτσι
ώστε να µπορέσει να ενσωµατωθεί πιο οµαλά, όπως άκουσα από
την άλλη πλευρά; Δεν µπορεί να συµβεί αυτό.
Από την άλλη, γιατί δεν λαµβάνουµε υπ’ όψιν το γεγονός ότι
υπάρχουν οµάδες µεταναστών στη χώρα, οι οποίες διαµένουν
µεν µόνιµα σ’ αυτήν, αλλά αποφεύγουν να στείλουν τα παιδιά
τους στα ελληνικά σχολεία; Ξέρουµε πολύ καλά ότι µετανάστες
οι οποίοι κατά βάση προέρχονται από µουσουλµανικές χώρες
δεν το επιθυµούν.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι µε το να βάλουµε υποχρεωτικότητα σ’
αυτό, ουσιαστικά βοηθούµε αυτά τα ίδια τα παιδιά να µην γκετοποιηθούν. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζουµε πολύ καλά. Νοµίζω ότι
αυτό το διαβλέπουµε όλοι. Αν δούµε τα ποσοστά των ανηλίκων,
των παιδιών αλλοδαπών, τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο, θα
διαπιστώσουµε ότι τα παιδιά µε το συγκεκριµένο θρήσκευµα που
ανέφερα είναι πολύ µικρότερα σε ποσοστό σε σχέση µε όλα τα
άλλα, αν και η παρουσία τους στη χώρα είναι ιδιαίτερα ενισχυ-
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µένη.
Γιατί, λοιπόν, να δώσουµε µια ακόµα δυνατότητα σε όποιον
γονέα το επιθυµεί; Διότι πρέπει να ξεχωρίσουµε αυτό. Τελικά το
αλλοδαπό τέκνο είναι απόλυτα εξαρτηµένο από τον γονέα του.
Ο γονέας του θα πάρει την απόφασή του για το πώς θα ρυθµίσει
την πορεία της ζωής του. Άρα γιατί να δώσουµε τη δυνατότητα
σε όποιον τέτοιον πατέρα ή µητέρα δεν θέλει το παιδί του να πάει
σε ένα ελληνικό σχολείο και να µπορέσει έτσι να ενσωµατωθεί,
αλλά θέλει να το γκετοποιήσει; Αφού, όµως, κάνει µια απλή εγγραφή και πάρει την ελληνική ιθαγένεια, γιατί λοιπόν να µη βοηθήσουµε ένα τέτοιο παιδί; Ουσιαστικά βοηθάµε αυτά τα παιδιά.
Ουσιαστικά υποχρεώνουµε τους γονείς τους να τα πάνε στο σχολείο. Ουσιαστικά τα βοηθάµε να αποκτήσουν µια µόρφωση και
µια εκπαίδευση.
Άλλως, αν απλά το δίνουµε ως δυνατότητα για την απόκτηση
ιθαγένειας, χωρίς την ανάγκη να τελειώσει η εννεαετής υποχρεωτική εκπαίδευση, κακό κάνουµε σ’ αυτά τα παιδιά και όχι καλό.
Νοµίζω ότι οι θέσεις µας και οι αντιρρήσεις µας, οι οποίες ήταν
µόνιµα επί του συγκεκριµένου αυτού ζητήµατος, έχουν αναλυθεί
όσο πιο επαρκώς γίνεται. Από εκεί και πέρα, εναπόκειται στη συνείδηση του καθενός να τοποθετηθεί επί του συγκεκριµένου ζητήµατος.
Θα κάνω δύο µόνο σχόλια επί συγκεκριµένων άρθρων. Υπάρχει ένα άρθρο, το άρθρο 10 παράγραφος 6.ζ., το οποίο αναφέρεται στην εξαίρεση από την απέλαση όσων αλλοδαπών
καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις σε βάρος τους. Έγινε µια
διόρθωση από την πλευρά της κυρίας Υπουργού, αλλά θεωρώ
ότι δεν επαρκεί. Έγινε η διόρθωση, η οποία βάζει και το στοιχείο
της διαπίστωσης από τον εισαγγελέα της αξιόποινης πράξης η
οποία καταγγέλλεται. Όµως, εξακολουθεί το άρθρο και αναφέρει
«όσοι προσέρχονται για να καταγγείλουν».
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτή η διατύπωση, για όποιον τουλάχιστον
έχει νοµικές γνώσεις, δείχνει πόσο ευρεία έννοια είναι αυτή και
πόσο µπορεί να δηµιουργήσει ζητήµατα. Τι θα πει «όποιος προσέρχεται για να καταγγείλει»; Θα έπρεπε να λέει «όποιος καταγγέλλει». Άλλως, όποιος συλλαµβάνεται σε οποιοδήποτε σηµείο,
σε άσχετο χρόνο και σε άσχετη τοποθεσία, θα µπορούσε να αναφέρει ότι εγώ είχα σκοπό να προσέλθω και να καταγγείλω αύριο
την αξιόποινη πράξη που έγινε σε βάρος µου. Όχι! Όποιος καταγγέλλει ή όποιος είναι στη διαδροµή για να καταγγείλει, όποιος
είναι έξω από το αστυνοµικό τµήµα. Το άρθρο πρέπει να έχει µια
τέτοια διατύπωση, που να γίνεται πολύ περιορισµένο. Είναι πολύ
σηµαντικό, γιατί είναι µια πόρτα, µια κερκόπορτα από την οποία
µπορούν να µπουν στη χώρα χιλιάδες µετανάστες, τους οποίους
να µην µπορούµε να απελάσουµε. Διότι ξέρουµε πολύ καλά ότι
αργεί πάρα πολύ να έρθει η διαπίστωση εισαγγελέα.
Και µία τελευταία παρατήρηση, γιατί θέλω να είµαι συνεπής
ως προς τη δέσµευσή µου στον Πρόεδρο να τελειώσω όσο το
δυνατόν γρηγορότερα. Στο άρθρο 8 υπάρχει µια τροποποίηση
του άρθρου 17 του ν. 4251/2014, το οποίο, όσον αφορά αλλοδαπούς οι οποίοι έρχονται για να εργαστούν σε εταιρείες ή για να
δηµιουργήσουν, λέει ότι θα πρέπει αυτή η εταιρεία να έχει το λιγότερο είκοσι πέντε εργαζόµενους, προκειµένου να πάρουν την
άδεια διαµονής και εργασίας. Αυτό έρχεται σε τροποποίηση του
άρθρου 14.
Γιατί αυτός ο περιορισµός; Δεν θέλουµε να δηµιουργηθούν
εταιρείες στη χώρα; Δεν θέλουµε να δηµιουργηθεί και να υπάρξει µια επένδυση και από αλλοδαπούς; Πρέπει να περιορίζουµε
τον αριθµό των εργαζοµένων στους είκοσι πέντε; Αν µου εξηγούσε κάποιος γιατί αυτός ο περιορισµός, ίσως να το δεχόµουν.
Όµως, απέφυγαν όλοι να αναφερθούν επί της συγκεκριµένης
διάταξης, την οποία θεωρώ πάρα πολύ σηµαντική και νοµίζω ότι
πρέπει να αποσυρθεί. Άλλως, να µας εξηγήσει κάποιος γιατί
υπάρχει αυτός ο περιορισµός.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι η Ολοµέλεια και ο κάθε Βουλευτής
πρέπει να αποφασίσει µε τη συνείδησή του, σε ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα σε
εµάς ως κοινούς νοµοθέτες να αποφασίσουµε το ύψιστο για έναν
Έλληνα, να αποφασίσουµε ποιος δηλαδή θα λέγεται Έλληνας
αύριο, έχει την ευθύνη για τον καθένα από εµάς να αξιολογήσουµε µε βάση όχι την πολιτική µας τοποθέτηση και το πολιτικό
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µας εφαλτήριο, αλλά πραγµατικά µε βάση την εξισορρόπηση
των αναγκών, και να δείξουµε το πρόσωπο που πρέπει να έχει η
χώρα µας, το ευρωπαϊκό πρόσωπο, σε σχέση µε την αντιµετώπιση τέτοιων αναγκών, αλλά συγχρόνως και την αναγκαιότητα
εκείνη για να µη γίνει ο ελληνικός λαός απλά µια οµάδα προσώπων χωρίς κανέναν δεσµό µεταξύ τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεωργαντά.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, ο συνάδελφος κ. Μιχαήλ Αρβανίτης.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, παίζουµε εν ου παικτοίς εν όψει του γεγονότος ότι
το υπό ψήφισιν -κατ’ ευφηµισµόν αποκαλούµενο- νοµοσχέδιο
έχει ήδη περάσει και θα ψηφιστεί. Αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο
είναι όλεθρος για την πατρίδα µας.
Βρισκόµεθα και αντιµετωπίζουµε δύο µέτωπα: ένα προς Δυσµάς, την Εσπερία των τοκογλύφων και δεχόµεθα καταιγιστικά,
οµαδικά πυρά συνεχώς από όλους, από κάποιους µε ιδιαιτέραν
ένταση µάλιστα. Και εκεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος δίδει
σήµερα ήδη µάχη –αυτό τουλάχιστον ελπίζουµε- κατά της λιτότητος, κατά της δυστυχίας του ελληνικού λαού, για τα ζητήµατα
της ρευστότητας, -που αυτή τη στιγµή υπάρχουν ουρές γερόντων, ασθενών, για να πάρουν πενταροδεκάρες, προκειµένου να
φάνε ένα κοµµάτι ψωµί- και γενικώς, για τη µέχρι τούδε υποδούλωση, αν µπορέσει να καταφέρει να απαλυνθεί αυτός ο ζυγός,
να γίνει ελαφρύτερος. Αυτά ελπίζω και πιθανολογώ βασίµως ότι
αυτή τη στιγµή γι’ αυτά µάχεται ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος.
Όλοι οι Έλληνες, τη στιγµή αυτή που µιλάµε, είναι κρεµασµένοι στις τηλεοράσεις και όσοι δεν έχουν τηλεοράσεις –ελάχιστοιπαρακολουθούν στα ραδιόφωνα, για να ακούσουν µε αγωνία τι
τους περιµένει αύριο, όσον αφορά την επιβίωσή τους. Δεν ακούει
κανείς τι λέµε σήµερα εδώ. Μήπως υπάρχει κάποιος που πιστεύει
ότι έχει κανείς ανοικτή την τηλεόρασή του στο κανάλι της Βουλής; Όχι. Όλοι είναι κρεµασµένοι στις τηλεοράσεις και προσηλωµένοι µε αγωνία, προκειµένου να ακούσουν τι θα συµβεί από
στιγµή στη στιγµή.
Και η Κυβέρνηση και συγκεκριµένα η δοτή Υπουργός έφερε
εδώ ύπουλα και κατά τρόπο πολιτικά ανήθικο ένα νοµοσχέδιο…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ποια Υπουργός; Τι θα πει «δοτή»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εννοούσε ότι ήταν
Επικρατείας και είπε «δοτή».
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ναι, να προσέχει τι λέει! Να ανακαλέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, προσέχω εγώ και
τα γράφω στα Πρακτικά «ως Επικρατείας».
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Αυτό µας έφαγε!
Από την άλλη έχουµε ένα ανατολικό µέτωπο και εκεί υπάρχει
και λειτουργεί το αντίστροφο. Τι δηλαδή; Εκεί δεν δίνουµε µάχη
να αντιµετωπίσουµε τον εχθρό, τον εχθρό του γένους. Εκεί, αντίθετα, δίνουµε µάχη υπέρ των εισβολέων! Δίνουµε µάχη για να
έρθουν εδώ στην πατρίδα µας να εγκατασταθούν, να ενσωµατωθούν, ει δυνατόν να αφοµοιωθούν, εάν είναι δυνατόν να αφοµοιωθεί µη συµβατό µόσχευµα. Όµως δίνεται τέτοια µάχη, µάχη
δηλαδή παραδόσεως άνευ όρων στους Αφρικανούς και στους
Ασιάτες, για τους οποίους εξέφρασε το φόβο η Υπουργός, την
οποία εγώ ως µέσος Έλλην αντιλαµβανόµην και από την επιτροπή την αρµοδία ενώπιον της οποίας συνεζητείτο το υπό κρίση
νοµοσχέδιο, αλλά και σήµερα ειδικότερα, ότι δεν έχω να κάνω
µε Υπουργό της ελληνικής Κυβερνήσεως, αλλά έχω να κάνω µε
εκπρόσωπο Αφρικανών και Ασιατών. Ήρθε εδώ µε το ύφος…
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Τι λέει; Πρόσεχε τι λες! Τι είναι
αυτά;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Παρακαλώ πολύ, τουλάχιστον να έχουν τη στοιχειώδη ευγένεια να µη µε διακόπτουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν θα σας ξαναδιακόψουν. Όµως, κύριε Αρβανίτη, εσείς που χειρίζεστε άριστα την
ελληνική γλώσσα, βρείτε άλλον τρόπο να εκφράσετε ελεύθερα
τις ιδέες σας.
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Πιστεύω ότι οι όροι µου δεν
είναι υβριστικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Οι όροι µου δεν είναι υβριστικοί. Σας λέγω τι εντύπωση ως Έλλην πολίτης απεκόµισα από
τον τρόπο µε τον οποίο οµίλει υπέρ των προσκεκληµένων εισβολέων. Να, λοιπόν, την ώρα που έχουµε αυτό τον πόλεµο δυτικά,…
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Δεν είστε µέσος Έλλην, είστε Βουλευτής!
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Μπορείτε να το βουλώσετε
επιτέλους;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Όχι, εσύ να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
είναι εβδοµήντα πέντε συνάδελφοι να µιλήσουν. Μην πέφτετε σε
παγίδες.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Θα µε ακούσετε, θέλετε δεν
θέλετε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Να ανακαλέσει! Οι εκφράσεις
σας, κύριε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπαλαούρα!
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Αυτή τη στιγµή το µειονέκτηµα είναι ότι δεν µας ακούει ο ελληνικός λαός. Μας ακούτε
µόνο εσείς που αντιδράτε κατ’ αυτόν τον τρόπο και οι οποίοι θέλετε και επιθυµείτε τη σταδιακή γενοκτονία των Ελλήνων.
Έρχονται καραβιές, µεταξύ τους σφάζονται στη Λέσβο και σε
άλλα µέρη και στη Ρόδο και στη Κω Αφγανοί εναντίων των Σύριων. Θέλουν προτεραιότητα οι κύριοι αυτοί!
Αργότερα, είπε η Υπουργός, ότι θα έχουµε εξέγερση. Θα αντιµετωπίσουµε δηλαδή και εξέγερση, εάν δεν ικανοποιήσουµε τα
αιτήµατά τους. Έχουν δικαιώµατα οι άνθρωποι, από πού, από
την κληρονοµιά τους πατέρα τους; Και θα έρθουν εδώ εις βάρος
του ελληνικού λαού να ζουν, να τρέφονται εδώ, που έχουµε
ανεργία σε αυτά τα ύψη; Έρχονται να τρέφονται εδώ, να πηγαίνουν στα νοσοκοµεία µας, να φέρνουν λοιµώδεις νόσους. Και
πέραν αυτού, µαζί µε όλα αυτά τα στίφη, τα οποία εισβάλλουν
στην πατρίδα µας και τους υποδεχόµεθα -γιατί έχει χρησιµοποιηθεί αυτός ο όρος- µέσα, λοιπόν, σε αυτά τα στίφη υπάρχουν τζιχαντιστές, δολοφόνοι, υπάρχουν βιαστές, υπάρχουν µαστροποί,
υπάρχουν πόρνες, που φέρνουν και κουβαλάνε λοιµώδη νοσήµατα, και χίλιοι άλλοι δυο, που η παρουσία τους εδώ θα συντελέσει στην άνοδο της εγκληµατικότητος εις το ζενίθ. Ποιος ο
λόγος; Αυτό είναι το ερώτηµα; Και µάλιστα, να τους απονεµηθεί
και η ελληνική ιθαγένεια;
Μας είπαν το εξής εκπληκτικό, ότι ιθαγένεια και υπηκοότητα
είναι το ίδιο. Ή ελληνικά δεν ξέρετε ή µας φέρνετε καινούργιες
αρχές πολιτειολογίας και συνταγµατικού δικαίου.
Όταν έρχεται κάποιος και αγοράζει ένα σπίτι εδώ, Ιταλός ή
Γερµανός, όσο χρόνο κάθεται είναι Έλλην υπήκοος, είναι υποχρεωµένος να υπακούει στους ελληνικούς νόµους. Δεν µπορεί
να παρανοµήσει και να πει «ξέρετε κάτι; Γιατί µε κατηγορείτε;
Αυτό δεν προβλέπεται από τον ποινικό νόµο της πατρίδας µου»,
της Γαλλίας φερ’ ειπείν ή της Γερµανίας. Όχι, είναι υπήκοος,
θέλει δεν θέλει! Κατά συνέπεια πού ταυτίζεται η ιθαγένεια µε την
υπηκοότητα; Ο ιθαγενής Έλλην που έχει την ιθαγένεια κατ’ ανάγκην -είναι συνέπεια- είναι και υπήκοος οπωσδήποτε. Όµως αυτός
ο ξένος, ο αλλοδαπός, ο οποίος έρχεται εδώ, παίρνει οπωσδήποτε την υπηκοότητα, όχι κάτι το τυπικό, είναι κατ’ ανάγκην υπήκοος, πρέπει να υπακούσει και να σεβαστεί τους ελληνικούς
νόµους.
Ξέρετε ελληνικά ή θέλετε να σας µάθω εγώ ελληνικά; Από πού
προέρχεται η λέξη ιθαγένεια; Προέρχεται από τη λέξη « θύς»,
που σηµαίνει προχώρηµα, συνέχεια, µαζί µε τη λέξη, τον όρο
«γένος». Αφορά τη συνέχεια, το προχώρηµα του γένους. Ποιου
γένους; Των Αφρικανών, των Ασιατών ή του γένους των Ελλήνων;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Των ανθρώπων!
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Άκουσα την κυρία Υπουργό
να λέει ότι αυτός θα είναι ένας νόµος ο οποίος θα αντέχει στον
χρόνο. Άνθρωποι –λέει- περιµένουν µε αγωνία τη ρύθµιση της
ζωής τους. Και οι δικοί µας άνθρωποι εδώ τι περιµένουν µε αγω-
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νία; Ήρθε ποτέ εδώ για το οξύτατο δηµογραφικό πρόβληµα ένα
νοµοσχέδιο;
Ορίστε, δηµοσίευµα της 25ης Ιουνίου! Άνθρωπος ο οποίος έχει
δέκα παιδιά, κι είχε τριάντα χρόνια βιοτεχνία, δεν µπόρεσε να την
κρατήσει -Έλληνας µε δέκα παιδιά, Ελληνόπουλα!- και τώρα
είναι κάπου κλητήρας και παίρνει 600 ευρώ τον µήνα!
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(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)
Κι εµείς ενδιαφερόµεθα να έχουν τις ανέσεις και όλα τα δικαιώµατα του Έλληνος πολίτου οι αλλογενείς! Πού είµαστε; Πού
ζούµε; Ζούµε σε έναν χώρο του παραλόγου; Θέλουµε να αυτοκτονήσουµε;
Ενδιαφέρεται γιατί οι άνθρωποι θέλουν να ρυθµίσουν και τη
ζωή τους, αλίµονο! Εµείς δεν θέλουµε να ρυθµίσουµε τη ζωή
µας, που υπάρχει και τέτοια ανεργία, που φεύγουν τα Ελληνόπουλα, οι νέοι επιστήµονες και στελεχώνουν ερευνητικά κέντρα
των Ηνωµένων Πολιτειών, της Γερµανίας, της Αγγλίας, της Αυστραλίας;
Και φέρνουµε εδώ όλους αυτούς που περιέγραψα προηγουµένως, να µας φέρουν και τον πολιτισµό τους, να ενσωµατωθούν
µε εµάς. Εµείς είµαστε ένα ενιαίο σύνολο, µε ιστορία, µε ήθη,
έθιµα, τα οποία δεν µπορούν να εγκολπωθούν, διότι άλλα είναι
τα γονίδιά τους, το αίµα τους.
Δεν είναι εδώ ο κ. Παφίλης, ο οποίος µίλησε µε λοιδορία κατά
του αίµατος. Πώς να το κάνουµε! Είναι ένα φυσικό δεδοµένο, δεν
µπορούµε να το παραβλέπουµε. Όχι επειδή έχουν άλλα γονίδια
από µας κι άλλο αίµα. Όχι! Όµως εµείς σε τούτη τη βασανισµένη
πατρίδα είµαστε αυτοί που είµαστε και κοιτάµε να λύσουµε τα
προβλήµατά µας. Και η κυρία Υπουργός ενδιαφέρεται και κόπτεται, µε αυτό το µειλίχιο ύφος της, γι’ αυτούς τους ανθρώπους!
Τι λέει µέσα; Θα τα πούµε σε λίγο. Πιστεύω ότι έχω λίγο χρόνο.
Λέει «από φιλευσπλαχνία, για τη δηµοκρατία». Τι θα συνεισφέρουν στη δηµοκρατία; Πείτε µου τι θα συνεισφέρουν που εγώ
δεν µπορώ να το καταλάβω. Τα είπε. Είναι λόγια της Υπουργού.
«Για την κοινωνική συνοχή». Κοινωνική συνοχή θα υπάρξει ή θα
υπάρξει διάρρηξη του κοινωνικού ιστού; Θα υπάρξει διασάλευση
της κοινωνικής ειρήνης.
Τι έκανε το Ισραήλ; Δεν τολµούµε να πούµε λέξη για τους ευρωσιωνιστές ούτε για τους Ισραηλινούς, τους σεβόµεθα, τους
έχουµε ψηλά, εικόνισµα, πάνω απ’ όλους. Γιατί δεν τους µιµείστε;
Είναι φασίστας και ρατσιστής ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του
-σας ερωτώ- όταν λέει ο ίδιος ο Νετανιάχου ότι δεν έχω κανένα
δικαίωµα να προκαλέσω πληθυσµιακή αλλοίωση στον λαό µου
και να διαταράξω την κοινωνική συνοχή; Και έχει κάνει έναν φράκτη χιλιοµέτρων στην έρηµο της Νεγκέβ, ώστε να µην πλησιάζει
κανείς, δηλαδή προστατεύει το γένος του και ορθώς κάνει και
τον συγχαίρω από τούτο εδώ το Βήµα.
Αντιθέτως, εµείς κοιτάµε να καταστρέψουµε σταδιακά -ήδη
έχουµε κάνει µεγάλη ζηµιά πνευµατικώς, ήδη αρχές, αξίες, ιδεώδη, ιδανικά, όλα αυτά έχουν απεµποληθεί- και µόνον εκτρεπόµεθα εις αναζήτησιν υλικών οφελών. Τίποτε άλλο.
Αν ρωτήσω ένα Ελληνόπουλο, το οποίο δεν ξέρει να µιλάει και
ελληνικά –ουδεµία µόρφωση- ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του,
τι θέλει, θα πει «να ζήσω, να φάω κάτι, να δουλέψω κάπου». Αυτό
θα µου πει. Ξεχάστηκαν όλα τα άλλα που κρατάνε τον άνθρωπο
στο επίπεδο του ανθρώπου και δεν τον καταβιβάζουν στο επίπεδο του ζώου. Δυστυχώς, αυτό ήθελαν οι δυνάστες µας και οι
τοκογλύφοι να επιτύχουν και µέχρι τώρα το έχουν επιτύχει µε τη
βοήθεια κάποιων, οι οποίοι θέλουν να αλώσουν την Ελλάδα αµαχητί.
Ειπώθηκε από κάποια εισηγήτρια ότι κανείς πλην της Χρυσής
Αυγής δεν δέχεται ότι δεν πρέπει να πάρουν ιθαγένεια τα παιδιά
της δεύτερης γενιάς, τα παιδιά µας. Εγώ ξέρω ότι όλα τα παιδιά
κι όλα τα Ελληνόπουλα, είτε παιδιά είτε εγγόνια είναι, είναι παιδιά
µας, όλων µας. Όµως δεν ξέρω να είναι παιδιά µας τα Αφρικανόπουλα. Δεν µπορώ να το καταλάβω αυτό. Θα πάω contra naturam; Δεν το αντιλαµβάνοµαι.
Πέραν αυτού, αυτό το κατ’ ευφηµισµόν λεγόµενο νοµοσχέδιο
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-διότι θα το χαρακτήριζα διαφορετικά, αλλά µε παρακολούθησε
ο κύριος Πρόεδρος και µου είπε να χρησιµοποιώ, τέλος πάντων,
ευσχήµως άλλους όρους- παραβαίνει το Σύνταγµα, είναι κατά
παράβαση του Συντάγµατος, και τη διάταξη 3 του άρθρου 1 καταφώρως παραβαίνει. Παραβαίνει τη διάταξη 2 του άρθρου 16,
καταφώρως. Το Σύνταγµα έχει συνταγεί για τους Έλληνες, ξεκάθαρα. Δικά µας παιδιά!
Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, να µου δώσετε ένα ή δύο λεπτά µετά
από το χρονικό όριο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή σας έφαγα
ένα λεπτό, θα το έχετε. Όµως ένα, άντε ενάµισι, γιατί είναι εβδοµήντα πέντε Βουλευτές εγγεγραµµένοι να µιλήσουν.
Θα σας δώσω χρόνο, προχωρήστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Το αντιλαµβάνοµαι, αλλά µε
τον τρόπο που µιλάτε είναι σαν αυτά τα οποία ακούγονται να µη
σας ενδιαφέρουν. Ε, βέβαια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άλλο σας είπα. Εµένα
µε ενδιαφέρουν όλοι οι συνάδελφοι.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Γιατί δεν νοµίζω να ακούγονται αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το αν µε ενδιαφέρουν
ή όχι είναι δικό µου δικαίωµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κάντε το καθήκον σας!
Εδώ, λοιπόν, έχει συνταγεί…
Χαµογελάτε, κύριε, και µε κοιτάτε έστω από κάτω αφ’ υψηλού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αρβανίτη, προχωρήστε στην οµιλία σας. Μην απευθύνεστε σε συναδέλφους.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Δεν ξέρω αν έκαναν τον
κόπο κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι Βουλευτές, να διαβάσουν
αυτό το µνηµείο, αυτό το υπόδειγµα νοµικής, λεκτικής, γλωσσικής και λογικής αρλουµπολογίας!
Διαβάσατε την αιτιολογική έκθεση; Είσαστε ικανοποιηµένοι; Τι
λέει εδώ πέρα; Λέει: Ο λόγος της ρύθµισης είναι η αναγκαιότητα
διασφάλισης της οµαλής ανάπτυξης και η ένταξη στην ελληνική
κοινωνία των αλλοδαπών παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα
κ.λπ.. Είναι ηθικό και πολιτικό θεµέλιο για την αποτελεσµατική
διεύρυνση της δηµοκρατίας». Τι είναι αυτό; Είναι λογικό αυτό και
δεν το καταλαβαίνω εγώ;
Μιλάει για λαϊκή κυριαρχία και για τον ελληνικό λαό, ο οποίος
αποφασίζει τη σύνθεσή του. Κάνετε λάθος! Ο εθνικός νοµοθέτης
αποφασίζει τη σύνθεση του λαού. Κι αν πιστεύετε αυτό που λέτε,
ότι ο ελληνικός λαός αποφασίζει για τη σύνθεσή του, κάντε ένα
δηµοψήφισµα να πάρετε ένα 90% -να µην πω πού, το αντιλαµβάνεστε- κατάµουτρα. Κάντε ένα δηµοψήφισµα για το µείζον αυτό
εθνικό θέµα! Τολµάτε να το κάνετε; Δεν τολµάτε. Ένα 10% είναι
που θέλει να εκµεταλλεύεται τους ανθρώπους αυτούς, «µαύρο
χρήµα» και τα υπόλοιπα, και που δεν τον νοιάζει για την αναπτυσσοµένη εγκληµατικότητα.
Τι άλλο να πω; Στην αιτιολογική έκθεση, επίσης, λέει σε άλλο
σηµείο: «…διαµορφώνοντας, µε τον τρόπο αυτόν, ελληνική εθνική ταυτότητα». Από πού; Από το γάλα της συκιάς; «Κατά συνέπεια το ελληνικό έθνος είναι κοινότητα καταγωγής υπό την
έννοια του άρθρου 1 και τα υπόλοιπα, που θεµελιώνει το ονοµαζόµενο δίκαιο του αίµατος ως τεχνική κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Είναι όµως και έθνος επιλογής και συνείδησης», δηλαδή
επιλέγει ο λαός µας ότι θέλει να µείνει µε Αφρικανούς εδώ κοντά,
που θα υπερτερούν αριθµητικώς σε λίγο καιρό, και µε Ασιάτες!
Τον ρωτήσατε τον λαό; Ποιον ρωτήσατε; Το κριτήριο της κοινής βούλησης, του «ανήκειν σ’ αυτόν», ανεξαρτήτως της καταγωγής των ανθρώπων. Επειδή «γουστάρει» δηλαδή ο οποιοσδήποτε, µπορεί να έρθει εδώ πέρα. Σε λίγο θα πωλείται η ιθαγένεια στα περίπτερα -«παρακαλώ πολύ, µου δίνετε ένα χαρτί ιθαγενείας;»- σε οποιονδήποτε ξένο έρχεται εδώ πέρα κατόπιν
προσκλήσεως.
Σε ποια άρθρα να αναφερθώ; Θα αναφερθώ µόνο στο γεγονός
ότι πέραν του ότι το νοµοσχέδιο δεν σέβεται το Σύνταγµα, δεν
σέβεται και τα δεδικασµένα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, τα οποία λένε ξεκάθαρα ότι αρµόδιος δεν είναι ο κοινός νοµοθέτης, είναι ο εθνικός νοµοθέτης. Περιφρονεί, λοιπόν, αυτό το
νοµοσχέδιο –γιατί δεν θέλω να αναφέροµαι στην κυρία Υπουργόκαι το Σύνταγµα και τη νοµολογία του ανωτάτου ακυρωτικού δι-
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καστηρίου από το 1990 –παρακαλώ- µέχρι σήµερα.
Πού πάµε; Αυτό είναι µορφή δικτατορίας ή δεν είναι; Ό,τι θέλουµε εµείς, λόγω του ότι έχουµε πλειοψηφία, αποφασίζουµε εις
βάρος του έθνους; Αν είναι δυνατόν!
Και κάτι άλλο µόνο θέλω να σας διαβάσω, εκτός απ’ αυτά που
ο νοµοθέτης λέει ξεκάθαρα, από την απόφαση του ανωτάτου
ακυρωτικού. «Η ρήτρα υπέρ του έθνους που καθιερώνει το
άρθρο 1 παράγραφος 3 του Συντάγµατος» -που περιφρονεί η
κυρία Υπουργός- «ερµηνευοµένη αποβλέπει στη διατήρηση της
συνέχειας και της ενότητας του ελληνικού έθνους». Αυτό είναι
το ζήτηµα. Εσείς, η Κυβέρνηση, δεν θέλετε ελληνικό έθνος. Θέλετε πολυφυλετικό κράτος, λες και είµαστε τόπος υποδοχής.
Εµείς πάντοτε ήµασταν χώρα προελεύσεως, όχι υποδοχής…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν διαθέταµε ποτέ ούτε βαριά βιοµηχανία ούτε προηγµένη
τεχνολογία ούτε τίποτε απολύτως που να έχουµε ανάγκη να έρχονται µετανάστες εδώ. Πολυφυλετικό κράτος, αµαρτωλό συνονθύλευµα ετερόκλητων φυλετικών στοιχείων εδώ εις βάρος
του ελληνικού γένους. Αυτό είναι έγκληµα το οποίο κάνετε και
το οποίο θα πληρώσουν τα παιδιά µας, τα εγγόνια µας και οι
άλλες γενιές. Δυστυχώς δεν υπάρχει καµµία ελπίδα.
Κύριε Πρόεδρε, ήθελα πάρα πολύ να αναφερθώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αρβανίτη, συγγνώµη, σας έχω δώσει τριάµισι λεπτά επιπλέον.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Τελειώνω. Ευχαριστώ πάρα
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): -Τελειώστε, όµως,
γιατί δεν µπορώ να παίρνω χρόνο από τους Βουλευτές.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Στα τόσα εκατοµµύρια Έλληνες, ακούνε πέντε-έξι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε δευτερολογία
για αύριο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: …να ακούν πράγµατα φρικτά. Τι δηλαδή; Κουτσοί, στραβοί, ανάποδοι, κουλοί, όλοι στον
Άγιο Παντελεήµονα ελάτε και εµείς είµαστε εδώ. Εµείς είµαστε
εδώ για το ασφαλιστικό σας. Εµείς είµαστε εδώ για τα δικαιώµατά σας. Οι πολύτεκνοι οι δικοί µας, ας πάνε από εκεί που
ήρθαν.
Δυστυχώς, δεν έχω χρόνο. Θα µπορούσα να µιλάω πάρα πολύ.
Θα αφήσω στα Πρακτικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά δεν γίνεται.
Παρακαλώ, τελειώνετε. Μη µε αναγκάσετε να κλείσω µικρόφωνο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Μα, να µη δώσω στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δώστε το! Είκοσι
λεπτά µιλάτε. Ας το είχατε δώσει.
(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)
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Και κόπτεται µήπως εξεγερθούν.
Η Βουλγαρία έβαλε φράχτη. Η Ουγγαρία έβαλε φράχτη. Το
Ισραήλ έβαλε φράχτη. Εµείς «µπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά
µη δώσετε».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αντιγόνη Λυµπεράκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συγγνώµη, κυρία Λυµπεράκη.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Καταθέτουµε τις εξής νοµοθετικές βελτιώσεις:
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Το άρθρο 1 του σχεδίου νόµου, όπως ανήγγειλα πριν που τοποθετήθηκα, χωρίζεται στο άρθρο 1α, που έχει τις προϋποθέσεις
για την κτήση της ιθαγένειας για τα παιδιά που γεννιούνται εδώ
µε γονέα που ζει πέντε χρόνια νόµιµα και µε την εγγραφή τους
στην Α’ δηµοτικού, όπου θεωρούµε ότι έχει τον γνήσιο δεσµό.
Μετά υπάρχει το άρθρο 1β που έχει τις άλλες δύο προϋποθέσεις, δηλαδή την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση (γυµνάσιο,
λύκειο) και την αποφοίτηση από τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφού είστε τόσο τυπικός, να σηκώνεται όρθια η κυρία Υπουργός όταν απευθύνεται
στο Κοινοβούλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Η αλήθεια είναι ότι άλλα προβλέπει
ο Κανονισµός όταν µιλάει ένας Υπουργός.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν το ήξε-
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ρα αυτό. Συγγνώµη. Δεν έχω πρόβληµα.
Κατά συνέπεια, αυτό, όπως ανακοίνωσα και πριν, δίνει τη δυνατότητα σε όσους Βουλευτές δεν θέλουν να ψηφίσουν το 1α ,
να ψηφίσουν το 1β.
Δύο άλλες νοµοθετικές επεξεργασίες αποτελούν την αναδιατύπωση των δύο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενσωµατώνονται στο Ελληνικό Δίκαιο. Απλώς, διατυπώνονται καλύτερα, οπότε τις ανακοινώνω για να υπάρχει στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καταθέστε τες στα
Πρακτικά για να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Υπάρχουν
και άλλες υπουργικές που θα τις πω σε άλλη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτές είναι νοµοτεχνικές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Κυρία Λυµπεράκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα πολύ σοβαρό θέµα κάτω από συνθήκες που θα µπορούσε κάποιος να πει
ότι είναι δραµατικές, ιστορικές. Υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτηρισµοί που δεν ακούγονται υπερβολικοί. Οι ρητορικές, όµως, εκφράσεις δεν έχουν καµµία αξία. Αυτό που έχει πραγµατικά αξία
είναι να αναλογιστούµε µε ψυχραιµία πού βρισκόµαστε και πού
πρέπει να πάµε. Διότι σε τελευταία ανάλυση βρισκόµαστε όλοι
και όλες περίπου στην ίδια βάρκα. Το «περίπου» αφορά τον προηγούµενο οµιλητή.
Όπως γνωρίζετε, εµείς, το Ποτάµι, κι εγώ προσωπικά δώσαµε
µε µεγάλη πεποίθηση τη µάχη υπέρ του «ναι» στο πρόσφατο δηµοψήφισµα. Με όλες µας τις δυνάµεις δώσαµε αυτήν τη µάχη,
επειδή πιστεύαµε –και το πιστεύουµε ακόµα- ότι ένα σαφές «ναι»
θα διευκόλυνε πολύ τη θέση της χώρας µας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ένα «ναι» σ’ αυτήν την Ευρώπη για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
Έχοντας, λοιπόν, δώσει αυτή τη µάχη µε πεποίθηση και γενναιότητα, πιστεύουµε ότι κανείς δεν µπορεί να µας αρνηθεί το
δικαίωµα να διατυπώσουµε δύο πικρές κριτικές παρατηρήσεις
στους Ευρωπαίους φίλους µας.
Η πρώτη πικρή κριτική παρατήρηση αφορά τη στάση τους πριν
από το δηµοψήφισµα, όταν οι αφ’ υψηλού δηλώσεις τους στην
πραγµατικότητα έφερναν το αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό που
υποτίθεται επιδίωκαν. Όταν η καρδιά πολλών Ελλήνων και Ελληνίδων έλεγε «όχι» και το µυαλό τους έλεγε «ναι», έρχονταν και
αυτές οι δηλώσεις και έκαναν την πλάστιγγα να γύρει προς το
«όχι» ακόµα κι όταν το µυαλό έσπρωχνε προς το «ναι». Και αυτοί
είναι συµπολίτες που πιστεύουν πολύ βαθιά στην Ευρώπη.
Η δεύτερη κριτική πικρή παρατήρηση –και ίσως αυτή έχει µεγαλύτερη σηµασία- είναι ότι µετά το δηµοψήφισµα βλέπουµε
πολλούς Ευρωπαίους να δείχνουν µία εντυπωσιακή έλλειψη µεγαθυµίας, µία στάση που δεν θυµίζει καθόλου τη στάση ενηλίκων, την οποία επικαλείτο η κ. Λαγκάρντ σε προηγούµενες αποστροφές του λόγου της.
Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, δεν είναι η στιγµή να θυµηθείς ότι όταν έκανε πάρτι το προηγούµενο Σαββατοκύριακο
σε ενοχλούσε η µουσική του, που ήταν πάρα πολύ δυνατή. Κάνεις τα πάντα για να σώσεις τον γείτονα και το σπίτι του και τους
κανόνες των ανεκτών επιπέδων θορύβου στα µελλοντικά πάρτι,
τους κανονίζεις αµέσως µετά.
Δυστυχώς, αυτή τη στιγµή δεν βλέπουµε την απαιτούµενη ή
την αναµενόµενη µεγαθυµία. Αν και πιστεύουµε ότι ως Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν πραγµατικά ηγετική στόφα, αντιλαµβάνονται
–ή θα πρέπει να δείξουν ότι αντιλαµβάνονται- ότι δεν επιτρέπεται
και ότι είναι ντροπή σε µία ευρωπαϊκή χώρα που κατοικείται από
Ευρωπαίους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, τον 21ο αιώνα να συµβούν αυτά που επαπειλούνται να συµβούν σε εµάς τις επόµενες
βδοµάδες.
Επειδή, ανήκουµε στους υποστηρικτές του «ναι», τους καλούµε µε µεγάλη σοβαρότητα και συναίσθηση των ευθυνών µας
να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό το κάνουµε στο
όνοµα της Ενωµένης Ευρώπης για την οποία παλεύουµε µε µεγάλη πίστη.
Μέσα σε αυτή την περιρρέουσα ατµόσφαιρα η συλλογική µας
στάση απέναντι στους µετανάστες, τις µετανάστριες και τα παιδιά τους κινδυνεύει να πάρει χαρακτήρα παραµορφώσεων και
παρεξηγήσεων. Οι µετανάστες και οι µετανάστριες που ήρθαν
στην Ελλάδα µοιράστηκαν τη µοίρα µας και στις καλές και στις
κακές στιγµές και άφησαν πίσω τους συντρίµµια, τα συντρίµµια
των χωρών τους, είτε ήταν στα Βαλκάνια είτε στην Ανατολική Ευρώπη είτε αργότερα στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική
είτε ήταν περιπτώσεις χωρών που φλέγονταν από εµφύλιους ή
από πολεµικούς σπαραγµούς.
Ήρθαν, δούλεψαν, πρόκοψαν, υπερνίκησαν αντιξοότητες.
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Όταν ορισµένοι συµπολίτες µας τους έβριζαν σαν ξένους και παρείσακτους, εκείνοι παρέµειναν και απέδειξαν πόσο άδικο είχαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως οικονοµολόγος µπορώ να
σας πω ότι διακρίνω τις επιπτώσεις του πρώτου και του δεύτερου
κύµατος µεταναστών που ήρθαν στη δεκαετία του ’90 να έχουν
πάρα πολύ θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία. Αν θέλετε, ήταν ίσως ο µόνος σηµαντικότερος παράγοντας που εξασφάλισε αυτούς τους ρυθµούς µεγέθυνσης και την τόνωση της
οικονοµίας.
Και ενδιαφερόντως και σε πείσµα πολλών φόβων, ενώ αύξησαν το εργατικό δυναµικό κατά 12% -είναι µια πολύ µεγάλη αύξηση αυτή για τα διεθνή δεδοµένα- την ίδια ώρα µείωναν την
ανεργία. Και ξέρετε γιατί; Δεν µας πήραν τις δουλειές, έφτιαξαν
δουλειές. Και φτιάχνοντας δουλειές και φροντίζοντας µε µεγάλη
εργατικότητα τη δικιά τους προκοπή, έκαναν και τη ζωή όλων
ηµών των υπολοίπων πολύ καλύτερη.
Αλλά και ως πανεπιστηµιακή δασκάλα πρέπει να σας πω ότι µε
µεγάλη περηφάνια διαβάζω άριστα γραπτά από φοιτητές και φοιτήτριες που το όνοµά τους µόνο δείχνει ότι έχουν καταγωγή
άλλη από την ελληνική. Τα βλέπω αυτά τα παιδιά να συµµετέχουν
στα επιτεύγµατα και στις αγωνίες και στις ελπίδες που συµµετέχουν όλα τα παιδιά της ηλικίας τους.
Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί τότε και τα παιδιά τους τώρα
µας βοήθησαν στις καλές εποχές και τις έκαναν καλύτερες και
στα δύσκολα ήταν πάλι εδώ. Και τώρα που απειλούνται τα ακόµα
χειρότερα, µοιράζονται µαζί µας τις αγωνίες και βάζουν πλάτη
στις δυσκολίες.
Εγώ θα σας πω µια απόλυτα ελληνική ιστορία. Οι γονείς µιας
φοιτήτριάς µου ήρθαν το 1992 από την Αλβανία, δούλεψαν πολύ
σκληρά, έβαλαν το παιδί τους στο σχολείο, µάζεψαν τις οικονοµίες τους, τις οποίες το 1997 τις έχασαν ολοσχερώς στο σχήµα
µε τις «πυραµίδες» εκείνης της εποχής στη γειτονική χώρα. Επέµειναν, συνέχισαν, δούλεψαν, αποταµίευσαν. Η κόρη τους αρίστευσε, τελείωσε τώρα το πανεπιστήµιο και πήρε και µια µικρή
υποτροφία για µεταπτυχιακό στη Γερµανία και ο παππούς της
στα Τίρανα πούλησε το σπίτι του για να βοηθήσει τη χαρισµατική
εγγονή του. Και έφεραν τα χρήµατά τους στην ευρωπαϊκή, στην
ελληνική τράπεζα. Και τώρα το παιδί και η οικογένειά της αναρωτιέται τι θα γίνει, πώς θα τα καταφέρει να φύγει, πώς θα καταφέρει να πραγµατοποιήσει αυτά για τα οποία και η ίδια και η
οικογένειά της, δύο γενιές, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά.
Επειδή οι µετανάστες ήταν µαζί µας στα εύκολα και είναι
ακόµα µαζί µας και στα δύσκολα, επειδή έχουν ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του Έλληνα πολίτη, είναι καιρός να τους καλωσορίσουµε και στα δικαιώµατα.
Δεν µπορεί η συζήτηση για τη µετανάστευση να συνεχίσει να
κυριαρχείται από µύθους και φόβους. Η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει µε το να πούµε επιτέλους το αυτονόητο, ότι τα παιδιά των
µεταναστών δεν είναι µετανάστες, είναι Έλληνες και Ελληνίδες.
Και δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να αντιµετωπίζουµε µε τον
ίδιο τρόπο τους κατατρεγµένους πρόσφυγες από τη Συρία, τους
προχθεσινούς απελπισµένους οικονοµικούς µετανάστες και τα
παιδιά που γεννήθηκαν ή µεγάλωσαν στην Ελλάδα και διαπρέπουν στα ελληνικά σχολεία και πανεπιστήµια. Πρέπει επιτέλους
να καταλάβουµε, έστω και αργά, ότι, αν δεν δώσουµε πλήρη δικαιώµατα σε αυτά τα παιδιά και σε αυτούς τους νέους, δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε καµµία άλλη κατηγορία από αυτές
που χρειάζονται τη βοήθειά µας.
Είναι, λοιπόν, πολύ µεγάλη στιγµή για µας στο Ποτάµι που
ήρθε αυτός ο νόµος για την ιθαγένεια. Είναι πολύ µεγάλη τιµή
και θέλω να το πω ανοιχτά, γιατί είχε δηµιουργηθεί αρκετός θόρυβος και πολλές παρεξηγήσεις σε σχέση µε µία τροπολογία
που είχαµε καταθέσει στο άρθρο 1 και η οποία -το καταλάβαµε
και στην επιτροπή, το επανέλαβε και η Υπουργός σήµερα- δεν
γίνεται δεκτή.
Πιστεύουµε ότι αυτός ο νόµος αντιµετωπίζει πολλές από τις
εκκρεµότητες που είχε στοιβάξει στο παρελθόν η υποκρισία και
η έλλειψη πολιτικής βούλησης από πλευράς των παλαιότερων
κυβερνήσεων µε µόνη φωτεινή εξαίρεση τον νόµο Ραγκούση, ο
οποίος, όµως, προσέκρουσε σε θεσµικό τοίχο. Θεωρούµε ότι
είναι καθήκον όλων των προοδευτικών δυνάµεων, όλων των ευ-
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ρωπαϊστών και ευρωπαϊστριών να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να
στεριώσει ο νόµος, όχι µόνο να περάσει.
Δεν θα ήθελα να εξηγήσω ακριβώς γιατί θέλαµε µία διαφορετική διατύπωση στο άρθρο 1. Θα µπορούσα να πω ότι ένα παιδί
δεν χρειάζεται την ιθαγένεια για να νιώσει καλά στην Α’ δηµοτικού. Δεν µπορώ να φανταστώ δηλαδή, ότι τα παιδιά των οποίων
οι γονείς είναι µετανάστες και µετανάστριες στο σκάµµα της Α’
δηµοτικού κρατάνε και το πιστοποιητικό της ιθαγένειας για να γίνουν αποδεκτά.
Υπάρχει πραγµατικά ένα θέµα αποδοχής των διαφορετικών
ανθρώπων και παιδιών στα σχολεία, αλλά αυτό δεν αντιµετωπίζεται µε την επίδειξη πιστοποιητικού, αντιµετωπίζεται µε µία κατεύθυνση που πανηγυρίζει την ποικιλία, τη διαφορετικότητα, τον
εµπλουτισµό και την αξία της ισότητας σε όλους τους ανθρώπους.
Και η επίδειξη πιστοποιητικού, ακόµη κι αν ίσχυε, θα δηµιουργούσε άλλους τοίχους ανάµεσα στα παιδιά που το δικαιούνται
και στα παιδιά που πρέπει να περιµένουν να τελειώσουν τη Γ’ γυµνασίου ή τη Β’ λυκείου για να φτάσουν στην ιθαγένεια. Άρα το
βασικό θέµα -και νοµίζω ότι σε αυτό θα έπρεπε το πολιτικό σύστηµα να στραφεί µε µεγαλύτερη προσοχή- είναι πώς εµπλουτίζει τις αξίες, τις αρχές και τις νοοτροπίες το σχολείο υπέρ της
ισότητας και υπέρ του σεβασµού της όποιας διαφορετικότητας.
Επί των άρθρων έχουµε κάνει αρκετές παρατηρήσεις. Μερικές
από αυτές αναφέρονται και στην Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, απλώς θα ήθελα να προτείνω µία νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 2 και στην παράγραφο 5 που αφορά τις αιτήσεις. Θα µπορούσαν οι άνθρωποι
που έχουν σε εκκρεµότητα αίτηση, να ξανακάνουν αίτηση µε
πολύ απλούστερη διαδικασία, όπως επίσης και οι εκκρεµείς αιτήσεις για την πολιτογράφηση παλιννοστούντων και οµογενών
να έχουν κάποια καταληκτική ηµεροµηνία. Καταλαβαίνω, βέβαια,
ότι το να προβλέπει ένας νόµος καταληκτικές ηµεροµηνίες δεν
θα πει ότι αυτοµάτως λύνεται το πρόβληµα, γιατί υπάρχει ένα
ολόκληρος διοικητικός φόρτος εργασίας, ο οποίος πολλές
φορές δεν προσκρούει σε καλή και σε κακή διάθεση, απλώς σε
ανικανότητα ή σε εξαιρετικό φόρτο εργασίας.
Αυτό, όµως, που θα ήθελα να τονίσω τελειώνοντας είναι ότι
την ώρα που η χώρα µας, όλοι και όλες µαζί δίνουµε µία πολύ
µεγάλη µάχη για να παραµείνουµε στον πυρήνα της Ευρώπης,
για να συνεχίσουµε να είµαστε Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες, αυτή
την ώρα η υπερψήφιση του νοµοσχεδίου απόκτησης ιθαγένειας
και λοιπών διατάξεων είναι µία ύστατη πράξη ευρωπαϊκής προοπτικής, είναι µία επίδειξη ότι είµαστε και θα συνεχίσουµε να αισθανόµαστε Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε να χαιρετίσουµε και από αυτό το Βήµα όσους εργαζόµενους πήγαν κόντρα στα ψεύτικα διλήµµατα παγίδευσης,
όλους αυτούς που σε συνθήκες ιδεολογικής τροµοκρατίας, ανέχειας, αγωνίας για την καθηµερινή επιβίωση εξαιτίας των περιορισµών στις τραπεζικές συναλλαγές, της απληρωσιάς, των
απολύσεων, έδωσαν τη µάχη για να γίνει πλατιά γνωστή η θέση
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για «όχι» στην πρόταση
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για «όχι» στην πρόταση της ελληνικής Κυβέρνησης για αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
µε τον λαό στην εξουσία.
Οι οικονοµικές και πολιτικές διεργασίες που ακολούθησαν και
το κοινό ανακοινωθέν αποδεικνύουν πώς χρησιµοποιείται η λαϊκή
ψήφος ως δήθεν έγκριση του λαού για το κλείσιµο νέας αντιλαϊκής συµφωνίας-µνηµόνιο µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Απευθυνόµαστε στα εργατικά λαϊκά στρώµατα και τους καλούµε να οργανώσουµε την αντίσταση ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική που συνεχίζει τη χρεοκοπία του λαού.
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Καλούµε το εργατικό λαϊκό κίνηµα να χαράξει τη δική του
γραµµή και τη συσπείρωση σε αντικαπιταλιστική, αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση. Να µην παγιδευτεί στις θεωρίες της υποταγής
και της οµοψυχίας που προωθούνται, γιατί τα συµφέροντα της
εργατικής τάξης είναι σε αντίθεση µε αυτά των καπιταλιστών,
των ιµπεριαλιστικών συµµαχιών τους και των κυβερνήσεων του
κεφαλαίου.
Σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο, ειδικά για την ιθαγένεια, όπως
τοποθετηθήκαµε και επί της αρχής όταν συζητήθηκε στην Ολοµέλεια πριν από µέρες, το κόµµα µας –το είχαµε πει και τότε, το
λέµε και τώρα- είχε µια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Αυτή
η προσέγγιση απορρέει από τη θέση τού να µην υπάρχουν διακρίσεις στα δικαιώµατα κανενός παιδιού.
Γι’ αυτό και στο πλαίσιο διεκδίκησης και πάλης που καταθέτουµε εδώ και χρόνια είναι, πρώτον, τα πλήρη δικαιώµατα σε όλα
τα παιδιά των µεταναστών που γεννιούνται ή µεγαλώνουν στην
Ελλάδα, χωρίς κανέναν διαχωρισµό, ανάλογα µε το καθεστώς
νοµιµότητας των γονιών τους. Δεύτερον, η εγγραφή σε ειδικά
δηµοτολόγια των δήµων που κατοικούν και, τρίτον, η αυτοδίκαιη
κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε την ενηλικίωσή τους, εφόσον
το επιθυµούν.
Επισηµαίνουµε πως οι ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου
είναι χειρότερες από τις ρυθµίσεις του προηγούµενου νόµου,
του 3838/2010, ειδικά αυτές που αφορούν τις άδειες παραµονής
των γονιών των παιδιών, µε το αιτιολογικό της προσαρµογής
στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Βέβαια, δίνει ιθαγένεια στα παιδιά µεταναστών που έχουν ισχυρές και µακρόχρονες άδειες παραµονής. Γι’ αυτόν ακριβώς τον
µοναδικό λόγο, ότι δηλαδή κάποια παιδιά µεταναστών που έχουν
τις προϋποθέσεις που θέτει το νοµοσχέδιο και ότι µόνο µέσω της
απόκτησης της ιθαγένειας θα µπορέσουν να έχουν ισότητα δικαιωµάτων, εµείς θα υπερψηφίζαµε το άρθρο 1. Βέβαια, η Υπουργός το έσπασε σε άρθρο 1α, 1β για άλλους λόγους, αλλά εµείς
τοποθετούµαστε θετικά.
Στην ίδια κατεύθυνση τοποθετούµαστε και για το άρθρο 2, που
περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις, όπως και για το άρθρο 3,
που αντικαθιστά το άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
και δίνει τη δυνατότητα στο παιδί που πήρε την ελληνική ιθαγένεια, όντας ανήλικο, δηλαδή µε αίτηση των γονιών του να µπορεί
να ζητήσει όταν ενηλικιωθεί την αφαίρεσή της.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 4, θεωρούµε πως ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας έχει απαράδεκτες διατάξεις που πρέπει να τροποποιηθούν, όπως το ζήτηµα της πολιτογράφησης, καθώς και το
ότι παραµένουν τα ποινικά κωλύµατα, δηλαδή η αντίσταση κατά
της αρχής, η συκοφαντική δυσφήµιση, οι λόγοι δηµόσιας τάξης
και ασφάλειας αλλά και οι προϋποθέσεις, όπως για παράδειγµα
ενδεικτικά η ενσωµάτωση και συµφωνία µε το πολιτικό σύστηµα
εν είδει «πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων», καθώς και το
υψηλό παράβολο που ισχύει.
Σε ό,τι αφορά στα άρθρα 5 και 6, που ενσωµατώνουν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 98/2011 και την 36/2014 αντίστοιχα, εµείς καταψηφίζουµε το άρθρο 5 στη βάση της διαφωνίας µας και της πλήρους αντίθεσής µας µε την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενσωµατώνει η συγκεκριµένη οδηγία,
αφού η µετανάστευση συνδέεται άµεσα µε την αγορά εργασίας,
δηλαδή µε την εκµετάλλευση της µισθωτής εργασίας και µάλιστα
µε χειρότερους όρους συγκριτικά µε τους ντόπιους εργαζόµενους, παρ’ όλες τις διακηρύξεις περί ισότητας δικαιωµάτων.
Στο άρθρο 6 θα ψηφίσουµε «παρών», γιατί αναγνωρίζεται έστω
και στα λόγια και µε εξαιρέσεις κάποια κουτσουρεµένη ισότητα
δικαιωµάτων.
Σε ό,τι αφορά τους εποχικά απασχολούµενους και τη µετάκληση που αναφέρεται στο άρθρο 7, εµείς το καταψηφίζουµε,
διότι προσαρµόζει ακόµα περισσότερο τη µετάκληση προς την
πρόσκληση µεταναστών εργατών από εργοδότη για συγκεκριµένο χρόνο και αφορά συγκεκριµένη εργασία.
Προσαρµόζει, λοιπόν, περισσότερο τη µετάκληση στις ανάγκες των εργοδοτών, σύµφωνα µε τη βασική αρχή της επιλεκτικής
αλλά και της λεγόµενης «κυκλικής» µετανάστευσης, που αποτελεί βεβαίως ακρογωνιαίο λίθο της µεταναστευτικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Παράλληλα, χειροτε-
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ρεύει την ισχύουσα νοµοθεσία για την εποχική εργασία των µεταναστών.
Το άρθρο 8, που αφορά εµβαλωµατικές διατάξεις αλλά και θέµατα επιµέρους ρυθµίσεων, το βλέπουµε θετικά και θα ψηφίσουµε «υπέρ».
Το άρθρο 9 αφορά τις υπηρεσίες που θα είναι αρµόδιες για
την απορρόφηση κονδυλίων.
Το άρθρο 10 θα το ξαναδούµε, γιατί υπάρχουν και κάποιες
βελτιώσεις, από ό,τι είδα στα γρήγορα, κυρία Υπουργέ. Θεωρούµε κατ’ αρχάς θετικό ότι δεν επιτρέπεται η απέλαση των παιδιών των µεταναστών που παρακολουθούν ελληνικό σχολείο, των
θυµάτων και µαρτύρων εγκληµάτων ρατσιστικής βίας.
Όµως, θα θέλαµε µια απάντηση από την Υπουργό, προκειµένου να διαµορφώσουµε την ψήφο µας για το άρθρο 10. Θα θέλαµε, λοιπόν, να ρωτήσουµε τα εξής: Πρώτον, στην περίπτωση
που οι µετανάστες δηλώσουν ότι θέλουν να φύγουν από τη χώρα
οικειοθελώς, χάνουν το δικαίωµα που έχουν να εργάζονται όλο
το χρονικό διάστηµα έως την προθεσµία αναχώρησής τους;
Δεύτερον, ζητούµε να δείτε και να καταργήσετε τη ρύθµιση
του ν. 3907/2011 και συγκεκριµένα την παράγραφο 5 του άρθρου
37, σύµφωνα µε την οποία οι µετανάστες, των οποίων έχει αναβληθεί η απέλαση, θα µπορούν να εργάζονται στις λεγόµενες
«ελεύθερες οικονοµικές ζώνες», δηλαδή µε όρους αµοιβής, εργασίας και ασφάλισης χειρότερους από ό,τι για τους υπόλοιπους
εργαζοµένους, ακόµη και κάτω από τις όποιες εθνικές Γενικές
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας υπάρχουν. Μάλιστα, γι’ αυτό το
ζήτηµα υπήρχε και σε σχετική τροπολογία. Θα τοποθετηθούµε
αύριο για τις τροπολογίες.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 11 έχουµε διαφωνήσει µε τις λεγόµενες «Υπηρεσίες µίας Στάσης», γιατί µοναδικό στόχο έχουν τη
µείωση υπηρεσιών και των υπαλλήλων που εξυπηρετούν αιτήµατα µεταναστών, τη συγκέντρωσή τους και την ταλαιπωρία των
µεταναστών. Θα ψηφίσουµε λοιπόν «παρών».
Με το άρθρο 12, το οποίο αφορά ρυθµίσεις για τους οµογενείς, είµαστε υπέρ.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 13, είναι σχετικό µε το νοµοσχέδιο
της ιθαγένειας, κυρία Υπουργέ; Εννοώ τη δηµιουργία ανώνυµης
εταιρείας που θα διαχειρίζεται το φυσικό αέριο, για το οποίο δεν
έχει καταθέσει η Κυβέρνηση κανένα σχέδιο.
Δηµιουργεί µια ανώνυµη εταιρεία. Είναι ζήτηµα σχετικό µε την
ιθαγένεια; Δεν νοµίζω. Γιατί απορρίψατε ως «µη σχετική» την
τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, που αφορά
την ένταξη σε ρυθµίσεις των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών που δεν µπορούσαν να καταβληθούν. Και µιλάµε για διακόσιες πενήντα χιλιάδες κόσµο περίπου! Αυτό, δηλαδή, δεν είναι
σοβαρό ζήτηµα;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αυτό είναι
κατεπείγον θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Με συγχωρείτε, αλλά την ίδια ώρα που δεν δέχεστε τη δική µας
τροπολογία, δέχεστε τη συγκεκριµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λαµπρούλη, εσείς
ξέρετε καλύτερα τον Κανονισµό. Όχι διάλογο µε την Υπουργό. Πείτε
αυτά που θέλετε και µπορεί να απαντήσει,
εάν θέλει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εγώ λέω αυτά που θέλω. Η κυρία Υπουργός απαντάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εάν θέλει να απαντήσει η κυρία Υπουργός, θα σας απαντήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, να παρατηρήσετε την κυρία Υπουργό. Εγώ την
κοιτώ, µε κοιτά, αλλά µιλώ. Τώρα, εάν µιλά η ίδια, εσείς θα το
κρίνετε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ειδικά όταν µιλά ο
αγορητής, απευθύνεται στο Σώµα και όχι στους Υπουργούς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Επανέρχοµαι σε αυτό. Την ίδια στιγµή και ενδεχοµένως καλώς δεν έχω δει την τροπολογία, το οµολογώ- κάνετε δεκτή µια άλλη
τροπολογία που αφορά ασφαλιστικά ζητήµατα. Αυτή γιατί δεν
την κάνετε δεκτή; Περιµένουµε µια απάντηση.
Παράλληλα και στην Επιτροπή και στην επί της αρχής συζή-
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τηση, καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις στα Πρακτικά. Τις
πήρατε υπ’ όψιν; Θέλουµε µια απάντηση!
Είναι συγκεκριµένα τέσσερα βασικά ζητήµατα µε κάποιες υποδιαιρέσεις σε ό,τι αφορά στο σηµείο 3. Εν τάχει θα τα επαναλάβω επιγραµµατικά, καθώς έχω τον χρόνο.
Εµείς λέµε, πρώτον, ότι χρειάζεται να καταργηθεί η προϋπόθεση της κατοχής συγκεκριµένων αδειών διαµονής από τους γονείς. Ξέρετε ότι περίπου οι µισοί από αυτούς είναι οι λεγόµενοι
«νόµιµοι µετανάστες», οι οποίοι δεν διαθέτουν την άδεια επί µακρόν διαµένοντος. Για να έχουν αυτή την άδεια απαιτείται εισόδηµα 8.500 ευρώ, µε προσαύξηση 15% για κάθε προστατευόµενο µέλος της οικογένειας. Όσοι δεν έχουν αυτό το εισόδηµα τι θα γίνουν; Θα αποκλειστούν δηλαδή κάποια «µεταναστόπουλα», κάποια παιδιά;
Δεύτερον, ζητάµε και προτείνουµε να καταργηθούν τα παράβολα, που είναι άδικα και ειδικά στις σηµερινές συνθήκες φτώχειας, όχι µόνο των Ελλήνων αλλά και των µεταναστών. Είναι
δυσβάσταχτα.
Τρίτον, για το ζήτηµα των εποχικά εργαζόµενων κάναµε συγκεκριµένες προτάσεις. Λέµε για την παροχή καταλύµατος ότι
αναιρείται µέσα από την πρόταση του νοµοσχεδίου ουσιαστικά
η υποχρέωση παροχής καταλύµατος από τον εργοδότη.
Σε ό,τι αφορά στη µετάκληση των δύο µηνών εµείς λέµε να γίνουν τρεις, όπως ήταν πριν. Επίσης και για τις ασφαλιστικές εισφορές, που εσείς βάζετε ασφαλιστικές εισφορές έναν µήνα,
καταργώντας το δίµηνο. Πολύ δε περισσότερο και µε την ευκαιρία, το βάλαµε και στην επί της αρχής συζήτηση, λέµε το εξής:
Το θέµα ασφάλισης των εργατών γης, Ελλήνων και ξένων. Εµείς
λέµε ότι πρέπει να ενταχθούν στο ΙΚΑ παρά στον ΟΓΑ.
Πιστεύουµε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός, αλλά και νοµικός λόγος γι’ αυτήν τη διάκριση, αφού εξαρτηµένη εργασία παρέχουν.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι µε το τέχνασµα της ασφάλισής τους
στον ΟΓΑ γλιτώνουν οι εργοδότες εισφορές, επειδή η ασφάλιση
στον ΟΓΑ είναι φθηνότερη, σε βάρος, όµως, συνολικά της κοινωνικής ασφάλισης.
Το τέταρτο σηµείο αφορά την ενσωµάτωση των δύο οδηγιών.
Μπαίνουν στο νοµοσχέδιο απαράδεκτες εξαιρέσεις, όσον αφορά
την ισότητα των δικαιωµάτων των µεταναστών, οι οποίες δεν
είναι και υποχρεωτικές από τις οδηγίες, αλλά τις βάζετε εσείς.
Λέµε, λοιπόν, σε αυτήν την κατεύθυνση ότι πρέπει να καταργηθούν αυτές οι εξαιρέσεις και έστω διακηρυκτικά να µην υπάρχει
καµµία εξαίρεση στη λεγόµενη «ίση µεταχείριση», δηλαδή στην
ουσία στα «κουτσουρεµένα» εργατικά και κοινωνικά δικαιώµατα.
Διαφορετικά, οι εργοδότες αποθρασύνονται –που έχουν ήδη
αποθρασυνθεί µε όλο αυτό το νοµικό οπλοστάσιο που έχουν από
πίσω τους- εντελώς και καταπατούν κάθε δικαίωµα. Θα µετράµε
«Μανωλάδες» στο µέλλον συνεχώς.
Για τελευταία φορά –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ζητούµε από την Κυβέρνηση να δει σοβαρά την τροπολογία που
καταθέσαµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κύριε Λαµπρούλη και για την εξοικονόµηση χρόνου.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Νικόλαος Μαυραγάνης.
Ορίστε, κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν θα µακρηγορήσω, διότι η άποψή µας είναι ότι σήµερα δεν
θα έπρεπε να συζητούµε καν για την κατ’ άρθρον τοποθέτησή
µας επί του νοµοσχεδίου. Τα έχουµε πει κατ’ επανάληψη. Τα είπαµε και στην επί της αρχής τοποθέτησή µας. Γι’ αυτό, επιγραµµατικά και µόνο θα σταθώ στα εξής:
Ως προς το άρθρο 1, το οποίο νοµοτεχνικά διακρίθηκε στο 1
και 1α, θα πω ότι σηµατοδοτεί και χαρακτηρίζει το όλο νοµοσχέδιο. Η τοποθέτησή µας είναι ότι ο χαρακτήρας που δίδεται λανθασµένα στην απόδοση ιθαγένειας ως µοχλού πίεσης κάποιων
ευαίσθητων πολύ κοινωνικά οµάδων, παρά την ανόθευτη βούλησή τους να χρησιµοποιήσουν την αίτηση περί ιθαγένειας για
να αποκτήσουν νοµικό οπλοστάσιο προστασίας κοινωνικών δι-
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καιωµάτων τους, δίδει µια άσχηµη υφή στο όλο νοµοσχέδιο που
έχει όµως και θετικές εκφάνσεις. Γι’ αυτό τον λόγο νοµίζω ότι το
απαξιώνει, το αδικεί, ενώ δεν έπρεπε να το κάνει.
Είχαµε προτείνει να φθάσουµε στην υποχρεωτική εκπαίδευση,
στην πλήρως υποχρεωτική εκπαίδευση, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα παιδιά πράγµατι σε εκείνο το χρονικό σηµείο
θα είχαν µε τη βούλησή τους αποκτήσει εκείνη την εθνική συνείδηση που θα τους επέτρεπε να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια µε ελεύθερη βούληση.
Όµως, παράλληλα προτείναµε, επειδή πράγµατι υφίσταται ένα
τεράστιο κοινωνικό ζήτηµα µε τη µη απόδοση δικαιωµάτων στα
παιδιά αυτά, για να εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία κατά τη
διάρκεια των ετών µέχρι την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να αποδώσουµε αυτά τα δικαιώµατα ανεξαρτήτως
της ελληνικής ιθαγένειας, ούτως ώστε –ας πούµε- να εγγράφονται στα δηµοτολόγια µε ευχέρεια και να έχουν µία απόλαυση
ίσων δικαιωµάτων στη µαθητική-µαθησιακή ζωή τους µέχρι την
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως.
Ουσιαστικά δηλαδή τι είπαµε; Αφαιρέσαµε από το υπόλοιπο
προκάλυµµα της ιθαγένειας το πραγµατικό νοµικό οπλοστάσιο
που θα δινόταν –και δίνεται αυτήν τη στιγµή- µε την ιθαγένεια
στο παιδί, δίνουµε το νοµικό οπλοστάσιο στο παιδί και του δίνουµε την ιθαγένεια αργότερα. Είναι πολύ λογικό, αφαιρεί το
όποιο επιχείρηµα ανθρωπιστικής υφής. Όµως, δεν έγινε δεκτό.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι πέρα από την προσχηµατικότητα –
κατά την άποψή µου- αυτής της διάταξης, προσχηµατικότητα
που εδράζεται κυρίως στο ότι δίνεις εν τάχει και σε ανώριµες καταστάσεις και µε άσχηµες πολιτικές συγκυρίες την ιθαγένεια σε
κάποιους ανθρώπους που δεν τη ζητούν, αλλά τη ζητούν κάτω
από δαµόκλειο σπάθη, ουσιαστικά τι κάνεις; Δίνεις σε κάποιες
οµάδες, ιδιαίτερα αδύναµες κοινωνικά και οικονοµικά, µία ιθαγένεια και θα πάρεις ως ανταµοιβή σου τη σχολική διαρροή, που
είναι σχεδόν βέβαιη σε ένα µεγάλο ποσοστό.
Άκουσα από την κυρία Υπουργό σε προηγούµενες συνεδριάσεις να λέει «άραγε, µπορούµε να νοµοθετούµε µε υποθέσεις ότι
θα υπάρξει σχολική διαρροή στο µέλλον;». Μα, δεν είναι υπόθεση το ότι θα µπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτήν ταύτην την
εκπαίδευση; Και δεν προβλέπεται -µε µεγάλη µάλιστα πιθανότητα- η σχολική διαρροή, όταν αυτά τα παιδιά ανήκουν σε αδύναµες κοινωνικές και οικονοµικές οµάδες, όπου σίγουρα οι
γονείς τους, όπως το έχουµε δει να συµβαίνει µε άλλες κοινωνικές οµάδες που δεσµεύονται κιόλας από την υποχρεωτικότητα
της εκπαίδευσης να το κάνουν; Διαφεύγουν τα παιδιά από το
σχολείο µε τη σύµπλευση των γονιών, ακριβώς για να κοµίσουν
εισόδηµα στα σπίτια σε λίγο µεγαλύτερες ηλικίες των επτά και
των οκτώ ετών.
Θα δηµιουργήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε βεβαιότητα -αλλά θα είναι αργά τότε, όταν θα το διαπιστώσουµε- µία
κοινότητα αµαθών, απαίδευτων ανθρώπων, η οποία θα είναι
απροστάτευτη και ουσιαστικά θα έχουµε γκετοποιήσει αυτούς
τους ανθρώπους.
Όµως, στο άρθρο 1 –επειδή οµιλούµε επί των άρθρων- υπάρχει και η παράγραφος γζ’, όπου δίδεται µία νοµοθετική εξουσιοδότηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προς τον εκάστοτε
Υπουργό ή την εκάστοτε Υπουργό, ούτως ώστε να µεταβάλλει
τα απαιτούµενα έγγραφα, τα οποία απαιτούνται για να θεµελιωθεί αυτό το δικαίωµα.
Οµοίως πράττετε και στο άρθρο 1α παράγραφος 8. Είναι µία
νοµοθετική εξουσιοδότηση, η οποία ουσιαστικά ακυρώνει τη νοµοθετική πρωτοβουλία, τη νοµοθετική βούληση όλων µας σήµερα, διότι φανταστείτε αν σε αυτό το κυρίαρχο ζήτηµα των
απαιτουµένων εγγράφων, των απαιτουµένων δικαιολογητικών
που θεµελιώνουν αυτό το δικαίωµα έρχεται µε µία νοµοθετική
εξουσιοδότηση, ελεύθερα, χωρίς να καθορίζονται στοιχεία, ο
εκάστοτε Υπουργός να µεταβάλλει αυτά, τι νόηµα έχει σήµερα
αυτό το οποίο ψηφίζουµε;
Στο άρθρο 1α παράγραφος 5α’ και 5β’ υπάρχει η επιµονή στο
νοµοσχέδιο να έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές στο εικοστό τρίτο
έτος της ηλικίας. Μέχρι σήµερα, εδώ και πολλά χρόνια, ο νοµοθέτης προέβλεπε σοφά τη συµπλήρωση στο εικοστό πρώτο έτος
της ηλικίας αυτών των σπουδών. Για ποιον λόγο; Διότι όσο πιο
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σύντοµα ολοκληρώνονται οι σπουδές τόσο πιο κοντά βρισκόµαστε στο µεγάλο ποσοστό διαµόρφωσης εθνικής και κοινωνικής
συνείδησης. Εάν κάποιος έχοντας αποκτήσει εθνική και κοινωνική συνείδηση, αλλότρια από την ελληνική, ολοκληρώσει αργότερα σπουδές στην Ελλάδα, τι νόηµα ακριβώς έχει; Έχει καµµιά
σχέση αυτό µε την ελληνική ιθαγένεια και την εθνική συνείδηση;
Προφανώς και όχι. Γι’ αυτό, λοιπόν, σοφά ο νοµοθέτης µέχρι σήµερα είχε προβλέψει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας και εµείς
επιµένουµε σε αυτό. Γι’ αυτό νοµίζουµε πως είναι λανθασµένη η
επιµονή στο 5α’ και στο 5β’.
Πάµε τώρα στα άρθρα 7 και 8. Στα συγκεκριµένα άρθρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µην επαναλαµβάνοµαι, επί
τροχάδην να πω ότι την άλλη φορά είχα αναφέρει την απόφαση
της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του ΟΗΕ, της 17ης Μαρτίου 2014. Τότε απουσίαζε δυστυχώς –µεµπτό- ο εκπρόσωπος
της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Η απόφαση ουσιαστικά καταφάσκει
υπέρ του ότι στην Ελλάδα έχουν καταπατηθεί όλα τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, για να επιτευχθούν δηµοσιονοµικοί στόχοι, για να
εξυπηρετηθεί το εξωτερικό χρέος και αυτό –και εκεί είναι το σηµαντικό- ήταν ανεπίτρεπτο µε βάση τους κανόνες του Διεθνούς
Δικαίου και ότι έπρεπε να προταχθεί ανθρωπιστικά το πρόταγµα
της προστασίας του ανθρώπου.
Σήµερα, όµως, βλέπω σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες οικονοµικά συνθήκες, που η Ελληνική Δηµοκρατία και η ελληνική οικονοµία µε δυσκολία αντεπεξέρχεται στις βασικές της υποχρεώσεις απέναντι στους Έλληνες πολίτες, µε ευκολία –ενώ δεν µας
υποχρεώνουν οι αντίστοιχες οδηγίες 2011 και 2014- να δίνουµε
δικαιώµατα επιδοµατικής πολιτικής προς τους εποχικά ή τους
µακρότερης χρονικής διάρκειας εργαζοµένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς.
Η ενσωµάτωση των οδηγιών, ξέρετε, πρέπει να αναγιγνώσκεται µε λεπτοµέρεια, διότι µε σοφία ο ενωσιακός νοµοθέτης προέβλεψε εξαιρέσεις ως προς την επιδοµατική πολιτική, διότι ακριβώς ήθελε να λάβει υπ’ όψιν του την οικονοµική ιδιαιτερότητα
και τις οικονοµικές ιδιαιτερότητες των δυνάµεων κάθε κοινωνίας,
κάθε έθνους και κάθε κράτους, πόσω µάλλον στη σηµερινή οικονοµική κατάσταση που η δυσπραγία είναι τόσο µεγάλη που αµφιβάλλουµε και εµείς οι ίδιοι αυτήν τη στιγµή που µιλάµε για το
µε πόση ευκολία θα µπορούµε να δίνουµε τα επιδόµατα στους
Έλληνες πολίτες. Εάν αυτά επιµεριστούν και σε άλλους, δεν θα
δυσκολέψει η κατάσταση;
Δεν οφείλει πραγµατικά, τούτη την ώρα που µιλάµε, ο εχέφρων µέσος κυβερνήτης να προτάξει τη βούλησή του για προστασία των δικαιωµάτων των Ελλήνων πολιτών;
Είναι προφανές –τουλάχιστον καθ’ ηµάς- ότι και το άρθρο 7,
παράγραφος 5 και 6 και το άρθρο 8, τα οποία αναφέρονται σε
αυτήν την επιδοµατική πολιτική, περιστρέφονται σε λάθος κατεύθυνση.
Αναφορικά µε το άρθρο 8, στην παράγραφο 7 γίνεται µια ειδικότερη αναφορά στις συνθήκες εκείνες υπό τις οποίες στις περιπτώσεις θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας, µπορεί να δοθεί η
δυνατότητα να αποδοθεί άδεια διαµονής και µάλιστα άδεια διαµονής, η οποία θα έχει διάρκεια ή µπορεί να φτάσει σε διάρκεια
και τα τρία έτη ανανεούµενη.
Κοιτάξτε, για εµάς τουλάχιστον που σχετιζόµαστε και ασκούµε
µάχιµη δικηγορία αρκετά χρόνια, το τέχνασµα της οικογενειακής
βίας, σε ανθρώπους µάλιστα που βρίσκονται σε απόγνωση είναι
πολύ εύκολο. Δεν οµιλώ για τα υπόλοιπα. Έχω επιλέξει συγκεκριµένα την οικογενειακή βία. Το επεσήµανα και στην επιτροπή.
Το επεσήµανα από την αρχή και στην επί της αρχής τοποθέτησή
µου. Το επισηµαίνω ξανά. Θα δείτε περιπτώσεις που µε ευκολία
άνθρωποι -ζευγάρια ουσιαστικά- θα αλληλοµηνύονται, ούτως
ώστε ακριβώς να πάρουν νοµικό έδαφος για να αιτηθούν την
άδεια διαµονής. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό. Κάνω έκκληση
να το ξαναδούµε.
Στο άρθρο 8, παράγραφος στ’, είναι πάλι η αναφορά που γίνεται στις οδηγίες 36/2014, 98/2011, όπου και εκεί πρέπει να επαναλάβω ακριβώς τα ίδια που είπα προηγουµένως για την
επιδοµατική πολιτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Μόνο µισό λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε.
Να καταλήξω λέγοντας ότι ακούγοντας την κυρία Υπουργό
προηγουµένως να οµιλεί περί τροποποιήσεως προς την πληµµεληµατοποίηση του ποινικού αδικήµατος της µεταφοράς µεταναστών χωρίς άδεια –δεν την έχω δει την τροπολογία και φαντάζοµαι κανείς από εσάς µέχρι αυτήν την ώρα- ότι θέλω να τη
δούµε µε πολλή περίσκεψη αυτή την τροπολογία. Δεν πρέπει να
βιαστούµε πάνω σε αυτό το σκεπτικό.
Να γνωρίζετε ότι θα ανοίξουµε µια πολύ µεγάλη πύλη για παράνοµη διακίνηση και εµπορία. Τα τεχνάσµατα που µπορούν να
καταστρωθούν και να επικληθούν είναι πάρα πολλά. Εάν διανοηθούµε να αφήσουµε τέτοια κερκόπορτα θα είµαστε όλοι υπόλογοι στους εαυτούς µας λίγα χρόνια µετά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μαυραγάνη,
σας παρακαλώ µη φεύγετε, επειδή δεν κατάλαβα κάτι. Αναφερθήκατε σε κάποια τροπολογία. Δεν υπάρχει στο Προεδρείο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ναι. Άκουσα να αναφέρεται η
Υπουργός. Έκανα λάθος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χριστοδουλοπούλου, προτίθεστε να φέρετε κάποια επιπλέον τροπολογία;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι, την
έχω καταθέσει. Είναι τροπολογία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ,
που αφορά την κατάργηση του κακουργήµατος της µεταφοράς
για τη Λέσβο, που βγαίνουν στα εξήντα χιλιόµετρα. Να µπορεί η
Περιφέρεια να µισθώνει πούλµαν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, µην την αναλύετε. Είναι από αυτές για τις οποίες έχετε ήδη τοποθετηθεί και
έχετε πει ότι την έχετε κάνει δεκτή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, ναι.
Την έχω κάνει δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εποµένως υπάρχει.
Αναζητήστε την.
Εντάξει, κύριε Μαυραγάνη, και µε συγχωρείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Εντάξει, ευχαριστώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν είναι
όπως την είπε ο κ. Μαυραγάνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τελευταίος ειδικός
αγορητής από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αρβανιτίδης Γεώργιος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε εδώ µέσα ότι µια από
τις τακτικές των κρατών µπορεί να είναι να υψώσουµε τείχη. Ξέρετε τι συµβαίνει στην ιστορία; Όσοι λαοί ύψωσαν τείχη, στο
τέλος τα έριξαν οι ίδιοι, όλοι µαζί, γιατί βρέθηκαν εγκλωβισµένοι
µέσα σε αυτά. Αυτά ως παρατήρηση.
Καλούµαστε σήµερα να σχολιάσουµε άρθρα ενός σχεδίου
νόµου πολύ σηµαντικού για την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και
για την κοινωνική συνοχή. Με την προσφιλή τακτική της Κυβέρνησης συζητάµε και αυτό το σχέδιο νόµου στο «και πέντε».
Δεχόµαστε πολλοί από εµάς ότι οι διατάξεις για την αποκατάσταση αδικίας προς τα παιδιά και τους νέους δεύτερης γενιάς
είναι επείγουσες για λόγους ηθικής. Πολύ πιο επείγουσες για
πρακτικούς λόγους είναι οι ρυθµίσεις που αφορούν τη διαχείριση
των µεταναστευτικών ροών και τη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς για να τις αντιµετωπίσουµε.
Υπάρχει κόσµος, γυναικόπαιδα που προσπαθούν να επιβιώσουν και η Κυβέρνηση είναι απλώς παρατηρητής. Την αίσθηση
του επείγοντος δεν την έχετε, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν την Κυβέρνηση.
Έγινε το δηµοψήφισµα της Κυριακής, για να ζητήσετε εκ των
υστέρων την εθνική συνεννόηση. Την εθνική συνεννόηση το
ΠΑΣΟΚ τη ζήτησε επανειληµµένα, όχι από την πρώτη στιγµή, που
ανέλαβε την Κυβέρνηση, αλλά από την πρώτη στιγµή που ξεκίνησε η κρίση. Κωφεύατε τότε και κάποιοι από εσάς ποντάρατε
στον διχασµό. Τώρα ελπίζουµε να προσγειώνεστε στην πραγµατικότητα και ελπίζουµε να µην είναι αργά για τη χώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς έχουµε αναλάβει στο ακέραιο της ευθύνες µας ως
κόµµα της Αντιπολίτευσης. Δεν υπονοµεύουµε την εθνική προσπάθεια, όπως κάνατε εσείς στο πρόσφατο παρελθόν.
Τώρα µένει στην Κυβέρνηση να αποδείξει ότι αναλαµβάνει τη
δική της ευθύνη, την ευθύνη που δεν αναλάβατε όλο το προηγούµενο διάστηµα. Η εντολή που πήρατε δεν είναι εντολή για
ρήξη. Οφείλετε να βρείτε λύση, να πετύχετε βιώσιµη λύση που
θα διασφαλίζει την ισότιµη παραµονή της χώρας στην Ευρώπη
και στο ευρώ.
Οφείλετε να κυβερνήσετε προς όφελος της χώρας και των πολιτών της, να ανοίξουν οι τράπεζες, να αποκατασταθεί η ρευστότητα στην αγορά και η καθηµερινότητα των πολιτών και να
λειτουργήσει το κράτος, για να µην είναι η ελπίδα που υποσχεθήκατε απλώς προεκλογικό σύνθηµα.
Είναι πολύ περίεργη η συγκυρία σήµερα. Υπό κανονικές συνθήκες, το σχέδιο νόµου θα είχε συζητηθεί αρκετό καιρό πριν και
σήµερα θα ήταν νόµος του ελληνικού κράτους. Σήµερα δεν µπορούµε καν να πούµε µε ασφάλεια ποια είναι η θέση µας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ένα συστατικό στοιχείο της ελληνικής
ιθαγένειας έχει τεθεί σε αµφισβήτηση στην πράξη από εσάς και
από τους εταίρους δανειστές –ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε τουςστην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω η περιπέτεια που ζούµε ως
έθνος να έχει καλή κατάληξη.
Τραγική ειρωνεία είναι ότι µαζί µε το θέµα της ιθαγένειας συζητάµε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες, που τις αποδέχεται η συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής, αλλά και µία τροπολογία για να
ρυθµίσουµε το πώς θα χρηµατοδοτήσουµε τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών µε ευρωπαϊκά φυσικά χρήµατα.
Γνωρίζουµε όλοι ότι ο λόγος της καθυστέρησης της συζήτησης του σχεδίου νόµου ήταν δική σας στρατηγική επιλογή, ώστε
να µην υπάρξουν ενδοκυβερνητικές διαφωνίες κατά το κρίσιµο
για εσάς, αλλά και τη χώρα, χρονικό διάστηµα. Είναι ενοχλητικό
ότι αποφασίσατε να διακόψετε το νοµοθετικό έργο της Βουλής
την προηγούµενη εβδοµάδα. Ισχυριστήκατε ότι το κάνατε για να
µπορέσουν οι Βουλευτές να πάνε στις εκλογικές τους περιφέρειες, για να ενηµερώσουν τους πολίτες για το δηµοψήφισµα.
Τη Δευτέρα και την Τρίτη η Βουλή συνεδρίασε για άλλο πιο φιλικό για τη συγκυβέρνηση νοµοσχέδιο. Οπότε, το συµπέρασµα
είναι ότι ήταν πολύ κρίσιµη η προηγούµενη Τετάρτη για την ενηµέρωση των πολιτών, αλλά η Δευτέρα και η Τρίτη δεν ήταν.
Υπάρχει, φαντάζοµαι, αµηχανία στους κυβερνητικούς σας
εταίρους. Θέλουν να µιλήσουν για εθνικές µειοδοσίες και προδότες, αλλά και να απολαύσουν την επίπλαστη ευφορία της νίκης
του δηµοψηφίσµατος της Κυριακής. Σήµερα, κατά το «ολίγον έγκυος», γι’ αυτούς είστε «ολίγον µειοδότες», αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας θυµίζω την τοποθέτηση του κ. Χαϊκάλη πριν µία εβδοµάδα,
όταν είπε πολλά ανατριχιαστικά. Εγώ κρατάω αυτό που είπε ότι
«ποσώς µε ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία». Δείτε δίπλα σας
για να καταλάβετε πόσο ευρωπαϊκή προοπτική δίνετε στη χώρα.
Μετά το δηµοψήφισµα έχετε χαµηλώσει τους τόνους και ελπίζουµε να έχει συνέχεια η αλλαγή στάσης σας. Βαρεθήκαµε τις
κινήσεις τακτικής σας. Η χώρα δεν τις αντέχει άλλο. Η Υπουργός,
προς τιµήν της, προσπάθησε να µην υπάρξει ένταση στις προηγούµενες συνεδριάσεις στην επιτροπή και την Ολοµέλεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προηγούµενη πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών άνοιξε τον δρόµο, παρά τις αρχικές
διαφωνίες της Νέας Δηµοκρατίας, για να αντιµετωπίσει και να
θεραπεύσει το πρόβληµα που προέκυψε από την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
Η Νέα Δηµοκρατία πρέπει να αποδείξει ότι είναι συνεπής, ψηφίζοντας τουλάχιστον αυτό που η ίδια πρότεινε. Μόνο έτσι θα
µπορεί να ισχυριστεί ότι περιλαµβάνεται πραγµατικά στο ευρωπαϊκό µέτωπο. Η Υπουργός έκανε αυτό που της ζητήσατε. Με
τον χωρισµό των άρθρων δίνεται σε εσάς η δυνατότητα πλέον
να ψηφίσετε την κτήση ιθαγένειας εν µέσω φοίτησης.
Εµείς είµαστε συνεπείς µε τις αρχές µας. Ξαναλέω ότι το
ΠΑΣΟΚ δεν βάζει σε καµµιά µικροκοµµατική ζυγαριά τα δικαιώµατα των παιδιών µας. Θα ψηφίσει την πρόταση της Υπουργού
και όχι της Κυβέρνησης, γιατί το σχέδιο νόµου δεν έχει τη δεδηλωµένη της Κυβέρνησης. Με τις δικές µας ψήφους θα ψηφιστεί,
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µε τις ψήφους της Αντιπολίτευσης.
Σας είχα θέσει στην επιτροπή µια επιφύλαξη που έχει σχέση
µε τη δυνατότητα της διοίκησης να αντεπεξέλθει στις ανάγκες
των νέων διατάξεων. Όταν εφαρµόστηκε ο ν.3838/2010, πολλά
παιδιά δεν µπορούσαν να καταθέσουν αίτηση, γιατί λόγω της
γραφειοκρατίας δεν είχαν στα χέρια τους άδεια σε ισχύ. Με τη
µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων της µετανάστευσης από τους δήµους στις αποκεντρωµένες διοικήσεις του 2011, ξεκίνησε µια νέα
εποχή που ολοκληρώθηκε µε την ψήφιση του Κώδικα Μετανάστευσης πριν από έναν χρόνο.
Τα αποτελέσµατα της µεθοδικής αυτής µεταρρύθµισης τα
βλέπουµε σήµερα, που στις περισσότερες περιπτώσεις οι άδειες
εκδίδονται γρήγορα. Έχουµε πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες
άδειες σε ισχύ σήµερα, ενώ πριν από έναν χρόνο είχαµε γύρω
στις τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες. Παράλληλα, ως αποτέλεσµα
µιας σειράς ρυθµίσεων, έχει µειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα
απονοµιµοποίησης των µεταναστών.
Με την ψήφιση του νόµου είναι αυτονόητο ότι η διοίκηση θα
πρέπει να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα µε τις εκκρεµείς αιτήσεις από τον προηγούµενο νόµο. Την ίδια ώρα το σύστηµα θα
δεχθεί πίεση από όλες τις κατηγορίες δικαιούχων.
Αντικειµενικά µπορούµε να πούµε ότι τα µεγαλύτερα παιδιά,
αυτά που είναι ενήλικα, πρέπει να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα.
Οι ανάγκες τους είναι άµεσες και αδικήθηκαν περισσότερο από
την καθυστέρηση θεραπείας των προβληµάτων που προέκυψαν
από την απόφαση του Σ.τ.Ε.. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να δώσουµε
µια ευκαιρία στη διοίκηση να ανασάνει και να ασχοληθεί µε τα
πιο επείγοντα θέµατα.
Σας κάναµε πρόταση να αξιοποιήσετε τη διάταξη του δικού
µας σχεδίου, που προβλέπει την εναλλακτική γραπτή δοκιµασία,
ώστε να αποσυµφορηθούν οι υπηρεσίες από τις αιτήσεις της
πρώτης γενιάς. Δεν τοποθετηθήκατε καν γι’ αυτό το θέµα.
Καταντά, όµως, υποκριτικό να µην ασχολείστε µε τους γονείς
των παιδιών, για τα οποία έχετε τόσο καλά λόγια να πείτε. Δεν
λέµε να δώσετε ιθαγένεια άκριτα στους γονείς. Θέλουµε, όµως,
να δοθεί η δυνατότητα να εξεταστεί γρήγορα το αίτηµά τους.
Ακούω ότι υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στο Υπουργείο σας
ακόµη και µε την προώθηση των διαδικασιών για τους ανθρώπους που έχουν ήδη περάσει θετικά από τις επιτροπές πολιτογράφησης. Κάτι δεν πάει καλά και ελπίζουµε να µην είναι εσκεµµένη η καθυστέρηση.
Πάντως, προκύπτει αβίαστα το ερώτηµα που πρέπει σήµερα
να απαντήσετε. Έχει µόνο συµβολικό χαρακτήρα η σηµερινή διαδικασία ή θέλετε πράγµατι να δώσετε δικαιώµατα και ιθαγένεια
σε ανθρώπους; Υπάρχει πιθανότητα η αυξηµένη προσέλευση δικαιούχων να καταστήσει τις υπηρεσίες ιθαγένειας υπηρεσίες παραλαβής αιτηµάτων και όχι εξέτασής τους.
Σας προτείνω να µεταθέσετε κατά έναν χρόνο -και σας παρακαλώ να ακούσετε αυτό που λέω- την έναρξη εφαρµογής της περίπτωσης της παραγράφου 1. Μία µικρή νοµοτεχνική βελτίωση
χρειάζεται το τελευταίο άρθρο. Στην πράξη αυτή η ρύθµιση θα
επιταχύνει και δεν θα καθυστερήσει την απόδοση ιθαγένειας στα
παιδιά.
Πρέπει να επαναφέρετε, επίσης, τις διατάξεις για τους οµογενείς, που δεν περιλαµβάνετε στο σχέδιό σας. Οι διατάξεις είναι
στα χέρια σας και µπορείτε να το κάνετε. Δεν πρέπει να περιµένετε για τόσο επείγοντα θέµατα τη σύσταση της επιτροπής για
τη σύνταξη του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Είδα ότι έχετε
τάξει σε πολλούς πολλά µέσω της επιτροπής. Αφού σας δίνουµε
την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στα περισσότερα από αυτά,
γιατί δεν τα υλοποιείτε τώρα;
Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να αγγίξετε το θέµα της πολιτικής
συµµετοχής των µεταναστών. Θα µπορούσατε, όµως, να µας
πείτε έστω και µια κουβέντα γι’ αυτό, αν είναι στον σχεδιασµό
σας ή όχι. Δεν ξεχνάµε τις επιθέσεις που δεχθήκαµε από εσάς
για όλο αυτό το θέµα. Τώρα είστε εσείς Κυβέρνηση και δεν µπορείτε να υπεκφεύγετε.
Όσον αφορά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε την ενσωµάτωση
των δύο οδηγιών, θα κάνω λίγα σχόλια.
Βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι «µπαµπούλας» ούτε
εχθρός των µεταναστών ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν έρθει σήµερα
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προοδευτικές ρυθµίσεις για τα δικαιώµατα των µεταναστών και
την οργάνωση της εποχικής εργασίας, µε τις οποίες δεν µπορούµε να διαφωνήσουµε.
Κεντρική ιδέα των οδηγιών που συζητάµε σήµερα είναι ότι οι
µετανάστες εργαζόµενοι πρέπει να απολαµβάνουν ίσης µεταχείρισης µε τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες συναδέλφους τους
σε µια µακρά σειρά θεµάτων. Η ίση µεταχείριση δεν είναι παραχώρηση προς τους µετανάστες. Αν δεν υπάρχει αυτή, αλλοιώνεται η αγορά εργασίας, διαµορφώνονται συνθήκες φθηνών εργατικών χεριών που στο τέλος αποβαίνουν κατά βάση σε βάρος των
Ελλήνων εργαζοµένων.
Θέλω να ξαναθέσω σήµερα τη σύνδεση της οδηγίας για την
εποχική εργασία µε τη ρύθµιση του δικαιώµατος εργασίας των
υπό αναβολή αποµάκρυνσης αλλοδαπών και των αιτούντων
άσυλο. Δεν χρειαζόµαστε εποχικούς εργάτες που θα έρθουν
τώρα µέσα στην οικονοµική κρίση µε τα τεράστια ποσοστά εργασίας, αν αξιοποιήσουµε το ντόπιο εργατικό δυναµικό. Πρέπει
να λειτουργήσει επιτέλους ο ΟΑΕΔ και στον αγροτικό χώρο και
οι θέσεις εποχικής εργασίας να καταλαµβάνονται από εσωτερικά
µετακινούµενους εργαζόµενους.
Η απόδοση του δικαιώµατος της εργασίας στους υπό αναβολή
αποµάκρυνσης µπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την καταγραφή µεταναστών που δεν έχουν χαρτιά. Ο νόµος του ΠΑΣΟΚ,
ο ν. 3907/2011, σας δίνει τη δυνατότητα να αποδώσετε αυτό το
προσωρινό καθεστώς σε έναν µεγάλο αριθµό ανθρώπων.
Με αυτή τη διάταξη διαφωνούν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν; Δεν καταλαβαίνουν πραγµατικά;
Είπαν ότι ο ν. 3907/2011 είναι µνηµονιακός νόµος. Λύστε το θέµα
µεταξύ σας, αφού έχετε ήδη δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι
απαιτείται η πλήρης εφαρµογή του νόµου. Μαζί σας είµαστε και
σε αυτό.
Σας προτείνουµε να δώσετε τη δυνατότητα σε µετανάστες
χωρίς χαρτιά να υποβάλουν αίτηση για να υπαχθούν στο καθεστώς και να τους δώσετε δικαίωµα εργασίας µε την απόφαση
της Αστυνοµίας. Η Αστυνοµία θα πρέπει να εκδίδει, αφού γίνει η
αίτηση, απόφαση επιστροφής και παράλληλα αναβολή αποµάκρυνσης που αν το αντέχουν οι υπηρεσίες, µπορεί να έχει µικρότερη διάρκεια από αυτήν που προβλέπει ο νόµος, έτσι ώστε αν
οι µετανάστες είναι άµεσα απελάσιµοι, να απελαθούν.
Κατά το διάστηµα, όµως, που θα µεσολαβήσει µέχρι την απόφαση οι µετανάστες θα πρέπει να µπορούν να εργάζονται νόµιµα.
Είναι αυτονόητο ότι οι πρόσφυγες που προέρχονται από εµπόλεµες περιοχές και εφόσον δεν θέλουν να υποβάλουν ή δεν
έχουν υποβάλει ακόµη αίτηση για άσυλο, θα πρέπει να αποκτούν
άµεσα το δικαίωµα εργασίας µε την προβλεπόµενη από τον νόµο
εξάµηνη διάρκεια. Ας το ρυθµίσετε µεταβατικά, για να µη χρειαστεί να περιµένουµε τη δηµοσίευση της ΚΥΑ.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις-προσθήκες στον Κώδικα Μετανάστευσης, θα ήθελα να σας καλέσω να προσέξετε να µη διαταράξετε την καλή πλέον λειτουργία των υπηρεσιών που λειτουργούν
προς όφελος των µεταναστών. Εισάγετε πολλές κατηγορίες, που
διαφοροποιούν αυτό που µέχρι τώρα γινόταν µε την προσφυγή
στο σύστηµα των εξαιρετικών λόγων.
Η ρύθµιση που βρήκατε έτοιµη για δυνατότητα επαναφοράς
στη νοµιµότητα των µεταναστών που συµπλήρωσαν πέντε χρόνια
άδειας διαµονής στα προηγούµενα δέκα χρόνια, διευκολύνει την
πρόσβαση και των υπόλοιπων κατηγοριών στο υφιστάµενο σύστηµα εξαιρετικών λόγων.
Δεν είναι διοικητικά ορθή η παραποµπή και άλλων περιπτώσεων στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Πάνω που αρχίζει κάπως
να λειτουργεί το σύστηµα, είναι κρίµα να το σαµποτάρετε µε
αυτή την απόφαση. Έχετε εικόνα για τον αριθµό των ανθρώπων
που µπορούν να υπαχθούν σε αυτές τις ρυθµίσεις; Ξέρετε πόσες
ανθρωποώρες θα προστεθούν; Έχετε συνυπολογίσει την πιθανότητα ανάπτυξης κυκλωµάτων διαφθοράς; Ας αφήσετε τις επιπλέον κατηγορίες που φέρατε µετά τη διαβούλευση και δείτε τις
πραγµατικές ανάγκες των υπηρεσιών. Δοκιµάστε την εφαρµογή
του νέου συστήµατος στις αποκεντρωµένες διοικήσεις και ελάτε
µετά να αλλάξετε ό,τι διοικητικά είναι εφικτό.
Καλό θα ήταν, επίσης, να τροποποιήσετε τη µεταβατική διά-
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ταξη για το ίδιο θέµα, ώστε να απαιτούνται τέσσερα χρόνια στα
προηγούµενα δέκα για όσους έχουν ήδη καταθέσει αίτηση στο
Υπουργείο Εσωτερικών. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσετε τον
χρόνο που χάθηκε µε την καθυστέρηση της ψήφισης της σχετικής ρύθµισης.
Κυρία Υπουργέ, µε τον Κώδικα Μετανάστευσης απλοποιήσαµε
τις διαδικασίες και µειώσαµε τα απαιτούµενα έγγραφα, αξιοποιώντας προοπτικά όλα τα µέσα που µας δίνουν τα πληροφοριακά
συστήµατα του κράτους. Μην αλλάζετε τη λογική και το πνεύµα
του κώδικα. Δεν έχουµε πρόβληµα µε τη νοµιµοποίηση των ανθρώπων που ζουν και είναι ενταγµένοι στη χώρα. Κρατήστε τις
όποιες αλλαγές θέλετε, αλλά στις υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Κλείνοντας δεν µπορώ παρά να αναφερθώ στα θέµατα διαχείρισης των µεικτών ροών, που τελευταία είναι κατά βάση προσφυγικές ροές. Με ενδιαφέρον είδαµε την τροπολογία που καταθέσατε, ώστε να οργανωθεί η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων
για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το έχετε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Το 2010 και το 2011 το ΠΑΣΟΚ, µε
το Action Plan, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
την ψήφιση του ν. 3907/2011, έθεσε νέους, σύγχρονους και αποτελεσµατικούς κανόνες για τη διαχείριση των µεικτών µεταναστευτικών ροών.
Δεν ψηφίσατε τον ν. 3907/2011, δεν στηρίξατε την εφαρµογή
του Action Plan, αλλά σήµερα είναι η βάση της πολιτικής που
εξαγγέλλετε. Διαχειριστήκατε µέχρι τώρα το θέµα επικοινωνιακά.
Δηµιουργήσατε Υπουργείο Μετανάστευσης, που για το πρώτο
κρίσιµο χρονικό διάστηµα δεν είχε Υπουργό, δεν είχε αρµοδιότητες. Μπερδευτήκατε µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Κάνατε ακτιβισµούς στην Αµυγδαλέζα και µετά υποχωρήσατε.
Κάνατε συσκέψεις και επισκέψεις και ισχυριστήκατε –µάλλον µε
αµετροέπεια- ότι ωθήσατε την επιτροπή να αλλάξει την ευρωπαϊκή πολιτική για τη µετανάστευση. Δεν προετοιµαστήκατε,
αλλά πώς να προετοιµαστείτε; Με ποιους πόρους;
Καταλαβαίνουµε ότι όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους,
κυριαρχεί η άποψη του κ. Κατρούγκαλου: «Το δηµόσιο δεν είναι
υπηρεσία προς τους πολίτες, αλλά εργασιακό καταφύγιο». Με
την αποκατάσταση της αδικίας, όπως τιτλοφορείται ο νόµος που
ψηφίστηκε, δηµιουργήσατε αναστάτωση µέσα στο καλοκαίρι στη
λειτουργία της υπηρεσίας του ασύλου. Αν αναλογιστεί κανένας
ότι είστε πλέον Αναπληρωτές Υπουργοί στο ίδιο Υπουργείο για
λόγους καλύτερου συντονισµού, προκύπτει το εξής ερώτηµα
ποιος θα συντονίσει τους συντονιζόµενους.
Όσον αφορά τους οικονοµικούς πόρους που απαιτούνται, τι
µπορεί να πει κανείς; Δυστυχώς, είστε δέσµια και θύµα των πολιτικών διαπραγµάτευσης και τσάµπα µαγκιάς του Πρωθυπουργού και του οικονοµικού επιτελείου. Δεν έχετε αφήσει ούτε ένα
ευρώ στο ταµείο. Αν είναι προτεραιότητα η υγεία, η εκπαίδευση,
η υποδοχή προσφύγων, αν οτιδήποτε άλλο είναι προτεραιότητα,
έπρεπε να το αποδείξετε δίνοντας τα απαιτούµενα χρήµατα. Δεν
θα κοιµηθούν σε θεωρίες αλληλεγγύης και δεν θα φάνε ευαίσθητες ανακοινώσεις οι πρόσφυγες.
Δεν θέλουµε να αποτύχετε. Θα αποβεί σε βάρος της κοινωνικής συνοχής. Οι µόνοι που έχουν να κερδίσουν από την αποτυχία
σας είναι οι ξενόφοβοι και οι ρατσιστές. Όµως, να γνωρίζετε ότι
δεν δίνουµε σε κανέναν λευκή επιταγή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ήθελα να κάνουµε
τώρα µια συνεννόηση, πριν παραδώσω την έδρα στην κ. Χαραλαµπίδου. Απόψε θα πάµε µέχρι τις δώδεκα. Θα ήθελα κάποια
στιγµή να µου πουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι αν θέλουν
να µιλήσουν απόψε, για να ακολουθήσουµε το σύστηµα «πέντε
Βουλευτές- ένας Κοινοβουλευτικός». Μέχρι στιγµής δεν µου έχει
ζητήσει κανείς τον λόγο, αλλά θα πρέπει να ξέρουµε για να κάνουµε τον προγραµµατισµό µας, εκτός αν θέλουν να µιλήσουν
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αύριο. Διαφορετικά, θα µπούµε στον κατάλογο των οµιλητών.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Ξανθός, για να υπερασπιστεί…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω οριστεί, κύριε Πρόεδρε, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και θέλω να µιλήσω απόψε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Θα µιλήσετε
µετά τους πέντε πρώτους Βουλευτές που θα µιλήσουν. Το σηµειώνω, κύριε Κωνσταντόπουλε, ότι θα µιλήσετε απόψε.
Θα µιλήσει ο κ. Ξανθός για να υπερασπιστεί µια τροπολογία.
Θέλω να πω στην κ. Χριστοδουλοπούλου ότι κατ’ αρχάς, η τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Μαυραγάνης δεν ήταν βουλευτική, αλλά ήταν υπουργική. Αυτό για να γραφτεί σωστά στα
Πρακτικά.
Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι εις γνώση σας και θα το έχετε
φροντίσει, αλλά εγώ είµαι υποχρεωµένος να σας το πω, διότι διαφορετικά µπορεί να προκύψει τυπικό πρόβληµα, ότι πρέπει επιστρέφοντας ο κ. Τσακαλώτος να στείλει χαρτί στη Γραµµατεία
της Κυβέρνησης ότι αποδέχεται το νοµοσχέδιο. Γιατί υπογράφει
τη συγκεκριµένη τροπολογία ο κ. Βαρουφάκης και παρά το αυτονόητο, πρέπει να υπάρχει αυτό το χαρτί προκειµένου να είναι
εντάξει το νοµοσχέδιο.
Κύριε Ξανθέ, σας φτάνουν πέντε λεπτά;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να παρουσιάσω από την πλευρά του Υπουργείου
Υγείας δύο τροπολογίες. Θεωρώ ότι σε ένα νοµοσχέδιο που ενισχύει τον δικαιωµατικό πυρήνα του κράτους µας είναι συναφείς
τροπολογίες που στηρίζουν και ενισχύουν το θεµελιώδες δικαίωµα των ανθρώπων στην περίθαλψη.
Από αυτές τις δύο τροπολογίες η µία αφορά την αντιµετώπιση
ληξιπρόθεσµων οφειλών των νοσοκοµείων προς προµηθευτές
τους, αφορά την αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων σε δύο νοσοκοµεία, στο Νοσοκοµείο Σάµου και στο Νοσοκοµείο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», όπου λόγω πολλαπλών γραφειοκρατικών
προβληµάτων υπήρξε µια δυσκολία έγκρισης ενταλµάτων και
πληρωµής προµηθευτών για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το οποίο
αντιµετωπίζεται.
Επίσης, αφορά τη δυνατότητα των κέντρων υγείας, τα οποία
ξέρουµε πολύ καλά ότι µετά από τον ν. 4238/1-1-2015 έχουν
υπαχθεί διοικητικά στις ΥΠΕ, οι οποίες όµως ήταν απροετοίµαστες για να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες προµηθειών τους. Δίνουµε µια παράταση ενός εξαµήνου στην παράταση που είχε
δώσει ο τελευταίος νόµος, ο ν. 4316. Το πάµε µέχρι το τέλος του
χρόνου για να διευκολύνουµε την προµήθεια των απαραίτητων
υλικών, υγειονοµικού υλικού, αντιδραστηρίων κ.λπ. για τα κέντρα
υγείας, τα οποία σήµερα έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δυσχερή
θέση λόγω αυτής της µεταβολής που έγινε χωρίς προετοιµασία.
Αυτή η µία τροπολογία ρυθµίζει τέτοια θέµατα καλύτερου εφοδιασµού των µονάδων υγείας και των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τις διοικήσεις των νοσοκοµείων
και το δικαίωµα του Υπουργού να παύσει αζηµίως για το δηµόσιο
τις σηµερινές διοικήσεις και να επιλέξει τις νέες διοικήσεις, τους
νέους διοικητές, υποδιοικητές και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων που ορίζονται από τον Υπουργό.
Η τροπολογία αυτή…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Με ΑΣΕΠ θα µπουν οι νέοι διοικητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφήστε τον Υπουργό
να ολοκληρώσει. Θα σας το εξηγήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
απαντήσω, κύριε συνάδελφε.
Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι το θέµα της διοίκησης του συστήµατος υγείας είναι πάρα πολύ κρίσιµο. Εµείς δεν θεωρούµε ότι
το πρόβληµα του συστήµατος υγείας είναι κατά βάση διοικητικό.
Εµείς θεωρούµε ότι το πρόβληµα του συστήµατος υγείας είναι
κυρίως ζήτηµα πολιτικής κατεύθυνσης και πολιτικών προτεραιοτήτων.
Έχουν αλλάξει πολλά διοικητικά µοντέλα στο σύστηµα υγείας
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την τελευταία δεκαπενταετία, χωρίς να αντιµετωπιστούν οι παθογένειες και οι στρεβλώσεις του. Υπήρξαν µοντέλα µε απλούς
προέδρους διοικητικών συµβουλίων. Υπήρξαν µοντέλα µε µάνατζερ, χωρίς συµµετοχή των εργαζοµένων και των γιατρών.
Υπήρξε το τελευταίο µοντέλο µε τους διοικητές-µάνατζερ, οι
οποίοι είχαν αυξηµένες αρµοδιότητες και δικαιοδοσίες.
Εµείς θεωρούµε ότι το πραγµατικό θέµα είναι ποια είναι η πολιτική κατεύθυνση που έχει το σύστηµα υγείας. Παρ’ όλα αυτά,
θεωρούµε ότι στην κρίσιµη συγκυρία στην οποία βρίσκεται το
σύστηµα υγείας, είναι δικαίωµα και υποχρέωση της Κυβέρνησης
να επιλέξει ανθρώπους που µπορούν να στηρίξουν το πολιτικό
της σχέδιο στο χώρο της υγείας.
Οι προηγούµενες διοικήσεις των νοσοκοµείων, οι διοικητές και
οι υποδιοικητές, επιλέχθησαν για να υπηρετήσουν ένα τελείως
διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, το οποίο οδηγούσε σε συρρίκνωση
των υπηρεσιών, µεγάλη υποβάθµιση, συγχωνεύσεις και αλλαγές
στους οργανισµούς, που προέβλεπαν περικοπές τµηµάτων και
κλινικών σε µια µεγάλη ανατροπή στη διάρθρωση και λειτουργία
του συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Γι’ αυτό, στην πλειονότητά τους, ανεξάρτητα από τα τεχνοκρατικά τους προσόντα και την επάρκειά τους, θεωρούµε ότι σήµερα δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις πολιτικές προτεραιότητες της νέας Κυβέρνησης.
Προφανώς θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι απέδειξαν στη
διάρκεια της θητείας τους ότι είναι συνεργάσιµοι, ότι µπόρεσαν
να αντιµετωπίσουν τα θέµατα της καθηµερινότητας των νοσοκοµείων µε ευαισθησία και να συνεργαστούν µε το ανθρώπινο δυναµικό. Κάποιοι απ’ αυτούς πιθανότατα θα αξιολογηθούν θετικά
και µπορούν να αξιοποιηθούν και από την Κυβέρνησή µας, όπως
ακριβώς έγινε και µε τις διοικήσεις των ΥΠΕ, όπου τρεις υποδιοικητές από τις επτά ΥΠΕ επελέχθησαν να παραµείνουν και σήµερα εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως
διοικητικά στελέχη του συστήµατος.
Θεωρούµε ότι είναι κοινωνική απαίτηση σήµερα αυτή η αλλαγή
των διοικήσεων. Δεν είναι µια κοµµατική εµµονή ελέγχου του
κράτους, όπως ενδεχοµένως θα µας κατηγορήσετε. Θεωρούµε
ότι η πλειονότητα των σηµερινών διοικητών, µε τις πράξεις και
τις παραλείψεις τους, αλλά κυρίως µε τη συµπεριφορά τους,
έχουν ενοχλήσει το ανθρώπινο δυναµικό του συστήµατος υγείας,
το οποίο κάτω από πάρα πολύ αντίξοες συνθήκες καλείται σήµερα να προσφέρει υπηρεσίες και έχουν πρωταγωνιστήσει σε
παρεµβάσεις αυταρχισµού απέναντι σε εργαζόµενους που την
προηγούµενη περίοδο είχαν πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις
στο χώρο των δηµόσιων νοσοκοµείων. Έχουν δηµιουργήσει πολλαπλά προβλήµατα ακόµα και αυτήν τη µεταβατική περίοδο του
πεντάµηνου, κατά την οποία έχουν παραµείνει στη θέση τους.
Γι’ αυτό, λοιπόν, καταθέτουµε την τροπολογία µέχρι να πάµε
σε ένα άλλο µοντέλο, το οποίο ευαγγελιζόµαστε και το οποίο πιστεύουµε ότι µέσα στον επόµενο χρόνο θα είµαστε σε θέση να
το φέρουµε µε τη µορφή νοµοσχεδίου.
Μιλάµε για ένα νέο διοικητικό µοντέλο για το σύστηµα υγείας
σε όλα τα επίπεδά του, δηλαδή και στο επίπεδο των ΥΠΕ και στο
επίπεδο των νοσοκοµείων, µε δηµοκρατικότερη επιλογή και όχι
υπουργοκεντρική επιλογή των διοικήσεων, µε άλλη σύνθεση των
διοικητικών συµβουλίων, µε αυξηµένη συµµετοχή και των εργαζοµένων και των ληπτών υπηρεσιών υγείας και των τοπικών κοινωνιών, µε θεσµούς λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου των
διοικήσεων, έτσι ώστε να εµπεδωθεί στις κοινωνίες και στη χώρα
το αίσθηµα ότι οι λιγοστοί ανθρώπινοι και υλικοί πόροι που υπάρχουν αυτήν την περίοδο κατανέµονται µε δίκαιο τρόπο, ότι υπάρχει δηµοκρατικός προγραµµατισµός των υπηρεσιών υγείας µε
βάση τις πραγµατικές υγειονοµικές ανάγκες των περιοχών, µε
βάση νοσολογικά και επιδηµιολογικά δεδοµένα και όχι µε βάση
τις γνωστές πελατειακές και τοπικιστικές παρεµβάσεις και λειτουργίες.
Αυτή, κατά την άποψή µας, θα είναι µια σοβαρή εξυγίανση στη
διοίκηση του συστήµατος υγείας. Δεν είχαµε την ευχέρεια σ’
αυτό το πεντάµηνο να προχωρήσουµε σ’ αυτό και ως µια µεταβατική ρύθµιση προκρίνουµε αυτήν την τροπολογία την οποία
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καταθέτουµε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργιάδη,
προφανώς ζητάτε τον λόγο, για να απαντήσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άρα, σας βάζω τον
χρόνο της δευτερολογίας σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Θα χρησιµοποιήσω τον χρόνο της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, λοιπόν, έχετε
τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας θαυµάζω. Ήταν πραγµατικά εξαιρετική η οµιλία σας. Αν δεν είχα διατελέσει Υπουργός Υγείας, µπορεί να µε είχατε πείσει.
Αναφέροµαι στην πρώτη τροπολογία, στη σχετική µε τη νοµιµοποίηση των λεγοµένων εξωσυµβατικών δαπανών. Εµείς θα την
υπερψηφίσουµε.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πέρυσι, όταν είχα φέρει τη σχετική
δική µου τροπολογία, τι έλεγε εδώ ο κ. Κουρουµπλής, ο νυν Υπουργός Υγείας, για την τροπολογία περί νοµιµοποιήσεως των
εξωσυµβατικών δαπανών; Αύριο θα πάρω τα Πρακτικά και θα
σας διαβάσω τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι για µια παρόµοια τροπολογία. Υπήρχε και πρωτοσέλιδο σε µια από τις δικές σας εφηµερίδες, «ΤΟ ΧΩΝΙ», για το «σκάνδαλο Γεωργιάδη» και τις εξωσυµβατικές δαπάνες.
Για δείτε, κύριε Υπουργέ, πώς η εξουσία τα αλλάζει! Αυτά για
τα οποία πέρυσι λέγατε εδώ ότι είναι σκάνδαλο, τώρα τα εισηγείστε ως Υπουργός, γιατί –λέει- δεν προλάβατε!
Εµείς, όµως, δεν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ και λέµε ότι πράγµατι πρέπει
τα νοσοκοµεία να µπορούν να πληρώνουν τις δαπάνες τους και
να µην κινδυνεύει η ζωή των ασθενών. Άρα, δεν θα λαϊκίσουµε,
όπως λαϊκίζατε εσείς πέρυσι σε αυτήν την Αίθουσα για τα ίδια
ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά µας.
Άντε και να δεχθούµε εδώ, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει και ένα
στοιχείο επείγοντος, παρ’ όλο που είχατε πέντε µήνες για να τη
φέρετε. Εν πάση περιπτώσει, ας πούµε ότι υπάρχει ένα στοιχείο
επείγοντος, γιατί µπορεί κάποια νοσοκοµεία να µείνουν από
υλικά, αν δεν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Ως δείγµα ευθύνης,
την ψηφίζουµε.
Όµως, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, πριν απαντήσω στον Υπουργό, να θέσω ένα ερώτηµα προς το Προεδρείο. Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει δεσµευτεί ότι εκπρόθεσµες τροπολογίες που
κατατίθενται σε άσχετο µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δεν θα
τίθενται καν προς συζήτηση. Θα ήθελα πάρα πολύ να µου πει το
Προεδρείο, αφού ολοκληρώσω, αν το Προεδρείο δέχεται και αν
η αξιότιµη κυρία Πρόεδρος δέχεται µια τροπολογία, η οποία προφανώς δεν έχει κανένα σηµείο –ούτε ακούσαµε από τον κύριο
Υπουργό κάποιο σηµείο- που να τεκµηριώνει το επείγον και γιατί
πρέπει να παραβιάσουµε όλες τις αρχές που έθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και να συζητήσουµε αυτήν την τροπολογία.
Όµως, αυτή είναι µια συζήτηση επί της διαδικασίας και θέλω
απάντηση από το Προεδρείο.
Ας δούµε τώρα τι µας είπε ο κύριος Υπουργός για το τι γράφει
αυτή η τροπολογία. Το συµπυκνώνω, για να το καταλάβουµε: Ο
κύριος Υπουργός –όχι εσείς, κύριε Κατρούγκαλε, αναφέροµαι
στον κ. Ξανθό- υπεσχέθη ότι θα φέρουν σύντοµα έναν νέο νόµο
για ένα νέο µοντέλο για τον διορισµό των διοικήσεων των νοσοκοµείων, το οποίο δεν θα είναι υπουργοκεντρικό, αλλά θα είναι
µε αξιοκρατικά κριτήρια και όλα τα άλλα που είπε. Έως ότου,
όµως, µπορέσουν να το φέρουν, ζητούν τη νοµοθετική εξουσιοδότηση για να µπορεί ο Υπουργός να διορίζει όποιον θέλει.
Με συγχωρείτε, αλλά αυτό µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να το κάνει.
Εξαγγέλλετε ταυτοχρόνως ότι θα φέρετε σχέδιο που θα είναι µη
υπουργοκεντρικό, µε διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια, αλλά
επειδή αυτό είναι το σωστό που σας αρέσει, ζητάτε σήµερα η
Βουλή να σας παράσχει νοµοθετική εξουσιοδότηση για το ακριβώς ανάποδο, για να µπορεί ο Υπουργός να κάνει ό,τι θέλει για
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δύο χρόνια.
Οµολογώ, κύριε Ξανθέ, ότι αυτό ξεπερνά τη ρητορική σας δεινότητα.
Ας αναφερθούµε, όµως, λίγο και στην ουσία. Πρώτα απ’ όλα,
για να ξέρει το Σώµα, ο κύριος Υπουργός Υγείας έχει και σήµερα
τη δυνατότητα να παύσει όποιον διοικητή θέλει απ’ αυτούς που
ανέφερε, τους κακούς που κάνουν επεισόδια και που δεν τα βρίσκουν µε τους εργαζοµένους. Όποιον θέλετε µπορείτε να τον
βγάλετε. Ποιος σας είπε ότι δεν µπορείτε; Πώς µπορείτε; Τηρώντας τη διαδικασία, δηλαδή καταθέτοντας έκθεση αξιολογήσεως,
αναφέροντας ποια είναι τα προβλήµατα που προξένησε αυτός ο
διοικητής και εξηγώντας µε νούµερα. Για παράδειγµα, έχουµε
βάλει κριτήρια την πληρωµή των ληξιπροθέσµων, την εξυπηρέτηση των ασθενών, τέτοια αντικειµενικά κριτήρια. Φέρτε, λοιπόν,
όποιον διοικητή δεν σας αρέσει, κάντε έκθεση αξιολόγησης και
βγάλτε τον.
Εσείς δεν κάνετε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν σας ενδιαφέρει να ξεχωρίσετε ποιος διοικητής είναι καλός και ποιος είναι
κακός ή ποιος διοικητής κάνει τη δουλειά του και ποιος δεν κάνει
τη δουλειά του.
Σας ενδιαφέρει να ξηλώσετε όλους τους παλιούς διοικητές ή
έστω αυτούς που δεν τα βρήκατε εσείς µαζί τους, για να βάλετε
τους δικούς σας. Και µάλιστα, µε τι κριτήρια; Και µάλιστα, µε τι
κριτήρια; Με όποια θέλετε εσείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): …
(Δεν ακούστηκε).
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με συγχωρείτε τώρα. Θα
σας κάνω ερωτήσεις. Μη βιάζεστε.
Πρώτα, λοιπόν, να µας πείτε γιατί δεν επιλέγετε τη διαδικασία
της εκθέσεως αξιολογήσεως που προβλέπει ο ήδη υφιστάµενος
νόµος και να βγάλετε όποιον διοικητή δεν θέλετε.
Δεύτερο ερώτηµα: Εδώ στην αιτιολογική έκθεση λέτε «λόγω
της αδυναµίας άσκησης εκ µέρους των διοικητών των καθηκόντων τους». Όλων των διοικητών, δηλαδή. Είµαι βέβαιος ότι
όποιον διοικητή βγάλετε βάσει αυτού που γράφετε εδώ, εκτός
από το δεύτερο που θα σας πω µετά, θα σας πάει στα δικαστήρια
για συκοφαντική δυσφήµιση -και καλά θα κάνει!- και προσωπικά
εσάς που το γράφετε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λέτε, δηλαδή, ότι όλοι οι διοικητές είναι ανίκανοι. Μάλιστα! Και
ότι µπορεί να κινδυνεύουν ζωές από αυτούς. Μάλιστα! Δεν µου
λέτε, κύριε Υπουργέ, τις αποζηµιώσεις που θα ζητήσουν και προφανώς θα πάρουν κατά την παγία νοµολογία των δικαστηρίων,
θα τις εγγυηθείτε µε την προσωπική σας περιουσία ή θα τη φορτώσετε στο ελληνικό δηµόσιο;
Διότι φαντάζοµαι ότι έχετε έναν δικηγόρο στο Υπουργείο για
να σας εξηγήσει ότι και η Βουλή να ψηφίσει το «αζηµίως» που
γράφετε εδώ, έχει κριθεί από τον Άρειο Πάγο ότι δεν µπορεί η
Βουλή να έρθει και να αλλάξει µια εργασιακή σχέση, κύριε Πρόεδρε, βλαπτικά γι’ αυτόν που το έχει υπογράψει. Και ότι η υπογραφή του ελληνικού δηµοσίου είναι έγκυρη.
Άρα, λοιπόν, εσείς θα πάρετε ανθρώπους που έχουν συµβόλαιο τριών ετών, πληρώνονται για τρία χρόνια βάσει του συµβολαίου τους και που για να παύσουν να πληρώνονται, πρέπει να
τηρήσετε µια συγκεκριµένη διαδικασία. Θα νοµοθετήσετε εδώ
να παραβιάσετε τη διαδικασία, αυτοί φυσικά θα πάνε στα δικαστήρια και θα πάρουν όλο το οφειλόµενο ποσό εντόκως µετά
από µερικά χρόνια. Εσείς δεν θα είστε Υπουργός και αυτά θα τα
πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλετε να συµπληρώσετε ότι θα τα πληρώσετε από την περιουσία σας αν γίνει αυτό; Να βάλετε από κάτω «Εγώ, ο Ανδρέας
Ξανθός εγγυώµαι ότι όποιο ποσό επιδικαστεί, το πληρώνω από
την τσέπη µου». Γιατί τα χρεώνετε, κύριοι, στον Έλληνα φορολογούµενο; Δεν κατάλαβα!
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και να ρωτήσω, κύριε
Υπουργέ, γιατί λέτε στην αιτιολογική έκθεση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργιάδη,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε
Πρόεδρε.
Καλά, είναι ντροπή αυτά που λέτε συνέχεια περί αλφαβητικής
σειράς. Η επιλογή των διοικητών έγινε από επιτροπή µε τη συµµετοχή του Αντιπροέδρου του ΑΣΕΠ. Η αλφαβητική σειρά, που
λέτε διαρκώς «σειρά και σειρά», τι είναι; Αυτούς που τελικώς επέλεξε η επιτροπή τους έβαλαν µε αλφαβητική σειρά για να την παραδώσουν στον Υπουργό.
Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, τι ακούω! Κάθισε η επιτροπή µε τη
συµµετοχή του Αντιπροέδρου του ΑΣΕΠ και από τις δυόµισι χιλιάδες αιτήσεις επέλεξε τους διοικητές. Και στο χαρτί που έδωσε
στον Υπουργό, αυτοί που επελέγησαν από τις δυόµισι χιλιάδες,
κατετάγησαν µε αλφαβητική σειρά. Δηλαδή, πώς θα τις έδιναν
στον Υπουργό; Με ποιον άλλον τρόπο; Όπως ήθελαν;
Αυτό τώρα το «µε αλφαβητική σειρά» το λέει ο κ. Κουρουµπλής, το λέει ο κ. Ξανθός, το γράφει στην αιτιολογική έκθεση.
Ποιων; Αυτών που επελέγησαν από την επιτροπή µε τον Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ. Θέλει να µας πει ο κ. Ξανθός ότι δεν ήταν καλή
αυτή η επιτροπή; Θέλει να µας προτείνει εδώ να έχουµε µια καλύτερη; Θέλει να µας προτείνει να έχουµε πιο διαφανή κριτήρια;
Θέλει να µας προτείνει να έχουµε καλύτερη αξιολόγηση; Όλα
αυτά είναι βήµατα προόδου. Να τα υποστηρίξουµε!
Όµως, έρχεστε εδώ και µας λέτε ότι επειδή η προηγούµενη
επιτροπή δεν µας άρεσε το πώς έκανε τη δουλειά της και επειδή
εµείς στο µέλλον θα φτιάξουµε µια καλύτερη, όπως την έχουµε
στο µυαλό µας, αφήστε µας τώρα να διορίσουµε όποιον θέλουµε.
Προφανώς καταψηφίζουµε αυτήν την τροπολογία. Είναι µια
τροπολογία «ντροπολογία» στην κυριολεξία! Είναι ντροπιαστική.
Θα δηµιουργήσει µεγάλες αποζηµιωτικές αξιώσεις προς το ελληνικό δηµόσιο, οι οποίες θα ευθύνουν αποκλειστικά τον κ. Ξανθό που την εισηγείται.
Και για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, επαναλαµβάνω ότι είναι
απαραίτητο το Προεδρείο να µας απαντήσει εάν αποδέχεται µια
εκπρόθεσµη τροπολογία σε άσχετο µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Ας φέρει νοµοσχέδιο το Υπουργείο Υγείας και ας είναι
µέσα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το άκουσα, κύριε Γεωργιάδη και θα σας απαντήσω. Μη µε ρωτάτε τρεις φορές το
ίδιο πράγµα! Και θα σας απαντήσω, παρ’ ότι δεν είναι δική µου
αρµοδιότητα.
Όπως ξέρετε πολύ καλά, αναφέρεστε στην εναρκτήρια οµιλία
της Προέδρου, την οποία ακούσαµε όλοι. Απόψε ο κ. Ξανθός παρουσίασε την τροπολογία. Αύριο, όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας, είναι ένα θέµα που µπορείτε να θέσετε. Και σας λέω ότι
στην περίπτωση που η Πρόεδρος δεν τη δέχεται, υπάρχει η Ολοµέλεια που µπορεί να αποφασίσει αν τη θέλει ή όχι. Αυτή είναι η
διαδικασία. Έχετε δίκιο. Απλά την υπερασπίζεται και την παρουσιάζει απόψε.
Όπως εξήγησα και στον κ. Κατρούγκαλο, που θέλει να κάνει
το ίδιο πράγµα σε άλλη εκπρόθεσµη τροπολογία άσχετη µε το
Υπουργείο Υγείας, αυτό δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη αποδοχή από
το Προεδρείο απόψε. Αύριο την ώρα της ψηφοφορίας, θα αποφασίσει εκείνη τη στιγµή ο Προεδρεύων ή η Ολοµέλεια αν γίνονται δεκτές ή όχι. Είναι σαφές αυτό το πράγµα.
Θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθ’ υπέρβαση και κατά παρέκκλιση…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Ξανθέ, καθίστε
τώρα. Μην το κάνουµε αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε, αλλά
είναι εβδοµήντα πέντε συνάδελφοι. Για τυπικούς λόγους σταµάτησα τους συναδέλφους να µη µιλάνε. Αύριο µπορείτε να συνεχίστε στη δευτερολογία. Δεν παίρνω χρόνο από τους συναδέλφους.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δώστε του τα δικά µου τέσσερα
λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣ: Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κυρία Κατριβάνου. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, θα µου
επιτρέψετε καθ’ υπέρβασιν να καλωσορίσω στην Αίθουσα της
Ολοµέλειας τον τέως Πρόεδρο της Βουλής, σηµερινό Αντιπρόεδρο του κόµµατός µου και ελπίζω από αύριο στις 12:00’ και
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
–εγώ ενθέρµως τον υποστηρίζω- τον κ. Βαγγέλη Μεϊµαράκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συγγνώµη για την παρέκκλιση. Ήταν ανθρώπινο, για έναν
παλιό φίλο τριάντα ετών, µε τον οποίο βαδίσαµε µαζί.
Κύριε Ξανθέ, έχετε τον λόγο µόνο για δύο λεπτά. Παρακαλώ
να κρατήσετε χαµηλούς τόνους, για να παρουσιάσει ο κ. Κατρούγκαλος την τροπολογία του και να µπούµε στον κατάλογο
των οµιλητών.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Γεωργιάδη, και η υποκρισία έχει τα όριά της και σ’ αυτήν την Αίθουσα και σ’ αυτήν τη χώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Συµφωνώ, συµφωνώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν έχει όρια η υποκρισία σε αυτήν
τη χώρα. Είναι άνευ ορίων!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Έτσι!
Το να εγκαλούµαστε για κοµµατισµό από εκπροσώπους του
επί δεκαετίες πιο σκληρού κοµµατικού και πελατειακού πολιτικού
συστήµατος αυτής της χώρας, νοµίζω ότι προκαλεί τη νοηµοσύνη των ανθρώπων. Και αυτές τις µέρες, ιδιαίτερα την Κυριακή
αποδείχθηκε ότι όσοι προκαλούν τη νοηµοσύνη των πολιτών
αυτής της χώρας ηττώνται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Τώρα νοµίζω ότι προκαλείτε εσείς τη νοηµοσύνη, κύριε Υπουργέ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Επιτρέψτε µου να απαντήσω, αγαπητέ συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Επί της ουσίας απαντήστε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Επί
της ουσίας.
Πρώτον, η επιτροπή αξιολόγησης που προέβλεπε ο προηγούµενος νόµος δεν έκανε καµµία αξιολόγηση. Καµµία αξιολόγηση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κάντε την εσείς! Γιατί δεν
κάνετε εσείς; Γιατί δεν κάνετε εσείς αξιολόγηση;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
απολύτως ψευδές! Αυτό το οποίο έκανε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, γιατί δεν κάνετε αξιολόγηση;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Όπως σε αυτή τη χώρα κακοποιήθηκαν οι έννοιες «µεταρρύθµιση»,
«εξορθολογισµός» κ.λπ. κ.λπ., όπως εσείς προσωπικά, κύριε Γεωργιάδη, εµφανιστήκατε µεταρρυθµιστής της πρωτοβάθµιας
φροντίδας και σήµερα ξέρει η κοινωνία ότι διαλύσατε αυτό που
είχε αποµείνει ακόµα από το παλιό προβληµατικό και στρεβλό
σύστηµα, έτσι έχει κακοποιηθεί και η έννοια της αξιολόγησης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
Δεν έκανε καµµία αξιολόγηση, λοιπόν, η επιτροπή και παρέδωσε αλφαβητικό κατάλογο στον Υπουργό, για να επιλέξει τα
πρόσωπα της αρεσκείας του. Μάλιστα, ξέρει όλη η κοινωνία ότι
έγινε και µε ένα αλγόριθµο: «Τέσσερα, δύο, ένα» ήταν η αναλογία. Μην κοροϊδεύετε, λοιπόν!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τι «Τέσσερα, δύο, ένα»;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): «Τέσσερα, δύο, ένα» ήταν η αναλογία του διορισµού των διοικητών
στο σύστηµα υγείας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δηλαδή τι; Ποιοι ήταν η
αναλογία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τέσσερα Νέα Δηµοκρατία, δύο ΠΑΣΟΚ και ένα ΔΗΜΑΡ. Το ξέρουµε
πάρα πολύ καλά αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, είχε φύγει η ΔΗΜΑΡ!
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Όταν βάλαµε τους διοικητές, είχε φύγει η ΔΗΜΑΡ. Εγώ τους
έβαλα. Όταν ήταν η θητεία µου, είχε φύγει η ΔΗΜΑΡ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μας προκαλείτε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, για να καταλάβετε το
µέγεθος του ψέµατος, δεν υπήρχε ΔΗΜΑΡ τότε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εντάξει, τους υπερασπιστήκατε! Φτάνει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Επίσης, είναι προκλητικό να µας λέτε και να στηρίζετε, να δίνετε πολιτική κάλυψη στην απαίτηση διοικητών οι οποίοι επιλέχθηκαν µε
απολύτως πολιτικά κριτήρια για να διοικήσουν το σύστηµα
υγείας, να τους εµφανίζετε ως διαπρεπείς τεχνοκράτες και µάνατζερ, που πρέπει να παραµείνουν στη θητεία τους ενάµιση
χρόνο ακόµα και ότι αν τολµήσει κανένας να τους διώξει, θα πρέπει να τους αποζηµιώσει το ελληνικό δηµόσιο σε µια περίοδο
φτωχοποίησης της κοινωνίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό θα το κάνει το δικαστήριο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
πρόκληση αυτό! Είναι πρόκληση αυτό και δείχνει και µια αντίληψη λαφυραγώγησης του κράτους που είχατε διαχρονικά.
Έχει δικαίωµα αυτή η Κυβέρνηση να επιλέξει το πολιτικό, το
ανθρώπινο δυναµικό που θα διοικήσει το σύστηµα υγείας µε
βάση το πολιτικό της σχέδιο, ναι ή όχι; Αυτό είναι το ερώτηµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Αυτό κάνετε απευθείας!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Η
απάντηση κάθε εχέφρονα ανθρώπου είναι ότι το έχει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Με κάποια κριτήρια, όµως!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σ’
αυτό, λοιπόν, συνεχίζουµε και αντιπαρερχόµαστε πλήρως αυτήν
την κριτική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να πάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Γεωργιάδη, τι θέλετε πάλι; Ορίστε, έχετε τον λόγο, µόνο για µισό
λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, παίρνω
τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣ: Θέλουν να µιλήσουν και οι υπόλοιποι.
Αυτό που κάνετε είναι ασέβεια προς το Σώµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε µε. Στην πρωτολογία σας, κύριε Υπουργέ, µας είπατε ότι θέλετε να φτιάξετε ένα
σύστηµα αξιοκρατικό, όχι που να έχει σχέση µε τον τόπο καταγωγής και τα υπόλοιπα, και διαφανές. Και τώρα µου λέτε: έχει
δικαίωµα η Κυβέρνηση να επιλέξει διοικητές που θα υπηρετήσουν το πολιτικό της σχέδιο; Μα, διαλέξτε τι από τα δύο θέλετε.
Θέλετε σχέδιο αξιοκρατικό, διαφανές, µε κριτήρια ή θέλετε το
πολιτικό σας σχέδιο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κοίτα ποιοι µιλάνε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αν θέλετε το πολιτικό σας
σχέδιο, κύριε, µην υποκρίνεστε ότι θα φέρετε στο µέλλον άλλο
διαφανές, πρόγραµµα κ.λπ.. Πείτε µας «θέλουµε να βάλουµε
τους κοµµατικούς µας ανθρώπους, του ΣΥΡΙΖΑ». Είναι πιο καθαρό αυτό από όλα τα άλλα που µας είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Γεωργιάδη, τέλειωσε ο χρόνος σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Έχετε τον λόγο µόνο για µισό λεπτό και εσείς και περνάµε κατευθείαν στους
Βουλευτές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Προφανώς θα φέρουµε ένα εξαιρετικά δηµοκρατικό νοµοσχέδιο για
τη διοίκηση του συστήµατος υγείας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Φέρτε το! Πού είναι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Γιατί
εµείς, κύριε Γεωργιάδη, πιστεύουµε στη δηµοκρατία και δεν
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έχουµε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Εµείς δεν πιστεύουµε στην δηµοκρατία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ορίστε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Εµείς δηλαδή δεν πιστεύουµε στη
δηµοκρατία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Πιστεύουµε στη δηµοκρατική κουλτούρα και στη συµµετοχική
κουλτούρα στη διοίκηση και του συστήµατος υγείας και γενικότερα του κράτους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πολλούς διαχωρισµούς κάνετε τελευταία!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Νοµίζω ότι
έγινε πολύ αναλυτικός ο Υπουργός...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Όµως, σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο για την επιβίωση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, που έχουµε απέναντί µας διοικητές που
µας δηµιουργούν καθηµερινά προβλήµατα, που ακόµα και αυτήν
την περίοδο της βδοµάδας πριν το δηµοψήφισµα αρκετοί από
αυτούς προσπαθούσαν να δηµιουργήσουν εικόνα επικείµενης
κατάρρευσης των δηµόσιων νοσοκοµείων, τεράστιων ελλείψεων
σε φάρµακα και υγειονοµικό υλικό, τροφοδοσία των αρρώστων
κ.λπ., έχουµε δικαίωµα λοιπόν σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο για
το σύστηµα υγείας να εµπιστευτούµε ανθρώπους που να συµφωνούν µε το πολιτικό µας σχέδιο και να µην έχουν την αντίληψη
της επιχειρηµατικότητας για τα δηµόσια νοσοκοµεία, την αντίληψη του ιδιωτικοοικονοµικού µάνατζµεντ, την αντίληψη του ανταγωνισµού δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ, ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Άρα, το κριτήριο είναι να συµφωνούµε στο πολιτικό σχέδιο. Ο κ. Κατρούγκαλος ξέρει τις αποζηµιώσεις που θα πάρουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Γεωργαντά, µη φωνάζετε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εµείς
είµαστε µεροληπτικοί υπέρ της δηµόσιας περίθαλψης και δεν είµαστε µε αυτούς που διέλυσαν συστηµατικά και µε σχέδιο τη δηµόσια περίθαλψη την τελευταία τετραετία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Δικαιούνται οι αγωγές να είναι και
εναντίον σας και όχι µόνο κατά του δηµοσίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Προχωράµε
στους Βουλευτές.
Έχω συνεννοηθεί και µε τον κ. Κατρούγκαλο που ήθελε να παρέµβει, να δώσουµε τη δυνατότητα σε δύο Βουλευτές να τοποθετηθούν και αµέσως µετά θα δώσω τον λόγο στον κύριο
Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Κάτανας Χαρίσιος, Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για επτά λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι Βουλευτές, γιατί φωνάζετε;
Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί οµιλητές η διαδικασία, σε συνεννόηση και µε την κυρία
Υπουργό, θα ολοκληρωθεί γύρω στις 0.30’.
Κύριε Κάτανα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κατ’ αρχάς λυπάµαι που δεν έγινε
δεκτή η τροπολογία στο σχέδιο νόµου που σύσσωµοι οι Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων καταθέσαµε στην κυρία Υπουργό
και αφορά τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τη
ΔΕΗ.
Για του λόγου του αληθές και για να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες, οφείλω να τη διαβάσω: «Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται η δυνατότητα σε νοικοκυριά, αγρότες, επιχειρήσεις
κ.λπ., που έχουν πληγεί από τις πολιτικές της λιτότητας των προηγούµενων ετών, να ανταποκριθούν στις οφειλές τους απέναντι
στη ΔΕΗ. Κάθε οφειλή έως σήµερα απέναντι στη ΔΕΗ από ιδιώτες ή νοµικές οντότητες, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, δύναται να
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ρυθµιστεί -µετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη- έως 100 δόσεις, ενώ ο οφειλέτης δεν µπορεί να απευθυνθεί σε άλλον πάροχο ρεύµατος πλην της ΔΕΗ, που υποχρεούται άµεσα σε
επανασύνδεση, εφόσον έχει διακοπεί η σύνδεση παροχής ρεύµατος. Σε επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών άνω των 5.000.000 το
πιο πάνω όριο δόσεων δύναται να ξεπεραστεί µε απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου της ΔΕΗ».
Αυτό, κυρία Υπουργέ, δεν το δέχεστε. Θέλω να ξέρετε ότι οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε απέναντί σας σε αυτό. Σε µία
εποχή που πάµε να τονώσουµε την επιχειρηµατικότητα, που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ρεύµα στο σπίτι τους, στο µέσο της τουριστικής περιόδου µάλιστα, δεν το δέχεστε προφασιζόµενοι ότι
είναι άτοπο, ενώ το παρόν νοµοσχέδιο το υπογράφουν, όπως και
να έχει, δύο Υπουργοί.
Το θέµα είναι ότι ο κ. Λαφαζάνης υπογράφει το παρόν νοµοσχέδιο και εσείς µας λέτε ότι δεν στέκει αυτό που ζητάµε. Δική
σας η ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Εµάς δεν µας βρίσκετε σύµφωνους.
Πάµε παρακάτω. Συζητούµε σήµερα ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο εν µέσω της µεγάλης διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης για το ζήτηµα του χρέους. Οι στιγµές είναι πολύ κρίσιµες και
όλοι ελπίζουµε να υπάρξει µία καλή εξέλιξη στις συζητήσεις που
γίνονται σε επίπεδο Αρχηγών κρατών στο Eurogroup, αλλά και
µε τους Θεσµούς.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ειλικρινά δεν γνωρίζω πόσοι
από τους συµπολίτες µας θα ενηµερωθούν γι’ αυτήν τη συνεδρίαση και πόσοι θα αντιληφθούν τι σηµαίνει για τη ζωή τους,
αλλά κυρίως για τη ζωή των παιδιών τους, η ψήφιση αυτού του
νοµοσχεδίου.
Δυστυχώς, όµως, η Κυβέρνηση αποφάσισε εν µέσω καταιγίδας των διαπραγµατεύσεων, τη στιγµή που όλα κρέµονται από
µία κλωστή για να κλείσει ή όχι η συµφωνία µε τους Θεσµούς και
τους εταίρους µας, να καταθέσει προς ψήφιση στην Ολοµέλεια
το σχέδιο νόµου που αφορά την αλλαγή του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. Εάν είναι δυνατόν να κατατίθεται αυτήν τη στιγµή!
Το σκεπτικό του νοµοσχεδίου που κατεβαίνει προς ψήφιση βασίζεται στο γνωστό «δίκαιο του εδάφους», γνωστό και ως «αποικιακό δίκαιο». Είναι πραγµατικά οξύµωρο και συγχρόνως τραγικό
-επανέρχοµαι σε αυτό που έλεγα προηγουµένως- τη στιγµή που
δώσαµε τη µάχη για να τελειώσουµε µε µία σειρά νόµων που είχαµε δηλώσει ότι µας καθιστούν αποικία χρέους -και εννοώ το
µνηµόνιο ασφαλώς- να εισαγάγουµε τώρα ένα άλλο σχέδιο
νόµου µε αποικιακά χαρακτηριστικά, το οποίο δεν µας το επέβαλε κανένας ασφαλώς, αλλά το κάνουµε µόνοι µας, προφανώς
από ιδεοληπτικούς λόγους ή για να ικανοποιήσουµε κάποιο ποσοστό ή κάποιες συνιστώσες στον ΣΥΡΙΖΑ. Δικό σας θέµα.
Δυστυχώς, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ για την
άποψη του ελληνικού λαού ούτε και για την άποψη των υπολοίπων κοµµάτων. Αυτό φάνηκε και στην επιτροπή της Βουλής.
Προφανώς, δεν σας ενδιαφέρει η συναίνεση, πράγµα που εµείς
κάνουµε µε εσάς. Για το συγκεκριµένο ζήτηµα προχωράτε, απ’
ό,τι φαίνεται, µε το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάµι, και ο κόσµος βλέπει.
Διαφωνώ πλήρως µε το άρθρο 1, στην εκχώρηση δηλαδή της
ελληνικής ιθαγένειας σε ανήλικους αλλοδαπούς µε τις προϋποθέσεις που θέτετε. Όπως έχω τοποθετηθεί στο παρελθόν, δεν
συµφωνώ µε τη λογική της αυτόµατης ελληνοποίησης έτσι όπως
περιγράφεται στο νοµοσχέδιο. Είναι λάθος που ταυτίζεται εδώ
και χρόνια η ιθαγένεια και η υπηκοότητα µαζί. Κατ’ εµέ, αυτά τα
δύο θα έπρεπε να διαχωριστούν.
Βεβαίως αντιλαµβανόµαστε όλοι µας ότι τα προνόµια που
απορρέουν από την ιθαγένεια και την υπηκοότητα είναι τα ίδια.
Υπάρχει όµως η σηµαντική διαφορά ότι για την πολιτογράφηση
ο ενδιαφερόµενος πρέπει να είναι ενήλικας και κυρίως, να το αιτηθεί ο ίδιος. Σας το λέει κάποιος που είχε στη ζωή του τρεις
υπηκοότητες, ιθαγένεια πάντα όµως µία.
Προσπαθείτε να µας πείσετε ότι ένας ενήλικος εντάσσεται
στην ελληνική κοινωνία εάν µπορεί να έχει στην κατοχή του ένα
έγγραφο. Κανένας άνθρωπος δεν εντάσσεται σε καµµία κοινωνία
του κόσµου αν πρωτίστως δεν θέλει ο ίδιος να ενταχθεί. Γι’ αυτόν
τον λόγο πρέπει να είναι µία συνειδητή απόφαση η απόκτηση ή
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όχι της ελληνικής υπηκοότητας και επαναλαµβάνω ότι κάθε ενδιαφερόµενος αλλοδαπός πρέπει να είναι τουλάχιστον ενήλικος.
Η απόδοση της ιθαγένειας θα µπορούσε να γίνει σε παιδιά αλλοδαπών απευθείας, όπως και στα ελληνόπουλα, εφόσον οι γονείς τους είχαν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες έτσι όπως ορίζει ο
σηµερινός νόµος. Η αφοµοίωση µε αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα
γινόταν πολύ καλύτερα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Στα δεκαοκτώ δηλαδή;
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣ: Με την ενηλικίωση.
Επίσης, η υπηκοότητα –θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµενα δοθεί µε γρήγορες διαδικασίες σε ενήλικες που γεννήθηκαν
και µεγάλωσαν στην Ελλάδα και πληρούσαν κάποιες τουλάχιστον βασικές προϋποθέσεις. Και βέβαια προτεραιότητα θα
έπρεπε να δώσουµε στους ανθρώπους που εισήλθαν νοµίµως
στη χώρα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, φοβάµαι ότι µε αυτές τις θέσεις στέλνουµε λάθος µηνύµατα στον κόσµο. Η πατρίδα µας σήµερα δέχεται ένα µεγάλο κύµα παράνοµων µεταναστών, κυρίως εξ
Ανατολών, σε µία ιστορική περίοδο που τα πράγµατα µέσα στη
χώρα αντικειµενικά είναι πάρα πολύ δύσκολα και για τους Έλληνες αλλά και για τους αλλοδαπούς που ζούνε µαζί µας. Γνωρίζουµε τα προβλήµατα που επικρατούν στον κόσµο, αλλά είναι
αδύνατον να λύσουµε τόσο δύσκολα θέµατα µε το να δεχόµαστε
έναν δυσανάλογο αριθµό αλλοδαπών σε σχέση µε τον πληθυσµό
της χώρας.
Επίσης, θέλω να τονίσω στην Αναπληρώτρια Υπουργό ότι όλοι
οι παράνοµοι µετανάστες δεν είναι πρόσφυγες, κυρία Υπουργέ.
Δυστυχώς έχει λεχθεί αυτό. Με το να χαλαρώνουµε τα κριτήρια
πολιτογράφησης, χαρίζοντας ουσιαστικά ιθαγένειες σε παιδιά
που δεν µπορούµε να γνωρίζουµε εάν θα ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, στέλνουµε λάθος µηνύµατα «Ελάτε στην Ελλάδα
και κάποια στιγµή θα πάρετε τα χαρτιά σας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λάθος. Φυσιολογικό θα
ήταν κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες να γίνουν ακόµα πιο αυστηρές
οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης.
Εµείς οι Έλληνες αγαπάµε αυτόν τον πλανήτη -το ξανάπα- γι’
αυτό η λέξη «φιλότιµο» και «φιλοξενία» είναι ελληνικές από τη
δηµιουργία τους. Όµως, όταν το σπίτι σου καίγεται κοιτάς πρώτα
να το σώσεις και µετά να φιλοξενήσεις. Αρκεί βέβαια να µπορείς
να θρέψεις και αυτούς που πας να φιλοξενήσεις.
Δυστυχώς αυτό το νοµοσχέδιο κινείται σε λάθος λογική και µάλιστα στον πιο ακατάλληλο χρόνο. Κινείται στη λάθος λογική του
αντισυνταγµατικού «νόµου Ραγκούση». Μάλιστα αυτοί που τον
συνέταξαν λέγεται ότι ίσως είναι και τα ίδια πρόσωπα. Λυπάµαι,
αλλά δεν προσφέρετε καµµία υπηρεσία στην πατρίδα µας µε
αυτόν τον τρόπο και σίγουρα δεν επιλύετε τα προβλήµατα ένταξης που φαντάζεστε. Όµως, το χειρότερο είναι ότι µεταφέρετε
προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα στην ελληνική κοινωνία σε
επόµενες γενιές. Αλήθεια, πείτε µου, αυτό δεν έγινε και µε το δηµόσιο χρέος;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
και εµείς τον κ. Κάτανα.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης, Βουλευτής της Χρυσής
Αυγής.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αντιµετωπίζουµε σήµερα εντός του Κοινοβουλίου την µέγιστη πρόκληση, µια πολιτική απάτη για ένα µείζον εθνικό ζήτηµα, διότι η ψήφιση του παρόντος «λαθρονοµοσχεδίου» για τη Χρυσή Αυγή ισοδυναµεί µε χίλια µνηµόνια.
Η πολιτική σας απάτη έγκειται στο εξής: Ότι αυτό το µείζονος
εθνικής σηµασίας «λαθρονοµοσχέδιο» προσπαθείτε να το περάσετε «νύχτα», «στα ψιλά», εν αγνοία του ελληνικού λαού. Εκµεταλλεύεστε τη διαδικασία αυτή στην οποία εσείς µας οδηγήσατε
µέσω της πεντάµηνης απραξίας σας –µάλλον δεν είναι απραξία,
ταξιδάκια κάνατε στις Βρυξέλλες που τα πλήρωνε ο Έλληνας πολίτης, την πλάκα σας κάνατε και έχετε οδηγήσει σήµερα έναν
ολόκληρο λαό να εξευτελίζεται στα µηχανήµατα αναλήψεως
χρηµάτων των τραπεζών- και µιλάµε, λοιπόν, για µια πολιτική
απάτη καθ’ ότι προεκλογικώς αποκρύψατε ότι θα φέρετε άµεσα
νόµο για να νοµιµοποιείτε τους λαθροµετανάστες και να τους δί-
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νετε την ελληνική ιθαγένεια που δεν τους ανήκει. Αυτός είναι
ένας µείζων, ένας σηµαντικότατος λόγος για δηµοψήφισµα.
Εάν ήσασταν ειλικρινείς, ότι δήθεν ενδιαφέρεστε για τη λαϊκή
βούληση, θα κάνατε δηµοψήφισµα για το παρόν «λαθρονοµοσχέδιο». Όµως, δεν το κάνετε γιατί ξέρετε ότι η απάντηση του ελληνικού λαού θα είναι µια ισχυρή γροθιά σε αυτά τα ανθελληνικά
σας σχέδια και θα έβγαινε το «όχι» σε αυτή την περίπτωση, ένα
καθαρό «όχι» εκατό τοις εκατό.
Βλέπω ότι αποχώρησε η Υπουργός. Θα πήγε να υποδεχθεί κανέναν Πακιστανό, κανέναν λαθροµετανάστη, διότι όταν λέγονται
αλήθειες από αυτό εδώ το Βήµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κασιδιάρη, επιτρέψτε µου…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: …δεν αρέσουν στην Κυβέρνηση αυτή, η
οποία έχει ένα έργο ανθελληνικό να πράξει.
Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κασιδιάρη, µόλις την προηγούµενη εβδοµάδα στη διαδικασία συζήτησης σάς εγκάλεσε η κυρία Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
και εσείς δεχθήκατε –αν ενθυµούµαι καλά- να µην χρησιµοποιείτε…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): …τη λέξη «λαθροµετανάστες». Σήµερα…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν παρακολουθήσατε
τη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Πάρα πολύ
καλά.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, τη λέξη «λαθρονοµοσχέδιο», «λαθροµετανάστης» να µην την χρησιµοποιήσετε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θέλω να απαντήσω στην αιτίασή σας και
να µου δώσετε τον χρόνο αυτόν…
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: … (Δεν ακούστηκε).
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Αρβανίτη, παρακαλώ.
Θέλω να δώσω µια απάντηση, αλλά να µην χάσω τον χρόνο από
την οµιλία µου.
Απάντησα, λοιπόν, στην κυρία Πρόεδρο, ότι ασφαλώς και θα
χρησιµοποιώ τον όρο αυτόν, διότι σέβοµαι την ελληνική γλώσσα.
Εξήγησα, δε, ότι ο όρος «λαθροµετανάστης» δεν έχει περιεχόµενο ρατσιστικό. Όπως λέµε «λαθρέµπορο» αυτόν που εµπορεύεται προϊόντα παράνοµα, όπως λέµε «λαθροθήρα» αυτόν που
κυνηγά παράνοµα, έτσι λέµε «λαθροµετανάστη» αυτόν που εισέρχεται στην χώρα παράνοµα, έτσι λέµε «λαθρονοµοσχέδιο»
ένα νοµοσχέδιο που σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Επικρατείας
είναι αντισυνταγµατικό και παράνοµο. Επιµένω, λοιπόν, σε αυτούς τους χαρακτηρισµούς και συνεχίζω.
Τέτοιες ώρες είναι πραγµατικά ντροπή να έρχονται εδώ µέσα
διορισµένοι Υπουργοί και να λένε ότι η Βουλή «καίγεται» για τη
διατροφή των «λαθροµεταναστών», δηλαδή την ώρα που δεν
έχουν να φάνε οι Έλληνες πολίτες, να τρέχει η Βουλή τις διαδικασίες για να διατρέφουµε δωρεάν «λαθροµετανάστες»!
Και δεν είναι µόνο η διατροφή, γιατί µιλήσαµε για ρατσισµό.
Ο µόνος ρατσισµός που υπάρχει σε αυτήν τη χώρα είναι ο ρατσισµός κατά των Ελλήνων, γιατί αν ένας Έλληνας πάει στο νοσοκοµείο και έχει ανάγκη θα τον υποχρεώσουν οι αρχές να
πληρώσει. Αν ένας «λαθροµετανάστης» πάει στο νοσοκοµείο και
έχει ανάγκη, δεν θα πληρώσει ούτε µισό ευρώ, είναι όλα πληρωµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο φτωχός Έλληνας, λοιπόν,
βρίσκεται σε δυσµενέστερη θέση από τον «λαθροµετανάστη».
Αυτός, λοιπόν, είναι ο µόνος ρατσισµός που υπάρχει σε αυτήν
τη χώρα, είναι ο ρατσισµός κατά των Ελλήνων.
Σε καµµία περίπτωση δεν είστε ανθρωπιστές. Είµαι βέβαιος
πως ο λόγος που µε τόση αγωνία φέρνετε αυτό το «λαθρονοµοσχέδιο» προς ψήφιση είναι γιατί θέλετε να δηµιουργήσετε στρατιές νέων ψηφοφόρων. Δεν είστε ανθρωπιστές, δεν σας ενδιαφέρουν τα µικρά παιδιά, γιατί τα µικρά παιδιά πνίγονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, µε αυτόν τον παράνοµο τρόπο που περνάνε
στην Ελλάδα. Όµως, δεν ενδιαφέρεστε γι’ αυτό. Ενδιαφέρεστε
να δηµιουργήσετε νέες στρατιές ψηφοφόρων, διότι µε την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα δούµε εντός των ηµερών να
εξελίσσονται και τα νέα µνηµόνια και οι νέες εθνικές µειοδοσίες.
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Δεν πρόκειται να υπάρχει Έλληνας για να σας ψηφίσει σε λίγο
καιρό. Εποµένως χρειάζεστε νέες στρατιές αλλοδαπών για να
σας ψηφίζουν.
Δεν θα αναλύσω τα άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου. Είναι
ένα νοµοσχέδιο έκτρωµα συνολικά. Είναι παράνοµο –επαναλαµβάνω- όχι σύµφωνα µε τη δική µου γνώµη. Είναι καρµπόν το «λαθρονοµοσχέδιο Ραγκούση», το οποίο από το ίδιο το Συµβούλιο
της Επικρατείας εκρίθη αντισυνταγµατικό. Δεν λέω, λοιπόν, τίποτα για τα άρθρα και για το σύνολο του «λαθρονοµοσχεδίου»
αυτού. Μια εθνική Κυβέρνηση όταν αναλάβει τη διοίκηση αυτής
της χώρας θα το καταργήσει µε έναν νόµο και ένα άρθρο. Όχι
όπως λέγατε εσείς ότι θα καταργήσετε τα µνηµόνια και θα σκίσετε το µνηµόνιο. Έτσι θα σκίσουµε εµείς το συγκεκριµένο «λαθρονοµοσχέδιο» και θα το πετάξουµε στον κάλαθο των αχρήστων της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδος.
Μέχρι τότε, µέχρι η Χρυσή Αυγή να είναι η κυβέρνηση σ’ αυτή
τη χώρα, θα πολεµήσουµε µε κάθε µέσο κάθε παράνοµο νόµο.
Θα προσφύγουµε ασφαλώς στο σωστό χρόνο στο Συµβούλιο
της Επικρατείας, για να ακυρωθεί και πάλι αυτό το αντεθνικό νοµοθέτηµα. Ταυτόχρονα, θα διοργανωθούν σε ολόκληρη την επικράτεια δυναµικές κινητοποιήσεις, νόµιµες πολιτικές εκδηλώσεις, σε αντίδραση των Ελλήνων ενάντια στον εποικισµό της
χώρας από ξένους εισβολείς.
Και θέλω να επαναλάβω ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις εγώ δεν
θα µπορώ να συµµετέχω, ο κ. Αρβανίτης δεν θα µπορεί να συµµετέχει, ο κ. Γρέγος δεν θα µπορεί να συµµετέχει, ο κ. Μιχαλολιάκος δεν θα µπορεί να συµµετέχει, ο κ. Λαγός κ.λπ.. Ο Αρχηγός
του τρίτου πολιτικού κόµµατος της χώρας είναι αυτή τη στιγµή
σε κατ’ οίκον περιορισµό. Δεν υπάρχει δηµοκρατία στην Ελλάδα,
όταν Βουλευτές έχουν απαγόρευση να πηγαίνουν και να µιλάνε
δηµόσια σε εκδηλώσεις του κόµµατός τους. Τρεις Βουλευτές
αυτήν τη στιγµή είναι στη φυλακή.
Αυτή, λοιπόν, είναι η δήθεν δηµοκρατία του µνηµονίου, που
πριν από λίγες ηµέρες ένα ηχηρό «όχι» από τον ελληνικό λαό
ακούστηκε. Βροντοφώναξε ο ελληνικός λαός ένα «όχι» και σήµερα, µετά από το περίφηµο αυτό συµβούλιο των µνηµονιακών
αρχηγίσκων, το «όχι» έγινε «ναι», το «όχι» στην πράξη έγινε «ναι»
και αυτό που µαθαίνουµε, τα µηνύµατα που έρχονται αυτήν τη
στιγµή από τις Βρυξέλλες είναι πως ένα νέο επαχθές µνηµόνιο
βρίσκεται προ των πυλών της χώρας, σε ευθεία αντίθεση µε την
λαϊκή εντολή που πολύ πρόσφατα δόθηκε, όπως είχε δοθεί και
στις 25 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και οι συνεργάτες του στην Κυβέρνηση αυτή, οι ΑΝΕΛ, έχουν αναλάβει ως εργολαβία την καταστροφή αυτής της χώρας µέσω του νέου µνηµονίου, το οποίο
επιβάλλουν, όπου θα µας µετατρέψουν σε µια αποικία χρέους
και µέσω της λαθροµετανάστευσης θα µας µετατρέψουν σε µια
αποικία αλλοδαπών. Σε ελάχιστο χρόνο από σήµερα, σε µια δεκαετία, σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό, σύµφωνα µε την πολιτική
που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες θα είµαστε
µειοψηφία µέσα στη χώρα µας. Και εδώ βεβαίως έρχεται ο ρόλος
της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είναι ένας ρόλος κρίσιµος για την
πορεία και για το µέλλον αυτού του έθνους.
Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, δεσµεύεται ότι θα διαφυλάξει τη συνέχεια του γένους των Ελλήνων, του γένους το οποίο µνηµονεύει
βεβαίως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης –δεν είναι ρατσιστικός ο
όρος- όπως και όλοι οι αγωνιστές του 1821. Για το γένος και για
το αίµα των ίδιων των Ελλήνων αγωνίστηκαν όλοι αυτοί οι οποίοι
µέσα στην πορεία του ιστορικού χρόνου µε το αίµα τους έγραψαν µε χρυσά γράµµατα στην ιστορία τη λέξη «Ελλάδα», από τα
παλαιότατα χρόνια, από τη γενεά του Λεωνίδου, του Μιλτιάδου,
του Παυσανίου, του Σωκράτους, του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, του Νικηφόρου Φωκά, του Βασιλείου Βουλγαροκτόνου,
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη και του Αθανασίου Διάκου, µέχρι σήµερα, µέχρι τον Ταγµατάρχη Βελισσαρίου, τον Συνταγµατάρχη Δαβάκη και τον
Λοχαγό Σταυριανάκο.
Το γένος των Ελλήνων θα διαφυλαχθεί στην αιωνιότητα. «Η
Ελλάς προορίζεται να ζήσει και θα ζήσει». Και αυτός είναι ο σκοπός του πολιτικού αγώνος του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κατρούγκαλε, όπως είχα υποσχεθεί –και σας ευχαριστώ πολύ για
την κατανόηση - έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα είµαι συνοπτικός, κυρία Πρόεδρε, από σεβασµό στο χρόνο των Βουλευτών
που δεν έχουν ακόµη πάρει τον λόγο.
Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να αντιµετωπίσει το γεγονός
ότι ορισµένα πειθαρχικά συµβούλια δεν έχουν ακόµη συγκροτηθεί µε κύριο λόγο την αλλαγή της δοµής των Υπουργείων.
Τι πρόβληµα δηµιουργεί αυτό; Με το ν. 4325, τον πρόσφατο
νόµο που αναφέρεται µεταξύ άλλων στην τροποποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου, προβλέφθηκε, όπως ξέρετε, η αντικατάσταση
της αυτοδίκαιης αργίας από τη δυνητική.
Παρ’ όλα αυτά, για να µην επιστρέψουν υπάλληλοι που είναι
πειθαρχικά υπόδικοι, για τους οποίους υπάρχει ένα ζήτηµα άµεσης ένταξης στην υπηρεσία τους, ο νόµος προέβλεψε ότι το µονοπρόσωπο όργανο, ο Υπουργός ή αυτός που ασκεί διοίκηση
στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µπορεί µε µόνη την υπογραφή του να τους θέσει σε αναστολή καθηκόντων και µέσα σε
τριάντα ηµέρες µπορεί να επιληφθεί το Πειθαρχικό Συµβούλιο,
για να µετατρέψει την αναστολή καθηκόντων σε δυνητική αργία.
Όπου δεν έχουµε πειθαρχικά συµβούλια, είναι προφανές ότι
δεν µπορεί να ασκηθεί αυτή η αρµοδιότητα. Με εγκύκλιό µας αντιµετωπίσαµε το γεγονός αυτό, θεωρώντας κατά γενική αρχή του
Διοικητικού Δικαίου ότι η µη συγκρότηση, η µη ύπαρξη πειθαρχικών συµβουλίων συνιστά λόγο ανώτερης βίας που επιτρέπει
την παράταση της προθεσµίας αυτής των τριάντα ηµερών.
Για λόγους όµως ασφαλείας δικαίου ερχόµαστε µε αυτήν την
τροπολογία να προβλέψουµε ότι δεν επιστρέφει αυτοδίκαια ο
υπάλληλος αυτός, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκροτηµένο
πειθαρχικό συµβούλιο, µέχρι τη συγκρότησή του και βάζουµε και
µία καταληκτική ηµεροµηνία προς προστασία πλέον του υπαλλήλου, για να µην είναι χωρίς κρίση η παράταση της αργίας του,
µέχρι τη 15η Σεπτεµβρίου.
Εποµένως, αυτό είναι το νόηµα της διάταξης, να εξασφαλιστεί
ότι θα υπάρξει κρίση του πειθαρχικού συµβουλίου περί της αναγκαιότητας ή όχι της θέσης του υπαλλήλου σε καθεστώς δυνητικής αργίας µετά την κατάργηση της αυτοδίκαιης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Στύλιος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και ακολουθεί ο κ. Μπουκώρος Χρήστος, επίσης Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να τοποθετηθούµε στο νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια, µε τη χώρα µας να
βρίσκεται κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεµού.
Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω πρώτα για αυτό το οποίο σήµερα είναι το ζητούµενο για τη χώρα, που δεν είναι τίποτε άλλο
από την αποφυγή της χρεοκοπίας, την παραµονή µας στο ευρώ
και στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Θέλω να σας διαβάσω την απόφαση του συµβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών που έγινε µόλις χθες.
Λέει, λοιπόν, η απόφαση στις 6 Ιουλίου 2015: «Η πρόσφατη
ετυµηγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά
εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη κοινωνικώς δίκαιης και οικονοµικώς βιώσιµης συµφωνίας».
Αυτό, λοιπόν, αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των Αρχηγών.
Και συνεχίζουν: «Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Κυβέρνηση
αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων
και ο κάθε πολιτικός Αρχηγός θα συµβάλει αντιστοίχως, στο
πλαίσιο του θεσµικού και πολιτικού του ρόλου».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θυµίσω τη δέσµευση
που υπήρξε κατά την προηγούµενη εβδοµάδα ότι θα έχουµε
συµφωνία εντός σαράντα οκτώ ωρών. Επίσης, θέλω να πω ότι
εκλαµβάνω τη µη ρήξη ως δέσµευση για παραµονή της χώρας
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στο ευρώ.
Συνεχίζει η ανακοίνωση των πολιτικών Αρχηγών µε άλλες δεσµεύσεις που εξειδικεύουν.
Θέλω να κάνω, όµως, µία παρατήρηση: Σήµερα, σε µία σελίδα
αρκετά δηµοφιλή στους χώρους της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ
–και ίσως και σε άλλους χώρους- στην ιστοσελίδα µε το όνοµα
«iskra.gr» -και το καταθέτω για τα Πρακτικά- υπάρχει άρθρο που
αναφέρεται καθαρά σε εθνικό νόµισµα. Το άρθρο µιλάει για ρευστότητα και ξεκάθαρα για έξοδο από το ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Στύλιος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νοµίζω ότι έχει µεγάλη αξία για την ελληνική κοινωνία και τους
Έλληνες πολίτες να υπάρξει µία δέσµευση από τον ΣΥΡΙΖΑ -µιας
και η συγκεκριµένη ιστοσελίδα αποτελείται από µέλη του και οι
συντάκτες είναι µέλη του ΣΥΡΙΖΑ- που θα διευκρινίζουν και θα
µας ξεκαθαρίζουν εάν σέβονται τις αποφάσεις του συµβουλίου
των Πολιτικών Αρχηγών, τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, τη
δέσµευση τη δηµόσια του Πρωθυπουργού κατά το δηµοψήφισµα, ότι διασφαλίζει την παραµονή της χώρας στο ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος είναι σεβαστό από όλους µας, όπως είναι σεβαστή από
όλους µας η κοινή ανακοίνωση των πολιτικών Αρχηγών που αναφέρθηκα. Δεν πρέπει να υπάρχει καµµία αµφιβολία για αυτό.
Εδώ, όµως, έχουµε κάποια συγκεκριµένα δεδοµένα.
Η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεµού. Μαζί µε την κρίση
ελλείµατος, ανταγωνιστικότητας, το πρόβληµα του χρέους, µετά
από την πεντάµηνη «δηµιουργική ασάφεια» δηµιουργήσαµε και
µία άλλη µεγάλη κρίση: την κρίση του τραπεζικού µας συστήµατος.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, έχουµε µία χώρα µε την οικονοµία
της διαλυµένη και κυριολεκτικά παγωµένη, τις τράπεζες κλειστές, τους συνταξιούχους στις ουρές, τον τουρισµό να έχει
πάρει την κατιούσα, την πραγµατική παραγωγή να λιώνει µέρα
µε τη µέρα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση πηγαίνει στις διαπραγµατεύσεις βασισµένη στις προηγούµενες προτάσεις Γιούνκερ, τη βάση
των οποίων ο ελληνικός λαός καταψήφισε.
Κι εδώ έχουµε το εξής παράδοξο: Εµείς να πηγαίνουµε µε
βάση αυτές τις προτάσεις, τους εταίρους ή δανειστές να δηλώνουν ότι οι παλιές προτάσεις δεν ισχύουν, ότι το προηγούµενο
πρόγραµµα τελείωσε και ότι πρέπει η διαπραγµάτευση να ξεκινήσει από την αρχή. Τα µακροοικονοµικά δεδοµένα έχουν δραµατικά επιδεινωθεί. Χρόνος δεν υπάρχει, καθώς σε δύο ηµέρες,
κατά τη δική µου προσωπική εκτίµηση, δεν µπορούµε σε καµµία
περίπτωση να έχουµε συµφωνία.
Με λίγα λόγια, εµείς πηγαίνουµε να ζητήσουµε περισσότερα
λεφτά από πριν, καθώς στις ανάγκες της χώρας προσθέστε και
την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού µας συστήµατος, µε τον κόσµο να πιστεύει ότι θα έρθει µία καλύτερη συµφωνία από την προηγούµενη, αφού έτσι ψήφισε. Το παράδοξο είναι
προφανές: Πηγαίνουµε στα βράχια πανηγυρίζοντας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις πριν µερικές ώρες ενηµερωθήκαµε ότι η ελληνική πλευρά πήγε στο Eurogroup χωρίς προτάσεις, κοµίζοντας τις προηγούµενες προτάσεις του Γιούνκερ,
µε τους εταίρους να εξετάζουν τα σενάρια ακόµα κι ενός Grexit.
Αυτό έχει αξία. Ζητάµε από την Κυβέρνηση ενηµέρωση.
Αυτήν τη στιγµή, δεν γνωρίζουµε τι ξηµερώνει. Συµφωνία δεν
µπορούµε να έχουµε διότι δεν προλαβαίνουµε. Θα πάµε σε συµφωνία-«γέφυρα»; Με ποιους όρους; Εγγυάστε, κύριοι της Κυβέρνησης, τη συνέχιση των έργων που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ; Εγγυάστε την ολοκλήρωση και την πληρωµή των έργων
της Ιονίας Οδού που έχουν σταµατήσει; Χίλιοι επτακόσιοι εργαζόµενοι εργάζονται στην Ιόνια Οδό κατά µήκος του άξονα της
δυτικής Ελλάδας από το Αντίρριο µέχρι τα Γιάννενα.
Οι τράπεζες πότε θα ανοίξουν; Εγγυάστε τις καταθέσεις των
Ελλήνων πολιτών; Εγγυάστε τους µισθούς και τις συντάξεις του
Ιουλίου; Τι γίνεται µε τις δόσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λήγουν σε δύο εβδοµάδες; Πόσο αντέχει η ελληνική
οικονοµία µε τις παρούσες συνθήκες; Πώς θα αντιµετωπίσετε
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την ανθρωπιστική κρίση; Πώς θα µειώσετε την ανεργία; Εξετάζετε όντως αυτήν τη στιγµή σενάρια Grexit; Αυτά είναι λόγια αγωνίας και -πιστέψτε µε- εκφράζουν τους περισσότερους συναδέλφους από όλα τα κόµµατα.
Η Νέα Δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζει την
εθνική προσπάθεια στο πλαίσιο της κοινής απόφασης του συµβουλίου των Αρχηγών. Για εµάς, η κόκκινη γραµµή είναι η παραµονή της χώρας στο ευρώ.
Κύριοι της Κυβέρνησης, αξιοπρέπεια δεν υπάρχει στην εξαθλίωση και στη φτώχεια. Εκεί µας οδηγείτε.
Να γνωρίζετε ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν θα επιτρέψει να µας
πάτε στα βράχια.
Θέλω να κάνω και δύο αναφορές σε σχέση µε το νοµοσχέδιο
που συζητάµε.
Μίλησε η κυρία Υπουργός και δεν ανέφερε στοιχεία που να
τεκµηριώνουν τις ενστάσεις του εισηγητή µας της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης όσον αφορά το ζήτηµα της εγγραφής ενός µαθητή στην έκτη δηµοτικού για να αποκτά την ιθαγένεια.
Μιλώ πολύ συγκεκριµένα. Θέλω να µας δώσει στοιχεία, πόσοι
από αυτούς µπορούν να εγγραφούν, πόσοι φεύγουν στο εξωτερικό, πόσοι χρησιµοποιούν ως άλλοθι την εγγραφή και µετά να
µπορούν να επανέλθουν.
Περίµενα να υπάρχει µία καλύτερη οργάνωση, περισσότερα
στατιστικά δεδοµένα, περισσότερα στοιχεία, για να αποφύγουµε
καταστάσεις γκέτο, όπου µαθητές θα γράφονται, θα παίρνουν
την ιθαγένεια και θα φεύγουν.
Είναι πολύ σωστός ο διαχωρισµός στο άρθρο 1 και είναι πολύ
σωστό να δίνουµε την ιθαγένεια σ’ αυτούς οι οποίοι µένουν στη
χώρα νόµιµα, έχουν έρθει στη χώρα νόµιµα, εργάζονται νόµιµα
και παρακολουθούν και ολοκληρώνουν τις εγκύκλιες σπουδές
τους.
Τέλος, άκουσα την κυρία Υπουργό να κάνει αποδεκτή µια τροπολογία που έχει έρθει -βλέπω εδώ πέρα την τροπολογία- από
Βουλευτές, µε πρώτο Βουλευτή το Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αφορά τις µετεγγραφές των φοιτητών κατά την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Δεν υπάρχει καµµία
απολύτως µέριµνα για τους πολύτεκνους.
Επίσης, δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για τους τρίτεκνους. Ίσαίσα µε τα κριτήρια τα οποία θέτετε εδώ αµφιβάλλω αν σε οικογένεια πολύτεκνη ή τρίτεκνη ή οικογένεια που έχει τρία σπίτια θα
µπορέσει φοιτητής να πάρει µετεγγραφή. Και µιλώ για ποιες οικογένειες; Για τρίτεκνη οικογένεια που έχει εισόδηµα 25.000
ευρώ, δεν θα µπορεί να πάρει µε τη συγκεκριµένη τροπολογία
έτσι όπως τη φέρατε κι όπως την καταθέσατε.
Άρα, υπάρχει µία αντίφαση. Φέρνουµε νοµοσχέδια για την ιθαγένεια, ελληνοποιούµε όλους χωρίς κριτήρια, χωρίς να βάζουµε
πραγµατικά αντικειµενικές παραµέτρους κι από την άλλη µεριά
τους δίνουµε και τη δυνατότητα έτσι όπως είναι εδώ πέρα -δεν
µπορώ να την αναλύσω την τροπολογία. Αν µου δώσετε τη δυνατότητα θα µιλήσω κι αύριο περισσότερο- να πάρουν µετεγγραφή. Και να κάνω µία πρόβλεψη: Θα πάρουν όλοι µετεγγραφή
οι οποίοι δεν θα είναι Έλληνες ή θα προέρχονται από άλλες
χώρες και µένουν χρόνια στην Ελλάδα και δεν θα µπορέσουν να
πάρουν οι Έλληνες πολίτες.
Σας ζητώ την τροπολογία όσον αφορά τις µετεγγραφές να την
αποσύρετε, να έρθουν οι Υπουργοί να την αιτιολογήσουν και να
την υπερασπιστούν πιο τεκµηριωµένα και να λάβετε µέριµνα για
τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους τουλάχιστον και για τα
τρία σπίτια. Δεν µπορεί να υπάρχει οικογένεια που ζει στην Άρτα,
να σπουδάζει το ένα παιδί στην Αθήνα και το άλλο στη Μυτιλήνη
ή στη Θεσσαλονίκη και να µην υπάρχει µέριµνα.
Και σας κάνω και µία πρόταση. Αφήστε ελεύθερες τις µετεγγραφές στα περιφερειακά πανεπιστήµια. Το είχα πει και στην
προηγούµενη κυβέρνηση.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Στύλιο.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας και να ετοιµάζεται ο κ. Φώτης Γραικός.
Έχετε τον λόγο για επτά λεπτά, κύριε συνάδελφε.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, κυρία Υπουργέ, όλοι
αντιλαµβανόµαστε ότι εξαιτίας της πυκνότητας των εξελίξεων
των τελευταίων ηµερών και εξαιτίας των κρίσιµων στιγµών στις
διαπραγµατεύσεις, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο περνάει αναµφίβολα σε δεύτερη µοίρα.
Μόνο δυο-τρεις παρατηρήσεις σχετικά µε το άρθρο 1.
Κυρία Υπουργέ, και ο εισηγητής της παράταξής µας αλλά και
οµιλητές από πολλά κόµµατα, σας ζήτησαν κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες αλλαγές, κάποιες βελτιώσεις. Εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ είναι γιατί αυτό που προβλέπεται για τα
παιδιά των Ελλήνων, η εννιαετής υποχρεωτική εκπαίδευση, να
µην προβλέπεται για τους ανήλικους µετανάστες, οι οποίοι αιτούνται ελληνικής ιθαγένειας.
Αν δεν µπορείτε να συνεκτιµήσετε οτιδήποτε άλλο ακούστηκε
σ’ αυτή την Αίθουσα και στις αρµόδιες επιτροπές, θα σας παρακαλούσα να δείτε την ασπίδα προστασίας που δηµιουργεί αυτή
η προϋπόθεση στα παιδιά των µεταναστών. Όταν τα παιδιά θα
λείψουν από το σχολείο και η εγγραφή και µόνο δεν το διασφαλίζει αυτό, κάποιος θα ανησυχήσει γι’ αυτά τα παιδιά. Θα είναι ο
δάσκαλός τους, θα είναι ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων του
σχολείου και συν της άλλης θα τους δώσετε και κάποια εφόδια
να αντιµετωπίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Επειδή, όµως, κυρία Υπουργέ, το νοµοσχέδιο αυτό συνδέεται
άµεσα ή έµµεσα και µε το µεταναστευτικό πρόβληµα, που έντονο
εµφανίζεται στη χώρα µας τους τελευταίους µήνες, µας είπατε
προηγουµένως και θα ήθελα να µείνω σε αυτό, ότι τα κέντρα
υποδοχής µεταναστών δεν έχουν τα κονδύλια πλέον και είµαστε
µπροστά σε εκρηκτικές καταστάσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί αλλά σήµερα στη Σάµο άνοιξαν οι πόρτες του κέντρου υποδοχής, προκειµένου οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν
στο νησί και στην πόλη της Σάµου για να αναζητήσουν τροφή,
επειδή οι προµηθευτές δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ εδώ και
πολλούς µήνες.
Αλήθεια, από τον προϋπολογισµό τους προηγούµενους µήνες
δεν θα µπορούσε να αποπληρωθεί ένα µέρος του κόστους, ώστε
να µην φτάσουµε σ’ αυτές τις καταστάσεις;
Θα ήθελα, επίσης, κυρία Υπουργέ, να σας παραπέµψω στις
δηλώσεις που έγιναν την προηγούµενη εβδοµάδα κι ενώ στην
Ελλάδα πανηγυρίζαµε για το δηµοψήφισµα το οποίο θα διεξαχθεί, στη γειτονική Ιταλία τόσο από τον Πρωθυπουργό τον Ματέο
Ρέντσι όσο και από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Αντζελίνο Αλφάνο, οι οποίοι µιλώντας σε Ιταλούς και ξένους δηµοσιογράφους
απαίτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτεί την αναδιανοµή
των εισερχόµενων µεταναστών στην Ιταλία, διαφορετικά, όπως
είπαν µε ένα στόµα και ο Ιταλός Πρωθυπουργός και ο Ιταλός αρµόδιος Υπουργός, η Ευρώπη θα γνωρίσει µια άλλη Ιταλία.
Εµείς, αλήθεια, τι κάνουµε γι’ αυτό το ζήτηµα; Πώς το αντιµετωπίζουµε; Τι σχέδιο έχουµε;
Αλλά, κυρία Υπουργέ, όπως είπα στην αρχή της οµιλίας µου,
όλα αυτά περνούν σε δεύτερη µοίρα. Τα βλέµµατα όλων των Ελλήνων απόψε είναι στραµµένα στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο
Κορυφής, εκεί όπου ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις για να δούµε
ποιο θα είναι το µέλλον της Ελλάδος, ποια θα είναι η επόµενη
µέρα.
Είναι καλό, όµως, όλοι να φρεσκάρουµε τη µνήµη µας και να
θυµηθούµε πώς φτάσαµε ως εδώ, ένα βήµα πριν την καταστροφή. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές του Ιανουαρίου διαβεβαιώνοντας τους Έλληνες ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση οι
εταίροι και δανειστές µας να µην δεχθούν τη δική του πρόταση,
που θα ήταν µια πρόταση χωρίς µνηµόνια, χωρίς µέτρα, βιώσιµη
και αναπτυξιακή. Κάτι τέτοιο όλοι γνωρίζουµε ότι δεν έγινε και
µεγαλύτερη απόδειξη γι’ αυτό δεν είναι άλλη από την αποτυχία
της συµφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου.
Στη συνέχεια και καθ’ όλη τη διάρκεια του πεντάµηνου ο Πρωθυπουργός και οι αρµόδιοι Υπουργοί διαβεβαίωναν καθηµερινά
σχεδόν τον ελληνικό λαό ότι η συµφωνία είναι προ των πυλών,
ότι καθαρογράφεται και θα δηµοσιοποιηθεί και βεβαίως ούτε
αυτό συνέβη, για να φτάσουµε πριν µια βδοµάδα στην εξαγγελία
του δηµοψηφίσµατος, εντελώς ξαφνικά, ένα δηµοψήφισµα που
όµοιό του η σύγχρονη Ευρώπη δεν έχει γνωρίσει, ένα δηµοψή-
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φισµα που διεξήχθη σε µία εβδοµάδα µε µια πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, η οποία άλλαζε όλες τις προβλεπόµενες από τη
σχετική νοµοθεσία ηµεροµηνίες, µε ένα δηµοψήφισµα που διεξήχθη µε ένα ψηφοδέλτιο πρωτοφανές για την πολιτισµένη και
δηµοκρατική Ευρώπη την οποία συνεχώς επικαλείστε, ένα δηµοψήφισµα για το οποίο ο Πρωθυπουργός και όλη η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ζήτησαν την υπερψήφισή του µε ένα ισχυρό «όχι»
ως διαπραγµατευτικό όπλο για µια καλύτερη και πιο βιώσιµη
συµφωνία.
Και το «όχι» ήρθε από τον ελληνικό λαό. Και αυτό το ηχηρό
«όχι» µέσα σε ένα εικοσιτετράωρο στο πλαίσιο της σύσκεψης
των πολιτικών Αρχηγών τη Δευτέρα του δηµοψηφίσµατος µετατράπηκε σε ένα µεγαλοπρεπές «ναι», για να φτάσουµε στην αποψινή βραδιά να µην γνωρίζει ο ελληνικός λαός αν είναι «όχι», αν
είναι «ναι», ή τέλος πάντως τι είναι .
Να υπενθυµίσω εδώ βεβαίως ότι ο Πρωθυπουργός συµφώνησε µε τους υπόλοιπους Αρχηγούς ότι το «όχι» της Κυριακής
δεν αποτελεί εντολή ρήξης.
Και να υπενθυµίσω, επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
µόλις δύο µέρες πριν το δηµοψήφισµα, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε διάγγελµά του απευθυνόµενος στον ελληνικό
λαό, τον διαβεβαίωσε για µία ακόµη φορά ότι η ισχυρή εντολή
του λαού στο «όχι» θα τον βοηθήσει να επιτύχει µια συµφωνία
καλύτερη και βιώσιµη και µάλιστα εντός σαράντα οκτώ ωρών.
Ένα διάγγελµα το οποίο έπαιξε ρόλο στη διαµόρφωση του αποτελέσµατος στο δηµοψήφισµα της Κυριακής.
Απλά θέλω να σας υπενθυµίσω ότι το σαρανταοκτάωρο σε µία
ώρα εκπνέει και οι πληροφορίες που έρχονται από τις Βρυξέλλες
κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι. Αυτό που έχουµε µάθει
µέχρι τώρα είναι ότι συζητείται µια συµφωνία-γέφυρα, προκειµένου η Ελλάδα όχι να κάνει ανάπτυξη ή να αντιµετωπίσει τα επείγοντα προβλήµατα της πραγµατικής οικονοµίας αλλά απλά για
να πληρώσει τη δόση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και τη
δόση στις 20 Ιουλίου 3,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ προς της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σε αυτό το σηµείο είµαστε τώρα και ούτε αυτό έχει διασφαλιστεί.
Φυσικά, όπως είπε και ο Πρόεδρός µας στη σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών, είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να επιτύχει συµφωνία, όπως πολλαπλώς έχει δεσµευτεί σε διάφορες ευκαιρίες
προς τον ελληνικό λαό.
Η δική µας παράταξη θα στηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας, αλλά σήµερα δυστυχώς όσο και εάν ανέβαλε την πραγµατικότητα ο Πρωθυπουργός, ήρθε η ώρα να αναµετρηθεί µαζί
της. Και η πραγµατικότητα είναι στις Βρυξέλλες και στις διαπραγµατεύσεις.
Δύο είναι οι δρόµοι της Κυβέρνησης και του κ. Τσίπρα: Ή να
υπογράψει ένα µεγάλο µνηµόνιο –γιατί εν τω µεταξύ η κατάσταση της οικονοµίας, όλοι οι δείκτες της αλλά και η πραγµατική
οικονοµία έχουν επιδεινωθεί ραγδαία- ένα µεγάλο µνηµόνιο παρόµοιο µε το «όχι» της Κυριακής ή ο δρόµος της ρήξης και η επιστροφή στη δραχµή. Και αυτό είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής
του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ανάλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Εµείς ευχόµαστε να επιτευχθεί µια συµφωνία βιώσιµη και θετική, αλλά κάτι τέτοιο αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν διαφαίνεται. Ήρθε η ώρα της αναµέτρησης της Κυβέρνησης µε την πραγµατικότητα. Τα επικοινωνιακά τερτίπια, η
υφαρπαγή της ψήφου και οι ψεύτικες διαβεβαιώσεις τελείωσαν!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Μπουκώρο.
Τον λόγο έχει ο κ. Φώτιος Γραικός για επτά λεπτά και θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αποτελεί ντροπή για το Κοινοβούλιο να έρχεται προς συζήτηση ένα νοµοσχέδιο σχετικό µε την ιθαγένεια, που στην ουσία
βέβαια µας καλεί να διαπραγµατευτούµε την ιθαγένεια των Ελλήνων. Δηλαδή, να διαπραγµατευτούµε το τι είναι Έλληνας, το
τι είναι Ελλάδα και πάνω από όλα να διαπραγµατευτούµε το µέλλον του έθνους των Ελλήνων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχου-
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µε κανένα δικαίωµα να το κάνουµε και ακόµα και η σκέψη περί
αυτού αποτελεί για µας προδοσία.
Θέλετε, λοιπόν, να µετατρέψετε χιλιάδες µετανάστες σε Έλληνες, λες και η ελληνικότητα είναι κάτι που το καθορίζουν οι
νόµοι και τα χαρτιά, ξεχνώντας φυσικά τα λόγια του Ηροδότου,
για το ότι «έθνος είναι το άθροισµα του όµαιµου, του οµόθρησκου, του οµόγλωσσου και του οµότροπου».
Και επειδή µιλήσατε µε ανακρίβειες για τα του Ισοκράτη περί
ελληνικής παιδείας και το ότι «Έλληνας είναι όποιος έχει ελληνική παιδεία», θα σας αναφέρω κάποια ακόµη λόγια από τον ίδιο
Λόγο του Ισοκράτη, τον «Πανηγυρικό», που είναι σχετικά: «Κατοικούµε σε αυτήν τη χώρα χωρίς να έχουµε εκδιώξει άλλους
από εδώ, ούτε την καταλάβαµε βρίσκοντάς την έρηµη ούτε είµαστε µιγάδες ανακατεµένοι από διάφορα έθνη ανθρώπων, αλλά
υπάρχουµε καλώς και γνησίως, διότι κατέχουµε τη χώρα στην
οποία γεννηθήκαµε και ζούµε καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας
µας, αφού είµαστε αυτόχθονες».
Υπάρχει βέβαια κάτι ακόµη στο ζήτηµα της ελληνικής παιδείας: Ποια ελληνική παιδεία; Αυτή που ξεχνάει τη γενοκτονία
των Ποντίων; Αυτή που µιλάει για συνωστισµό στη Σµύρνη; Μα,
ούτε τα Ελληνόπουλα δεν έχουν επαφή µε την ελληνική παιδεία,
πόσω µάλλον τα παιδιά των µεταναστών.
Ας εξετάσουµε όµως τώρα γιατί συµβαίνουν όλα αυτά. Διότι,
δεν είναι µόνο οι ψηφοθηρικοί λόγοι που σας κάνουν να πράττετε
κατ’ αυτόν τρόπο, ούτε η ανάγκη σας να παραµείνετε στην εξουσία µε οποιοδήποτε κόστος -επειδή γνωρίζετε ότι τώρα που θα
υπογράψετε µνηµόνιο πάλι ο ελληνικός λαός θα σας φτύσει!
Στην πραγµατικότητα είναι κάτι πολύ βαθύτερο: Είναι η ίδια η
συµπλεγµατική σας ύπαρξη και το µίσος σας για τον ίδιο σας τον
εαυτό και την καταγωγή σας, που σας κάνει να µισείτε την Ελλάδα και οτιδήποτε ελληνικό. Γι’ αυτό µισείτε τη Χρυσή Αυγή.
Επειδή µιλήσατε για «ανθρωπισµό» και «δηµοκρατία», στην
πραγµατικότητα είστε ψευτοανθρωπιστές και ψευτοδηµοκράτες
και δεν λέτε την αλήθεια. Δεν λέτε για το τι Ελλάδα θέλετε.
Διότι, ακούσαµε την κ. Κατριβάνου να µιλάει για ανάγκες, λες
και οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου καθορίζουν την καταγωγή
του ή την ιθαγένειά του. Ακούσαµε να µιλάει για οµόφυλα ζευγάρια, για γάµους οµοφυλοφίλων και για ευρωπαϊκό πολιτισµό.
Εδώ επιτρέψτε µου να γίνω λίγο ωµός, διότι προφανώς έχουµε
ξεχάσει τον ελληνικό πολιτισµό και είναι πιο σηµαντικός ο ευρωπαϊκός. Όµως, ποιος είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισµός; Τα βλέπουµε στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, στη Σουηδία: Παιδεραστία,
κτηνοβασία, ναρκωτικά. Είδαµε πρόσφατα σε κάποια χώρα να
λένε πως δεν υπάρχει πλέον πατέρας και µητέρα. Υπάρχει «γονέας Α’» και «γονέας Β’».
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Να το πούµε για να το καταλάβει ο
κόσµος. Γιατί, αυτά θέλετε να κάνετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
δεν τολµάτε να τα πείτε. Σηµαίνει ότι κάποιος κύριος, ο οποίος
πιθανόν να είναι για παράδειγµα από το Περού, αφού έχει µείνει
πέντε χρόνια στην Ελλάδα, έχει πάρει ελληνική ιθαγένεια, µπορεί
να παντρευτεί έναν άλλο κύριο, που έχει µείνει και αυτός πέντε
χρόνια στην Ελλάδα, ο οποίος µπορεί να κατάγεται από τη Μοζαµβίκη, να υιοθετήσουν και ένα παιδάκι από το Αφγανιστάν και
αυτό θα είναι το Ελληνόπουλο του µέλλοντος!
Αυτή είναι η Ελλάδα, την οποία φαντάζεστε και ονειρεύεστε.
Μάλιστα, η κ. Κατριβάνου θυµήθηκε και τον Κολοκοτρώνη. Θα
της θυµίσω κάποια άλλα λόγια του Κολοκοτρώνη, ο οποίος είπε:
«το γένος µας και άλλες φορές σταυρώθηκε, αλλά ιδού, ζώµεν!».
Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να το φέρετε αυτό το νοµοσχέδιο,
αλλά ο ελληνισµός πέρασε και τετρακόσια χρόνια τουρκοκρατίας και πολλές άλλες δυσκολίες και επέζησε. Όσο και να προσπαθείτε να τον διαλύσετε, δεν θα τα καταφέρετε. Διότι, ο
ελληνισµός είναι το φως του κόσµου, είναι το φως που διαλύει
το σκοτάδι σας, αυτό το νεοκοµµουνιστικό σκοτάδι που θέλει να
διαλύσει ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα, όλη µας την ιστορία, τη φυλή
µας, τον πολιτισµό µας, ό,τι έχει σηµασία και έγραψε ιστορία σε
αυτόν τον τόπο.
Φυσικά, ο ελληνισµός θα µετατρέψει το νοµοσχέδιό σας σε
χαρτί υγείας, θα σας τυλίξει µε αυτό και θα σας πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος. Θα ακολουθήσει ο κ. Στέφανος
Γκίκας.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρία
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε εξαιρετικά δύσκολες στιγµές, ιστορικές στιγµές. Εύχοµαι πραγµατικά να αποφύγουµε την εθνική καταστροφή, να µην ζήσει ο λαός µας µια νέα
τραγωδία.
Είναι η έβδοµη εργάσιµη µέρα µε κλειστές τις τράπεζες. Είναι
η έβδοµη εργάσιµη µέρα που η αγορά µοιάζει να τελεί υπό
αργία. Είναι ζοφερή η κατάσταση, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες.
Χάσαµε πολύτιµο χρόνο και τώρα η κοινωνία έχει υποβληθεί
σε µια σκληρή δοκιµασία. Είδαµε το «όχι» να κυριαρχεί στο δηµοψήφισµα και οφείλουµε να κατανοήσουµε τη λαϊκή ετυµηγορία.
Οι Έλληνες έχουν υποφέρει πολλά τα τελευταία πέντε χρόνια.
Έχουν πληρώσει ακριβά το τίµηµα της εξόδου από την κρίση,
χωρίς όµως αυτή να έρχεται. Δεν υπάρχουν άλλες αντοχές.
Ωστόσο, δεν µπορούµε να κλείσουµε τα µάτια στην αντίφαση
που εµπεριέχει αυτό το «όχι». Γιατί είναι ένα «όχι» σε µέτρα που
είχαν γίνει αποδεκτά από την ελληνική Κυβέρνηση σε ποσοστό
περίπου 90%.
Σήµερα, τούτην εδώ την ώρα, τα µάτια είναι στραµµένα στις
Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής. Προσδοκούµε µε αγωνία να
δούµε την Ευρώπη να ορθώνει το ανάστηµα της αλληλεγγύης
και της συνεργασίας. Να γλιτώσουµε τη ρήξη, τη χρεοκοπία, την
αποµόνωση.
Οι Έλληνες πίστεψαν ότι µε ένα «όχι» θα καταφέρει η Κυβέρνηση µια καλύτερη συµφωνία µε βιώσιµες λύσεις και αναδιάρθρωση του χρέους. Πίστεψαν στις εγγυήσεις του Πρωθυπουργού και τώρα ο Πρωθυπουργός κρατά την τύχη της πατρίδας
στα χέρια του.
Ας του ευχηθούµε, λοιπόν, όλοι αφήνοντας στην άκρη τις
όποιες επιφυλάξεις και τις διαφωνίες µας, να πετύχει. Αυτό θέλουµε, να πετύχει!
Ας ευχηθούµε η πατρίδα µας να βγει αλώβητη από αυτή την
περιπέτεια και οι επόµενες γενιές να ζήσουν σε µια καλύτερη Ελλάδα, σε µια καλύτερη Ευρώπη.
Δεν µπορώ όµως να µην υπογραµµίσω ότι το ΠΑΣΟΚ από τις
εκλογές του 2012 µιλούσε για συνεννόηση των πολιτικών δυνάµεων και για µια εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης.
Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχτιζε το αντιµνηµονιακό του µέτωπο. Μιλούσε
για θιασώτες του µνηµονίου. Αγνοούσε τις ανάγκες της εθνικής
συνεργασίας.
Όµως, χθες όλα άλλαξαν. Κάλεσε έστω και στο και πέντε στο
Μέγαρο Μαξίµου τους πολιτικούς Αρχηγούς για εξεύρεση λύσης
και στήριξης της προσπάθειάς του για συµφωνία από όλα τα
κόµµατα.
Να, λοιπόν, πόσο χρήσιµο ήταν να εισακουστεί το ΠΑΣΟΚ,
όταν µιλούσε για εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης. Επαληθευθήκαµε χθες. Μετά τη συνάντηση η κοινή απόφαση των πολιτικών
Αρχηγών ήταν «ναι στη συµφωνία το ταχύτερο δυνατό, όχι σε
ρήξη».
Εδώ υπάρχει, φυσικά και το εξής οξύµωρο: Η συµφωνία, κύριε
Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ, δεν θα έχει µέτρα; Γιατί ο κόσµος ακόµη ίσως δεν
έχει καταλάβει ότι και πάλι καλείται να δεχθεί µέτρα, για να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο και από τα δύσκολα.
Απλώς, θέσατε το δηµοψήφισµα στον ελληνικό λαό, γιατί θέλατε τη λαϊκή επικύρωση της παρουσίας σας στις διαπραγµατεύσεις και τη διατήρηση της κοµµατικής σας συνοχής. Εργαλείο
σας έγινε ο λαός, για να ενισχύσει τη θεσµική σας θέση. Αυτό
υπηρετούσε και το ασαφές ερώτηµα στο δηµοψήφισµα, το ερώτηµα άνευ περιεχοµένου που εξέθεσε τη χώρα στην Ευρώπη και
έδωσε το δικαίωµα στους Ευρωπαίους αξιωµατούχους να µιλούν
για ένα «ναι ή όχι στο ευρώ».
Τώρα τι κάνατε; Το «όχι» το κάνατε «ναι». Αυτή είναι η αλήθεια.
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Καίγεστε για ένα πακέτο ενδιάµεσης χρηµατοδότησης όχι µόνο
των τραπεζών αλλά και της οικονοµίας, για να µη χρεοκοπήσουµε.
Σας θυµίζω µόνο ότι πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου η Ελλάδα
ετοιµαζόταν να περάσει στη φάση της προληπτικής πιστωτικής
γραµµής ως τελικό βήµα εξόδου από το µνηµόνιο. Σας θυµίζω
µόνο ότι είχαµε πετύχει στο τέλος του 2014 ένα µικρό πρωτογενές πλεόνασµα, το οποίο βάσει της Συµφωνίας του 2012 µας επέτρεπε να διεκδικήσουµε κούρεµα του χρέους. Έγιναν όλα
στάχτη.
Το 2010 δήλωνε ο κ. Τσίπρας ότι όταν έρθει η κυβέρνηση της
Αριστεράς θα ακυρώσει το µνηµόνιο. Και τον Ιούνιο του 2015
υπογράφει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του «πρώτη φορά Αριστερά» πρόταση µέτρων ύψους 8 δισεκατοµµυρίων προς τους
εταίρους-πιστωτές -και για να χρησιµοποιήσω µια δική του έκφραση- µία πρόταση προς τους Ευρωπαίους τροµοκράτες.
Έλεγε ο τέως Υπουργός Οικονοµικών κ. Βαρουφάκης τον Απρίλιο του 2011 ότι αν γίνει δηµοψήφισµα, η οικονοµία θα καταρρεύσει, η χώρα θα βυθιστεί στο απόλυτο σκότος. Διαβεβαίωνε ο
Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας τον Φεβρουάριο του 2015 ότι δεν
υπάρχει περίπτωση να πει «όχι» η Μέρκελ, ότι θα συµφωνήσει
και θα είναι µέρα µεσηµέρι, ότι δεν θα κάνουµε δηµοψήφισµα,
ότι θα εφαρµόσουµε πιστά το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης.
Πού είναι, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης;
Έβγαινε ο κ. Σακελλαρίδης και έλεγε στις 18 του Ιούνη: «Δεν
υπάρχει καµµία περίπτωση για capital controls. Οι καταθέσεις
είναι διασφαλισµένες και το τραπεζικό σύστηµα είναι ισχυρό».
Κύριε Σακελλαρίδη, κύριε Παππά, κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τι έχει γίνει από την προηγούµενη Δευτέρα;
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Σεισµός!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπήκαν capital controls; Ή έχετε προσχωρήσει στην άποψη του κ. Λεουτσάκου «τα
χρήµατα είναι χαρτιά και θα βρεθούν, η αξιοπρέπεια δεν αγοράζεται». Αλήθεια, οι συνταξιούχοι και τα ΑµεΑ µε αξιοπρέπεια θα
αγοράσουν τα φάρµακά τους; Οι φαρµακοποιοί µε αξιοπρέπεια
θα πληρώσουν τις φαρµακαποθήκες που απαιτούν προπληρωµές; Οι εισαγωγείς µε αξιοπρέπεια θα πληρώσουν για το εµπόρευµα µπροστά και στο ακέραιο;
Είπε ο Πρωθυπουργός σε ένα από τα διαγγέλµατά του πριν
από το δηµοψήφισµα ότι εγγυάται προσωπικά τις καταθέσεις
των πολιτών. Εύχοµαι να µη δούµε και κούρεµα των καταθέσεων,
να µη γίνουµε µάρτυρες µιας ακόµη διάψευσης, γιατί πέρασε και
το σαρανταοχτάωρο και συµφωνία δεν είδαµε, όπως είχε δεσµευθεί ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί πέρασε και η Τρίτη και
δεν άνοιξαν οι τράπεζες, όπως είχε δεσµευθεί ο κ. Βαρουφάκης.
Εύχοµαι πραγµατικά να τιµήσετε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών που σας προίκισε µε το «όχι», όπως είπε ο τέως Υπουργός
Οικονοµικών για µια καλύτερη συµφωνία, γιατί έχετε την υποχρέωση, κύριοι της Κυβέρνησης, να φέρετε µια καλύτερη συµφωνία
µε λιγότερα µέτρα, να ανοίξετε τις τράπεζες, να αποτρέψετε την
κατάρρευσή τους, να αποκαταστήσετε την οµαλή λειτουργία της
οικονοµίας, να πληρώσετε µισθούς και συντάξεις, να κρατήσετε
τη χώρα µέσα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πετύχετε –εν πάση περιπτώσει- µείωση του χρέους, να αυξήσετε
και να αξιοποιήσετε τους διαθέσιµους αναπτυξιακούς πόρους.
Περιµένουµε όλα αυτά να τα δούµε. Θα είµαστε εδώ για να
σας τα θυµίζουµε. Θα στηρίξουµε τούτη τη δύσκολη ώρα την πατρίδα, όπως κάναµε µέχρι σήµερα, γιατί για εµάς πατριωτισµός
σηµαίνει πρώτα η πατρίδα, µετά το κόµµα. Και το κάναµε πράξη,
παίρνοντας την ευθύνη, ώστε να µη χρεοκοπήσει η χώρα. Γι’
αυτό και το ΠΑΣΟΚ έφθασε στα σηµερινά του ποσοστά. Αυτή
είναι η αλήθεια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς δεν µπορούµε παρά να συνεχίσουµε µε συνέπεια το κοινοβουλευτικό µας έργο.
Το νοµοσχέδιο που συζητά σήµερα η Βουλή, περιέχει πολύ σηµαντικές ρυθµίσεις για τα παιδιά των µεταναστών που ζουν µόνιµα στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που είχε
επεξεργαστεί και είχε προτάξει στην ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ όσο
ήταν κυβέρνηση.
Θα ήθελα να αναφέρω και να καταγραφεί στα Πρακτικά ότι εί-
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µαστε εµείς που αναδείξαµε πρώτοι την ανάγκη να αποκτήσουν
ιθαγένεια τα παιδιά των µεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, ακολούθησαν το εγχώριο σύστηµα εκπαίδευσης, µιλούν
την ελληνική γλώσσα και έχουν γαλουχηθεί µε τον ελληνικό πολιτισµό.
Σας θυµίζω τον ν. 3838/2010 που εισηγήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Τα
ίδια παιδιά αφορούσε. Τότε είχαµε απέναντί µας όλες τις ακροδεξιές δυνάµεις. Ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ της στείρας αντιπολίτευσης.
Αυτή είναι µια µεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα σε εµάς
και τον ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς στο ΠΑΣΟΚ δεν θα κινηθούµε µε κοµµατικές παρωπίδες, αλλά µε βάση τις αρχές και τις αξίες µας, γι’
αυτό και ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Πραγµατικά περιµένουµε να δούµε ποια στάση θα κρατήσει ο
κυβερνητικός σας εταίρος κ. Καµµένος και οι ΑΝΕΛ που λειτούργησαν διαλυτικά, γιατί προφανώς δεν θέλουν να περάσει το νοµοσχέδιο αυτό.
Η Ελλάδα είναι χώρα εισόδου προσφύγων και µεταναστών.
Γνωρίζουµε όλοι τους δεσµούς που µας συνδέουν µε τους ανθρώπους που αναγκάζονται να τραπούν σε φυγή από τις εστίες
τους. Η Ελλάδα είναι ένας λαός που έχει βιώσει τη µετανάστευση. Είναι χρέος µας, λοιπόν, να σκύψουµε πάνω από την ανθρώπινη πλευρά του προβλήµατος, να δούµε πώς µπορούµε να
ανακουφίσουµε συνηθισµένους ανθρώπους που ζουν σε ασυνήθιστες συνθήκες και επιζητούν µια κανονική ζωή, να δούµε πώς
µπορούµε να απαλλάξουµε την κοινωνία µας από µία ξενοφοβική
λογική που εµποδίζει την ενσωµάτωσή τους αυτή.
Στη χώρα µας ζουν περίπου εξακόσιες χιλιάδες µετανάστες,
οι οποίοι κατέχουν άδεια παραµονής. Η πλειοψηφία αυτών βρίσκεται στη χώρα πάνω από δέκα χρόνια.
Επί των άρθρων, λοιπόν, του νοµοσχεδίου πρέπει να γίνουν
κάποιες επισηµάνσεις.
Το άρθρο 1 ρυθµίζει τις προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας. Υπάρχει ζήτηµα σχετικά µε το πώς θωρακίζονται όσοι
πολίτες τρίτων χωρών λόγω της οικονοµικής κρίσης έχασαν τις
δουλειές τους και την πρόσβαση µαζί στην κοινωνική ασφάλιση
λόγω των αναγκαίων ενσήµων, µε αποτέλεσµα να καταθέτουν
αναγκαστικά αίτηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους
και είναι κάτι που δεν εξασφαλίζει νόµιµη διαµονή, έως ότου κριθεί αυτή η αίτηση.
Τι θα γίνει, λοιπόν, µε αυτούς τους ανθρώπους; Η σώρευση
των προϋποθέσεων της νόµιµης και µόνιµης διαµονής θέτει ζήτηµα για τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν εκπέσει της νοµιµότητας.
Επίσης, σχετικά µε την επιτυχή σχολική φοίτηση, έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις, καθώς είναι σύνηθες παιδιά µεταναστών να
αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα ένταξης σε ένα διαφορετικό
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, η παρακολούθηση συγκεκριµένου
αριθµού τάξεων αποτελεί ιδιαίτερο δεσµό του ανήλικου µε την
ελληνική εκπαίδευση, που χρειάζεται για τη δήθεν ουσιαστική
του ένταξη. Χρειάζεται, όµως, κατά τη γνώµη µου, να προσµετράται και η φοίτηση στο νηπιαγωγείο ως υποχρεωτική εκπαιδευτική βαθµίδα.
Όσον αφορά την παράγραφο 6.α και 6.β, που σχετίζεται µε
την προθεσµία για την υποβολή της αίτησης της κτήσης της ιθαγένειας στα είκοσι οκτώ και στα είκοσι τρία έτη, αναρωτιέµαι
µήπως έτσι περιορίζεται σηµαντικά το σχετικό δικαίωµα.
Όσον αφορά την παράγραφο 11, εκτιµώ ότι η απουσία πρόβλεψης της οικονοµικής δυνατότητας των αιτούντων κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας δηµιουργεί µεγάλο πρόβληµα, καθώς σήµερα υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποί µας που βρίσκονται κάτω
από το όριο της φτώχειας.
Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιες ρυθµίσεις της µεταναστευτικής πολιτικής.
Όσον αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 6, προβλέπεται µία µεταφορά αρµοδιότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών στις αποκεντρωµένες διοικήσεις, που ενδεχοµένως θα δηµιουργήσει
προβλήµατα εξαιτίας των ελλείψεων και των αδυναµιών που
αυτές εµφανίζουν τόσο σε υποδοµές όσο και σε κατάλληλο προσωπικό.
Όσον αφορά τις παραγράφους 18 και 19, η χορήγηση δελτίου
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διαµονής ενδέχεται να επιφέρει σηµαντικό φορτίο υπηρεσίας,
δεδοµένου ότι οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3386/2005 είχαν
οδηγήσει σε µεγάλη καταστρατήγηση των διατάξεων αναφορικά
µε την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκοµίστηκαν.
Πρέπει να το λάβουµε υπ’ όψιν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω πως είναι ένα προοδευτικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που φέρει πραγµατικά και τη
σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Ας ελπίσουµε ότι θα συµβάλει σηµαντικά
στη θεσµική ενίσχυση της µεταναστευτικής πολιτικής της χώρας
µας.
Εύχοµαι σε όλους καλή δύναµη σε αυτές τις δύσκολες ώρες.
Στα δύσκολα οι Έλληνες ήταν πάντα ενωµένοι. Η διαφορά απόψεων δεν σηµαίνει πόλεµο, σηµαίνει ότι έχουµε ακόµα δρόµο
µπροστά µας να διανύσουµε και θα τον διανύσουµε ως Έλληνες
όλοι µαζί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κ. Στέφανος Γκίκας.
Εν συνεχεία, να ετοιµάζεται ο κ. Αθανάσιος Πετράκος και εάν
δεν είναι εδώ, θα ακολουθήσει ο κ. Εµµανουηλίδης Δηµήτρης.
Κύριε Γκίκα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Και εγώ, πριν µπω στην ουσία του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να
κάνω µερικές επισηµάνσεις για τις ιστορικές στιγµές που διέρχεται η χώρα µας.
Η αλήθεια είναι ότι η χώρα µας αυτήν την περίοδο περνά µια
πρωτόγνωρη κρίση. Εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών ταλαιπωρούνται καθηµερινά. Η οικονοµία µας κινδυνεύει καθηµερινά να
τιναχτεί τελείως στον αέρα. Το ίδιο και το τουρισµός µας. Δυστυχώς, δεν διαφαίνεται µια λύση, η οποία σύντοµα θα µπορέσει να
επαναφέρει την ηρεµία και την οµαλότητα στη χώρα.
Θεωρώ ότι µετά τα χτεσινά γεγονότα είναι οµόθυµη πλέον η
θέληση και η απόφαση να έρθει µια συµφωνία, ώστε πολύ σύντοµα να επανέλθει η οµαλότητα. Αυτή η συµφωνία, όµως, που
κατά τον κύριο Πρωθυπουργό θα έπρεπε να έρθει σε σαράντα
οκτώ ώρες, φαίνεται ότι δεν θα έρθει µε τη µορφή που περιµένουν οι Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µην κρυβόµαστε. Οι Έλληνες πολίτες κλήθηκαν να ψηφίσουν σε ένα δηµοψήφισµα και ψήφισαν «όχι» στα µνηµόνια. Δεν νοµίζω ότι κανείς σε αυτήν την
Αίθουσα έχει την παραµικρή αµφιβολία ότι, αν θέλουµε να µείνουµε στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η λύση, η οποία θα
έρθει, θα συνοδεύεται από ένα µνηµόνιο. Όµως, αυτή είναι µια
συζήτηση που θα την κάνουµε, όταν θα έρθει η ώρα.
Εµείς, όπως είπε και ο Πρόεδρός µας, στηρίζουµε την προσπάθεια αυτή της Κυβέρνησης του κ. Τσίπρα να φέρει τη συµφωνία, αλλά θα πρέπει να την φέρει, γιατί ο χρόνος τελειώνει.
Λίγες µόνον ηµέρες έµειναν.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία του νοµοσχεδίου. Ανεφέρθη ήδη
ότι το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου έχει ιδιαίτερη και ξεχωριστή
σηµασία. Αγγίζει άµεσα το λεπτό εθνικό ζήτηµα της µεταναστευτικής πολιτικής µας, που στην παρούσα συγκυρία, όπως όλοι
γνωρίζουµε, βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιµη κατάσταση.
Ταυτόχρονα, εξίσου σηµαντικό είναι ότι τα αποτελέσµατα και
οι συνέπειες που θα επιφέρουν οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου θα
έχουν µόνιµο, µη αναστρέψιµο χαρακτήρα, αφού χιλιάδες αλλοδαποί θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Με απλά λόγια,
εάν βιαστούµε, εάν γίνουν λάθος κινήσεις και χειρισµοί σήµερα,
δεν θα µπορούµε σε λίγα χρόνια να τα διορθώσουµε.
Σας θυµίζω το νόµο Ραγκούση, τον 3838/2010, που κρίθηκε
αντισυνταγµατικός. Παρ’ όλα αυτά, επέτρεψε σε χιλιάδες αλλοδαπούς να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, επί της ουσίας
παρανόµως. Σήµερα αυτό δεν αντιστρέφεται.
Έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση και καταθέτει ένα νοµοσχέδιο,
οι ρυθµίσεις του οποίου θεωρώ ότι αντιβαίνουν στο πλαίσιο που
έθεσε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας
τον τότε ν. 3838 αντισυνταγµατικό. Αυτό, από µόνο του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Η απόφαση του Σ.τ.Ε ορίζει ξεκάθαρα ότι ελάχιστος όρος και
όριο των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων για την απονοµή της
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ελληνικής ιθαγένειας οφείλει να είναι η ύπαρξη γνήσιου δεσµού
του αλλοδαπού προς το ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία.
Στο σκεπτικό της απόφασής του το Σ.τ.Ε ξεκαθάρισε µεταξύ
άλλων ότι η απαιτούµενη ουσιαστική ένταξη στην ελληνική κοινωνία του ανήλικου τέκνου δεν διασφαλίζεται από την εγγραφή
του σε ελληνικό σχολείο, ειδικά µάλιστα όταν η χρονική διάρκεια
της εκπαιδεύσεως υπολείπεται της εννεαετούς φοιτήσεως, που
απαιτεί υποχρεωτικώς το Σύνταγµα για τα παιδιά των Ελλήνων.
Επίσης, ο συγκεκριµένος νόµος δεν αξίωνε καµµία ουσιαστική
σχέση των γονέων µε τη χώρα ούτε όµως ισχύει και στο σηµερινό
νοµοσχέδιο.
Όλα τα παραπάνω οφείλουν να µας προβληµατίσουν, ειδικά
όταν βλέπουµε να αγνοείται η νοµολογία του Σ.τ.Ε.
Έχουµε, λοιπόν, υποχρέωση να θέσουµε δικλίδες ασφαλείας,
συγκεκριµένες προϋποθέσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν µια ουσιαστική και οµαλή ένταξη του αλλοδαπού τέκνου στην ελληνική
κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, απλώς η εγγραφή του στην πρώτη
δηµοτικού δεν αποτελεί τέτοιο κριτήριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να είµαστε ξεκάθαροι, στη
Νέα Δηµοκρατία δεν είµαστε αντίθετοι στο να διευκολυνθούν
συγκεκριµένοι αλλοδαποί να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.
Άλλωστε και οι εισηγητές µας το είπαν ξεκάθαρα αυτό και στις
επιτροπές. Όµως, αναφέροµαι στα παιδιά µεταναστών δεύτερης
γενιάς. Αν επιτυγχάνουν πανεπιστηµιακή µόρφωση είτε ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή έστω την εννεαετή, δεν
υπάρχει καµµία αντίρρηση.
Πέρα όµως από τα σηµεία που αφορούν την ιθαγένεια, θα
ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις για το θέµα της µετανάστευσης και της µεταναστευτικής µας πολιτικής. Παρατηρούµε µια
ραγδαία αύξηση εισροής παρανόµων µεταναστών τους τελευταίους µήνες.
Έρχεστε τώρα εσείς µε το άρθρο 8, παράγραφος 5 του νοµοσχεδίου και µειώνετε τα έτη συνεχούς διαµονής για τη χορήγηση
αδείας για εξαιρετικούς λόγους, από δέκα σε επτά. Ποιος είναι
ο λόγος που θεσπίζεται αυτό; Για ποιον λόγο το κάνουµε αυτό;
Ενθαρρύνουµε έτσι καταστάσεις.
Επίσης, στην παράγραφο 28 του άρθρου 8 του σχεδίου νόµου
προχωράτε σε ρύθµιση για την κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του ν.4251/2014 χορήγηση άδειας παραµονής και στον
έτερο γονέα, σε περιπτώσεις γέννησης τέκνων στην Ελλάδα, από
γονέα που διαµένει στη χώρα µε άδεια παραµονής. Αυτό αντιβαίνει την οδηγία 86/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει
να είµαστε ξεκάθαροι. Δεν θεωρούµε ότι συνιστά λόγο.
Μήπως, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε ότι έτσι θα
προσφέρετε λύση στο θέµα της υπογεννητικότητας της χώρας.
Εµείς πάντως δεν θεωρούµε ότι κάτι τέτοιο είναι σωστό.
Επειδή ο χρόνος κυλάει και θα ήθελα να είµαι συνεπής, θέλω
να σας πω, κυρία Υπουργέ, µε όλο το σεβασµό, ότι το νοµοσχέδιο κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Αποτελεί πισωγύρισµα
για την πατρίδα µας. Αποτελεί πισωγύρισµα να αντιµετωπίζεται
το ζήτηµα της ιθαγένειας, που σχετίζεται άµεσα, τόσο µε το µεταναστευτικό, όσο και µε το χρόνιο πρόβληµα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα τόσο επιγραµµατικά, επιφανειακά θα
έλεγα.
Προσωπική µου θέση παραµένει ότι η ελληνική ιθαγένεια αποτελεί ύψιστη τιµή και ως εκ τούτου, δεν µπορεί απλώς να χαρίζεται. Αντιθέτως, πρέπει να αποδίδεται όταν υπάρχει αποδεδειγµένα η βούληση και η δυνατότητα του αλλοδαπού να ενσωµατωθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία και να προσφέρει σε
αυτήν. Αυτό, όµως, δεν προκύπτει από τυπικά και µόνο κριτήρια.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι µου έκανε εντύπωση η ρήση
της αξιοσέβαστης κυρίας συναδέλφου, της κ. Κατριβάνου, που
µε λίγα λόγια –αν το έγραψα καλά- είπε ότι «θέλουµε την Ελλάδα
έθνος ανθρώπων που ζουν µαζί, ανεξάρτητα από την καταγωγή
τους». Νοµίζω ότι αυτό αποτελεί µια τελείως λάθος φιλοσοφία.
Δεν θα µπω σε αυτά που είπαν άλλοι συνάδελφοι, για το όµαιµον,
το οµόθρησκον, το οµόγλωσσον, το οµότροπον κ.λπ. που και
αυτό έχει διαστρεβλωθεί πάρα πολλές φορές. Θα πω όµως ότι
δεν µπορούµε έτσι απλά να δίνουµε την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ούτε να λέµε από αυτό το Βήµα ότι έθνος είναι ένα µέρος
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όπου ζουν άνθρωποι, χωρίς να έχουν κοινή καταγωγή.
Εµείς σας καλούµε να αποσύρετε τις συγκεκριµένες διατάξεις
και βεβαίως θα τις καταψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Γκίκα.
Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουηλίδης για επτά λεπτά και εφόσον
δεν παρευρίσκεται ο κ. Καλαφάτης, θα ακολουθήσει ο κ. Φάµελλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συναδέλφισσες και συνάδελφοι, υπάρχουν κάποιες στιγµές στο διάβα του χρόνου που σηµατοδοτούν και νοηµατοδοτούν την ιστορική πορεία των λαών.
Τέτοια εν προκειµένω ήταν και η στιγµή της 5ης Ιουλίου, µόλις
προχθές, καθώς γράφτηκε µια καινούρια σελίδα, σε συνέχεια σελίδων, που δείχνουν ότι αυτός ο λαός, στο DNA του έχει χαραγµένη την αξιοπρέπεια και την περηφάνια.
Σε πείσµα ενός συστήµατος που ασφυκτικά θέλησε να δηµιουργήσει ένα ζοφερό κοινωνικό κλίµα, ο λαός άντεξε και µε πεισµοσύνη κατέδειξε ότι, πέρα από τις όποιες δυσκολίες η καθηµερινότητά του γεννά µπορεί να ορθώνει το ανάστηµά του και
να βρίσκει απάγκιο στην αξιοπρέπεια και την περηφάνια.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι είναι ένα δίδαγµα που πρέπει περισσότερο να το αφουγκραστούν και εν
τέλει να το ενστερνιστούν όλοι αυτοί, που καθ’ όλο το εκρηκτικό
διάστηµα της περασµένης εβδοµάδας θέλησαν στην ουσία να
ταπεινώσουν έναν λαό, γιατί ταπεινωτική ήταν η διάθεσή τους
και η συµπεριφορά τους, κατ’ επίνευση όλου αυτού του ζοφερού
ευρωπαϊκού συστήµατος, µε τους εδώ πρόθυµους εκφραστές
του. Οι οριακές καταστάσεις νοµίζω ότι πρέπει να µας δίνουν τη
δυνατότητα να µαθαίνουµε από τα τραγικά µας λάθη.
Έρχοµαι τώρα στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, για να πω ότι
σε µια προηγούµενη τοποθέτησή µου είχα επισηµάνει πως η διαφορά του χώρου µας από άλλες πολιτικές δυνάµεις είναι κατά
βάση πολιτισµική. Γιατί αντιλαµβανόµαστε ότι ως άτοµα και ως
συλλογικότητες πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα µεγάθυµοι απέναντι
σε αυτούς που ζουν υπό το κράτος ενός ελλείµµατος.
Η µετανάστευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι µια βαθιά πληγή για τον καθένα, γιατί είναι ένα ξερίζωµα που δεν µπορεί παρά να ταλαιπωρεί διά βίου όλους
αυτούς που νιώθουν αυτή την κατάσταση της αποκοπής από τις
ρίζες. Ως λαός, έχουµε βαθιά γνώση αυτής της πραγµατικότητας. Έχουµε ταλαιπωρηθεί από αλαζονικές και τιµωρητικές συµπεριφορές, από συµπεριφορές που δεν συνάδουν µε την
ανθρώπινη φύση. Μέσα στο διάβα των καιρών, ήρθαµε εδώ να
διαχειριστούµε ένα πρόβληµα που έχει σχέση µε τη διαδροµή
µας µέσα στον χρόνο, αλλά µε εντελώς διαφορετικό ρόλο, να
διαχειριστούµε τις τύχες των µεταναστών που φιλοξενούνται στη
χώρα µας.
Εύκολη προσέγγιση είναι να πούµε ότι δηµιουργούν προβλήµατα. Προβλήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν δηµιουργούν άνθρωποι που αποδιωγµένοι από τη
µοίρα τους ζητούν ένα µέρος από τη ζωή.
Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πρέπει επιτέλους αυτά που υφιστάµεθα να µην τα µετακυλίουµε ως περιπτωσιακά ισχυροί σε
άλλες οµάδες ανθρώπων. Αυτή είναι η αριστερή στάση και νοµίζω ότι πάνω σε αυτή πρέπει να στοιχηθεί η κάθε ψύχραιµη και
µε ανθρωπιστική προοπτική στάση ζωής.
Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται να θεραπεύσει κοινωνικές αδικίες. Είναι αδιανόητο σε ένα παιδί που γεννιέται σε αυτή τη χώρα,
που µαθαίνει τη γλώσσα αυτής της χώρας και την εκλαµβάνει πια
ως µητρική, σε ένα παιδί που ζυµώνεται µε τα πολιτισµικά και πολιτιστικά στοιχεία αυτής της χώρας, γιατί αυτά είναι οι προσλαµβάνουσές του, να αρνείται η πολιτεία πεισµατικά να του αποδώσει το αυτονόητο, το δικαίωµα να νιώθει ίσος µε τους συµµαθητές του, ίσος µε τους συνοµηλίκους του.
Ισχυρίζονται, ενδεχοµένως, όλοι αυτοί που αρνούνται την παραχώρηση και απόδοση ιθαγένειας στην ηλικία των έξι χρόνων,
όταν δηλαδή το παιδί πηγαίνει στο δηµοτικό σχολείο, στη στοι-
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χειώδη εκπαίδευση, ότι θεωρούν ως έπαθλο την απόδοση αυτής
της ιθαγένειας όταν φθάσει στα δώδεκα έτη. Γνωρίζουµε, όµως,
πάρα πολύ καλά και από την κοινωνιολογία και από την ψυχολογία ότι οι τραυµατικές εµπειρίες που δηµιουργούνται εξαιτίας
αυτής της άνισης αντιµετώπισης φωλιάζουν µέσα µας.
Επιτέλους, τι πιο ανθρώπινο από το να αποδίδουµε το δίκαιο
και τη δικαιοσύνη; Αυτό προσπαθεί να θεραπεύσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και δείχνει µια βαθιά πίστη στον εαυτό µας.
Γιατί το να εκχωρούµε δικαιώµατα σε αδύναµους νοµίζω ότι είναι
η έµπρακτη πιστοποίηση της ατοµικής και συλλογικής αυτοπεποίθησης.
Νοµίζω ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγµή και µάλιστα, τηρουµένων των αναλογιών, από αυτά που υφιστάµεθα από τους
«ισχυρούς» που στην ουσία πιστοποιούν την αδυναµία τους. Γιατί
όλο αυτό το διάστηµα, τον φόβο τους έκαναν εξαγώγιµο και
πάνω σε αυτόν επένδυσαν. Μια µατιά πιο ουσιαστική και προσεκτική αυτό το πράγµα καταδεικνύει, ότι ο φόβος που θέλησαν να
ενσπείρουν στην κοινωνία ήταν ο δικός τους φόβος για τα λάθη
που έχουν κάνει µέχρι τώρα.
Αυτά τα λάθη, λοιπόν, εµείς να µην να επαναλάβουµε σε κοινωνικές οµάδες, που έχουν ανάγκη να νιώσουν µια ανθρώπινη
θαλπωρή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Εµµανουηλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να
ετοιµάζεται ο κ. Μπαλαούρας, επίσης Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µια ηµέρα σαν
τη σηµερινή είναι προφανές ότι τα βλέµµατα και η καρδιά µας
είναι µακριά. Είναι εκεί που οι συνάδελφοί µας, η Κυβέρνηση των
Ελλήνων, διαπραγµατεύονται µια δίκαιη λύση για τα συµφέροντα
του τόπου µας, για να µπορέσει ο τόπος µας να ξανασταθεί στα
πόδια του, µια λύση η οποία αντιστοιχεί και ακολουθεί την απόφαση των Ελλήνων, η οποία διατυπώθηκε µε πολύ έντονο τρόπο
απέναντι σε όλες τις επιθέσεις και τους εκβιασµούς στο δηµοψήφισµα της Κυριακής που µας πέρασε, µια απόφαση όµως και
µια θέση που δεν µπορεί να έχει νικητές και ηττηµένους, που δεν
µπορεί να έχει διαχωρισµούς και ψεύτικες πλέον αντιπαραθέσεις.
Θα ήθελα να πω και να ξεκαθαρίσουµε ότι η φτώχεια, η λιτότητα, η ανέχεια, η πείνα δεν είναι προβλήµατα µόνο της Αριστεράς, δεν είναι προβλήµατα µόνο των εργατικών στρωµάτων.
Είναι προβλήµατα όλων. Και αυτό είναι που πρέπει να µας ενώσει.
Νοµίζω ότι δεν δικαιολογούνται πλέον «κοκοροµαχίες» σε αυτή
την Αίθουσα και επαναφορά των επιχειρηµάτων που υπήρχαν
πριν από το δηµοψήφισµα, εφόσον ο ελληνικός λαός τοποθετήθηκε, αποφάσισε και ενίσχυσε, σε µια κορυφαία δηµοκρατική
στιγµή, τη διαπραγµατευτική τακτική και θέση της Κυβέρνησης.
Θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό το ότι το επιλέξαµε εδώ στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο και ζήσαµε αυτή τη στιγµή της λαϊκής έκφρασης. Και ειλικρινά, δεν µπορώ να καταλάβω πώς µείνατε έξω
από αυτή την έκφραση των λαϊκών συµφερόντων και την υπεράσπιση των συµφερόντων, που δεν αντιστοιχεί και στην ιστορία
του ΚΚΕ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι αποφάσισε; Να βγάλει το πακέτο
Γιούνκερ από την πόρτα και το βάλει από το παράθυρο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Η Κυβέρνηση τόλµησε, όχι µόνο να
ζητήσει τη γνώµη του ελληνικού λαού, αλλά τόλµησε να υπερβεί
τις διαφορές και να ζητήσει, όλοι µαζί, µέσα από ένα Συµβούλιο
Αρχηγών, να συµφωνήσουµε για ένα κοινό µέλλον, για το µέλλον
του τόπου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όταν έρθει το µνηµόνιο, να δούµε τι
θα λες!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δυστυχώς, όµως, ακούµε σήµερα –
πρώτη ηµέρα, βέβαια, µετά τη συµφωνία του συµβουλίου των
Αρχηγών- φωνές που δεν µπορούν να καταλάβουν την αλλαγή
που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Νοµίζω ότι αυτό που ο λαός αποφάσισε την Κυριακή, να αφή-
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σει πίσω το παλιό πολιτικό κατεστηµένο, πρέπει να το καταλάβετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ
και των υπολοίπων κοµµάτων που υποστήριξαν το «ναι», πολύ
γρήγορα, γιατί θέλουµε να πάµε µαζί την Ελλάδα µπροστά.
Αν δεν θέλετε, όµως, θα σας αφήσει ο λαός πίσω, όπως σας
άφησε στο δηµοψήφισµα της Κυριακής. Διότι δεν µπορώ να καταλάβω από τις φωνές που άκουσα από αυτό το Βήµα σήµερα
αν συµφωνεί ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Στύλιος, ο κ. Μπουκώρος µε
τη θέση της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Μεϊµαράκη, του, προεδρεύοντος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που την εκπροσώπησε στο Συµβούλιο Αρχηγών.
Έχετε συµφωνήσει ή όχι µε τη συνολική ενιαία διαπραγµάτευση; Έχετε εξουσιοδοτήσει ή όχι τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει µια δίκαιη λύση, ταυτόχρονα µε παρεµβάσεις και στο
χρέος και στο αναπτυξιακό πακέτο; Ξέρετε αν είµαστε µε το «ναι»
ή αν είµαστε µε το «όχι» ή ακόµη είστε µπερδεµένοι;
Νοµίζω ότι αυτά πρέπει να τα λύσουµε. Νοµίζω ότι πρέπει και
δεχόµαστε εµείς, πρώτα απ’ όλα, να πούµε ότι αφήνουµε στην
άκρη την επιχειρηµατολογία πριν το δηµοψήφισµα. Όµως, τώρα
πια είµαστε µαζί και αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα από κάποιο
από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, θα ζητούσα µε τη σοβαρότητα που σας διέκρινε στο παρελθόν σας, να τοποθετηθείτε εδώ,
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εάν διαφωνείτε µε τη διαπραγµάτευση και την ενιαία θέση και αυτό παρακαλώ να το κάνει ο Προεδρεύων σας και όχι οι Βουλευτές να έχουν διαφορετική θέση
και ο καθένας να κάνει το πέρασµά του από το Βήµα, µόνο και
µόνο για να κάνει εντύπωση.
Όµως και για τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ νοµίζω ότι πρέπει
να ξεκαθαρίσουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είναι άλλο πράγµα
τα 8 δισεκατοµµύρια -τα οποία έχουν µια γενναία κοινωνική αναδιανοµή και ένα σηµαντικό κοινωνικό πρόσηµο- και άλλο το πακέτο Γιουνκέρ µε το οποίο συνταχθήκατε και αν θέλετε, το
υποστηρίξατε, υποστηρίζοντας το «ναι» κόντρα στα συµφέροντα
του ελληνικού λαού.
Όµως, όλα αυτά µέσα σε δυο µέρες πέρασαν, γιατί τώρα συζητούµε για µια προσπάθεια, η οποία θα ξαναστήσει την Ελλάδα
στα πόδια της και θα δώσει τέλος σε µια αδιέξοδη πολιτική λιτότητας και µαζί µε αυτό θα επαναφέρει τη λειτουργία σε πολλά
κοµµάτια της δηµοκρατίας στη χώρα µας. Θα λειτουργήσει ξανά
το δηµοκρατικό πολίτευµα και το νοµοσχέδιο που συζητάµε περιλαµβάνει σηµαντικές τοµές, όσον αφορά τη λειτουργία του πολιτεύµατος. Είναι αλλαγές και τοµές που αναφέρονται στον
ορισµό του πολίτη, πράγµατα τα οποία δυστυχώς αφήσαµε πίσω,
όταν συζητούσαµε µόνο για µνηµόνια και για φόρους. Διότι
έχουµε σηµαντικά ελλείµµατα και όσον αφορά το ευρωπαϊκό κεκτηµένο στον τοµέα αυτό.
Από το δεύτερο τµήµα του νοµοσχεδίου γίνεται ξεκάθαρο ότι
λύνονται θέµατα, όπως η άδεια παραµονής, οδηγία του 2011, η
εποχική εργασία, οδηγία του 2014, η οικογενειακή συνένωση,
οδηγία του 2003. Οι ευρωπαϊκοί λαοί και τα κράτη της Ευρώπης
τέτοια ζητήµατα τα έχουν λύσει εδώ και χρόνια και όχι µόνο θεσµικά, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικής αντίληψης και κουλτούρας, σε έναν τοµέα που τα κόµµατα του δικοµµατισµού δεν
επένδυσαν, δηλαδή, στην πραγµατική αλλαγή της κουλτούρας,
της αποδοχής του διαφορετικού, αλλά και της κοινής λειτουργίας στον τόπο.
Βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να πούµε ότι και η καραµέλα ότι όλα τα θέµατα δηµοκρατίας στην Ευρώπη έχουν
λυθεί είναι λάθος. Διότι υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα,
πρώτα απ’ όλα, ακόµα και στην αναγνώριση του δικαιώµατος
ενός κράτους να καθορίζει τα του µέλλοντός του. Διότι η Ευρώπη των δικαιωµάτων και του Διαφωτισµού έχει παραχωρήσει,
µέσα από έναν άκρατο οικονοµισµό το δικαίωµα αποφάσεων για
το µέλλον µόνο στους τραπεζίτες.
Δυστυχώς, ζήσαµε πολύ έντονα και εµείς την περίοδο της διαπραγµάτευσης, την άρνηση των θεσµών να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα ενός κράτους να έχει τις δικές του επιλογές. Διότι
φαίνεται ότι δικαιώµατα στην Ευρώπη υπάρχουν µόνο όταν δεν
θίγονται τα δικαιώµατα των λίγων, όταν δεν θίγονται τα δικαιώµατα του κεφαλαίου και της δικής τους επιχειρηµατικότητας, όχι
της υγειούς, αλλά αυτής που ταΐζει τα κόµµατά τους.
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Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές οι πολιτικές και στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν επαναφέρει τον ευρωσκεπτικισµό, έχουν
επαναφέρει την ακροδεξιά, έχουν επαναφέρει τις διακρίσεις και
το διαχωρισµό των πολιτών. Εµείς πρέπει να επιστρέψουµε στον
δηµοκρατικό εκσυγχρονισµό της Ελλάδας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι πρέπει να επιδιώξουµε το
συντοµότερο τον καλύτερο, δικαιότερο και ορθολογικότερο τρόπο, τον καλύτερο νοµικό δεσµό, που θα συνδέει τους ανθρώπους, που επιλέγουν να ζουν στον ίδιο τόπο. Αυτό κάνει αυτό το
νοµοσχέδιο. Να θεσµοθετήσουµε αυτό το δεσµό και να απελευθερώσουµε όλες τις υγιείς δυνάµεις της κοινωνίας, µέσα από νέα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις, γιατί ένα συνεκτικό, δυνατό κράτος, ένα κυρίαρχο κράτος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από ανθρώπους που µπορεί να µην είναι γηγενείς, αλλά ζουν, παράγουν, µορφώνονται και επιλέγουν να έχουν µια κοινή πατρίδα.
Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα µας έχει καταντήσει να
διαθέτει τον πιο αντιδραστικό κανονισµό ιθαγένειας. Ακόµα και
η Γερµανία, που είχε εδώ και έναν αιώνα περίπου το δίκαιο του
αίµατος, επέλεξε να αλλάξει τη νοµοθεσία αυτή και να θέσει µικρότερα χρονικά περιθώρια για την απόκτηση ιθαγένειας, λιγότερα από τα δέκα χρόνια που θέτει το σηµερινό νοµοσχέδιο και
κανένα συνταγµατικό δικαστήριο δεν το αµφισβήτησε στην ίδια
τη Γερµανία.
Εµείς, λοιπόν, δεν µπορούµε να αρνηθούµε σε κανένα παιδί
που η οικογένειά του ζει νόµιµα στην Ελλάδα, που παράγει στην
Ελλάδα, που µορφώνεται στην Ελλάδα, να µην έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τα παιδιά µε τα οποία κάθεται στο ίδιο θρανίο. Δεν
µπορούµε να επιτρέψουµε στον ελληνικό πολιτισµό του 2015 να
έχει παιδιά «φαντάσµατα». Διότι υπάρχουν δύο τρόποι να ασκήσουµε πολιτική. Ο ένας τρόπος είναι να κοιτάµε το παρελθόν και
να χαϊδεύουµε µικρές κοινωνικές οµάδες, οι οποίες όµως καταντούν µειοψηφίες. Ο άλλος τρόπος είναι να κοιτάξουµε στο µέλλον. Αυτό κάνει και το νοµοσχέδιο, αυτό κάνει η δική µας πρόταση, γιατί επιλέγει την πραγµατική, αν θέλετε, δηµοκρατική κοινωνικοποίηση, που µπορεί να δώσει το ελληνικό σχολείο και στηρίζεται στην ελληνική παιδεία, κάτι το οποίο επέλεξαν και οι
πρόγονοί µας.
Αν τυχόν δεν το επιλέξουµε αυτό, το µόνο νοµίζω που θα κάνουµε, αγαπητοί συνάδελφοι που αντιδράτε στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο από µια συντηρητική ανάγνωση, είναι να κρατούµε
ανοικτές εστίες αντιθέσεων, να κρατούµε ανοικτές πηγές εγκληµατικότητας, να αφήνουµε ανθρώπους εκτός κοινωνικού πλαισίου, για να έχουµε προβλήµατα ασφάλειας στην κοινωνία ώστε
να δικαιολογείτε την ύπαρξή σας και να αντικαθιστάτε πολλές
φορές το κράτος και την κοινωνία στα θέµατα ασφάλειας.
Εµείς, όµως, ξέρουµε ότι τα ίσα δικαιώµατα σηµαίνουν για την
κοινωνία και ασφάλεια. Αυτό ουσιαστικά επιδιώκουµε: µια κοινωνία µε δικαιώµατα και µε ασφάλεια, που οι ίδιοι οι πολίτες συµβάλλουν σ’ αυτό. Ο λόγος που υποστηρίζουµε µια ανοικτή και
εξωστρεφή κοινωνία είναι ότι µια τέτοια κοινωνία έχει περισσότερες πιθανότητες να πάει καλά, έχει περισσότερες δυνάµεις
διαθέσιµες και σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές δεν έχουµε την πολυτέλεια να αφήσουµε καµµία δυνατότητα χαµένη.
Θα ήθελα να κλείσω την τοποθέτησή µου µε ένα κοµµάτι από
το Σύνταγµα της Ελλάδας του 1827. Στο Σύνταγµα της Ελλάδας,
λοιπόν, του 1827 έλεγε: «Όσοι έξωθεν ελθόντες κατοικήσωσιν
εις την επικράτειαν της Ελλάδος εισίν όµοιοι µε τους αυτόχθονες
κατοίκους ενώπιον των νόµων». Αυτό είναι το Σύνταγµα της Τροιζήνας. Νοµίζω ότι κάτι έχει να πει και σε µας τους νεότερους.
Πολλά πράγµατα έχουν να δώσουν οι πρόγονοί µας, αλλά έχουν
να δώσουν πράγµατα προόδου και όχι πράγµατα καθυστέρησης,
στα οποία θέλετε, ιδιαίτερα οι ακροδεξιοί, να κρατήσετε την Ελλάδα.
Η Ελλάδα θα πάει µπροστά και θα πάει µπροστά µε τη δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Φάµελλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεράσιµος Μπαλαούρας και ακολουθεί ο κ.
Νικήτας Κακλαµάνης.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η προχθεσινή ηµέρα, συνάδελφοι, θα µπει σε λίγο καιρό στα
πανεπιστήµια.
Τριαντάφυλλε, λέµε ότι το προχθεσινό δηµοψήφισµα θα διδάσκεται στους µεταπτυχιακούς φοιτητές των πολιτικών επιστηµών, γιατί πρόκειται για µια ανατροπή ακόµα και των µαθηµάτων.
Τώρα είναι τα σεµινάρια που έδωσε ένας λαός προς ένα σαπισµένο πολιτικό και µιντιακό σύστηµα και της χώρας και της Ευρώπης.
Αναρωτιέµαι, συνάδελφοι, πώς πολλοί νόµισαν ότι θα βγει το
«ναι». Πού στήριζαν αυτό το πράγµα; Ήταν δυνατόν να ψηφίσουν
«ναι» το ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, τα τρεισήµισι εκατοµµύρια
νεόπτωχοι, οι άνεργοι νέοι, οι µετανάστες νέοι, οι γονείς αυτών
των νέων που δεν δουλεύουν ή πηγαίνουν µετανάστες, οι συνταξιούχοι που είπαµε ότι δεν θα τους κόψουµε τη σύνταξη; Νόµισαν ότι θα πιάσει η παλιά συνταγή της καθυπόταξης του λαού,
όπως το ήξεραν από παλιά, η οποία βέβαια κατέρρευσε µε πάταγο;
Τροµοκρατία: Τρανό παράδειγµα το κλείσιµο των τραπεζών.
Δεν έχω χρόνο να αναφέρω ότι από καµµία πλευρά και από την
ιδρυτική διακήρυξη του συστήµατος ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών δεν επιτρέπεται αυτό. Η βασική αρχή είναι η προάσπιση
της λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθ’ ολοκληρίαν σε όλη την Ευρωζώνη, αλλά και σε κάθε χώρα ξεχωριστά.
Το δεύτερο είναι το τρέχον, το συγκυριακό, ότι έκλεισαν την
κάνουλα πριν καν τελειώσει το πρόγραµµα, όταν επί κυβέρνησης
Σαµαρά και Βενιζέλου το πρόγραµµα είχε τελειώσει για δύο
µήνες και τους τροφοδοτούσαν «στην εντατική».
Δεν πέρασαν, λοιπόν ούτε η τροµοκρατία ούτε οι εκβιασµοί
ούτε οι ψευδείς ειδήσεις. Εδώ έβγαλαν έναν ταλαίπωρο Τούρκο
που έκλαιγε µε δύο καρβέλια ψωµί στα χέρια, που ήταν από τους
σεισµούς του 2008, ότι είναι σηµερινός πολίτης της χώρας, ο
οποίος δεν έχει να φάει και κλαίει γοερά για την τραγική κατάσταση στην οποία τον φέραµε, όπως επίσης, έβγαλαν από την
Αφρική ATM κ.λπ..
Τέλος, έβγαλαν πολιτικούς σκελετούς από τα ντουλάπια –να
µην αναφέρουµε πολλά ονόµατα- είτε Σηµίτης λέγεται αυτός είτε
Γιώργος Παπανδρέου είτε Καραµανλής. Έβγαλαν και τον Τσοχατζόπουλο! Πώς διάολο τον έβγαλαν τον Τσοχατζόπουλο από
τη φυλακή, για να πει «κι εγώ µαζί σας στο µέτωπο»; Τι επιδίωξε
και γιατί το έκαναν;
Συνάδελφοι, αυτή η ψήφος έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό.
Είναι έντονα ταξική ψήφος. Δεν είναι απλώς ότι προσέβαλαν
αυτές οι µεθοδεύσεις τη δηµοκρατική ευαισθησία, η οποία έθιξε
ταυτόχρονα και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού.
Συνάδελφοι, είναι µια ιστορική τοµή. Τα χαµόγελα της Κυριακής θα είναι και αυριανά χαµόγελα. Είµαι σίγουρος γι’ αυτό, γιατί
θεωρώ –κι εδώ γίνεται ένα λάθος και από τη Μείζονα και από την
Ελάσσονα Αντιπολίτευση– ότι είµαστε σαν σιαµαίοι. Δεν θα το
αναλύσω. Όλοι ξέρουν ότι τα σιαµαία δεν µπορούν να χωριστούν, παρά µε µια σοβαρή εγχείρηση. Εποµένως, ο θάνατος
του ενός κορµιού θα είναι και θάνατος του άλλου, αν δεν προλάβουν άλλοι να το θεραπεύσουν, που δεν νοµίζω ότι έχουν τις
δυνατότητες.
Ας αναφερθούµε στο νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο είναι αναγκαίο και σωστά το συζητάµε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα κάνει παρεµβάσεις µεροληπτικά ταξικές προς την οικονοµία, θέλει να
κάνει και παρεµβάσεις προς την κοινωνία. Είναι τοµή. Ας θυµηθούµε µόνο και µόνο τους µετανάστες µας, τους Έλληνες µετανάστες στη Γερµανία ή πολύ περισσότερο στις Ηνωµένες
Πολιτείες, που ήταν και η δεύτερη µεγαλύτερη εθνική µεταναστευτική οµάδα.
Όµως, κυρία Υπουργέ, ενώ τολµήσαµε, δεν ολοκληρώσαµε
την τόλµη µας. Θα αναφερθώ σε µία τροπολογία που καταθέσαµε πάρα πολλοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µε τον τίτλο «Άδειες
παραµονής εργατών γης». Όπως ξέρετε, είµαι από την Ηλεία,
από την περιοχή της Μανωλάδας Λεχαινών. Όλη αυτή η περιοχή
έχει φραουλοπαραγωγή. Πήγα πολλές φορές στην πορεία των
κινηµατικών ενεργειών, για να προασπίσω, για να παλέψω κι εγώ,
µαζί µε συντρόφους και συντρόφισσες για τα δικαιώµατα και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εναντίον της στυγνής εκµετάλλευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ως Βουλευτής πια, συνάντησα και µετανάστες και παραγωγούς. Οι παραγωγοί θέλουν κι αυτοί κάποια λύση, διότι θέλουν
να βγάλουν από πάνω τους το άγος αυτού που µε σλόγκαν το
λέµε «φράουλες και αίµα».
Εποµένως, υπάρχουν συγκλίσεις, τις οποίες δεν έχω το χρόνο
να σας αναφέρω αναλυτικότερα. Υπάρχουν συγκλίσεις στα εργασιακά δικαιώµατα. Υπάρχουν συγκλίσεις στα ανθρώπινα δικαιώµατα, χωρίς εξαρτήσεις από «προστάτες» συµπατριώτες
τους. Θέλουν και απαιτούν –και πρέπει να τους δώσουµε- ιατρική
περίθαλψη.
Τέλος, ακόµα και για το συµφέρον µας, στη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, κυρία Υπουργέ, µπορούµε να µιλήσουµε και για τα εργόσηµα, προκειµένου να τα πάρουµε κι απ’
αυτούς, όπως πρέπει να καταβάλλονται και από κάθε πολίτη στη
χώρα που εργάζεται.
Ξέρουµε όλοι πώς ζουν. Μην προσπαθούµε να τα κρύψουµε
κάτω από το χαλί. Μάλιστα, εδώ θέλω να κάνω µια παρένθεση.
Πρόσφατα, το κράτος, το δικαστήριο, απ’ αυτούς τους µετανάστες που χτυπήθηκαν από τη συµµορία µε τα τουφέκια τούς ζήτησε και τα ρέστα, για να καταβάλουν τα έξοδα δικαστηρίων.
Ελπίζω ο Υπουργός Δικαιοσύνης και οι άλλοι Υπουργοί να αναλάβουν πρωτοβουλία, γιατί πάει πολύ και νοµίζω ότι θα εξεγερθεί
όλη η κοινωνία και πρώτα απ’ όλα οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, θα σας πω κι ένα τελευταίο παράδειγµα. Πηγαίνουν µεικτά κλιµάκια ελεγκτών του ΙΚΑ, της εφορίας, κ.λπ. και κάνουν
ελέγχους. Οι µετανάστες, κυρία Υπουργέ, για να µη συλληφθούν
και προφανώς, επειδή µετά, αν αφεθούν να συλληφθούν, ο εργοδότης δεν θα πάρει αυτούς, αλλά θα πάρει άλλους, πηδούσαν
σαν τα βατράχια στα κανάλια. Δεν ανέπνεαν µε καλάµι, όπως
έγινε στο Βιετνάµ. Απλώς, οι άνθρωποι ήταν µέσα στα κανάλια
κρυµµένοι σαν ασβοί και σαν βατράχια.
Εγώ κάνω έκκληση, έστω και την τελευταία στιγµή, και στην
Υπουργό, αλλά και στον Υπουργό Εργασίας, επειδή η Υπουργός
είπε ότι δεν τη δέχεται λόγω του ότι δεν τη δέχεται το Υπουργείο
Εργασίας ή τη συζητά ή την ψάχνει, θυµίζοντας ότι εδώ και λίγους µήνες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ως Αντιπολίτευση είχαν καταθέσει µια προωθητική τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο της
συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ.
Συνάδελφοι, πρέπει να προασπίσουµε τα δικαιώµατα αυτών
που δεν έχουν φωνή. Εποµένως, όλες οι άλλες οι λέξεις δεν ταιριάζουν σε µας. Οι µόνες λέξεις που ταιριάζουν είναι οι λέξεις
αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν φωνή, για να µπορέσουν
επιτέλους να µιλήσουν όπως µιλάµε κι εµείς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Μπαλαούρα.
Ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης δεν είναι εδώ.
Τον λόγο έχει η κ. Αλεξάνδρα Τσανάκα, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
και θα ακολουθήσει η κ. Φωτεινή Βάκη.
Ορίστε, κυρία Τσανάκα, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Παρ’ όλο που αυτή τη στιγµή η κ. Μέρκελ, απ’ ότι έµαθα, κάνει
δηλώσεις, εµένα θα µου επιτρέψετε να µην πω τίποτα ούτε για
το µεγάλο «όχι» του λαού την Κυριακή που µας πέρασε, ούτε για
την επικείµενη συµφωνία. Θα σας µεταφέρω την ερώτηση ενός
δεκαεννιάχρονου Καβαλιώτη που γεννήθηκε στην Αλβανία. Μου
είπε: «Και πού να πάω; Δεν ξέρω άλλη γλώσσα. Δεν ξέρω την
ιστορία άλλης χώρας. Δεν έχω άλλη πατρίδα. Γιατί για σας είµαι
ξένος;». Εµένα αυτά τα λόγια µε συγκλόνισαν.
Μπροστά µας τίθεται το ερώτηµα: «Ποιοι µπορούν να είναι Έλληνες πολίτες;». Ισχυρίζοµαι ότι το κράτος απονέµει την ιδιότητα
του πολίτη στους έχοντες κοινό και ίσο συµφέρον, το εθνικό.
Ισχυρίζοµαι ότι πρόκειται για ένα συµφέρον που υπερβαίνει το
τυπικό στοιχείο και αφορά κάτι αποκλειστικό, την ιδιαιτερότητα
της τύχης ενός λαού να υπερασπίζεται τα πάντα έναντι των
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άλλων. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν αυτήν την τύχη; Μήπως είναι
αυτοί πουν ζουν στον ίδιο τόπο ή είναι αυτοί που µόνο έχουν το
ίδιο αίµα;
Η µέχρι στιγµής συζήτηση για την τροποποίηση του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας αναδεικνύει τη σύγκρουση δύο αντιλήψεων. Η πρώτη αντίληψη είναι ξενοφοβική, ρατσιστική. Είναι
µια αντίληψη που διέπεται από το σύνδροµο της εθνικής ή φυλετικής µας καθαρότητας, η αντίληψη ότι Έλληνας γεννιέσαι και
δεν γίνεσαι. Είναι η αντίληψη που ήθελε τους πολίτες αυτής της
χώρας, αυτούς που έχουν διαφορετικό θρήσκευµα ή διαφορετική γλώσσα, εχθρούς ή πολίτες δεύτερης κατηγορίας, µε µπάρες και έλεγχο ταυτοτήτων, για να πηγαίνουν στα χωριά τους.
Η δεύτερη αντίληψη είναι η διεθνιστική. Είναι η αντίληψη που
αποδέχεται την ταύτιση των ανθρώπων µε τον χώρο που ζουν,
τον πολιτισµό και τον κοινό βίο που βιώνουν και συνδιαµορφώνουν. Οι άνθρωποι αυτοί µετέχουν σε κοινή παιδεία και ταυτόχρονα έχουν συνείδηση –και τη βούληση όµως- να διεκδικήσουν
τα παραπάνω σαν στοιχεία της ανθρώπινης ταυτότητάς τους,
ατοµικής και συλλογικής. Είναι η αντίληψη που στηρίζεται στην
ιστορία µας, η αντίληψη που στηρίζεται στους αγώνες του λαού
µας, η αντίληψη που στηρίζεται στην ελληνική παράδοση, στο
ελληνικό πνεύµα, στην οικουµενικότητα και κυρίως στην αφοµοιωτική δύναµη του ελληνισµού.
Κατά συνέπεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το να γίνουν Έλληνες πολίτες τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, τα παιδιά
που έµαθαν γράµµατα, που εκπαιδεύτηκαν στη χώρα µας αποτελεί, όχι µόνο ηθικό, αλλά και επιτακτικό κοινωνικό και πολιτικό
καθήκον.
Με αυτή τη βεβαιότητα θεωρώ ότι οι ρυθµίσεις που εισάγονται
καλύπτουν πραγµατικά κοινωνικές ανάγκες. Είναι ρυθµίσεις που
ανταγωνίζονται το αίτηµα των παιδιών για ζωή, επιβεβαίωση και
µέλλον, όπως υπογράµµισε η Υπουργός κ. Χριστοδουλοπούλου.
Είναι ρυθµίσεις που θωρακίζουν τη δηµοκρατία και την κοινωνική
συνοχή. Είναι ρυθµίσεις που δίνουν δικαίωµα σε περίπου διακόσιες χιλιάδες πολίτες που ζουν και µεγάλωσαν στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι κρίµα ότι ακόµα και σήµερα
ακούγονται φωνές που προσπαθούν να µας πείσουν ότι κινδυνεύει να αλλοιωθεί η εθνική µας υπόσταση, επειδή µερικές χιλιάδες παιδιών µεταναστών επιθυµούν να πολιτογραφηθούν
Έλληνες πολίτες. Και µας προτείνουν να φτιάξουµε τοίχους για
την προστασία µας από τους Ασιάτες, να φτιάξουµε δηλαδή µια
φυλακή για να κλειστούµε µέσα.
Είναι γνωστό ότι ως ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλαµε ένα πιο προωθηµένο
νοµοσχέδιο, σε σχέση µε την ιθαγένεια. Είναι γνωστή η άποψή
µας ότι Έλληνας είναι αυτός που γεννιέται στην Ελλάδα και όχι
αυτό που καταθέτουµε σήµερα στο νοµοσχέδιο. Ωστόσο, δεν
έχουµε παρά να δεχτούµε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Και αυτό, γιατί θεωρούµε ότι πετυχηµένο είναι ένα νοµοσχέδιο που έχει διάρκεια στο χρόνο. Αυτό το νοµοσχέδιο
µπορεί να παράγει αποτελέσµατα και να διαµορφώσει συνειδήσεις.
Κυρίες και κύριοι, τι νόηµα έχουν οι αναφορές ορισµένων που
ακούστηκαν εδώ µέσα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει προσκλητήριο
για αθρόα και µαζική είσοδο µεταναστών στη χώρα µας; Πότε είπαµε εµείς ότι η ελληνική κοινωνία αντέχει απεριόριστο αριθµό
µεταναστών; Γιατί συγχέετε το πρόβληµα των τωρινών προσφυγικών ροών µε ένα πραγµατικά κοινωνικό ζήτηµα; Γι’ αυτά τα τεράστια κύµατα προσφύγων φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ; Για τους πολέµους
στην ευρύτερη περιοχή µας και τις συνέπειές τους φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τη διαχρονική πολιτική υφαρπαγής του
πλούτου των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής; Για
το Δουβλίνο ΙΙ ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει; Μήπως φταίει η νεοφιλελεύθερη
Ευρώπη και οι πολιτικές της;
Ακούστηκε εδώ µέσα από τον αγορητή του ΠΑΣΟΚ για το
πόσο καλή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέµα των µεταναστών.
Ωστόσο, το τελευταίο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκλεισε τα µάτια µπροστά στο µεταναστευτικό πρόβληµα. Γιατί οι Ευρωπαίοι ηγέτες αρνήθηκαν να αναλάβουν τη φιλοξενία, έστω και
σαράντα χιλιάδων προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία;
Θυµηθείτε, σας παρακαλώ, ότι αυτό το γεγονός εξόργισε ακόµα
και τον Ιταλό Πρωθυπουργό Μαρτίνο Ρέντζη, ο οποίος είπε: «Δεν
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είναι άξιοι να αποκαλούνται Ευρωπαίοι».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο κατ’
άρθρο, σκεπτόµενη το Μάριο και τη Σταυρούλα. Είναι δύο γειτονόπουλά µου στην Καβάλα, δεκαπέντε και δεκαεπτά χρονών
µε γονείς από την Αλβανία. Το ένα από τα δύο κράτησε και την
ελληνική σηµαία στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Από τον
πρώτο µήνα που έγινα Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όποτε µε βλέπουν, µε ρωτούν: «Πότε θα γίνουµε και εµείς Έλληνες;». Τους το
χρωστάµε αυτό. Να τους κάνουµε Έλληνες!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Τσανάκα.
Τον λόγο έχει τώρα για επτά λεπτά η κ. Φωτεινή Βάκη και µετά
ο κ. Νικόλαος Ορφανός.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άρνηση της Κυβέρνησης να
υπογράψει µια ταπεινωτική συµφωνία, η προσφυγή στη λαϊκή
ετυµηγορία, το ισχυρό «όχι», εις πείσµα ιταµών εκβιασµών, τελεσιγράφων και µιντιακών πραξικοπηµάτων, ένα «όχι» που έγραψε
µια σελίδα ιστορίας στην οποία οι επόµενες γενεές θα ανατρέχουν µε υπερηφάνεια και το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια, µαζί
µε άλλα νοµοσχέδια είναι κοµµάτια του ίδιου οράµατος. Είναι
κοµµάτια του οράµατος µιας κοινωνίας αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και δηµοκρατίας, µιας κοινωνίας που µας χωράει όλους, που
δεν δηµιουργεί αποκλεισµούς και πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό ότι το νοµοσχέδιο που αφορά
το πολύπαθο θέµα του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας έρχεται σήµερα προς ψήφιση κατ’ άρθρο στη Βουλή των Ελλήνων, διασφαλίζοντας ευρεία συναίνεση. Γεµίζει, όµως, θλίψη το γεγονός ότι
το κεφάλαιο ιθαγένεια, σε παιδιά µεταναστών προσέκρουσε σε
τόσο έντονες αντιστάσεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις µιας πολιτείας, που θέλει να αποκαλεί εαυτήν «ευρωπαϊκή» και «ευτεταγµένη».
Τα αντιρατσιστικά αντανακλαστικά µιας κοινωνίας και ο διαφωτισµός της, ο κοσµοπολιτισµός και η φιλοξενία της δοκιµάζονται σε περιόδους κρίσεων, όταν ο πρώτος κόσµος µεταναστεύει στον τρίτο και ο τρίτος στον πρώτο, καθιστώντας τα σύνορα ρευστά και δυσδιάκριτα.
Η αγάπη για τον εκλεκτόν εαυτόν και το µίσος για τον άλλον,
οι άναρθρες κραυγές του πλήθους σε παρελάσεις «Δεν θα γίνεις
Έλληνας ποτέ», η διά στόµατος εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής
ρήση «Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι» στην επιτροπή συζήτησης του νοµοσχεδίου, που συνάδει απολύτως µε τον τουλάχιστον χυδαίο όρο «λαθροµετανάστες», που χρησιµοποιήθηκε
κατά κόρον εντός του Κοινοβουλίου, για κάποιους είναι συµπτώµατα ρατσιστικού µίσους. Για κάποιους άλλους είναι παρεπόµενα ιστορικής αµνησίας.
Η ταύτιση της ιθαγένειας µε το δίκαιο του αίµατος γέννησε
τους νόµους της Νυρεµβέργης το 1935, που παρείχαν πιστοποιητικά καθαρότητας του αίµατος, στερούσαν την ιθαγένεια από
τους µέχρι τότε Γερµανούς πολίτες και κατέτασσαν τους ανθρώπους σε ζωές, άξιες από τη µια και ανάξιες από την άλλη.
Η ταύτιση της ιθαγένειας µε το όµαιµον και οµοούσιον δηµιούργησε τον ναζισµό. Και ο ναζισµός ανήγαγε τη βιολογία και τη
φυλετική υγιεινή σε πεπρωµένο της ιστορίας και ιατρικοποίησε
την πολιτική, ερµηνεύοντάς τη ως στείρωση της κοινότητας από
τον µολυσµατικό ιό του βάρβαρου, του ξένου.
Η ταύτιση της ιθαγένειας µε την καθαρότητα του αίµατος
άνοιξε στρατόπεδα συγκέντρωσης και θυσίασε την έννοια των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην έννοια της εκλεκτής φυλής, της
φυλής που εµπλέκεται σε έναν δαρβίνειο αγώνα εξόντωσης των
κατώτερων και υποδεέστερων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Έλληνας δεν γεννιέσαι. Έλληνας γίνεσαι. Η ιθαγένεια δεν είναι προνόµιο, αλλά δικαίωµα. Δεν
την απονέµουν οι γραµµές του αίµατος, αλλά η ισονοµία, η ισοπολιτεία και η αξιοπρέπεια, ως συντεταγµένες ενός κράτους δικαίου. Το 1797 στον απόηχο της Γαλλικής Επανάστασης ο Ρήγας
Φεραίος στη «Νέα Πολιτική Διοίκηση» ορίζει ως πολίτη αυτόν τον
οποίο ανεξαρτήτως θρησκείας και γλώσσας η διοίκηση στοχάζεται πως είναι άξιος κάτοικος της πατρίδος.
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Πόσα επιχειρήµατα πρέπει άραγε να επιστρατευθούν και
πόσες µάχες χαρακωµάτων πρέπει να δοθούν για το αυτονόητο
της ιθαγένειας σε παιδιά µεταναστών, παιδιά που γεννήθηκαν
στην Ελλάδα, έχουν ορίζοντα ζωής στην Ελλάδα, πηγαίνουν σχολείο µαζί µε τα δικά µας παιδιά, παίζουν µε τα δικά µας παιδιά, η
γλώσσα των γονιών τους είναι δεύτερη γλώσσα και µετέχουν της
ελληνικής παιδείας;
Και να θυµηθούµε τον Ισοκράτη, που διαστρεβλώθηκε από ελληνοκεντριστές, ενώ αυτό το οποίο εννοούσε ήταν το εξής: Πιο
άξιοι να καλούνται Έλληνες είναι όσοι µετέχουν της ηµετέρας
παιδείας, παρά όσοι έχουν ελληνική καταγωγή. Τουτέστιν, ο αλλοδαπός που έχει πάρει την ελληνική παιδεία αξίζει περισσότερο
να αποκαλείται Έλληνας από ότι ο εκ φύσεως Έλληνας που την
αγνοεί. Να θυµηθούµε και τον Τσενάι.
Παρακολουθώντας την προηγηθείσα συζήτηση και µελετώντας τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής, εξεπλάγην
από τη στάση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ενός κόµµατος
ταυτισµένου µε το διεθνισµό, όπως αποτυπώνεται στη γνωστή
ρήση «οι προλετάριοι δεν έχουν πατρίδα», να µη δίδεται η ιθαγένεια στην Α’ δηµοτικού, αλλά µε την ενηλικίωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Αυτό είπαµε εµείς;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ναι, «οι προλετάριοι δεν έχουν πατρίδα».
Και ο Μαρξ λοιδορούσε τα δικαιώµατα του πολίτη ως φενάκη εκµεταλλευτικών σχέσεων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Δεν πάτε καλά!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Όµως, ας µην περιµένουµε να τους δοθούν…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, διαστρεβλώνουν
τη θέση µας. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται! Είναι απαράδεκτο!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Εγώ αυτό διάβασα ότι προτείνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα, στα Πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.
Ας µην περιµένουµε, λοιπόν, να τους δοθούν…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ακούσατε και τώρα την πρόταση
που ανέπτυξα προηγουµένως. Την ανέπτυξα και την ακούσατε.
Την είπα και επί της αρχής…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: …ως τρόπαιο ή ως έπαθλο στο τέλος µιας
επίπονης κούρσας κοινωνικής ένταξης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Σοβαρολογείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε! Αφήστε να ολοκληρώσει η κ. Βάκη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Εάν αποφασίσατε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης να ψηφίσετε το άρθρο, χαιρόµαστε ιδιαίτερα γι’ αυτό.
Εγώ στα Πρακτικά της συνεδρίασης διάβασα ότι προτάθηκε να
δίδεται η ιθαγένεια στην ΣΤ’ δηµοτικού. Επιτρέψτε µου, λοιπόν!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κάναµε εµείς τέτοια πρόταση;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Αυτό διάβασα στα Πρακτικά της συνεδρίασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Λαµπρούλη, µην αντιδράτε. Θα σας δώσω τον λόγο για ένα λεπτό, για
να κάνετε διόρθωση.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Εάν ψηφίζετε, χαιρόµαστε ιδιαίτερα γι’ αυτό.
Κατάπληξη όµως, προξενεί και η θέση του Ποταµιού, που υποστηρίζει να δίδεται η ιθαγένεια στην ΣΤ’ δηµοτικού. Του Ποταµιού, που αυτοπροσδιορίζεται ως κοσµοπολίτικο και άκρως
φιλοευρωπαϊκό, εγκαλώντας µας ενίοτε και για εθνολαϊκισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Διακαής πόθος και πάθος να µείνουµε Ευρώπη και ιθαγένεια
στα δώδεκα φαίνεται εκ πρώτης όψεως οξύµωρο. Βεβαίως, η Ευρώπη, που τόσο πολύ θέλετε να µείνετε, απέχει από την Ευρώπη
που εµείς πολύ θέλουµε να µείνουµε, τόσο όσο ο κλασικός φιλελευθερισµός από τον νέο. Διότι, ο κλασικός φιλελευθερισµός µίλησε για δικαιώµατα, ο νεοφιλελευθερισµός τα κατέπνιξε. Ο
κλασικός φιλελευθερισµός υποστήριξε την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, ο νεοφιλελευθερισµός άρχει µέσω καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Στην Ευρώπη των χρηµατοπιστωτών που δηµιουργούν ανθρωπιστικές κρίσεις σε χώρες της τον 21ο αιώνα, στην Ευρώπη που
εκτρέφει Τζιχάντ και µισαλλοδοξία, που µετατρέπει το προαιώνιο
σύµβολο κοσµοπολιτισµού, τη Mare Nostrum, σε τάφρο και τάφο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µεταναστών και γίνεται ο Κρόνος που τρώει τις αξίες και τους
κανόνες που η ίδια γέννησε, δεν χωράνε δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο πρέπει να
ψηφιστεί, διότι το έθνος δεν είναι το όµαιµον και το οµόθρησκον,
αλλά το πλαίσιο εντός του οποίου µπορεί να απολαµβάνει κανείς
την ιδιότητα του πολίτη και άρα του µέλους της κυρίαρχης εξουσίας. Το έθνος δεν υπάρχει ούτε πριν ούτε ανεξάρτητα από τη
δηµοκρατική διαδικασία που το φέρνει στον κόσµο και η οποία
δεν είναι άλλη από αυτή που γεννά την ιδιότητα του πολίτη.
Το παρόν νοµοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί, διότι η ιθαγένεια
δεν είναι χάρη και δωρεά, αλλά δικαίωµα. Είναι όµως και χρέος
µας. Τη χρωστάµε. Τη χρωστάµε στα παιδιά όσων η ελληνική κοινωνία χρησιµοποίησε ως εφεδρικό στρατό που έστησε τη µεγάλη
Ελλάδα των µεγάλων έργων, εκµεταλλεύτηκε, άσκησε βία,
άφησε ανέστιους και ανασφάλιστους, γέµισε αίµα τις φράουλες
της Μανωλάδας, µεταχειρίστηκε κάποιους ως υπανθρώπους ή
δούλους. Τη χρωστάµε για να θυµόµαστε αυτό που είπε ο
Ρουσσώ: «Να αποφασίζεις ότι ο γιος ενός δούλου γεννιέται δούλος είναι σαν να αποφασίζεις ότι δεν γεννιέται άνθρωπος». Τη
χρωστάµε για να θυµόµαστε ότι ο άνθρωπος αξίζει το όνοµά του
µόνο ως πολίτης. Διότι, βίος χωρίς πολιτικά δικαιώµατα είναι βίος
αβίωτος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Βάκη.
Μόλις θα σας έκανα, κυρία Βάκη, παρατήρηση για τον χρόνο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Λαµπρούλη, θέλετε για µισό λεπτό τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, επειδή σε συνεργασία µε συναδέλφους –δεν
είναι κρυφό- πήρα το Πρακτικό, θέλω να πω ότι ήταν άλλος συνάδελφος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα στην επιτροπή και το νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια, λόγω κάποιου προβλήµατος συγκεκριµένου Βουλευτή µας, το ανέλαβα εγώ. Και τώρα επί της
αρχής στην τοποθέτησή µας και επί των άρθρων σε ό,τι αφορά
τη θέση µας απέναντι στο ζήτηµα της ιθαγένειας, τη θέση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, είναι ξεκάθαρο και εδώ από αυτό το
Βήµα δύο φορές και στην επιτροπή ότι τα ίδια λέµε. Άρα, λοιπόν,
µην ψάχνουν να βρουν στο ΚΚΕ και να σπιλώνουν.
Εµείς λέµε ξεκάθαρα ότι τι γίνεται τώρα µε το νοµοσχέδιο;
Εδώ πάει η ιθαγένεια να δώσει δικαιώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Μη µας κάνετε
ξανά ανάλυση. Κάντε µια διόρθωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Εµείς λέµε, κάθε παιδί το οποίο
γεννιέται στη χώρα µας να έχει τα δικαιώµατα όλων των παιδιών,
ανεξάρτητα. Και λέµε να εγγραφεί στο δηµοτολόγιο κ.λπ. και την
ιθαγένεια να την παίρνει µε την ενηλικίωση του, εάν το επιθυµεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ωραία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Εδώ, λοιπόν, όµως, µε αυτό το νοµοσχέδιο, αυτό που γίνεται είναι ποιο; Για να έχεις δικαιώµατα
πρέπει να πάρεις την ιθαγένεια. Αυτό γίνεται. Αυτή είναι η βασική
διαφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Εντάξει, κύριε
Λαµπρούλη. Ωραία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Άρα, να µη µας κατηγορούν. Πολύ
δε περισσότερο, που έχουµε τοποθετηθεί και για τα συγκεκριµένα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ωραία.
Ευχαριστούµε, κύριε Λαµπρούλη!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Τα δικαιώµατα αποκτούνται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρία Βάκη,
εσείς µιλήσατε. Νοµίζω ότι διευκρινίστηκε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ορφανός και ακολουθεί η κ. Σβερώνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Μην τα διαστρεβλώνετε! Εσείς
συνδέετε την ιθαγένεια.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κύριε Λαµπρούλη, για την ιθαγένεια είναι το
νοµοσχέδιο, όχι για τα δικαιώµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Δεν του τα διασφαλίζετε αλλιώς
του παιδιού.
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Με την ιθαγένεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Λαµπρούλη και κυρία Βάκη, µπορείτε να τα λύσετε αυτά έξω από την Αίθουσα;
Ορίστε, κύριε Ορφανέ, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ακούσαµε ότι αυτοπροσδιοριζόµαστε και ως κοσµοπολίτες.
Εντάξει, µαθαίνω τον αυτοπροσδιορισµό µας, του κόµµατος, από
την Κυβέρνηση. Κάτι είναι και αυτό.
Περνάµε κρίσιµες ώρες, χάσαµε χρήσιµο χρόνο. Η σηµερινή
µας συζήτηση µοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου, βεβαίως,
αλλά είναι απολύτως αναγκαία. Διότι πραγµατικά, κάποιοι συµπολίτες µας, παρ’ όλο που δεν έχουν την ιθαγένεια, δεν µπορούν
άλλο να περιµένουν.
Ελπίζουµε, βεβαίως, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα φέρει µια
ωφέλιµη, κρίσιµη, απολύτως αναγκαία και βιώσιµη συµφωνία για
τη χώρα, παρ’ όλο τον πολύτιµο χρόνο που χάθηκε το προηγούµενο διάστηµα, την οικονοµία που κατέρρευσε, τις υγιείς επιχειρήσεις που τα κατάφεραν στα χρόνια της κρίσης, δυστυχώς να
ετοιµάζονται να βάλουν λουκέτο, τις τράπεζες και όλα αυτά που
γνωρίζουµε.
Σήµερα όµως, είµαστε εδώ χωρίς παιχνίδια, χωρίς ψέµατα, µε
τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απαιτείται σχέδιο, σοβαρότητα. Δεν θα ανεχθούν οι Έλληνες πολίτες άλλες καθυστερήσεις. Κάθε καθυστέρηση πια έχει κόστος στη ζωή κάθε ώρα.
Περιµένουµε, λοιπόν, όσα υποσχέθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός
στον ελληνικό λαό: Συµφωνία που θα εξασφαλίζει την παραµονή
της χώρας στην Ευρωζώνη, γιατί δεν έχουµε άλλα περιθώρια.
Προχωρώ στην οµιλία µου. Ποιος είναι Έλληνας; Ποιο είναι το
χαρακτηριστικό που δίνει αυτή την ιδιαίτερη ταυτότητα; Είναι
Έλληνας κάποιος που γεννιέται στην Ελλάδα ή µήπως το να είναι
κανείς Έλληνας είναι τίτλος τιµής, κάποιου είδους αξίωµα, όπως
υποστηρίζουν οι εθνικόφρονες και αυτοί που αρέσκονται να ανεµίζουν λάβαρα και να κραυγάζουν άναρθρες, πολεµικές ιαχές;
Με παρελθόν βαρύ ιστορικά φτιάξαµε τον µύθο µιας πατρίδας
υπό συνεχή επιβουλή ξένων, επινοηµένων εχθρών. «Πας µη
Έλλην βάρβαρος» για εµάς, άσχετα αν η λέξη, εάν η φράση στην
αττική διάλεκτο δεν σήµαινε τον κατώτερο, όπως αµόρφωτα διατείνονταν µερικοί. Πείσαµε τους εαυτούς µας ότι κάθε σοβαρό
ζήτηµα είναι ένας πόλεµος και πείσαµε και τους άλλους τελικά,
µε αποτέλεσµα να ξεκινήσουν να µας πολεµούν.
Η ελληνική πολιτεία σταθερά υστερεί στην πρόνοια. Το βλέµµα
τής κάθε κυβέρνησης φτάνει µέχρι τις επόµενες εκλογές. Δεν
ήταν περίεργο ότι τίποτα δεν είχε προβλεφθεί, προκειµένου να
αντιµετωπιστεί η µεταναστευτική έκρηξη των τελευταίων δεκαετιών. Πάντα εκ των υστέρων, αργοπορηµένοι και την τελευταία
στιγµή σπεύδουµε να µαζέψουµε ό,τι µπορούµε. Τελευταίο παράδειγµα αυτής της λογικής, η ευφυέστατη διαπραγµάτευση, µε
τη χώρα κολληµένη στον τοίχο.
Σήµερα όµως, µε το παρόν νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια επιχειρούµε µια επανεκκίνηση. Για χρόνια, οι προηγούµενες κυβερνήσεις έκαναν ότι δεν έβλεπαν. Ο ελληνισµός, που απλώθηκε
στην αρχαιότητα σε όλον τον τότε γνωστό κόσµο, τα τελευταία
χρόνια επιχειρείται από ακροδεξιά µορφώµατα, αλλά δυστυχώς
και από πολιτικούς και από την άλλη άκρη του πολιτικού φάσµατος, να επιστρέψει στην εσωστρέφεια, στα κλειστά σύνορα, σε
πράγµατα αντίθετα µε τη θεµελιώδη του φύση της εξωστρέφειας
και της διάδοσης των αξιών του.
Το παρόν νοµοσχέδιο ξεκινά από µία καλή βάση. Δεν είναι τέλειο, αλλά είναι µια νέα αρχή. Και εδώ, κάποια στιγµή, πρέπει να
πούµε στην Κυβέρνηση ότι δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζουµε
σε κάθε συζήτηση τον παράδοξο µάλλον ισχυρισµό ότι κάθε κυβερνητικό νοµοσχέδιο επαναπροσδιορίζει τις θεµελιώδεις αξίες
της ανθρωπότητας και ότι όποιος διαφωνεί δεν είναι όσο προοδευτικός πρέπει, δεν είναι όσο ανθρωπιστής πρέπει ή δεν είναι
όσο δηµοκράτης πρέπει.
Γι’ αυτό λέµε «ναι» και προτείναµε βελτιώσεις συγκεκριµένες,
επιβεβαιώνοντας τη δέσµευσή µας για εποικοδοµητική και ουσιαστική αντιπολίτευση.
Ποιο πρέπει να είναι το κριτήριο, λοιπόν, για την απόδοση ιθαγένειας σε ένα παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα; Ο βίος των γο-
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νιών του; Ο τρόπος που οι γονείς έφτασαν στη χώρα και το πώς
πορεύτηκαν σε αυτή; Το πόσο δούλεψαν και σε ποιο πλαίσιο;
Το καινούργιο νοµοσχέδιο θέτει ως προϋπόθεση για την απόκτηση ιθαγένειας την εγγραφή του παιδιού στην Α’ τάξη και την
πεντάχρονη νόµιµη παραµονή των γονέων, συν τις άλλες επιπλέον προϋποθέσεις. Αλλά για εµάς είναι ξεκάθαρο –είναι η διαφωνία µας- πως αντί να βάλουµε στο επίκεντρο το παιδί που
γεννιέται στη χώρα, βάζουµε στο επίκεντρο και µετράµε τον
τρόπο που οι γονείς υπήρξαν και υπάρχουν στην κοινωνία.
«Αµαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα», µε άλλα λόγια.
Τι λέµε εµείς; Τι προτείνουµε; Σας προτείνουµε να βάλουµε
στο κέντρο το παιδί, να βάλουµε στο κέντρο την κοινωνικοποίηση
και τη συµµετοχή του παιδιού στη σχολική κοινότητα, να βάλουµε στο κέντρο την παιδεία µας και να της δείξουµε εµπιστοσύνη, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Δεν µας ενδιαφέρει τι έκαναν
οι γονείς πέντε χρόνια πριν την γέννηση του παιδιού. Μας ενδιαφέρει, ένας εκ των δύο να είναι νόµιµος κατά τη στιγµή της γέννησής του. Μας ενδιαφέρει να ολοκληρώσει το παιδί µε επιτυχία
το δηµοτικό και στη συνέχεια, χωρίς άλλους αστερίσκους, να
αποκτά την ελληνική ιθαγένεια. Προστατεύουµε το παιδί. Μας
ενδιαφέρει το παιδί να πάει στο σχολείο, να τελειώσει το σχολείο
του, χωρίς να µπορούν οι γονείς του να το αποµακρύνουν, υποκύπτοντας ίσως στα ήθη των χωρών καταγωγής τους. Αυτή είναι
µια βάση για ένα κράτος αποδοχής.
Υποστηρίζετε πως µε την πρότασή µας δεν προστατεύουµε τα
παιδιά από πιθανές ρατσιστικές συµπεριφορές µέσα στο σχολείο. Όµως, σας ρωτάω: Είναι για σας η ιθαγένεια εργαλείο καταπολέµησης της ρατσιστικής βίας; Έτσι θέλετε να αντιµετωπίσετε τις διαστρεβλώσεις της ελληνικής κοινωνίας, τα συντηρητικά σύνδροµα που µας ταλαιπωρούν και µας καθηλώνουν σε
ανόητους µεγαλοϊδεατισµούς; Για να εξαφανίσουµε αυτά τα φαινόµενα δεν αρκεί µόνο η ιθαγένεια. Χρειάζεται δουλειά σε ένα
πιο βαθύ και ουσιαστικό επίπεδο. Χρειάζεται –και θα το ξαναπώεµπιστοσύνη στην ελληνική παιδεία, στο ελληνικό σχολείο, στους
Έλληνες εκπαιδευτικούς και δασκάλους. Κανένα παιδί δεν θα
προστατευθεί µέσω της ιθαγένειας από το bullying. Από το bullying θα το προστατέψει ένα σχολείο ανοικτό και καινοτόµο, πολύχρωµο, χαρούµενο και δηµιουργικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα παιδιά µεταναστών δεύτερης
γενιάς δεν είναι µετανάστες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουµε.
Δεν έχουν λιγότερα δικαιώµατα από τα Ελληνόπουλα που γεννιούνται από Έλληνες γονείς το γένος. Όσο επικαλούµαστε εθνικά
χαρακτηριστικά, φλερτάρουµε µε τον φασισµό. Πρέπει να προχωρήσουµε άφοβα στην αποδοχή, µε αυτοπεποίθηση. Οι κοινωνίες αλλάζουν. Η ιδιότητα του πολίτη επαναπροσδιορίζεται,
βάσει υποχρεώσεων και δικαιωµάτων.
Σήµερα έχουµε, λοιπόν, µια ευκαιρία να δώσουµε ένα γερό
χτύπηµα στα ρατσιστικά σύνδροµα, που δηλητηριάζουν την κοινωνία µας. Όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι είµαστε ακόµα στην
αρχή. Τα παιδιά της δεύτερης γενιάς δικαιούνται και χρειάζονται
την ιθαγένεια, γιατί η πατρίδα τούς χρειάζεται, µε τη σειρά της.
Χρειαζόµαστε τα ταλέντα τους, τις ικανότητές τους, τη φρέσκια τους µατιά, την αγάπη που έχουν γι’ αυτή τη χώρα. Κάποιοι
θα µεγαλουργήσουν, κάποιοι θα υπηρετήσουν την κοινωνία αξιοθαύµαστα στα χρόνια που θα έρθουν και κάποιοι, µε τη σειρά
τους, θα την κυβερνήσουν µια µέρα. Πρέπει, λοιπόν, και η ελληνική πολιτεία να σηκώσει τα µανίκια και να διαµορφώσει µια πορεία ένταξης ουσιαστικής των νέων µας συµπολιτών. Εδώ είναι
η µεγάλη πρόκληση: Κατά πόσο το κράτος θα µπορέσει να αξιοποιήσει τους ανθρώπους αυτούς, ώστε να µην αναγκαστούν και
αυτοί µε τη σειρά τους να ξενιτευτούν για να προκόψουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Πρόεδρε, και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Ευχαριστώ.
Δεν πρέπει να δηµιουργήσουµε µια νέα στρατιά Ελλήνων µεταναστών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει να δώσουµε ευκαιρίες, επιλογές για προκοπή και δουλειά σε όλους τους νέους
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που θα πάρουν την ιθαγένεια. Είναι άλλωστε χρόνια τώρα οι δικοί
µας άνθρωποι, οι φίλοι µας, οι συµµαθητές µας, οι συµφοιτητές
µας, οι γείτονές µας, οι συνεργάτες µας, µια αθέατη Ελλάδα, που
διακαώς επιθυµεί µε τη σειρά της να προκόψει. Και φυσικά, όλα
αυτά πρέπει να γίνουν µε τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατία και
ταλαιπωρία. Αρκετά ταλαιπωρούνται τόσα χρόνια οι άνθρωποι
αυτοί. Εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών, λοιπόν, το ταχύτερο δυνατόν.
Χρειαζόµαστε µια σαφή, µια δίκαιη µεταναστευτική πολιτική,
µια πολιτική σύνεσης και όχι φθηνής επίδειξης αλλοπρόσαλλου
προοδευτισµού, που να λαµβάνει υπ’ όψιν της τις δυνατότητες
φιλοξενίας της χώρας, σε συνδυασµό µε τις αξίες βεβαίως του
ανθρωπισµού.
Ξαναλέω: Υποστηρίζουµε το νοµοσχέδιο, είναι µια καλή αρχή
και πρέπει να γίνει ακόµα καλύτερο, δίνοντας το βάρος εκεί που
πρέπει. Πρέπει να αγνοήσουµε τις επιπόλαιες απόψεις περί προσέλκυσης νέων µεταναστών. Γι’ αυτό και η χρονική προοπτική,
που θα εξασφαλίζει τη θέληση του ανθρώπου να παραµείνει στη
χώρα και να γίνει ισότιµο µέλος της.
Για χρόνια µείναµε προσκολληµένοι σε ιδεοληψίες, ανυπόστατες απόψεις και εµφυλιοπολεµικά σύνδροµα ξενοφοβίας. Δεν
γνωρίζω αν ξέρετε πόσο δυνατή είναι η αγάπη ανάµεσα σε γονείς και στο υιοθετηµένο τους παιδί. Είναι πιο δυνατή ενίοτε και
από το αν ήταν φυσικό τους τέκνο, γιατί είναι επιλογή συνειδητή,
που το παιδί την ανταποδίδει µε όλη του την ψυχή. Σήµερα, λοιπόν, έχουµε τη δυνατότητα να αποκτήσουµε πολλούς εξαιρετικούς νέους συµπολίτες και να δείξουµε ότι Έλληνας πρέπει, όχι
απλώς να είσαι, αλλά να το αξίζεις κιόλας.
Βεβαίως, αντιπαρέρχοµαι την τροπολογία για τους διοικητές
των νοσοκοµείων, όχι για όλα αυτά που προηγήθηκαν, αλλά και
γιατί κάποια στιγµή πρέπει να κάνουµε µια µεγάλη συζήτηση και
να δούµε γιατί το σύστηµα υγείας που ακριβοπληρώνει µε τα ένσηµά του ο Έλληνας πολίτης και ισχυρίζεται ότι είναι δωρεάν,
κοστίζει τόσο πολύ και του παρέχει τόσο φτωχές υπηρεσίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Ορφανό.
Τον λόγο έχει η κ. Δέσποινα Σβερώνη και θα προχωρήσουµε,
µε βάση αυτό που βλέπω στην Αίθουσα, στον κ. Ουρσουζίδη και
θα κλείσουµε µε την κ. Ελένη Ψαρρέα.
Κυρία Σβερώνη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ύψιστης σηµασίας είναι τούτο
εδώ το νοµοσχέδιο. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχώρησε
σε ένα δηµοψήφισµα που εγώ πιστεύω ότι είναι ήσσονος σηµασίας, σε σχέση µε το νοµοσχέδιο τούτο εδώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ναι, αυτή είναι η δική µου άποψη και τα επιφωνήµατα ας είναι
πιο µικρά. Και εγώ δεν συµφωνούσα µαζί σας, αλλά δεν έκανα
ούτε σφυρίγµατα ούτε κάτι άλλο.
Με το νοµοσχέδιο αυτό είµαστε εµείς που γράφουµε ιστορία.
Σε τούτο εδώ το Κοινοβούλιο γράφουµε ιστορία. Με το νοµοσχέδιο αυτό της ιθαγενείας γράφουµε ιστορία για το µέλλον, όχι το
δικό µας, αλλά για το µέλλον των παιδιών µας και των παιδιών
των παιδιών µας, µε ποιους θα θέλουν να ονοµάζονται ότι είναι
συνέλληνες, µε ποιους θα θέλουν να λένε ότι θα σηκώνουν την
ίδια σηµαία.
Λυπάµαι πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς µπερδέψατε πάρα πολλά
πράγµατα, τι θα πει δηµοκρατία, τι θα πει προοδευτικότητα. Στο
όνοµα της δηµοκρατίας και της προοδευτικότητας ισοπεδώσατε
τα πάντα. Και όποιος τολµά σε τούτην εδώ την Αίθουσα να µιλήσει για έθνος, να µιλήσει για πατρίδα, θεωρείται ρατσιστής, θεωρείται οπισθοδροµικός.
Όµως, ξέρετε; Δεν µου φταίτε εσείς. Στα σαράντα χρόνια της
Μεταπολίτευσης, δυστυχώς αυτά µόνο ακούγαµε και δεν βρίσκονταν µια φωνή αντίστασης, µε αποτέλεσµα οτιδήποτε ελληνικό να θεωρείται οπισθοδροµικό, να πρέπει οπωσδήποτε να
αγκαλιάσουµε τον κάθε έναν µετανάστη παράνοµο, λάθρα.
Δεν υπάρχει στο ελληνικό µας λεξικό η λέξη «λαθροµετανάστης»; Φτάσαµε επειδή ακριβώς κατακρεουργήσαµε και τη
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γλώσσα µας να µη θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε τη λέξη «λαθροµετανάστης» και να λέµε «µετανάστης ο οποίος δεν έχει τα
νόµιµα έγγραφα».
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας παρακαλώ πολύ.
Αυτή είναι η άλλη γλώσσα, η δική σας, που για να αποδώσει
το νόηµα πρέπει να βρούµε δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε λέξεις,
που δεν είναι κυριολεκτικές οι λέξεις αυτές. Είναι όντως και ο λαθρεπιβάτης. Γιατί; Γιατί το χαρακτηρίσατε εσείς; Ό,τι χαρακτηρίζετε εσείς µε τον άλφα ή βήτα τρόπο, αυτό είναι θέσφατο; Και
αυτό είναι δηµοκρατία; Έτσι λογίζετε εσείς τη δηµοκρατία; Αυτή
είναι η δηµοκρατία;
Επειδή µιλάτε πολύ για δηµοκρατία και δηµοκρατικές διαδικασίες, σας λέω ότι εσείς οι αριστεροί, οι δηµοκράτες, δεν σέβεστε
τίποτα. Υπουργός δικός σας, ο κ. Ξανθός σε ερώτηση δική µου,
που είµαι Ελληνίδα Βουλευτής εκλεγµένη -σας είπα και πάλι- µε
τον ίδιο τρόπο που εκλεγήκατε και εσείς, ξέρετε τι απάντησε;
Έργο του Βουλευτού ποιο είναι; Είναι το νοµοθετικό και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Στα πλαίσια, λοιπόν, του κοινοβουλευτικού ελέγχου στέλνω ερωτήσεις προς όλους τους Υπουργούς
και προς τον κ. Ξανθό. Απάντηση του κ. Ξανθού; Εντελώς δηµοκρατική! Θαυµάστε τον! Θα έπρεπε να είναι εδώ να του το πω.
Σε απάντηση λέει «Σας γνωστοποιούµε ότι εν όψει εκκρεµούς
δίκης για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης, στην οποία ερευνάται η συµµετοχή και η ένταξη της πλειοψηφίας των Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής, θα απέχουµε από απαντήσεως». Δηλαδή, θα
απέχει από το να µου απαντήσει εµένα, στη Δέσποινα τη Σβερώνη. Και το θεωρείτε ότι είναι δηµοκρατικό; Και θέλετε εσείς
τώρα να σας πάρουµε εµείς στα σοβαρά;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τι χειροκροτάτε; Ούτε σοβαροί άνθρωποι
δεν είστε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Δεν αισθάνεστε
ντροπή; Και θέλετε εσείς να µου πείτε ότι πονάτε εσείς για τα
παιδιά των µεταναστών; Πονάτε τόσο πολύ εσείς; Μα, εσείς δεν
πονάτε για τους συνανθρώπους σας, για τους συνέλληνες. Δεν
πονάτε για εµάς. Δεν δείχνετε µια ευαισθησία σε Ελληνίδα Βουλευτή εκλεγµένη όπως και εσείς. Και θέλετε εσείς τώρα να µε
κάνετε εµένα να πιστέψω ότι έχετε δηµοκρατικές ευαισθησίες
και ουµανιστικά αισθήµατα; Αν είναι ποτέ δυνατόν!
Όµως, ξέρετε; Όλα τα έχετε ισοπεδώσει.
Λυπάµαι πάρα πολύ που είναι άδειο το Κοινοβούλιο. Λυπάµαι
που τώρα, που η πατρίδα περνάει κι άλλες δύσκολες στιγµές,
εσείς βρήκατε την ευκαιρία να περάσετε λάθρα αυτό το νοµοσχέδιο. Αν τολµούσατε, ας κάνατε ένα δηµοψήφισµα και τότε
που θα πηγαίνατε να πείτε για το «ναι» ή το «όχι» ας λέγατε στους
Έλληνες πολίτες «εµείς περνάµε κι αυτό το νοµοσχέδιο κι ένα
ζευγάρι Αφγανών, Αλβανών και δεν ξέρω εγώ ποιων, µε το που
µένει επτά χρόνια στην Ελλάδα, εκείνοι µπορεί να είναι Αφγανοί,
αλλά στο παιδί τους εµείς δίνουµε την ελληνική ιθαγένεια, γιατί
έχει δικαιώµατα το παιδί».
Οι µόνοι που δεν έχουν δικαιώµατα είναι εκείνοι που από γενιές δεκατέσσερις είναι Έλληνες! Α, εσύ δεν έχεις. Κι αν τολµήσεις και το πεις, τότε είσαι ρατσιστής και φασίστας!
Να σας πω κάτι: Δεν έχετε ιδέα τελικά ούτε τι σηµαίνει «ρατσισµός» ούτε τι σηµαίνει «φασισµός», αλλά προπαντός δεν ξέρετε
τι σηµαίνει «ελληνισµός».
Το υψηλό φρόνιµα και οι αξίες δεν κατασκευάζονται µέσα σε
µικρό χρονικό διάστηµα. Όταν δηµιουργούνται, διακρίνονται
µόνο κάποιες αδρές γραµµές, οι οποίες πρέπει να τύχουν επεξεργασίας. Απαιτείται ένας χρόνος και µία προσπάθεια.
Η αγάπη για την πατρίδα είναι έµφυτη στον άνθρωπο, όπως
είναι η αγάπη για τους γονιούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Θα µε ανεχθείτε κι εµένα. Σας
παρακαλώ, δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συγγνώµη,
κυρία Σβερώνη. Τι εννοείτε όταν λέτε «θα σας ανεχθώ»;
Θα δώσω και σε εσάς µία µικρή ανοχή, όπως έδωσα σε όλους.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Αυτό. Είπα «ανοχή».
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Θα µε ανεχθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεχίστε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Με συγχωρείτε
πάρα πολύ. Τα ελληνικά µου είναι σωστά.
Σας ευχαριστώ.
Στην πατρίδα µας όµως, ενώ η αγάπη είναι έµφυτη, είπαµε,
όπως είναι και για τους γονείς, έχει δαιµονοποιηθεί το τρίπτυχο,
που κρατά το δικό µας το έθνος, το ελληνικό έθνος ζωντανό. Η
πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια βάλλονται αδιάκοπα από
ποιους; Από αυτούς που υπηρετούν τη νέα τάξη πραγµάτων και
προωθούν την πολυπολιτισµικότητα και τον πολυεθνισµό και αισθάνονται πολύ περήφανοι να είναι πολυπολιτισµικοί και πολυεθνιστές.
Ο ανθελληνισµός προωθείται και οικονοµικά και πολιτισµικά
και τώρα νοµοθετικά. Με τι; Με τη διανοµή της ελληνικής ιθαγένειας από εσάς που επικαλείστε τον πατριωτισµό.
Απευθυνθήκατε τώρα µε το «όχι» στον πατριωτισµό των Ελλήνων. Όπου σας βολεύει, βάζουµε µπροστά το έθνος και τον πατριωτισµό. Όπου σας βολεύει.
Ξέρετε τι θα ήθελα να µου πείτε; Όλοι αυτοί για τους οποίους
κόπτεστε τώρα και χύνετε κροκοδείλια δάκρυα, εάν µάθαιναν ότι
φεύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κι ότι µας διώχνουν, θα
ήθελε κανένας από όλους αυτούς να πάρει την ελληνική ιθαγένεια;
Όταν ήµασταν µέσα στις επιτροπές, εγώ ρώτησα τα παιδιά, τα
οποία µε συγκίνηση τα άκουσα να µιλούν ελληνικά. Τους ρώτησα: «Γιατί θέλετε να πάρετε την ελληνική ιθαγένεια;». Σας είπα
ότι και στην επιτροπή δεν βρέθηκε ούτε ένας να µου πει «είτε µε
ψηφίσεις Χρυσαυγίτισσα είτε δεν µε ψηφίσεις, εγώ αισθάνοµαι
Έλληνας». Ξέρετε γιατί; Δεν αισθάνεται Έλληνας κανείς. Θέλει
την ιθαγένεια για να πάει στα Erasmus, να έχει κάποια δικαιώµατα, να πάει σε ξένα πανεπιστήµια. Αυτό αισθάνεται; Δηλαδή,
για να γίνω Έλληνας, αυτά είναι που πρέπει να αισθάνοµαι; Αν
πιστεύετε ότι αυτά είναι, τότε ευτελίζετε αυτό που λέγεται «ελληνισµός» και αυτό που λέγεται «έθνος».
Μπορώ να πω ότι αισθάνοµαι πάρα πολύ άσχηµα από τότε που
ήρθε το νοµοσχέδιο αυτό. Αισθάνοµαι µία θλίψη. Αισθάνοµαι -να
σας πω- ότι εάλω η πατρίς, εάλω το έθνος. Αισθάνοµαι ότι ζούµε
µέρες παρακµής, σαν εκείνες τις µέρες της παρακµής που ζούσαν οι τελευταίοι υπερασπιστές του Βυζαντίου.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ναι, έτσι αισθάνοµαι εγώ, κυρία µου. Εσείς µπορείτε να γελάτε. Εσείς µε τους µόνους που κλαίτε είναι µε τους µετανάστες.
Δεν είδα καµµία φορά να χύσετε το δάκρυ το ανάλογο και να
δείτε µε τη σπουδή που πρέπει τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους. Τα παιδιά είναι τεκµήρια. Δεν δηµιουργήσατε όµως εσείς
κίνητρα, αυτούς τους πέντε µήνες που είστε Κυβέρνηση, ούτως
ώστε οι Έλληνες να γεννήσουν.
Μας είπε η κυρία Υπουργός «αφού δεν γεννάµε εµείς» -αλλά
πολιτική δεν κάνουµε- «εφόσον τα άλλα τα δικά µας τα παιδιά
που σπουδάζουν φεύγουν για να βρουν δουλειά έξω, τουλάχιστον να έχουµε κάποιους άλλους».
Εσείς δεν θέλετε έθνος…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρία Σβερώνη, θα παρακαλούσα να κλείσετε στο επόµενο µισό λεπτό.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Τώρα, κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Μη µε διακόπτετε, γιατί µου κόβετε τον
ειρµό.
Εσείς δεν θέλετε ένα έθνος ελληνικό. Εσείς θέλετε ένα κράτος-µωσαϊκό µε εποίκους, ακριβώς όπως σας το λέω.
Θα ήθελα να ήταν εδώ, βέβαια, ο άλλος ο σύµµαχος σας, ο
συνέταιρος, ο οποίος δεν είναι συνέταιρος σε αυτό το νοµοσχέδιο, ο κ. Καµµένος, ο οποίος από του Βήµατος αυτού έχυνε δάκρυα εθνικά για τη συµφωνία. Δεν µπορούσε µε τίποτα να δεχθεί
ότι θα γίνει περικοπή στις δαπάνες για την εθνική µας άµυνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Σας παρακαλώ, τελειώστε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρία Σβερώνη, κοιτάξτε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Αφήστε µε, τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όχι, δεν θα
σας αφήσω άλλο. Είστε η µόνη Βουλευτής από τότε που ανέβηκα
στην Έδρα που έχετε µιλήσει δέκα λεπτά και τριάντα δύο δευτερόλεπτα.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κλείστε τη φράση σας.
Δεν έχει µιλήσει κανένας άλλος τόσο πολύ όσο εσείς.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Εµείς, όµως, είµαστε πολύ λιγότεροι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Υπάρχουν
άλλοι δύο Βουλευτές της Χρυσής Αυγής που είναι εγγεγραµµένοι, οι οποίοι δεν είναι µέσα στην Αίθουσα.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ο κ. Κακλαµάνης
µάς είπε ότι θα πάµε µέχρι τις δώδεκα .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Το ανακοίνωσε στις 22.05’ ακριβώς ότι θα πάµε µέχρι τις 00.30’.
Τελειώστε, κυρία Σβερώνη.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ναι, κυρία Πρόεδρε. Με κόβετε πολλές φορές και εγώ δεν είµαι χαλκέντερη,
σαν κάποιους που µπορούν αµέσως να επανέρχονται στον λόγο
τους.
Έλεγα, λοιπόν, ότι θα ήθελα να είναι και ο κ. Καµµένος εδώ.
Λυπάµαι που είναι άδεια τα έδρανα, αλλά θα το ακούσει και θα
το µάθει. Δεν µπορεί εκείνος να λέει «εµείς δεν ψηφίζουµε αυτό
το εθνοκτόνο νοµοσχέδιο, αλλά ούτως ή άλλως θα υπερψηφιστεί, διότι υπάρχει η πλειοψηφία από τον συνέταιρό µου και από
το Ποτάµι».
Θα ήθελα να πω και στον Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο ότι
η σιωπή κάποιες φορές είναι συνενοχή κι αυτό θα πρέπει να το
καταλάβουν όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ωραία. Ολοκληρώστε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Μόνο αυτό, κυρία
Πρόεδρε, θα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όχι, όχι. Σας
ευχαριστούµε πάρα πολύ. Με αυτά τα λόγια κλείσατε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ουρσουζίδης.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Τέσσερις φορές η
πατρίδα πτώχευσε και στάθηκε στα πόδια της, γιατί ήµασταν
έθνος.
Με αυτό εδώ πέρα, δεν υπάρχει έθνος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρία Σβερώνη, σας παρακαλώ. Μιλάτε ήδη δώδεκα λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Σβερώνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα τελειώσουµε τη σηµερινή διαδικασία µε την κ. Ελένη Ψαρρέα, επίσης Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Ουρσουζίδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε για
την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πίσω από κάθε µετανάστη και
κάθε πρόσφυγα κρύβεται κάποια πικρή αλήθεια και κάποια οδυνηρή πραγµατικότητα. Κανείς δεν αφήνει τον τόπο του, τον τόπο
που γεννήθηκε, τον τόπο που κουβαλάει τις µνήµες των προγόνων του, για να κάνει µία διαφορετική επιλογή, εάν κάποια σοβαρή αιτία δεν κρύβεται από πίσω.
Είµαι πρόσφυγας τρίτης γενιάς από τους παππούδες. Ακόµα
και σήµερα οι γονείς µου όταν αναφέρονται στα µέρη από όπου
έφυγαν οι παππούδες αναφέρονται µε τη λέξη «πατρίδα».
Τα πρώτα παιδικά χρόνια τα πέρασα στη Γερµανία ως γιος µεταναστών. Μπορώ να πω ότι, παρά την πραγµατικότητα που βιώνει σήµερα η χώρα µου εξαιτίας µιας αδιάλλακτης στάσης της

4158

συγκεκριµένης συγκυρίας που διοικεί τη Γερµανία, οι µνήµες µου
οι παιδικές παραµένουν κι έχω καλή άποψη για τον γερµανικό
λαό.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της απόκτησης ιθαγένειας, έχει να
κάνει µε τη σχέση του πολίτη –για να καταλάβει ο απλός κόσµοςµε το κράτος στο οποίο διαβιοί. Αυτή η συσχέτιση, λοιπόν, ορίζεται µε έναν συγκεκριµένο τρόπο, δηµιουργεί υποχρεώσεις και
δικαιώµατα στους πολίτες οι οποίοι επιλέγουν να ζήσουν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσµου.
Έτσι, λοιπόν, πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους έτυχε να δω στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου όταν
εσυζητείτο αυτό το νοµοσχέδιο, ένιωσα ότι ξαναγεννιόντουσαν.
Τέτοια ήταν η χαρά τους, που κάποια στιγµή επιτέλους η ελληνική πολιτεία τους αναγνώρισε αυτό το δικαίωµα, κάτι το οποίο
δικαιούνταν, αφού σπούδασαν στην Ελλάδα κι έζησαν εδώ πάρα
πολλά χρόνια, αλλά κάποια αλλοπρόσαλλη λογική τούς απαγόρευε να έχουν τα δικαιώµατα που έχει κάθε πολίτης.
Σε ό,τι αφορά το θέµα της πατρίδας και το θέµα αυτού που
νιώθει κανείς µέσα του, αυτό δεν αλλάζει. Κανένα χαρτί δεν µπορεί να το υποκαταστήσει. Αυτό το κουβαλάει µέσα του κανείς,
γιατί είναι κάτι το οποίο έρχεται από την ιστορία αυτού του
τόπου. Θα µπορούσα να έχω κι εγώ δεύτερη υπηκοότητα ή δεύτερη ιθαγένεια. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι την είχα ανάγκη. Δεν
την επέλεξα, δεν την έχω. Μου αρκεί αυτό που έχω. Κάποιοι,
όµως, αισθάνονται ενδεχοµένως υποχρεωµένοι να µην ξαναγυρίσουν στις πατρίδες τους, γιατί οι συνθήκες είναι έτσι.
Και πράγµατι, σοκαρίστηκα όταν άκουσα τον εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας να αναφέρεται για τους Τούρκους και να λέει
για τους πρόσφυγες που συσσωρεύονται στα παράλια, που έρχονται προφανώς από τη Συρία και δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι
γιατί διέλυσαν τα κράτη τα οποία ζούσαν και τις πόλεις και τα
χωριά τους και αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν, ότι δεν τους
στέλνει πίσω η Τουρκία. Αισθάνθηκα αυτό που λέει ένα ποντιακό
τραγούδι: «Στα ξένα είµαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος». Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που πουλάνε τα πάντα για να φτάσουν
σε µια χώρα, στην οποία νοµίζουν ότι θα ζήσουν καλύτερα, να
τύχουν της απόλυτης απανθρωπιάς και να τους υποχρεώσει να
επιστρέψουν στους τόπους όπου δεν µπορούν να ζήσουν.
Από κει και ύστερα, έχει να κάνει και µε διάφορα άλλα ζητήµατα, τα οποία τα εκµεταλλεύονται µε πολιτική σκοπιµότητα διάφοροι πολιτικοί φορείς. Ο κόσµος είναι αρκετά ενηµερωµένος
πάνω στη συµπεριφορά των ανθρώπων αυτών που διακρίνουν
τους ανθρώπους ανάλογα µε τις πεποιθήσεις τους, ανάλογα µε
το θρήσκευµά τους, ανάλογα µε το χρώµα τους. Τους έχει ήδη
κατατάξει και δεν θα χρειαστεί να επεκταθώ πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα.
Τώρα είµαι υποχρεωµένος να περάσω στην τροπολογία που
σήµερα ο φίλος µου ο Ανδρέας ο Ξανθός κατέθεσε µαζί µε το
παρόν νοµοσχέδιο. Η µοίρα κάνει φοβερά παιχνίδια. Το 2001 παραιτήθηκα από τη διοίκηση του Νοσοκοµείου της Βέροιας, όταν
τότε ο κ. Παπαδόπουλος, Υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Σηµίτη, είχε προτείνει το πρώτο νοµοσχέδιο για τους διοικητές των
νοσοκοµείων. Όταν διαπίστωσα ότι οποιοσδήποτε απόφοιτος
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποκτούσε ξαφνικά ειδικές γνώσεις
και µπορούσε να υπηρετήσει από τη θέση του διοικητού, δεν µου
έµεινε τίποτε άλλο παρά να παραιτηθώ, αφού όντως προσδοκούσαµε όλοι ότι στις θέσεις αυτές θα πήγαιναν τα παιδιά που οι οικογένειές τους θυσίασαν χρόνο και χρήµα για να τα σπουδάσουν, που έκαναν µεταπτυχιακές σπουδές.
Με έναν αλλοπρόσαλλο τρόπο, το ΠΑΣΟΚ τότε -θυµίζω ότι παρέπαιε- προσπαθούσε να δηµιουργήσει ερείσµατα µε την κοινωνία, ώστε να κρατηθεί απεγνωσµένα στην εξουσία. Το µοιραίο
ήρθε. Έχασε τις εκλογές, ήρθε η Νέα Δηµοκρατία, διέκοψε τις
συµβάσεις τους και ήρθανε άλλοι. Οι προηγούµενοι διεκδικήσανε στον Άρειο Πάγο και τα πήρανε τα χρήµατα, γιατί τα δικαιούνταν. Είχαν υπογράψει πενταετείς συµβάσεις. Η Νέα Δηµοκρατία συµπεριφέρθηκε µε ακόµη χειρότερο τρόπο, έβαλε τους
δικούς της ανθρώπους.
Σήµερα καλούµαι εγώ να ψηφίσω και να δικαιώσω τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για την καταστροφή που έφεραν στον
χώρο της υγείας και τη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, εµ-
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πιστευόµενη ανθρώπους µε µόνο κριτήριο το κοµµατικό.
Λυπάµαι πάρα πολύ. Είµαι υποχρεωµένος να υπερασπιστώ τις
αρχές και τις αξίες που επί σειρά ετών υπηρετώ. Δεν µπορεί να
γίνει αποδεκτή από µένα αυτή η τροπολογία. Καλώ τον αρµόδιο
Υπουργό να την αποσύρει και να φέρει ένα νοµοσχέδιο, αυτό που
υποσχέθηκε άλλωστε, το οποίο µε χαρά θα το ψηφίσω, και όχι
µόνο θα το ψηφίσω, αλλά θα δουλέψω γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Ουρσουζίδη.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Ψαρρέα, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για
επτά λεπτά, θα παρακαλέσω.
ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΡΕΑ: Καλησπέρα σας.
Αυτό το νοµοσχέδιο προκύπτει ως µια αναγκαία νοµοθετική
πρωτοβουλία, καθώς υπήρξε πολυετής απουσία θεσµικού πλαισίου για τα δικαιώµατα των µεταναστών. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκε ένα πλαίσιο πρακτικών προβληµάτων στους όρους
διαβίωσής τους, αλλά και ένα περιβάλλον ακροδεξιάς ρητορείας
που λειτούργησε ως αντίβαρο, συσκοτίζοντας τα πραγµατικά
αίτια της φτώχειας και της εξαθλίωσης, που είναι οι ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ οι µετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι µε αυξηµένα βιοτικά και εργασιακά προβλήµατα, που έχουν
µεταναστεύσει ή φύγει από τη χώρα τους, επειδή η διαβίωσή
τους, οικονοµική και φυσική, ήταν εκεί αδύνατη. Αυτό, βεβαίως,
δεν αναιρεί το γεγονός ότι χρειάζεται ένα σχέδιο: Η χάραξη µεταναστευτικής πολιτικής που δεν είχε ποτέ η Ελλάδα, ιδίως µάλιστα σήµερα που είναι αυξηµένο το προσφυγικό πρόβληµα στη
Συρία, στο Ιράκ και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, το οποίο έχει
προκύψει λόγω εκτεταµένων πολέµων, µε τα ισχυρότερα κράτη
του πλανήτη να έχουν συµβάλει, για τις δικές τους σκοπιµότητες,
κατά πολύ.
Σε αυτές, λοιπόν, τις συνθήκες φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο, όχι
µε βάση το ιδεολογικό µας πρόταγµα, τη θέση µας δηλαδή ότι
όσα παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα είτε από ηµεδαπούς είτε
από µετανάστες και µετανάστριες είναι Έλληνες πολίτες και πρέπει να γράφονται στα δηµοτολόγια ως Έλληνες πολίτες. Και δεν
είναι αυτό το νοµοσχέδιο που θα εισαγάγαµε, αν δεν είχε προηγηθεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Ο προηγούµενος νόµος για την κτήση της ιθαγένειας, ο
«νόµος Ραγκούση», έθεσε ένα νέο πλαίσιο, αξιοποιώντας έναν
ουσιαστικό δεσµό καθορισµού της ιθαγένειας, αυτόν της γέννησης και του µεγαλώµατος στη χώρα, το δεσµό του δίκαιου του
εδάφους. Ήρθε, όµως, η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ότι δεν φτάνει το δίκαιο του εδάφους της
γέννησης, µε αποτέλεσµα να θέσει πρόσθετους όρους σχετικά
µε την ένταξη στο ελληνικό εκπαιδευτικό και σχολικό δίκτυο.
Βεβαίως, η απόφαση αυτή δεν λάµβανε επαρκώς υπόψη ότι
το παιδί που γεννιέται από άτοµα που είναι Έλληνες πολίτες είτε
επί γενεές είτε πολιτογραφηµένων, δεν έχει σε κάθε περίπτωση
συνείδηση ένταξης στην ελληνική εθνική κοινότητα. Άρα, η αντιδιαστολή αυτή υπέκρυπτε µια αντίληψη για την ένταξη, προσανατολισµένη σε αιµατοφυλετικά και γενετικά κριτήρια. Έθετε
κριτήρια, όπως η διαδικασία ένταξης στην ελληνική εθνική κοινότητα, κάτι που συνέδεε µε τη βούληση ένταξης στον πολιτισµό
της εθνικής κοινότητας.
Φυσικά και δεν είναι αδιάφορη η σύνδεση µε την εθνική κοινότητα, αλλά ο λαός του ελληνικού κράτους µπορεί να περιλαµβάνει και άτοµα, τα οποία ανήκουν ταυτόχρονα και παράλληλα και
σε άλλες εθνικές κοινότητες, που υπάρχει αυτό κι έχει λειτουργήσει σε άλλα κράτη.
Ως αποτέλεσµα, λοιπόν, της απόφασης του Συµβουλίου της
Επικρατείας, το καθεστώς ένταξης στην ελληνική ιθαγένεια παιδιών από µετανάστες γονείς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα παρέµεινε σκοτεινό και γκρίζο και µάλιστα, για µεγάλη περίοδο
αρρύθµιστο, µε αποτέλεσµα να σταµατήσουν ακόµη και οι διαδικασίες πολιτογράφησης ανήλικων παιδιών, οι οποίες είχαν ξεκινήσει και προχωρήσει, πριν από την έκδοση της απόφασης και
να καταργηθούν µε αυτόν τον τρόπο κεκτηµένα δικαιώµατα.
Προστίθεται, λοιπόν, µε το παρόν νοµοσχέδιο το κριτήριο της
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εγγραφής στο δηµοτικό σχολείο, η έκφραση, δηλαδή, µε σπουδαίο και διαυγή τρόπο της βούλησης συµµετοχής στην ελληνική
εκπαίδευση.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω, σε σχέση µε την επιτυχή σχολική φοίτηση, ότι το ζήτηµα της σχολικής αποτυχίας
είναι εξαιρετικά σύνηθες σε ένα διαπολιτισµικό περιβάλλον δύσκολο και συχνά εχθρικό για παιδιά µεταναστών που ζουν στην
Ελλάδα, αν λάβουµε υπόψη τις µεγάλες δυσκολίες που προκύπτουν από τη διαπολιτισµικότητα και την αυξηµένη προσπάθεια
που απαιτείται, αλλά συχνά δεν παρέχεται, όπως θα έπρεπε, µε
πρωτοβουλίες και µέσα της πολιτείας.
Εδώ δηµιουργείται, όµως, ένα άνισο καθεστώς, καθώς τα παιδιά των φτωχών Ελλήνων που δεν τα καταφέρνουν στο σχολείο
χάνουν τα κοινωνικά και εργασιακά τους εφόδια, αλλά όχι τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Αντιθέτως, τα παιδιά των µεταναστών
που δεν τα καταφέρνουν στο σχολείο χάνουν και την προϋπόθεση για την ένταξή τους στην ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
Είναι, λοιπόν, διπλή η απώλεια και η στέρηση. Θα χρειαστεί εποµένως στο µέλλον να µεταβάλλουµε το κριτήριο της σχολικής
επιτυχίας, περνώντας από την αναγκαστικά επιτυχή φοίτηση
στην απλή φοίτηση για σειρά ετών.
Επίσης, όπως διατυπώθηκε και από τους φορείς, η ρύθµιση
που αφορά τη συνεχή πενταετή διαµονή από έναν τουλάχιστον
από τους µετανάστες γονείς, αν και είναι ευνοϊκότερη από το
«νόµο Ραγκούση» που αφορούσε και τους δύο γονείς, συνεχίζει
να κινείται σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, αν συνυπολογίσουµε
τις σηµερινές συνθήκες, καθώς θα πρέπει αυτός ο γονέας να έχει
κατά τον Μεταναστευτικό Κώδικα άδεια επί µακρόν διαµένοντος
ή άδεια αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας ή καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα ή άδεια δεύτερης γενιάς ή άλλο τίτλο διαµονής, όπως ειδικά προσδιορίζεται.
Εδώ, όµως, προκύπτει ένα πρόβληµα. Κατ’ αρχάς, η άδεια παραµονής αόριστης διάρκειας υπήρχε από το 2001, αλλά δεν είναι
πολύ µεγάλος ο αριθµός αυτών που την έχουν λάβει, καθώς ετίθεντο πολλές προϋποθέσεις.
Η άδεια τού επί µακρόν διαµένοντος υπήρχε από το 2008,
αλλά τροποποιήθηκε σηµαντικά µε αυστηρούς όρους κτήσης,
όπως αποδεικτικό στοιχείο µεγάλου αριθµού ενσήµων και κοινωνικής ασφάλισης.
Αρκετοί µετανάστες και µετανάστριες δεν έχουν εκ των πραγµάτων αυτές τις προϋποθέσεις. Επιπλέον, κατά την τελευταία
πενταετία, όπως είναι γνωστό, δεν έχει υπάρξει διαδικασία θεσµικής νοµιµοποίησης µεταναστών που διαµένουν στην Ελλάδα.
Συνεπώς είτε λόγω της µη ύπαρξης διαδικασίας νοµιµοποίησης κατά την τελευταία πενταετία είτε λόγω της δύσκολης κτήσης των παραπάνω τίτλων και προϋποθέσεων θα έπρεπε να
υπάρχει µια ευρύτερη και πιο εφικτή για πολλούς ενδιαφερόµενους και ενδιαφερόµενες προϋπόθεση: Να µην είναι τα έτη διαµονής συνεχή.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά θετικές οι νέες
ρυθµίσεις στα πλαίσια του Κώδικα Μετανάστευσης. Με τις διαΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τάξεις αυτές καλύπτονται νοµικά κενά, έτσι ώστε να µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός µεταναστών, χωρίς έγγραφα.
Επίσης, ενσωµατώνεται και πάλι στον Μεταναστευτικό Κώδικα
η παραχώρηση αδειών για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και διευκολύνεται περαιτέρω η οικογενειακή επανένωση µεταναστών
και προσφύγων.
Τέλος, το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει τις ιδεολογίες που συγκροτούν το πλέγµα του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και της αφόρητης διαβίωσης πολλών µεταναστών συνανθρώπων µας στην
Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η ακροδεξιά ρητορεία σπέρνει το φόβο, όταν πρόκειται για δικαιώµατα που αφορούν στους µετανάστες και στις µετανάστριες, καθώς µάλλον στη δική τους θεώρηση τα δικαιώµατα
συνιστούν καταστροφή και κινδύνους. Όµως, τα δικαιώµατα
ποτέ δεν αφαιρούν, αλλά προσθέτουν στην κοινωνία, ιδίως όταν
αφορούν ανίσχυρους ταξικά και κοινωνικά.
Επίσης, είναι περίεργο που σε κανέναν από τους υπερασπιστές της ακροδεξιάς εναντίωσης δεν προκαλεί φόβο η αδικία
που έχει συντελεστεί τόσα χρόνια, στερώντας δικαιώµατα από
παιδιά δεύτερης γενιάς µεταναστών.
Για µας είναι ξεκάθαρο ότι ο νεοφιλελευθερισµός µε τη ρητορεία του και την πολιτική του οδήγησε µέρος της κοινωνίας στον
εκφασισµό, σιωπηλά και υπόγεια. Γι’ αυτό η µάχη να σταµατήσουµε αυτό τον εκφασισµό δεν πρέπει σε τίποτα να υπολείπεται
της µάχης εναντίον των µνηµονιακών πολιτικών και της λιτότητας.
Ευχαριστώ.
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