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Αθήνα, σήµερα στις 25 Αυγούστου 2015, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 19.14’, 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, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Σήµερα είχαµε προγραµµατίσει µε ειδική ηµερήσια διάταξη της Ολοµέλειας της Βουλής εκδήλωση µνήµης για τα
θύµατα του ναζισµού και τους τόπους µαρτυρίου και ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα και συζήτηση για τη διεκδίκηση των
γερµανικών οφειλών, σύµφωνα µε την οµόφωνη απόφαση
της Ολοµέλειας της Βουλής στις 10 Μαρτίου του 2015, τότε
που αποφασίστηκε να συσταθεί η Διακοµµατική Επιτροπή για
τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, να αναβαθµιστεί και
να ανασυγκροτηθεί, σύµφωνα, επίσης, και µε τις αντίστοιχες
αποφάσεις της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών και, τέλος, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων, που
ελήφθησαν στις 7 Μαΐου 2015 και στις 23 Αυγούστου του
2015 και ήταν οµόφωνες.
Με λύπη και απογοήτευση διαπιστώνω ότι για αυτό το µείζον θέµα, που είναι ιστορικής και εθνικής σηµασίας, δεν έχει
µέχρι αυτήν την ώρα σχηµατιστεί απαρτία, προκειµένου να
γίνει η συζήτηση. Βλέπω τους εκλεκτούς συναδέλφους και
συναδέλφισσες Βουλευτές από δύο Κοινοβουλευτικές Οµάδες, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Λαϊκής Ενότητας. Δεν βλέπω
Βουλευτές από καµµία άλλη Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Οφείλω, όµως, να κάνω µνεία, επειδή έχουµε εκλεκτούς
προσκεκληµένους, που έχουν παρακολουθήσει από κοντά το
έργο της Επιτροπής Διεκδίκησης των γερµανικών οφειλών,
δηλαδή των αποζηµιώσεων, των επανορθώσεων, της αποπληρωµής του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και της επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. Θα µου
επιτρέψετε να κάνω µνεία και στους παρισταµένους, αλλά
και στους µη παρισταµένους, σε δύο µεγάλες προσωπικότητες που δεν παρίστανται, αλλά που έχουν στείλει επιστολές.
Είναι, λοιπόν, µαζί µας και µας τιµούν µε την παρουσία
τους, όπως και σε όλη τη διάρκεια της εργασίας της επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, ο κ. Αριστο-

µένης Συγγελάκης από τη Συντονιστική Επιτροπή του Εθνικού Συµβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερµανίας
προς την Ελλάδα, ο κ. Σαράντος Θεοδωρόπουλος από το
Προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Δικηγόρων για τις Γερµανικές Αποζηµιώσεις, ο κ. Γιώργος Παπαπέτρου από τον
Σύλλογο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων, ο κ. Ιωάννης
Μαύρος από το Εθνικό Συµβούλιο για τη Διεκδίκηση των Γερµανικών Οφειλών, η κ. Ελένη Εµµανουήλ από τα θύµατα του
Ολοκαυτώµατος Λεχόβου Φλωρίνης, ο κ. Μάριος Ρούσσης,
Πρόεδρος του Συλλόγου Απογόνων Θυµάτων του Ολοκαυτώµατος και, επίσης, είναι, όπως πάντα µαζί µας, από το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής ο κ. Μαυριάς, ο προϊστάµενος της Δεύτερης Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών
της Βουλής, ο κ. Πλιάκος, και η καλή πρώην συνάδελφος και
αγαπηµένη συντρόφισσα, η κ. Μάνια Παπαδηµητρίου.
Εκτός όµως από τους παρόντες, τους οποίους ευχαριστούµε που προσήλθαν και ως Πρόεδρος της Βουλής σας
ζητώ συγγνώµη που οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες Βουλευτές επέλεξαν να µαταιώσουν αυτήν την τόσο σηµαντική
συζήτηση, για λόγους οι οποίοι δεν µπορεί σε καµµία των περιπτώσεων ούτε να δικαιολογηθούν ούτε να αιτιολογηθούν,
θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουµε µιαν επιστολή από
τον Μανώλη Γλέζο, στον οποίον απηύθυνα ανοικτή επιστολή
ευχαριστώντας τον για όλη του τη συµβολή στην υπόθεση
της διεκδίκησης των γερµανικών οφειλών, αλλά και για όλη
του τη συνδροµή και συµβολή στην πραγµατική αντίσταση
κατά του µνηµονίου και υπέρ της δηµοκρατίας και τον προσκάλεσα να είναι µαζί µας.
Θα σας διαβάσω αυτήν την επιστολή, µιας και είναι σε
απάντηση της επιστολής αυτής και η απάντησή του:
«Σύντροφε Μανώλη, αγωνιστή της Αντίστασης, της Δηµοκρατίας, της Αριστεράς, σου απευθύνω αυτήν την επιστολή
µε τέσσερις ιδιότητες, την ιδιότητα του πολίτη, ενεργού µέλους της κοινωνίας και του λαού, τη σηµασία του οποίου
έχεις πολιτικά τιµήσει και αναδείξει όσο λίγοι, όντας ο ίδιος
ένας πραγµατικά ενεργός πολίτης, την ιδιότητα του απλού
µέλους αλλά και της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τίµησες µε την ενεργό συµµετοχή σου επί χρόνια αλλά και κοσµώντας τα ψηφοδέλτιά του και υπηρέτησες µε συνέπεια, µε
παρρησία και µε ειλικρινή αγωνία για την κοινή µας πορεία,
την ιδιότητα της Προέδρου της Διακοµµατικής Επιτροπής
της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, µιας
επιτροπής που ιδρύθηκε χάρη στις δικές σου πρωτοβουλίες
και στη δική σου επιµονή στην προηγούµενη περίοδο και
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ανασυγκροτήθηκε και αναβαθµίστηκε σε αυτή την περίοδο,
µετά από πρότασή µου και οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας, και, τέλος, την ιδιότητα της Προέδρου της Βουλής.
Και µε τις τέσσερις αυτές ιδιότητες θέλω να σου εκφράσω
την ευγνωµοσύνη µου για τον σταθερό τρόπο µε τον οποίο
αγωνίζεσαι για να µην περάσει το τρίτο µνηµόνιο, ως οδοστρωτήρας πάνω από τον ελληνικό λαό, την κοινωνία και τη
δηµοκρατία, να µην εξαφανίσει τις αγωνιζόµενες κοινωνικές
δυνάµεις και τις νέες γενιές και να µην παραδοθεί η χώρα
στους δανειστές και στην ολιγαρχία.
Οι πρόσφατες δηµόσιες παρεµβάσεις σου αποδεικνύουν
ότι η υπαρξιακή αγωνία για ελευθερία, δηµοκρατία, λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια, ελπίδα και µια
αξιοβίωτη ζωή αποτελούν πεδίο κοινής εγρήγορσης και
πάλης, στην οποία καλούµαστε να συµβάλλουµε, όχι µόνο
από επιλογή και προσήλωση στις αρχές και στις αξίες που
υπηρετήσαµε αλλά και από ύψιστο δηµοκρατικό καθήκον.
Οι δρόµοι της ελπίδας, στους οποίους έχουµε βαδίσει αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν µονόδροµοι ούτε αδιέξοδα στη
δηµοκρατία και όσο ο λαός είναι ενεργός και όσο υπάρχουν
εκπρόσωποί του αποφασισµένοι να µην τον προδώσουν.
Θέλω επίσης να σε ενηµερώσω ότι σήµερα στις 18.00’ θα
συνεδριάσει η Ολοµέλεια της Βουλής µε αντικείµενο τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών και αύριο θα συνεδριάσει,
µε αντικείµενο το προκαταρκτικό πόρισµα της Επιτροπής
Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους, προκειµένου να υπάρξει η δυνατότητα σε όλους και όλες τους Βουλευτές και τις Βουλευτές εκπροσώπους του να τοποθετηθούν για τα δύο αυτά
µείζονα θέµατα, για τα οποία η παρούσα Βουλή πήρε σηµαντικές πρωτοβουλίες.
Θα είναι τιµή µας η παρουσία σου.
Με συντροφική εκτίµηση, δηµοκρατική αγωνία και αγωνιστική εγρήγορση,
Ζωή Κωνσταντοπούλου».
Ο Μανώλης Γλέζος βρίσκεται στη Νάξο και κατά τη διαδικασία αυτή µού απέστειλε µια απάντηση. Μάλιστα µε πήρε
και να µου την υπαγορεύσει, γιατί βρίσκεται στ’ Απεράθου:.
«Η πρόσκλησή σας µε βρίσκει στ’ Απεράθου Νάξου και γι’
αυτό αδυνατώ να παρευρεθώ στη συγκαλούµενη συνεδρίαση της Ολοµέλειας.
Δίνω σηµαντική αξία στην ύπαρξη και λειτουργία της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής για το θέµα των οφειλών
της Γερµανίας, όχι µόνο για τον ρόλο της στην επεξεργασία
και συλλογή στοιχείων, αλλά κυρίως για την περιοδεία την
οποία έχετε προγραµµατίσει να πραγµατοποιήσετε στα ευρωπαϊκά κοινοβούλια για το θέµα αυτό.
Σας ενηµερώνω επιπλέον ότι στη Γερµανία σχηµατίστηκαν
ήδη επιτροπές διεκδίκησης, που αποτελούνται µόνο από Γερµανούς αντιφασίστες, στο Χάναου, στη Φρανκφούρτη, στο
Αµβούργο, στο Βερολίνο και σχηµατίζεται ήδη και παγγερµανική επιτροπή για το ίδιο θέµα.
Ευελπιστώ στην επιτυχία του έργου σας και το χαιρετίζω.
Μανώλης Γλέζος, Απεράθου, Νάξος».
Και όταν ο Μανώλης ο Γλέζος, µετά από αυτήν τη διαδροµή, αισθάνεται την ανάγκη να αιτιολογήσει την απουσία
του, είναι µόνο να θλίβεται κανείς που οι συνάδελφοι Βουλευτές δεν έκριναν ότι πρέπει σε αυτήν την ιστορική συνεδρίαση να παρίστανται.
Επίσης, θέλω να σας διαβάσω και την επιστολή που µου
απέστειλε η Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, µια εµβληµατική προσωπικότητα στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την προστασία τους, που µέσα από το Ίδρυµα
Μαραγκοπούλου, αλλά και µέσα από τις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει συµβάλει
στην υπόθεση της προστασίας της δηµοκρατίας, των δικαιωµάτων και των ελευθεριών.
Μετά από την πρόσκληση για να παραστεί το Ίδρυµα,
όπως πάντοτε έκανε στις εργασίες για τη διεκδίκηση των
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γερµανικών οφειλών, η Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου
µου απέστειλε την εξής επιστολή:
«Αγαπητή Ζωή,
Προ ολίγου ενηµερωθήκαµε από το Γραφείο σου σχετικά
µε την πραγµατοποίηση στη Βουλή σήµερα, 25 Αυγούστου
και ώρα 18.00’, εκδήλωσης µνήµης για τα θύµατα του ναζισµού και τους τόπους µαρτυρίου και ολοκαυτώµατος στην
Ελλάδα και συζήτηση για τη διεκδίκηση των γερµανικών
οφειλών.
Το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, υπερκοµµατικός υποστηρικτής της δηµοκρατίας και της
εθνικής ανεξαρτησίας από την ίδρυσή του, θεώρησε και θεωρεί ότι η υπερψήφιση του τρίτου µνηµονίου ουσιαστικά
αποτελεί τη χαριστική βολή κατά της δηµοκρατίας και της
ανεξαρτησίας στη χώρα µας.
Το Ίδρυµά µας πιστεύει ότι όλα τα δηµοκρατικά κόµµατα
της Ελλάδας θα πρέπει να συνεργαστούν, προκειµένου να
εξουδετερωθούν, µετά µελέτη και ειλικρινή προσπάθεια,
στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό οι συνέπειες αυτού του απαράδεκτου µνηµονίου.
Με πάντα φιλικά αισθήµατα,
Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού ευχαριστήσω τον παριστάµενο µοναδικό εισηγητή που έχει οριστεί, τον Γιάννη
Σταθά, τον Διστοµίτη Βουλευτή µας, και αφού ευχαριστήσω
και όλους και όλες τις παριστάµενες και τους παριστάµενους
Βουλευτές, τον κ. Ζήση Ζάννα, τον κ. Θανάση Πετράκο, την
κ. Ραχήλ Μακρή, τον κ. Θωµά Κώτσια, τον κ. Στέφανο Σαµοΐλη, τον κ. Κώστα Δεληµήτρο, την κ. Αγλαΐα Κυρίτση, τον
κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη, τον κ. Θανάση Σκούµα, τον κ. Βασίλη
Κυριακάκη, τον κ. Κώστα Λαπαβίτσα, τον κ. Κώστα Ζαχαριά,
τον κ. Γιάννη Σταθά, την κ. Νάντια Βαλαβάνη, τον κ. Κώστα
Ήσυχο και τον κ. Στάθη Λεουτσάκο, είµαι υποχρεωµένη, δυστυχώς, να διαπιστώσω ότι δεν υπάρχει απαρτία, προκειµένου να συνεδριάσει η Ολοµέλεια.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ζωντανές κοινωνικές
δυνάµεις, πολιτικές δυνάµεις, δηµοκρατικές δυνάµεις που θα
αγωνιστούν, ώστε αυτή η Βουλή να είναι ζωντανό κύτταρο
δηµοκρατίας και όχι εργαλείο ή «κλοτσοσκούφι» στα χέρια
εκείνων που απεργάζονται την κατάλυση της δηµοκρατίας,
αλλά και τη σίγαση, τη φίµωση κάθε δηµοκρατικής φωνής.
Ευχαριστώ τους εκλεκτούς προσκεκληµένους µας, που
µας τίµησαν. Λυπάµαι που σας ταλαιπωρήσαµε. Λυπάµαι για
εκείνους και εκείνες που δεν βρήκαν την τιµή, δεν βρήκαν τη
δύναµη, έστω σήµερα, να παρίστανται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Πετράκο,
θέλετε να πείτε κάτι; Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω πρώτα απ’ όλα να εκφράσω τις µεγάλες ευχαριστίες
και την απεριόριστη εκτίµηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Λαϊκής Ενότητας, που έχω την τιµή να είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, προς όλες και όλους τους προσκεκληµένους αγωνιστές που βρίσκονται σήµερα εδώ. Ήρθαν
εδώ για να πάρουν µέρος σε µια ιστορικού χαρακτήρα συνεδρίαση, την οποία η Διάσκεψη των Προέδρων, µετά από δική
σας εισήγηση, είχε αποφασίσει.
Όπως τονίσατε, βρίσκονται σήµερα εδώ δυστυχώς λίγοι
Βουλευτές. Όµως βρίσκονται Βουλευτές, όπως είπατε, από
δύο Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Τους Βουλευτές αυτούς τους
συνδέει µια κοινή κόκκινη γραµµή. Είναι οι Βουλευτές του
«όχι», οι Βουλευτές του «όχι» στα µνηµόνια, στο τρίτο µνηµόνιο. Η παρουσία τους εδώ δηλώνει ότι τιµούν το «όχι» του
ελληνικού λαού, το «όχι» της Εθνικής Αντίστασης.
Πιστεύω ότι εκφράζω όλους τους συναδέλφους λέγοντας
ότι η παρουσία µας εδώ σηµαίνει «όχι», δεν υποχωρούµε
απέναντι στις αξιώσεις της γερµανικής κυβέρνησης να ξεχά-
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σουµε τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων, τη διεκδίκηση του κατοχικού δανείου, των επανορθώσεων και τη
διεκδίκηση των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών, αλλά
και όποιο κακό έκανε και την τεράστια καταστροφή που
έφερε στον ελληνικό λαό ο ναζισµός και ο φασισµός.
Δηλώνουµε λοιπόν «όχι», δεν θα σταµατήσουµε. Δηλώνουµε την απαίτησή µας, αλλά και την απόφασή µας να µη
σταµατήσουµε να διεκδικούµε αυτό που είναι το δίκαιο του
ελληνικού λαού, αυτό που οι αγωνιστές και τα θύµατα των
θηριωδιών του ναζισµού ζητούν. Το αίµα που έχει χυθεί σε
αυτόν τον τόπο δεν πρόκειται να ξεχαστεί όσο και αν θέλουν
κάποιοι να σταµατήσουν το «όχι» και να το κάνουν «ναι» κάποιες στιγµές, «ναι, συµφωνούµε να µην διεκδικούµε».
«Όχι» λοιπόν. Επιµένουµε και θα επιµείνουµε µε όλες µας
τις δυνάµεις, σε όποιο µετερίζι βρίσκεται ο καθένας, ώστε να
συνεχίσουµε αυτό που το Εθνικό Συµβούλιο µε τον Μανώλη
Γλέζο επικεφαλής διεκδικεί όλα αυτά τα χρόνια και το έχει
κάνει όχι απλώς διεθνές, αλλά παγκόσµιο ζήτηµα. Είναι πολύ
σηµαντικό αυτό που τονίζει στην επιστολή του ο Μανώλης
Γλέζος, ότι Γερµανοί αντιφασίστες συγκροτούν επιτροπές
για τη διεκδίκηση των δικαίων του ελληνικού λαού.
Δεν είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να συνοµολογεί ότι θα πληρώνει το χρέος εις το ακέραιο, θα το καταβάλει εγκαίρως και
αγογγύστως και την ίδια στιγµή να ξεχνιέται η διεκδίκηση του
κατοχικού δανείου, των γερµανικών αποζηµιώσεων, των επανορθώσεων και όλων των καταστροφών που έχουν γίνει.
Εµείς λοιπόν που είµαστε παρόντες εδώ –και πιστεύω ότι
εκφράζω όλες και όλους τους συναδέλφους- θα επιµείνουµε
στη διεκδίκηση που είναι απολύτως δίκαια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Πετράκο.
Σας ευχαριστώ που κάνατε και αυτή την υπόµνηση, την
οποία κάνουν πολλοί και στη Γερµανία, ότι δηλαδή υπάρχει
µια ευθεία αντίφαση ανάµεσα στην αξίωση να αποπληρωθεί
ένα παράνοµο χρέος, το φερόµενο ως ελληνικό δηµόσιο
χρέος και στην αξίωση –πάλι από την ίδια πλευρά- να µην
αποπληρωθεί ένα ιστορικό χρέος συνδεδεµένο µε τα πιο
απεχθή, µε τα πιο ειδεχθή διεθνή εγκλήµατα και είναι το
χρέος της Γερµανίας προς την Ελλάδα.
Δεν θα ήθελα να κλείσω τη συνεδρίαση χωρίς να δώσω τον
λόγο στον κ. Σταθά, αφού δεν έχουµε απαρτία. Ήταν, όµως,
ο ορισθείς εισηγητής και συµβαίνει να είναι ο µοναδικός Διστοµίτης Βουλευτής, καθώς και µέλος της επιτροπής για τη
διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών.
Οφείλω να πω ότι ανέµενα τουλάχιστον τα µέλη της επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών να είναι
όλα παρόντα. Λυπάµαι για τη στάση τους.
Θα ήθελα όµως να δώσω τον λόγο για λίγο στον Γιάννη
Σταθά, που ξέρω ότι δεν ζητάει να πάρει τον λόγο αλλά που
πρέπει τουλάχιστον να δοθεί αυτή η δυνατότητα να καταγραφεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Σήµερα, µε λύπη µας, για άλλη µια
φορά δεν λειτουργούν οι θεσµοί.
Οι θηριωδίες που έγιναν στον τόπο µας και όλο αυτό για
το οποίο έχουµε έρθει εδώ σήµερα έγιναν από κάποιους ανθρώπους που είναι ενάντια στη δηµοκρατία. Με αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, µε την υποβάθµιση των θεσµών,
όπως λειτουργούν και τα κόµµατα, αυτοί οι οποίοι είναι ενάντια στη δηµοκρατία τρίβουν τα χέρια τους. Κι αρχίζουν και
θεριεύουν και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα, µε αυτές τις πολιτικές που εφαρµόζονται. Κι αυτοί οι οποίοι τις εφαρµόζουν
έχουν ιστορικές ευθύνες. Και είναι τόσο µεγάλες οι ευθύνες
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που έχουν, που εύχοµαι να µη βιώσουµε αυτά τα οποία βίωσαν οι πρόγονοί µας.
Είµαστε, λοιπόν, υποχρεωµένοι να παλέψουµε για τη δηµοκρατία και την ελευθερία, για την οποία έχουν δώσει το
αίµα τους οι πρόγονοί µας. Έτσι πρέπει να κάνουµε κι εµείς.
Και πρέπει να περάσουµε ένα µήνυµα για το θέµα των γερµανικών επανορθώσεων, που ο Μανώλης Γλέζος το έχει κρατήσει ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια.
Πρέπει να πούµε ότι αυτό που κάνει ο Μανώλης Γλέζος,
µαζί µε άλλους που έχουν αγωνιστεί, τους οποίους µπορούµε
να απαριθµήσουµε και είναι πάρα πολλοί –αλλά µε αιχµή του
δόρατος τον Μανώλη Γλέζο-, έχει σαν αποτέλεσµα αυτήν τη
στιγµή να είµαστε εδώ εµείς και να έχουµε πάρει τη σκυτάλη
και να προσπαθούµε να φέρουµε εις πέρας τη µάχη που θα
δώσουµε, γιατί θα περάσουµε δύο µηνύµατα.
Όσοι έχουν κάνει εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, ένα
πράγµα πρέπει να καταλάβουν όσα χρόνια κι αν περάσουν,
θα πληρώσουν. Επίσης, κρατάµε ζωντανή τη µνήµη, για να
ξέρουν τι σηµαίνει ναζισµός και φασισµός και οι σηµερινές
και οι επόµενες γενιές.
Αυτά, λοιπόν, τα µηνύµατα πρέπει να τα περάσουµε και γι’
αυτό πρέπει να συνεχίσουµε. Λυπάµαι ειλικρινά, πάλι, που και
σήµερα δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι Βουλευτές. Με τη µη
παρουσία τους, αφού ακόµη είναι ανοικτή η Βουλή και από
τη στιγµή που λένε ότι πιστεύουν στη δηµοκρατία και τους
θεσµούς, κάνουν καλό είναι σε αυτούς που είναι ενάντια στη
δηµοκρατία, να τους δίνουν επιχειρήµατα και να λοιδορούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Σταθά. Σας ευχαριστώ που είπατε και την ιστορική
ρήση: «Δεν ξεχνούµε». Δεν ξεχνούµε τι σηµαίνει φασισµός,
τι σηµαίνει ναζισµός, τι σηµαίνει ολοκληρωτισµός και απολυταρχία.
Ταυτόχρονα, δεν ξεχνούµε ότι η αντίσταση είναι που έφερε
και την απελευθέρωση και την εξαφάνιση αυτών των τεράτων
της ιστορίας. Όταν δεν υπάρχει αντίσταση, τότε εξαπλώνονται και τα φαινόµενα –αυτά τα φαντάσµατα- του παρελθόντος και βέβαια εξαπλώνεται ο ναζισµός και ο φασισµός. Πολύ
καλά κάνετε και επισηµαίνετε ότι αυτές οι συµπεριφορές,
αυτή η αποχή είναι νερό στον µύλο των αντιδηµοκρατικών
δυνάµεων σε όλη την Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αύριο υπάρχει προγραµµατισµένη συνεδρίαση της Ολοµέλειας µε αντικείµενο: «Συζήτηση της προκαταρκτικής έκθεσης της Επιτροπής Αλήθειας
Δηµοσίου Χρέους». Θέλω να υπενθυµίσω ότι πενήντα πέντε
Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου είχαν υπογράψει αίτηµα για να γίνει αυτή η συζήτηση. Οι πενήντα πέντε αυτοί
Βουλευτές ανήκαν τότε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ και σήµερα µοιράζονται σε δύο Κοινοβουλευτικές
Οµάδες.
Ελπίζω τουλάχιστον αυτές οι δύο Κοινοβουλευτικές Οµάδες να είναι παρούσες. Ελπίζω η Βουλή αύριο να έχει όλες
της και όλους της τους Βουλευτές, γιατί το ζήτηµα του δηµοσίου χρέους, επί του οποίου υλοποιείται η πιο βάρβαρη
πολιτική, είναι ένα ζήτηµα που δεν µπορεί να µη συζητηθεί
πριν κλείσει η Βουλή. Έχουν πάρει σχετική απόφαση δύο συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων. Είναι αίτηµα παλλαϊκό να ακουστούν επιχειρήµατα σε σχέση µε το πόρισµα
της επιτροπής, που δίνει µοναδικό εργαλείο διεκδίκησης στο
λαό µας και στους εκπροσώπους του και ελπίζω όλες και
όλοι αύριο να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Εποµένως µη πραγµατοποιηθείσης της συνεδριάσεως, ελλείψει απαρτίας, θα συνεδριάσει αύριο η Ολοµέλεια µε το αντικείµενο που έχει ανακοινωθεί.
Σας ευχαριστώ.
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