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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΑ’
Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 7 Αυγούστου 2019, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.26’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6-8-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Ι’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 6 Αυ-

γούστου 2019, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργού Επικρατείας: «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Ευάγγελο Λιάκο, Βουλευτή Δυτικής Αττικής, τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη
της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήµατα».
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου, ενηµερώνω
το Σώµα ότι έχουν υποβληθεί δύο ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας. Με την πρώτη, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ένσταση αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 1, 2, 3, 64
και 101 του παρόντος νοµοσχεδίου: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα
επείγοντα ζητήµατα». Την υπογράφει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Τζανακόπουλος.
Η δεύτερη αναφέρει τα εξής: «Κύριε Πρόεδρε, εκ µέρους του
Κινήµατος Αλλαγής καταθέτουµε ένσταση για την αντισυνταγµατικότητα των άρθρων 2, 3 και 12 του παρόντος σχεδίου
νόµου». Υπογραφή, Ανδρέας Λοβέρδος.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του
Κανονισµού της Βουλής -διότι υποθέτω θέλετε να προταχθεί
αυτή η συζήτηση, και όχι κάποια άλλη στιγµή µέχρι της ψήφισηςέχουν δικαίωµα να µιλήσουν, επειδή είναι δύο οι ενστάσεις, οι
λέγοντες, ο αντιλέγων, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και εκ µέρους της Κυβέρνησης θα οριστεί κάποιος εκ των Υπουργών που είναι στα
έδρανα, ο καθένας για πέντε λεπτά της ώρας.
Ξεκινάµε λοιπόν, µε την κοινοβουλευτική τάξη και σειρά, µε
τον κ. Τζανακόπουλο.
Κύριε Τζανακόπουλε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω προκαταβολικά να πω ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς δεν είναι υπέρ της πλειοδοσίας σε
ό,τι αφορά ζητήµατα συνταγµατικής τάξης. Ούτως ή άλλως, τον
τελικό λόγο στα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη συνταγµατικότητα ή την αντισυνταγµατικότητα των πράξεων της διοίκησης τον
έχουν ως γνωστόν τα ελληνικά δικαστήρια.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, νοµίζω ότι οι περιπτώσεις και τα ζητήµατα τα οποία σήµερα συζητάµε είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας, ενώ κατά τη γνώµη µας οι παραβιάσεις του Συντάγµατος
είναι εξόφθαλµες, έχουν επισηµανθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των
συζητήσεων στις επιτροπές και γι’ αυτόν τον λόγο θεωρούµε επιβεβληµένη την κατάθεση της ένστασης αντισυνταγµατικότητας,
έτσι ώστε να γίνει και η απαραίτητη συζήτηση στην Ολοµέλεια.
Σε σχέση µε το πρώτο τµήµα του νοµοσχεδίου, που όπως γνωρίζετε αφορά την εκ των υστέρων µεταρρύθµιση της δηµοκρατικής τοµής του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», καταθέσαµε ένσταση αντισυνταγµατικότητας σε σχέση µε το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου το
οποίο ορίζει τους όρους σύµπραξης των παρατάξεων στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, σε σχέση µε το άρθρο 2 το
οποίο ρυθµίζει τους όρους συγκρότησης των οικονοµικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής και το άρθρο 3, το οποίο
µεταφέρει αρµοδιότητες στην οικονοµική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής κατά περίπτωση, κατά τη γνώµη µας κατά
παράβαση του Συντάγµατος.
Θέλω να πω πολύ λίγα λόγια σε σχέση µε αυτά τα ζητήµατα.
Το κύριο επιχείρηµα εδώ και σε όσους έχουν προηγουµένως,
κατά τη διάρκεια της συζήτησης των επιτροπών, πει ότι όλα αυτά
τα ζητήµατα τα έχει τάµει το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, το
Συµβούλιο της Επικρατείας, και έχει δώσει τελικές λύσεις, οφείλουµε να απαντήσουµε ότι ουδέποτε το Ανώτατο Δικαστήριο
κλήθηκε να κρίνει επί µεταρρύθµισης η οποία στην πραγµατικότητα ερχόταν να ανατρέψει τον βασικό νόµο, στη βάση του
οποίου διενεργήθηκαν οι εκλογές.
Και εδώ αυτό νοµίζω ότι είναι το κεντρικό συνταγµατικό, αν θέλετε, επιχείρηµα, που πατάει στα πραγµατικά δεδοµένα και υπάγει
την παρούσα περίπτωση στις συγκεκριµένες συνταγµατικές διατάξεις, οι οποίες παραβιάζονται. Δηλαδή ο κύριος λόγος αντισυνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου δεν έχει να κάνει µε το γεγονός
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ότι η Κυβέρνηση επιλέγει τον άλφα αντί τον βήτα τρόπο για να οργανώσει τις δοµές της αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι µία δυνατότητα
την οποία έχει η κάθε κυβέρνηση και για την οποία κρίνεται πολιτικά κάθε φορά. Και αυτό πράγµατι το Συµβούλιο της Επικρατείας
το έχει αναγνωρίσει µε συγκεκριµένες αποφάσεις.
Εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε αυτό. Έχουµε να κάνουµε µε
κάτι άλλο. Έχουµε να κάνουµε µε το γεγονός ότι, ενώ τα δηµοτικά συµβούλια έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, πριν καν
τη συγκρότησή τους έρχεται η Κυβέρνηση να µετατρέψει τους
όρους συγκρότησης των δηµοτικών συµβουλίων και να εκβιάσει
πλειοψηφίες για τις οποίες ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει την
εντολή του. Αυτή είναι µια νέα κατάσταση συνταγµατική, την
οποία θα πρέπει να κρίνουν και τα δικαστήρια.
Έτσι, λοιπόν, κατά τη γνώµη µας τα άρθρα 1, 2 και 3 παραβιάζουν θεµελιώδεις αρχές και άρθρα του ελληνικού Συντάγµατος.
Συγκεκριµένα, παραβιάζεται η αξία του ανθρώπου, η δηµοκρατική αρχή, παραβιάζεται η ισότητα της ψήφου και φυσικά η αρχή
της αναλογικότητας, έτσι όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο
25 του Συντάγµατος, καθώς ο τρόπος µε τον οποίο επιλέγει η
Κυβέρνηση να επιλύσει τα διάφορα ζητήµατα, τα οποία κατά τη
γνώµη τους εγείρονται αυτή τη στιγµή, είναι δυσανάλογος σε
σχέση µε την αποµείωση -αν θέλετε- δικαιωµάτων, αλλά και µε
την παραβίαση συγκεκριµένων συνταγµατικών αρχών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δηλαδή, σε σχέση µε τη σύµπραξη των παρατάξεων πρέπει να
σας πω το εξής: Το άρθρο 1 λέει ότι µπορούµε να έχουµε συµπράξεις παρατάξεων αρκεί να συµµετέχει στη σύµπραξη η παράταξη του δηµάρχου. Εδώ έχουµε να κάνουµε -αν θέλετε- µε
έναν ακραίο περιορισµό ελευθεριών, έχουµε να κάνουµε µε έναν
ακραίο περιορισµό δικαιωµάτων στο εσωτερικό των συµβουλίων
και µε µία, αν θέλετε, αναντίστοιχη ή ανοµοιόµορφη διαχείριση
όµοιων καταστάσεων.
Στο άρθρο 2, επίσης, έχουµε τη συγκρότηση οικονοµικών επιτροπών και επιτροπών ποιότητας ζωής κατά παράβαση του Συντάγµατος, διότι στην πραγµατικότητα νοθεύεται η λαϊκή εντολή
και εκβιάζονται οι πλειοψηφίες τις οποίες, πλέον, στην οικονοµική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής, θα ελέγχει εξ
ολοκλήρου ο δήµαρχος. Και στο τρίτο ζήτηµα –για το οποίο νοµίζω ότι επιχειρηµατολόγησα προηγουµένως- µεταφέρονται αρµοδιότητες από το δηµοτικό συµβούλιο στις επιτροπές, πράγµα
το οποίο παραβιάζει το άρθρο 102 του Συντάγµατος που κατοχυρώνει την αρχή της αυτοδιοίκησης.
Στο δεύτερο ζήτηµα, για το οποίο καταθέτουµε ένσταση αντισυνταγµατικότητας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τζανακόπουλε,
ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλα δύο λεπτά θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άλλο ένα λεπτό σας
δίνω. Δεν θα χαλάσω τη διαδικασία. Σας το λέω ξεκάθαρα και
ισχύει για όλους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σε σχέση µε το άρθρο 64,
κατά τη γνώµη µας, όπως αυτό έχει προκύψει και στη θεωρία
µέσα από τις τοποθετήσεις του αείµνηστου Αριστόβουλου Μάνεση αλλά και από συνταγµατολόγους οι οποίοι έχουν αρθρογραφήσει σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό, οφείλουµε να πούµε το
εξής: Το άσυλο, παρά το γεγονός ότι δεν κατοχυρώνεται ρητά
στο Σύνταγµα, στην πραγµατικότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς θεσµικούς αρµούς του αυτοδιοίκητου του πανεπιστηµίου.
Και είναι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο που η κάθε κυβέρνηση
µπορεί αν θέλει -και επίσης γι’ αυτό κρίνεται πολιτικά- να ορίζει
συγκεκριµένους περιορισµούς ή να ορίζει συγκεκριµένους
όρους εντός των οποίων θα ρυθµίζεται το πανεπιστηµιακό
άσυλο, δεν µπορεί όµως σε καµµία περίπτωση να το καταργεί εξ
ολοκλήρου. Και αυτό κατά τη γνώµη µας συνιστά παραβίαση του
άρθρου 16 του Συντάγµατος.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Τζανακόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Κακλαµάνη, επιτρέψτε µου, έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν είναι θέµα να σας
επιτρέψω, είναι τι λέει ο Κανονισµός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Κανονισµός δεν λέει ότι
θα συζητάµε εκατόν επτά άρθρα µέσα σε µία ηµέρα. Εποµένως
επιτρέψτε µου να κάνω την τοποθέτησή µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τζανακόπουλε,
µηδενίζω τον χρόνο και θα σας βάλω δύο λεπτά…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μου αφαιρείτε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Κανονισµός είναι
σαφής, µε αναθεώρηση…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μου αφαιρείτε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μιλάω εγώ τώρα,
κύριε Τζανακόπουλε.
Δεν σας αφαιρώ, µάλιστα είπα θα σας δώσω επιπλέον δύο
λεπτά.
Ο Κανονισµός είναι σαφής µε αναθεώρηση, µάλιστα πρόσφατη, του άρθρου 100. Είναι τελείως ξεκάθαρο. Και δεν θέλω
να καθίσω να µετρήσω πόσα επείγοντα και κατεπείγοντα νοµοσχέδια ήρθαν την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο.
Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα ξεχειλώσουµε τη διαδικασία.
Πάρτε δύο λεπτά να ολοκληρώσετε, αλλά στα δύο λεπτά τελειώνουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, σε
σχέση µε την τήρηση της διαδικασίας, ήδη έχουν δοθεί δείγµατα
γραφής από τη µεριά της Πλειοψηφίας τα οποία θα τα παρακολουθούµε στο διάστηµα που θα ακολουθήσει.
Εν πάση περιπτώσει, σε σχέση µε το άρθρο 101 έχω να πω τα
εξής. Νοµίζω ότι η αντισυνταγµατικότητα είναι κατάφωρη και
εξόφθαλµη. Νοµίζω ότι οι αντιφάσεις στις τοποθετήσεις της Κυβέρνησης, αλλά και της Πλειοψηφίας είναι πασιφανείς.
Νοµίζω ότι πρόκειται για µία φωτογραφική διάταξη, η οποία
παραβιάζει µία θεµελιώδη αρχή του κράτους δικαίου, ότι δηλαδή
οι νόµοι πρέπει να είναι καθολικοί, γενικοί και αφηρηµένοι, να
µην προσδιορίζουν συγκεκριµένες περιπτώσεις. Αυτό δεν µπορεί
κανένας να το αρνηθεί. Έχει γίνει σχεδόν σαφές και από τη χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού κ. Γεωργιάδη, ο οποίος είπε µε
σαφήνεια ότι για αυτόν τον λόγο κατεβάζουν τη διάταξη, δηλαδή
για να αλλάξει η Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Αυτό
είναι οµολογηµένο.
Στο δεύτερο ζήτηµα έχουµε να κάνουµε µε παραβίαση θεµελιωδών αρχών, επίσης, του Συντάγµατος, όπως είναι η αρχή της
αναλογικότητας και η αρχή της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων
αρχών.
Όµως, θέλω να πω και κάτι παραπάνω. Η συγκεκριµένη ρύθµιση παραβιάζει ευθέως και το Ενωσιακό Δίκαιο. Η νοµολογία
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ
σαφής. Ήδη µε την απόφαση C288/2012 έχει καταδικαστεί η
Ουγγαρία για αντίστοιχη υπόθεση η οποία αφορούσε την παραβίαση της αρχής της ανεξαρτησίας στην περίπτωση της Επιτροπής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων, που κατά
τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου προβλέφθηκαν ασυµβίβαστα τα οποία οδήγησαν στην έκπτωσή του. Είναι ακριβώς η
ίδια περίπτωση µε την περίπτωση την οποία έχουµε να κάνουµε
εδώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από αυτή τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προέκυψε και η οδηγία 1/2019, η οποία θεµελιώνει συγκεκριµένους
όρους προστασίας για τις επιτροπές ανταγωνισµού. Ένας από
αυτούς είναι ότι δεν µπορεί στις περιπτώσεις των επιτροπών ανταγωνισµού να αλλάζουν οι όροι διορισµού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω σε δεκαπέντε
δευτερόλεπτα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηρεµία στα ορεινά!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …της ηγεσίας των επικεφαλής των αρχών αυτών κατά τη διάρκεια της θητείας του και αντίθετα, οφείλει να υπάρχει µεταβατική διάταξη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ πολύ.
Και προς ενηµέρωσή σας, εγώ δεν έχω αφαιρέσει ποτέ τον
λόγο τεσσεράµισι χρόνια όταν ανεβαίνω στην Έδρα, πλην δύο
περιπτώσεων από κυρίους της Χρυσής Αυγής, όχι για τον χρόνο,
αλλά για αυτά τα οποία έλεγαν. Προχωράµε µε τον κ. Λοβέρδο.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Φαντάζοµαι ότι θα έχω τον ίδιο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έχετε την ανοχή
όλοι για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αν χρειαστεί βέβαια, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω από το κυρίως θέµα του σχεδίου νόµου, που καθορίζει και την αρχή του, που είναι οι σχετικές ρυθµίσεις µε την
τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ, λοιπόν, θέλω να θυµίσω στους συναδέλφους που ήταν εδώ στην προηγούµενη περίοδο της Βουλής,
αλλά να ενηµερώσω και τους συναδέλφους που εξελέγησαν τώρα
ότι σύµπασα η Αντιπολίτευση τότε, όταν το καλοκαίρι του 2018
ψηφιζόταν ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», είχαµε διατυπώσει την άποψη ότι ο
αυτός ο νόµος, κύριε Πρόεδρε, δεν αλλάζει, καταργείται. Είναι τέτοιες οι ρυθµίσεις του που δεν µπορείς να τις θεραπεύσεις µε τροπολογίες ή µε αλλαγές. Αυτή η θέση ήταν οριζόντια και κάθετη και
αφορούσε, ξαναλέω, όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Ήρθαν οι εκλογές, άλλαξε ο συσχετισµός των δυνάµεων,
έχουµε άλλη Κυβέρνηση τώρα, άλλη κοινοβουλευτική Πλειοψηφία και ξαφνικά µαθαίνουµε ότι ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» αλλάζει, τροποποιείται, µεταβάλλεται, διορθώνεται. Αυτό είναι µια
εγκατάλειψη θέσης αρχής. Αυτό το επιχείρηµα είναι πολιτικό.
Ελάτε να δούµε τώρα πώς µπορεί να σκεφτεί κανείς, βλέποντας από την πλευρά µιας ένστασης αντισυνταγµατικότητας, τις
ρυθµίσεις των άρθρων 2, 3 και 12. Στα άρθρα 2 και 3 οργανώνεται µια αντισυνταγµατική παρέµβαση που αντανακλάται σε
πολλά θέµατα, αλλά κυρίως και στο άρθρο 12 που ρυθµίζει τα
θέµατα του προϋπολογισµού.
Έχουµε, κύριε Πρόεδρε, µια σειρά από συνταγµατικές διατάξεις που δεν επιτρέπουν αυτού του είδους τη ρύθµιση και η
Βουλή δεν πρέπει να αποδεχθεί αυτές τις ρυθµίσεις. Ξεκινώ από
τον πυρήνα του θέµατος που βρίσκεται από συνταγµατικής πλευράς στο άρθρο 102 παράγραφος 1, ειδικά στο εδάφιο γ’ του 102
παράγραφος 1.
Η διοίκηση του ελληνικού κράτους, η διοίκηση της Ελλάδος να το πω καλύτερα- αρθρώνεται, κύριε Πρόεδρε, όπως είναι γνωστό σε τέσσερα επίπεδα: κυβέρνηση, διοίκηση -εδώ είναι το
κεντρικό κράτος- περιφέρειες, δήµοι που είναι το αποκεντρωµένο κράτος. Παράλληλα, οργανώνονται διαδικασίες αποσυγκέντρωσης, δηλαδή µεταφοράς αρµοδιοτήτων.
Αυτή η δυνατότητα να περνάµε από το κεντρικό κράτος στο
αυτοδιοικητικό κράτος είναι κατά το άρθρο 102 παράγραφος 1
τρίτο εδάφιο διαρκής. Δεν είναι στιγµιαία. Είναι διαρκής δυνατότητα και συντελείται κατά τις επιλογές του κοινού νοµοθέτη.
Για να το δούµε αυτό σε σχέση µε το θέµα που αντιµετωπίζουµε σήµερα, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε ούτε το άρθρο
1 παράγραφος 2 και 3 που ακουµπάει στη λαϊκή κυριαρχία και
στο ότι οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και ότι αντανακλώνται
αυτές οι πολύ κεντρικές συνταγµατικές ρυθµίσεις και στο άρθρο
102. Αυτό είναι το πλέγµα των διατάξεων.
Και θα συµφωνήσω µε τον κ. Τζανακόπουλο ότι και το άρθρο
25 του Συντάγµατος που καθιερώνει την αρχή της αναλογικότητας µετά την αναθεώρηση που κάναµε εµείς το 2001 και το
άρθρο αυτό του Συντάγµατος µπαίνει στον χορό των σκέψεων
επί του συγκεκριµένου θέµατος και καθορίζει αυτό για το οποίο
τελικά η Βουλή θα αποφανθεί, αν οι διατάξεις των άρθρων 2, 3
και 12 είναι ή δεν είναι σύµφωνες µε το Σύνταγµα.
Δεν είναι, κύριε Πρόεδρε. Εξέθεσα τον πυρήνα των επιχειρηµάτων. Και καλώ τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων να σταθούν κριτικά απέναντι στην Κυβέρνηση και να υπερψηφίσουν τις
συγκεκριµένες προτάσεις για την αντισυνταγµατικότητα αυτών
των ρυθµίσεων.
Πρέπει, όµως, να τοποθετηθώ στον χρόνο που έχω και για τα
δύο υπόλοιπα θέµατα για τα οποία έκανε λόγο ο κ. Τζανακόπουλος και πρότεινε την αντισυνταγµατικότητα του άρθρου 64 και
του άρθρου 101.
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Ας πάµε στο άρθρο 64. Είναι παραδεκτό από όλους και από
όλες που ασχολούνται µε τον χώρο του δηµοσίου δικαίου ότι το
πανεπιστηµιακό άσυλο δεν καθιερώνεται στο Σύνταγµά µας και
ειδικά στο άρθρο 16. Από το άρθρο 16 παράγραφος 1, όµως, του
Συντάγµατος προκύπτει η αναγκαιότητα να προστατευτεί η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και η ελευθερία της διδασκαλίας.
Το 1982, µετά την οδυνηρή εµπειρία της δικτατορίας και µε
ενεργό ακόµη το Σπουδαστικό της Ασφάλειας, ο νοµοθέτης τότε
µε δική µας και πάλι πρωτοβουλία, µε τον ν.1268, προέβλεψε το
άσυλο. Πέρασαν από τότε δεκαετίες. Εγώ έχω και την εµπειρία
του πανεπιστηµίου για δύο δεκαετίες. Πριν γίνω Βουλευτής,
ασκούσα το λειτούργηµα του καθηγητή πανεπιστηµίου.
Κύριε Πρόεδρε, σε όλη µου την εµπειρία, αλλά και σε αυτά
που παρατηρώ εκ των υστέρων, δεν έχω βρει ένα παράδειγµα
µετά τη δεκαετία του ’80 και κατά τη δεκαετία του ’80 που ένας
νεαρός υποψήφιος διδάκτορας είχε πρόβληµα ελευθερίας, ώστε
να προστατευτεί από το άσυλο, επειδή εκπονούσε τη διδακτορική του διατριβή. Δεν έχω ένα παράδειγµα ενός λέκτορα -και
αναφέροµαι σε λέκτορα και σε υποψήφιο διδάκτορα, διότι πιάνω
στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία αυτούς που έχουν τις µικρότερες δυνάµεις- δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει, δεν έχω διαβάσει έναν λέκτορα που να περιορίστηκε η ελευθερία του να διδάξει αυτά τα
οποία έχει γράψει και αυτά τα οποία έχει πιστέψει.
Αντιθέτως, κύριε Πρόεδρε, αυτές τις δεκαετίες βλέπουµε το
πανεπιστήµιο να έχει γίνει µε την εκµετάλλευση της έννοιας του
ασύλου ένας χώρος όπου διακινείται η παραβατικότητα, η εγκληµατικότητα. Και σε ό,τι αφορά την ελεύθερη διακίνηση των
ιδεών, τα πράγµατα πάνε ανάποδα. Μέσα από βάρβαρες και
τραµπούκικες διαδικασίες απαγορεύεται σε ανθρώπους να εκφράσουν τις απόψεις τους διδάσκοντας, κάνοντας φροντιστήρια
ή κάνοντας σεµινάρια. Έχω δει –κι έχουµε δει- πρυτανικές αρχές
να διώκονται, πρυτάνεις να προπηλακίζονται, γραφεία πρυτάνεων να καταλαµβάνονται, περιουσία του ελληνικού δηµοσίου να
καταστρέφεται. Αυτό πρέπει να σταµατήσει. Και για να σταµατήσει αυτό, πρέπει να υπάρξει ρύθµιση.
Τα δύο εικοσιτετράωρα που έπονται, το σηµερινό δηλαδή και
το αυριανό, θα µας δώσουν την ευκαιρία να βρούµε την καλή
ρύθµιση. Θέµα, όµως, αντισυνταγµατικότητας εδώ δεν υπάρχει.
Για να µιλήσουµε για άσυλο και για την ανάγκη του, πρέπει να
υπάρχει πρόβληµα για το οποίο να µιλάµε. Και ποιο πρόβληµα
υπάρχει; Της ανοµίας, κύριε Πρόεδρε. Αυτό πρέπει να πάψει να
υπάρχει και εδώ πρέπει να κατατείνουν οι προσπάθειες όλων
µας. Θα µιλήσω στην κυρίως αγόρευσή µου γι’ αυτό.
Τέλος, το άρθρο 101.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό λίγο σύντοµα,
όµως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατά τα προηγούµενα. Το µέτρησα.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα ιστορικό που αφορά συγκεκριµένο πρόσωπο, τη συγκεκριµένη πρώην δικαστικό, την κ. Θάνου.
Για µας η ιστορία της κ. Θάνου αρχίζει από τη στιγµή που µήνυσε
τον αείµνηστο Σταύρο Τσακυράκη, καθηγητή του Συνταγµατικού
Δικαίου, επειδή ο άνθρωπος στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης της
έκανε µια κριτική, όχι µε βάρβαρες εκφράσεις. Τον µήνυσε για
εξύβριση και συκοφαντική δυσφήµιση, ζητώντας να ασκηθεί
δίωξη εναντίον του.
Η κ. Γεννηµατά, Πρόεδρος τότε του ΠΑΣΟΚ, διαµαρτυρήθηκε
µε µία ανακοίνωση της κι έλαβε µία επιστολή από την τότε Πρόεδρο του Αρείου Πάγου σε ιταµό ύφος, την οποία απέκρουσε
φυσικά µε δική της επιστολή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στη συνέχεια αντιληφθήκαµε ότι το συγκεκριµένο άτοµο δεν
είχε κάνει απλώς µια κοµµατική επιλογή, όπως έχει δικαίωµα,
αλλά συναλλασσόταν και αυτή η συναλλαγή αρθρώνεται, κύριε
Πρόεδρε, και κλείνω, µε το αξίωµα το οποίο κατέλαβε στη συνέχεια ως πρόεδρος της συγκεκριµένης ανεξάρτητης αρχής. Γι’
αυτό το θέµα στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε διατυπώσει την άποψη του κόµµατός µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποιο είναι το πρόβληµα τώρα; Το πρόβληµα είναι ότι πρέπει
να υπερβούµε ένα ζήτηµα που δεν µπορεί να συνδυάζεται µε την
έννοια της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων αρχών και συνεπώς
ρυθµίσεις επί του προκειµένου πρέπει να συζητηθούν.
Χθες είπε ο κ. Τσίπρας ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, δεν
µπορώ να σας αφήσω άλλο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µου δώσετε είκοσι δευτερόλεπτα
και κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μόνο είκοσι δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είπε εχθές ότι πλείονες Βουλευτές
µεταξύ των οποίων κι εγώ, όταν είχε έρθει η ρύθµιση που αφορούσε εµµέσως την κ. Κεραµέως, είχαµε πει ότι απαγορεύεται η
αναδροµικότητα τέτοιου είδους ρυθµίσεων.
Εγώ επειδή θα µπορούσα να το έχω πει και έπρεπε να το σταθµίσω για να υποστηρίξω τα όσα υποστηρίζω σήµερα, έψαξα στα
Πρακτικά και δεν βρήκα να έχω κάνει τέτοιου είδους αγορεύσεις.
Είχα πει ότι είναι αλλαγές µε κοµµατικά κριτήρια. Δεν είχα χρησιµοποιήσει το επιχείρηµα της αναδροµικότητας. Αλλά ακόµα κι
αν το είχα χρησιµοποιήσει, θα είχα την ευκαιρία σήµερα να το
σταθµίσω.
Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, δεν συµφωνούµε µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας επί των άρθρων 64 και 101.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ πολύ.
Ακούστε, επειδή θα πρέπει ο εκπρόσωπος της Πλειοψηφίας
να απαντήσει ενδεχοµένως σε όλες τις αιτιάσεις, προτείνω να το
πάµε τώρα κατ’ ανάστροφη φορά. Δηλαδή να δώσω τον λόγο
στους εκπροσώπους του ΜέΡΑ25, της Ελληνικής Λύσης και του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος και µετά στον εκπρόσωπο της Πλειοψηφίας και στον Υπουργό, ο οποίος θα επιλεγεί από την Κυβέρνηση να απαντήσει και να το κλείσουµε. Νοµίζω ότι η πρακτική
αυτή είναι καλύτερη, γιατί πρέπει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας να έχει ολοκληρωµένη άποψη.
Από το ΜέΡΑ25 ποιος θα µιλήσει, κυρία Σακοράφα;
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν έχει
έρθει ακόµη ο εκπρόσωπός µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπορείτε, αν θέλετε,
να µιλήσετε εσείς ως εισηγήτρια.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα µου
επιτρέψετε να µην αναλάβω τέτοιο βάρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, εάν µέχρι την
ολοκλήρωση προσέλθει, θα του δώσουµε τον λόγο µετά.
Προχωράµε στην Ελληνική Λύση. Βλέπω ότι είναι ως εκπρόσωπος ο κ. Βιλιάρδος, αλλά θα µιλήσει ο Πρόεδρος.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι το θέµα και για τα
τρία ζητήµατα που τέθηκαν δεν είναι νοµικό, για να βρούµε έναν
κοινό τόπο τουλάχιστον εδώ µέσα. Εξόχως πολιτικό είναι το ζήτηµα. Δηλαδή, ας µην αυταπατώµεθα.
Ακούω τον κ. Λοβέρδο, τον οποίο συµπαθώ, να µιλάει νοµικά,
ο κόσµος δεν καταλαβαίνει. «Άρθρο 1, άρθρο 5, άρθρο 6». Είναι
εξόχως πολιτικά τα ζητήµατα που τέθηκαν και είναι πραγµατικά.
Ας αφήσουµε, λοιπόν τις, δικαιολογίες για να δοµήσουµε µια θεώρηση.
Ξεκινώ µε την αντισυνταγµατικότητα. Να ρωτήσω κάτι πολύ
απλό, κύριοι συνάδελφοι. Μιλάµε για τη συνταγµατικότητα εδώ
πέρα όταν η χώρα είναι η υπό επιτροπεία; Τα αυτονόητα. Είµαστε
υπό επιτροπεία εδώ και δέκα χρόνια και µιλάµε για αντισυνταγµατικότητα στη χώρα.
Δηλαδή είναι λίγο παράλογο να ακούω πράγµατα µόνο και
µόνο για να κάνουµε την κοµµατική µας –αν θέλετε- θεραπεία.
Απευθυνόµαστε στο κοµµατικό µας ακροατήριο για να χαϊδέψουµε τα αυτιά του. Δεν υπάρχει θέµα αντισυνταγµατικότητας,
αν θέλουµε να µιλάµε µε επιτροπείες σε δηµοκρατίες.
Πάµε στην ουσία. Εγώ θα κάνω ένα πολιτικό ερώτηµα: Αν οι
περιφερειάρχες και οι δήµαρχοι ήταν όλοι ΣΥΡΙΖΑ, θα έκανε το
ίδιο η Νέα Δηµοκρατία; Όχι, έτυχε οι περιφερειάρχες να είναι
Νέα Δηµοκρατία. Αυτό είναι, λοιπόν, το πρόβληµα. Για αυτό λέω
ότι είναι εξόχως πολιτικά τα ζητήµατα. Δεν είναι ούτε αντισυν-
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ταγµατικά ούτε τίποτα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Και ο Αρναουτάκης;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Εντάξει, δεν έχει σηµασία, πήρατε τον Αρναουτάκη, ο
οποίος είναι µια από εδώ µια από εκεί, µια µε τον ΣΥΡΙΖΑ, µια µε
το ΠΑΣΟΚ. Δεν µε ενδιαφέρουν αυτά. Αν δεν ήταν πλειοψηφία η
Νέα Δηµοκρατία, δεν θα το έκανε. Το ίδιο ισχύει και για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ξέρετε, όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλάζουν και στάσεις
και θέσεις, γιατί πάντοτε µιλούν από θέση θέσης και όχι από
θέση αρχής. Αυτό είναι ένα ζήτηµα µείζονος σηµασίας για τη δηµοκρατία και το πολίτευµά µας.
Πάµε στα ουσιαστικά.
Άσυλο: Λέµε ψέµατα εδώ µέσα. Δεν υπάρχει άσυλο στην Ελλάδα. Δεν µπορεί να πάει ο Κακλαµάνης ή εγώ ή κάποιοι άλλοι
που διαφωνούν µε τους ακραίους στο πανεπιστήµιο να εισέλθουν και να κάνουν µια βόλτα. Αυτό δεν είναι άσυλο διακίνησης
ιδεών, πρέπει να σταµατήσει το ψέµα. Έχω κουραστεί ειλικρινά
να λέω ότι δεν υπάρχει κατάργηση του ασύλου, ο νόµος δεν καταργεί το άσυλο, κατ’ αρχάς. Λέµε ψέµατα όλοι. Το άσυλο ισχύει
για συγκεκριµένους λόγους. Δεν υφίσταται εδώ και δεκαετίες.
Οι τραµπούκοι, το παρεµπόριο, τα ναρκωτικά πανηγυρικά δρουν
και λειτουργούν εκεί.
Για ποια αντισυνταγµατικότητα µιλάµε, όταν το ίδιο το άσυλο
έχει παραβιαστεί από αυτούς που το υπερασπίζονται κιόλας;
Αυτοί που κάνουν πορείες σήµερα, οι µπαχαλάκηδες, που υπερασπίζονται το άσυλο, είναι οι ίδιοι που δεν επιτρέπουν να υπάρχει το άσυλο.
Και γιατί λέω ότι είναι πολιτικά τα θέµατα, κύριε Πρόεδρε; Θα
σας το πω τώρα. Διότι όλοι συζητούν για το άσυλο, αλλά δεν µιλούν για τους καθηγητές που κάνουν µπίζνες εκεί µέσα. Όλοι µιλούν για το άσυλο, αλλά δεν µιλούν για τους µεταπτυχιακούς
που δουλεύουν δωρεάν για τους καθηγητές εκεί µέσα. Όλοι µιλούν για το άσυλο, αλλά δεν τολµούν να σπάσουν το απόστηµα,
γιατί το απόστηµα δεν είναι οι φοιτητές. Είναι η πνευµατική ηγεσία, οι καθηγητές, οι οποίοι δεν παίρνουν επιτέλους τις τύχες του
πανεπιστηµίου στα χέρια τους. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα.
Όλοι περάσαµε από το πανεπιστήµιο. Μην κοροϊδευόµαστε, γιατί
κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό.
Από την άλλη, δεν κατάλαβα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ µιλάει για αστυνοµοκρατία.
Τι σηµαίνει αστυνοµοκρατία, κύριε Πρόεδρε; Για πείτε µου
εσείς: Τι είναι ο αστυνοµικός; Εχθρός της Ελλάδος; Ο εχθρός
του πολίτη; Ποιος φοβάται τον αστυνοµικό; Θα σας πω εγώ: Ο
εγκληµατίας. Όποιος δεν είναι εγκληµατίας δεν φοβάται τον
αστυνοµικό, εκτός και αν ζούµε σε χούντες. Μπορεί να έχουµε
επιτροπεία, αλλά –δόξα τω Θεώ!- χούντα δεν έχουµε, για να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα, έννοιες και κανόνες.
Επίσης, αν θέλαµε να έχουµε πραγµατικά πανεπιστήµια, θα
βλέπαµε ότι πάρτι κοµµατικών παρατάξεων, κύριε Κακλαµάνη,
δεν γίνεται πουθενά. Εγώ έχω σχέσεις µε τη Γερµανία, το έχω
πει και εδώ µέσα χίλιες φορές. Μεγάλωσα εκεί, η οικογένειά µου
ήταν εκεί. Πάρτι σε πανεπιστήµια, όπου κάθε παράταξη κάνει ό,τι
θέλει, δεν υπάρχει πουθενά.
Επίσης -για να το κλείσουµε εδώ- αν θέλουµε πραγµατικά στο
Κοινοβούλιο να κάνουµε δουλειά για τα πανεπιστήµια, καταργήστε τις κοµµατικές παρατάξεις! Τι σχέση έχουν τα κόµµατα µε
τα πανεπιστήµια; Όπως είπε και ο εκλεκτός συνάδελφος κ. Πολάκης –είπε κάτι πολύ εύστοχο- είναι η µήτρα από την οποία γεννιέται -ποιος; Θα σας πω εγώ, ο αυριανός Υπουργός, ο αυριανός
Βουλευτής- η παιδεία, η αγωγή, ο Έλληνας πολίτης. Αυτή είναι
η διαφορετική θέση της Ελληνικής Λύσης.
Πάµε στην κ. Θάνου. Για την κ. Θάνου, τα ξεκαθαρίσαµε χθες,
κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι αντισυνταγµατικό, είναι εξόχως πολιτικό. Αν η κ. Θάνου δεν έκανε αντιπολίτευση στη Νέα Δηµοκρατία
και δεν έκανε τα όσα έκανε µε «NOVARTIS» και όλα αυτά, η Νέα
Δηµοκρατία πολύ εύκολα θα τη δεχόταν. Μην κοροϊδευόµαστε.
Απλά έχουν ένα προσωπικό θέµα µε την κ. Θάνου.
Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής και πρέπει να το σηµειώσω.
Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο; Είναι πάνω από το ελληνικό Σύνταγµα, ναι ή όχι; Από τη στιγµή, λοιπόν, που η ευρωπαϊκή οδηγία
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λέει συγκεκριµένα πράγµατα, λίγο δύσκολο να το πετύχετε, θα
το χάσει στα δικαστήρια αυτό που κάνει η Νέα Δηµοκρατία.
Για αυτό χθες είπα ότι λειτουργούν ως αγράµµατοι, διότι όταν
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι πάνω από το ελληνικό δίκαιο, δεν µπορεί η όποια κυβέρνηση να συγκρούεται µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Δεν λέω ότι έχει δίκιο η Θάνου, λέω ότι κακώς ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε
και κακώς η Νέα Δηµοκρατία επαναλαµβάνει ένα δεύτερο λάθος.
Και κλείνω µε το σηµαντικό θέµα για εµάς. Είτε αντισυνταγµατικό είτε συνταγµατικό εδώ µέσα, δυστυχώς υποκρινόµεθα όλοι.
Το πρόβληµά τους δεν είναι η Θάνου, δεν είναι το άσυλο, δεν
είναι τίποτα. Είναι η κοµµατική πελατεία, θέλουν να απευθυνθούν
στους ψηφοφόρους τους και να δείξουν ότι συγκρούονται και
ότι γίνεται καλά η δουλειά τους. Αυτά ειλικρινά είναι παλαιοκοµµατισµός και πρέπει να σταµατήσουν εδώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο εκ µέρους του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ σύντοµα βρισκόµαστε στο ίδιο έργο θεατές, µόνο που
άλλαξαν σήµερα οι ρόλοι. Αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα
αυτός καταθέτει ένσταση αντισυνταγµατικότητας και Κυβέρνηση
είναι η Νέα Δηµοκρατία. Τι επιβεβαιώνεται; Ότι το αστικό Σύνταγµα το οποίο υπερασπίζεστε, το κάνετε κουρέλι. Από αυτή την
άποψη, ας έλθουµε στα συγκεκριµένα για τα οποία γίνεται αυτή
η ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Κατ’ αρχάς ο κ. Λοβέρδος έβαλε ένα θέµα, ότι ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» δεν αλλάζει. Φαίνεται αυτό που λέει το ΚΚΕ από την πρώτη
στιγµή, ότι µε την ουσία του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» συµφωνούν όλοι, και
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
τον έφερε.
Και ποια είναι η ουσία του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» η οποία παραµένει;
Η µεγαλύτερη σύµφυση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
µε τους δήµους, η µετατροπή των δήµων σε ανώνυµες εταιρείες,
η µεγαλύτερη οικονοµική αυτοτέλεια των δήµων, άρα το χαράτσωµα στον λαό, η µεγαλύτερη εποπτεία από µεριάς του κράτους στους δήµους, για να εφαρµόσουν τους νόµους µε τα
οικονοµικά παρατηρητήρια και την αποκεντρωµένη διοίκηση.
Από αυτή την άποψη, βρήκατε ζήτηµα για να πιαστείτε. Ποιο
είναι αυτό το θέµα; Ο τρόπος εκλογής και οι πλειοψηφίες. Αυτό
προέρχεται από το ερµαφρόδιτο εκλογικό σύστηµα που έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ, αναλογικό για τους δηµοτικούς και περιφερειακούς συµβούλους και πλειοψηφικό για τους δήµαρχους και τους περιφερειάρχες. Όµως εσείς τι κάνετε; Το πάτε ένα βήµα παραπέρα.
Επί της ουσίας διαµορφώνετε στις επιτροπές πλαστές πλειοψηφίες και µάλιστα µεταφέρετε και αρµοδιότητες. Έτσι, λοιπόν,
εµείς λέµε πολύ καθαρά ότι αυτά τα άρθρα που εισάγει το
Υπουργείο Εσωτερικών το ΚΚΕ τα καταψηφίζει.
Δεύτερο θέµα σε σχέση µε το άσυλο. Είναι πρόσχηµα οι διάφορες παρεµβατικές πράξεις οι οποίες γίνονται, γιατί βεβαίως
το ισχύον νοµικό καθεστώς µπορεί να τις αντιµετωπίσει και δεν
τις αντιµετώπισε. Από αυτή την άποψη, αυτό που λέµε εµείς καθαρά είναι ότι αυτό που θέλει να επιτύχει η Κυβέρνηση είναι η
πολιτική «νόµος και τάξη» µέσα στα πανεπιστήµια, να δείξει δηλαδή αποφασιστικότητα ότι η κυβερνητική πολιτική µετατροπής
των πανεπιστηµίων σε επιχειρήσεις, µεγαλύτερη ασύδοτη δράση
και το άσυλο που έχουν µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι µέσα στα
πανεπιστήµια θα συνεχιστεί. Η υποβάθµιση των πτυχίων, η αποψίλωση των δικαιωµάτων των φοιτητών, η κατεδάφιση της φοιτητικής µέριµνας θα συνεχιστούν. Απέναντι σε αυτά πρέπει να
υπάρχει ένα βουβό, ένα µουγκό φοιτητικό κίνηµα.
Αυτό θέλετε να επιτύχετε και σε αυτόν ακριβώς τον ρόλο άξιο
συµπαραστάτη έχετε τον κ. Βελόπουλο, που προκαλεί κυριολεκτικά, φθάνοντας στο σηµείο να πει να καταργηθούν και οι παρατάξεις οι κοµµατικές, λέει, µέσα στα πανεπιστήµια. Από εκεί
προέρχεται, λέει, η ανοµία. Η ουσία ποια είναι; Ακριβώς να µην
υπάρχει τίποτα, να υπάρχει σιγή νεκροταφείου µέσα στα πανεπιστήµια για την επιβολή του νόµου και της τάξης.
Εµείς λέµε καθαρά ότι πρέπει να αποσύρετε αυτή τη διάταξη.
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Είναι προκλητική διάταξη και βεβαίως θα αντιµετωπιστεί από το
φοιτητικό κίνηµα, από τους εργαζόµενους και τους καθηγητές
µέσα στα πανεπιστήµια. Δεν θα περάσει και το ξέρετε πάρα πολύ
καλά. Σιγή νεκροταφείου δεν θα επιβάλετε. Άρα αποσύρετε τη
διάταξη αυτή. Αν δεν την αποσύρετε, το ΚΚΕ θα καταθέσει αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία.
Τέλος, για την περιβόητη Επιτροπή Ανταγωνισµού. Εδώ Πρωθυπουργοί, κόµµατα και πολιτικοί σφάζονται στην ποδιά της
Θάνου, θα µπορούσε κάποιος να πει! Αλήθεια, τι είδους ανεξάρτητη επιτροπή είναι αυτή; Από ποιον είναι ανεξάρτητη; Δεν διορίζεται; Δεν εξαρτάται εποµένως από αυτούς που τη διορίζουν;
Δεν εφαρµόζει συγκεκριµένες πολιτικές; Σε ποιο νοµικό πλαίσιο
λειτουργεί; Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί. Και
τι θέλει να προασπίσει; Την εξέλιξη του καπιταλισµού. Δηλαδή,
µε συγχωρείτε πάρα πολύ, τι κάνει αυτή η Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας; Εσείς είστε οπαδοί της ελεύθερης αγοράς. Αυτή η
επιτροπή αποτρέπει τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση;
Αποτρέπει την οικονοµική µεγέθυνση; Αφού εκεί οδηγεί η καπιταλιστική αγορά. Στη συγκέντρωση και στη συγκεντροποίηση,
στην οικονοµική µεγέθυνση των επιχειρηµατικών οµίλων. Άρα επί
της ουσίας τι κάνει; Τίποτα απολύτως. Μόνο ορισµένες µικροτροποποιήσεις στα µερίδια αγοράς που ελέγχουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Και πείτε µας όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί,
είχε καµµία επίδραση η λειτουργία της όσον αφορά τις τιµές; Αντιµετώπισε τίποτα; Τις τιµές που καλούνται να πληρώσουν τα
λαϊκά στρώµατα για οποιαδήποτε εµπορεύµατα;
Έβαλε κανένα ζήτηµα; Απλώς κάποια µικροπρόστιµα. Είχε κανένα αποτέλεσµα στις συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι εργαζόµενοι;
Αλήθεια µιλάτε για την «ΑΡΓΟΣ». Ήσασταν κυβέρνηση τέσσερα χρόνια. Είναι υπόθεση τεσσάρων χρόνων αυτή η διαδικασία. Οι απολυµένοι της «ΕΥΡΩΠΗ» τι έγιναν; Τι έκανε το
Υπουργείο Εργασίας για να αντιµετωπίσει αυτή την κατάσταση,
την οποία εσείς χαρακτηρίζεται ως σκάνδαλο; Όµως, όταν ήσασταν στην κυβέρνηση, δεν κάνατε απολύτως τίποτα για να διασφαλίσετε την εργασία στους απολυµένους της «ΕΥΡΩΠΗ» -που
µεταφέρθηκαν οι εφηµερίδες στο «ΑΡΓΟΣ» από τους ιδιοκτήτες
τους- και να υπάρχει συνέχεια στη δουλειά τους.
Από αυτή την άποψη, βεβαίως, ούτε µπορεί να αντιµετωπίσει
το ξεκλήρισµα των αυτοαπασχολούµενων και των επαγγελµατιών.
Άρα, λοιπόν, εµείς λέµε πολύ καθαρά, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι
υποκριτικά όλα αυτά τα ζητήµατα τα οποία τίθενται στα ζητήµατα
τα οποία αφορούν στην αντισυνταγµατικότητα ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Φτάνουµε
στην πλευρά της Πλειοψηφίας. Ποιος εκ των δύο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή ο εισηγητής θα µιλήσει; Ένας θα µιλήσει.
Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Επειδή πρέπει να αποκατασταθούν και ορισµένα πράγµατα µε βάση τον Κανονισµό, ο οποίος
µεταφέρει ανά τους αιώνας ένα πνεύµα κοινοβουλευτισµού που
στηρίζεται στις αρχές της αντιλογίας, της αµεσότητας και της
προφορικότητας, γι’ αυτό ακριβώς, λαµβάνοντας τον λόγο ως
αντιλέγων, θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να απαντήσω σε όσα ζητήµατα ετέθησαν από τους δύο λέγοντες, δηλαδή από τους συναδέλφους οι οποίοι έθεσαν ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
και από την πλευρά του ΚΙΝΑΛ.
Αναφέροµαι αµέσως στο πρώτο θέµα, στο θέµα των διατάξεων αρµοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, που αφορούν
στη λήψη επείγουσας φύσης ρυθµίσεων, τη νοµοθέτηση ρυθµίσεων για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας και της κυβερνησιµότητας στα όργανα και στις αυτοδιοικητικές αρχές που
προέκυψαν από τις εκλογές της 26ης Μαΐου.
Το µείζον ζήτηµα, το µείζον πρόβληµα που καλείται ο νοµοθέτης και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να λύσει, είναι η
ανακολουθία που υπάρχει µεταξύ του γεγονότος ότι, από τη µια
µεριά, η συντριπτική νίκη σε όλες τις εκλογές, σε όλες τις κάλπες
που στήθηκαν στις 26 Μάϊου είναι µε την πλευρά των υποψηφίων
της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι, ενώ ενίκησαν και ενώ είναι υπο-
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χρεωµένοι από την εντολή που πήραν από τον ελληνικό λαό να
εφαρµόσουν το πρόγραµµα µε το οποίο εµφανίστηκαν ενώπιόν
του και ζήτησαν την εµπιστοσύνη του, δεν µπορούν αντικειµενικά
να το κάνουν, γιατί η εφαρµογή του ν.4555/2018, µε τη ρύθµιση
που αφορά στον τρόπο ανάδειξης των οργάνων της αυτοδιοίκησης µε το σύστηµα της απλής και ανόθευτης αναλογικής, τους
στερεί αυτή τη δυνατότητα. Αυτή είναι η πρώτη, η βασική, η θεµελιώδης αντινοµία που παραλύει κάθε λειτουργία αυτοδιοίκησης στον χώρο της διοίκησης.
Κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει αυτοδιοικητικό κράτος. Υπάρχει µορφή διοίκησης, δηλαδή υπάρχει ένα διοικητικό σύστηµα
που υπάγεται στο εν ευρεία εννοία κράτος και το οποίο λέγεται
αυτοδιοίκηση.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εδώ, µε αυτές τις ρυθµίσεις τι κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών; Προσπαθεί να αποκαταστήσει µια οµαλή, βιώσιµη και λειτουργική σχέση ανάµεσα σε αυτά τα διεστώτα. Το
επιτυγχάνει, υποδεικνύοντας τις συγκεκριµένες διατάξεις. Ποιες
είναι αυτές οι διατάξεις;
Πρώτον, η θέσπιση της δυνατότητας για σύµπραξη περισσοτέρων παρατάξεων, µεταξύ των οποίων υποχρεωτικά περιλαµβάνεται η παράταξη του δηµάρχου που ενίκησε, για να έχουµε
διαµόρφωση ευρύτερων πλειοψηφιών που θα δώσουν τη δυνατότητα της εφαρµογής αυτού του προγράµµατος που ενέκρινε
ο λαός να γίνει πρόγραµµα εξουσίας, δηλαδή να γίνει πολιτικήαυτοδιοικητική.
Το δεύτερο, είναι η εξασφάλιση της πλειοψηφίας και στα όργανα του δήµου και στα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στον
δήµο. Αυτό είναι αυτονόητο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής,
αποδεχόµενη πλήρως αυτή ακριβώς την νοοτροπία αφήνει να
κυλήσει µε βάση το λογισµό που έχει πλέον παγιωθεί στη νοµολογία του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου του Συµβουλίου
της Επικρατείας και αφορά τις περιπτώσεις των αποφάσεων του
Συµβουλίου της Επικρατείας 3684, 3685, 3686, 3687 του 2009
που αυτές οι αποφάσεις τι είπαν; Είπαν ότι µε το άρθρο 102 του
Συντάγµατος καθιερώνεται το αντιπροσωπευτικό σύστηµα στην
τοπική αυτοδιοίκηση.
Αντιπροσωπευτικό σύστηµα για να υπάρχει, λοιπόν, κυρίαρχο
στοιχείο είναι η δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Και για να υπάρχει
δηµοκρατική νοµιµοποίηση και για να υπάρχει λειτουργία στο
πλαίσιο αυτής της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να εκπληρώνει την αποστολή της, ποια είναι η
αποστολή της; Η αποστολή της είναι η διοίκηση των τοπικών
υποθέσεων. Και πώς γίνεται η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων;
Με λήψη αποφάσεων που παίρνουν τα όργανα που εκλέχτηκαν,
συγκροτήθηκαν και λειτουργούν µετά τις νέες εκλογές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή, λοιπόν, τη λειτουργία την οµαλοποιούνται γιατί µε τον
τρόπο που έχει γίνει η κατανοµή των εδρών στα όργανα τα αυτοδιοικητικά δεν µπορεί να υπάρξει περίπτωση και δυνατότητα
λήψης αποφάσεων. Αυτή ακριβώς την περίπτωση την εξηγεί ο
νοµοθέτης, την εξηγεί και το Συµβούλιο της Επικρατείας και µάλιστα την έχει εξηγήσει επαρκώς και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, µε ποιες συγκεκριµένες σκέψεις; Είναι πολύ απλές.
Λέει, λοιπόν, ότι ο νοµοθέτης κατά τη διαµόρφωση και την
εκλογή του συστήµατος του εκλογικού θα πρέπει να δεσµεύεται
–έχει ευρύ περιθώριο κινήσεων λαµβάνοντας υπ’ όψιν βέβαια τις
πολιτικές και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν- και οφείλει να λάβει υπ’ όψιν του, πρώτον, την αρχή του άρθρου 4 και
του 5, δηλαδή την αρχή της ισότητας του δικαιώµατος της
ψήφου, την αρχή της ευρύτερης δυνατής λαϊκής εκπροσώπησης
βεβαίως, αλλά και την αρχή του άρθρου 25 που είναι η αρχή της
αναλογικότητας.
Αυτή ακριβώς η σύνθεση των δύο αρχών, που φαινοµενικά αντιφάσκουν, µας οδηγεί στην εξής λύση, ότι είναι δυνατοί οι περιορισµοί στην αρχή της ευρύτερης δυνατής λαϊκής
εκπροσώπησης, δηλαδή µπορεί να τεθούν όρια στον τρόπο µε
τον οποίον αναδεικνύονται τα όργανα δηµοκρατικά, αλλά αυτοί
οι περιορισµοί θα πρέπει να εξυπηρετούν δύο προϋποθέσεις.
Η πρώτη είναι ότι θα πρέπει να επιδιώκουν έναν θεµιτό από
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συνταγµατικής πλευράς σκοπό και έχει κριθεί θεµιτός ο σκοπός
αυτός µε την πληθώρα των αποφάσεων του Δικαστηρίου του
Συµβουλίου της Επικρατείας, όπου έχει επανειληµµένως κριθεί
ότι η διαµόρφωση του εκλογικού συστήµατος κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να αποσκοπεί στη δηµιουργία ισχυρής και αποτελεσµατικής αυτοδιοίκησης τα όργανα που προέρχονται από τις εκλογές
είναι θεµιτός συνταγµατικός σκοπός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µε αυτό ολοκληρώνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, εντάξει, έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µην κάνετε εκµετάλλευση της προσωπικής φιλίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, δύο µέτρα και δύο σταθµά. Ένα
µέτρο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και η δεύτερη περίπτωση ως
προς τα αποτελέσµατα, είναι το να υπάρχει εύρυθµη λειτουργία
αυτών των οργάνων, δηλαδή να είναι αποτελέσµατα που δεν
είναι δυσανάλογα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. Αυτά τα έχει πει
το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Και το τελευταίο, όσον αφορά τα θέµατα που έχουν σχέση µε
τη διαµόρφωση και τις αρµοδιότητες που υπάρχουν στην οικονοµική επιτροπή και στην επιτροπή εδώ υπάρχει και αυτό το θέµα
και το λέει καθαρά το Συµβούλιο της Επικρατείας. Θα πρέπει η
κατανοµή των εδρών, η συγκρότηση αλλά και η λειτουργία των
οργάνων, να αποτυπώνει και να έχει αναγωγή στη λαϊκή βούληση.
Η λαϊκή βούληση, λοιπόν, είπε ότι δήµαρχος στη Θεσσαλονίκη
πρέπει να είναι ο τάδε. Αυτός ο τάδε όµως, που εξελέγη και πέτυχε, έχει οκτώ έδρες στις σαράντα οκτώ. Ε, πώς είναι δυνατόν
από τη λειτουργία των οργάνων να προκύψει απόφαση, δηλαδή
να προκύψει διοίκηση που επιβάλλει το άρθρο 102 του Συντάγµατος για την επίλυση και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τζαβάρα, κλείστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχω άλλα δύο θέµατα.
(Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, όχι. Θα κλείσετε,
κύριε Τζαβάρα. Μιλάτε εννέα λεπτά αντί για πέντε. Τώρα παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τότε, κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν µπορώ να µιλάω µε άγχος. Να σας πω …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά ο Κανονισµός τον οποίο επικαλεστήκατε τρεις φορές, είναι σαφής. Τα
ίδια έκανα και στους προηγούµενους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ωραία. Καµµία αντίρρηση.
Αυτά ακριβώς που ανέφερα τώρα τα είχε πει η Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής και στην ψήφιση του νοµοσχεδίου που τελικώς έγινε ο ν.4555/2018. Τα έλεγα τότε ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος στους κυρίους συναδέλφους, αλλά δεν είχαν
σκοπό να κάτσουν να συζητήσουν µαζί µας για να βρούµε τις καλύτερες προϋποθέσεις και τις καλύτερες διαδικασίες για να διευκολύνουµε τη λαϊκή ετυµηγορία και την έκφραση της λαϊκής
βούλησης, ώστε να έχουµε βιώσιµες λύσεις στην κατεύθυνση
της διοίκησης των τοπικών υποθέσεων µέσω των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεων και των δύο θεσµών. Επιφυλάσσοµαι και τελειώνω- να αναπτύξω τις απόψεις µου …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στην οµιλία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: … για το άρθρο 64 και το άρθρο
101 στην οµιλία που θα κάνω τώρα αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Ευχαριστώ.
Εκ µέρους της Κυβέρνησης έχει τον λόγο ο Υφυπουργός κ. Λιβάνιος. Εσείς είστε τεχνοκράτης. Ελπίζω ένα πεντάλεπτο να είναι
αρκετό. Όχι ότι δεν θα έχετε ανοχή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Μία
µικρή ανοχή ίσως χρειαστεί.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον λόγο µετά.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκ µέρους της Κυβέρνησης ένας θα µιλήσει. Ο αντιλέγων είναι ένας. Ξεκάθαρα
πράγµατα µε βάση τον Κανονισµό.
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…

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Για το άρθρο 64, κύριε Πρόεδρε

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας είδα, καθίστε
κάτω. Στο τέλος χαριστικά λόγω τού ότι είστε για πρώτη φορά
στα έδρανα θα λάβετε τον λόγο, αλλιώς µε βάση τον Κανονισµό
δεν µπορείτε να έχετε τον λόγο και το ξέρει η κ. Σακοράφα που
είναι παλιά. Όµως, υποσχέθηκα ότι θα σας δώσω τον λόγο µετά
τον Υπουργό. Εποµένως µη σηκώνεστε όρθια.
Κύριε Λιβάνιε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά τη διήµερη συζήτηση στην
επιτροπή για το νοµοσχέδιο που συζητάµε, ήταν αναµενόµενο
ότι σήµερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα κατέθετε ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Ήταν αναµενόµενο και αυτό µας δίνει µια
ευκαιρία να συζητήσουµε επί της ουσίας στο πλαίσιο της συνταγµατικότητας τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Δεν κάνουµε
απολύτως τίποτα από το να βοηθήσουµε, να δώσουµε τα εργαλεία σε αυτόν που εξέλεξε ο λαός να ασκήσει την πολιτική του.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τη δική µας ένσταση δεν τη λαµβάνετε υπ’ όψιν σας;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Βεβαίως, κύριε Λοβέρδε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, όχι διάλογος. Μην απαντάτε, κύριε Λιβάνιε.
Κύριε Λοβέρδε, σας παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Εκτός
από τα δηµοτικά συµβούλια, ο λαός εξέλεξε και τους δηµάρχους. Αν ρωτήσω οποιονδήποτε Βουλευτή, οποιονδήποτε πολίτη
ποιος κέρδισε στην Αθήνα, θα πει: «ο Μπακογιάννης», δεν θα πει:
«Η Αθήνα Ψηλά»». Εάν ερωτηθούν ποιος κέρδισε στην Πάτρα,
θα πουν: «ο Πελετίδης». Αν ερωτηθούν ποιος κέρδισε στη Θεσσαλονίκη, θα πουν: «ο Ζέρβας». Το αιρετό µονοπρόσωπο όργανο
που κρίνεται κατ’ εξοχήν για την πολιτική του είναι ο δήµαρχος.
Είπε ο κ. Πολάκης σε κάποια συζήτηση που είχαµε στην επιτροπή …
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εάν επρόκειτο να
συµφωνείτε, δεν θα κάνατε ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Κατόπιν τούτου, γιατί µιλάτε τώρα;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Άλλο η εικόνα και άλλο αυτό που λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίστε, κύριε Λιβάνιε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Είπε κάποια στιγµή ο κ. Πολάκης στην επιτροπή ότι ο δήµαρχος είναι
κατ’ απονοµή εκτελεστικό όργανο. Κατ’ αρχάς, δεν µπορώ να
φανταστώ ότι ο κ. Πολάκης, που είχε εκλεγεί µε 60% το ’10 και
µε 100% το ’14, είναι κατ’ απονοµή εκτελεστικό όργανο. Ο δήµαρχος είναι αιρετό µονοπρόσωπο όργανο που είναι υπεύθυνος
για να εφαρµόσει την πολιτική στο πλαίσιο του νόµου και των κανόνων.
Επειδή τέθηκαν θέµατα, το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει
βγάλει µια σειρά αποφάσεων. Τη µία τη µνηµόνευσε ο κ. Τζαβάρας, η οποία λέει: «Απόφαση 3684/2009. Από την ισχύ του Συντάγµατος του ’75 ο νοµοθέτης επεδίωξε την εξασφάλιση της
εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των δήµων».
Απόφαση 702/2019. Λέει µεταξύ άλλων: «Εξάλλου δεν κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα η σύσταση στους ΟΤΑ συγκεκριµένων οργάνων ούτε η άσκηση απ’ αυτά ενός ελαχίστου
αποφασιστικών ή γνωµοδοτικών αρµοδιοτήτων. Τα οργανωτικά
αυτά ζητήµατα ανήκουν στην ευχέρεια του κοινού νοµοθέτη».
Απόφαση –πρόσφατη, επίσης- 15/2015, επειδή µιλούσατε
πολύ για τη «χάρτα» της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λέει αυτή η απόφαση: «Και τούτο διότι, στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του
ίδιου χάρτη, ορίζεται ότι η διοικητική αυτοτέλεια υπό την έννοια
της εξουσίας του ΟΤΑ να καθορίζει τις εσωτερικές του δοµές,
ευρίσκει όριο στον νόµο, υπό την επιφύλαξη του οποίου τελούν».
Αυτές και τις τρεις αποφάσεις ενδεικτικά τις έχει πάρει το Συµβούλιο της Επικρατείας.
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Μίλησε ο κ. Τζανακόπουλος για τις συµπράξεις. Οι συµπράξεις, όπως λέει καθαρά το άρθρο, µπορούν πάνω από το τραπέζι,
όχι κάτω το τραπέζι, να συµφωνήσουν οι παρατάξεις, να κάνουν
ένα κοινό σχέδιο διοίκησης του δήµου και να λογίζονται σαν ενιαία παράταξη για τις ανάγκες του συγκεκριµένου νόµου. Διατηρούν την αυτοτέλειά τους, διατηρούν τα προσωπικά τους
χαρακτηριστικά, αλλά επειδή οι νόµοι που διέπουν την αυτοδιοίκηση, όπως ο ν.3463, όπως ο ν.3852, όπως και ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
µιλάνε για παράταξη του δηµάρχου, εννοείται ότι αυτές που συµπράττουν είναι η παράταξη του δηµάρχου. Ποιο νόηµα έχει να
κάνουµε το ίδιο για τις παρατάξεις που είναι στην αντιπολίτευση;
Μιλήσατε για την απλή αναλογική. Σας αναφέρω τις ακόλουθες περιπτώσεις: Στον Δήµο Ηλιούπολης ο κ. Χατζηδάκης πήρε
έξι στους σαράντα ένα. Στον Δήµο Θεσσαλονίκης πήρε επτά
στους σαράντα εννιά ο κ. Ζέρβας. Στον Δήµο Πύργου ο κ. Αντωνακόπουλος, στέλεχος του ΚΙΝΑΛ, πήρε εννιά στους τριάντα
τρεις. Στον Δήµο Δοµοκού ο κ. Λιόλιος πήρε δώδεκα στους είκοσι επτά, 49,5% ο απερχόµενος δήµαρχος, 42% στον πρώτο
γύρο ο κ. Λιόλιος. Πείτε µου, αυτός ο άνθρωπος πώς θα κυβερνήσει; Πώς θα διοικήσει τον δήµο; Πώς θα πάρει µια απόφαση;
Το αποκορύφωµα: Στον Δήµο Ορεστιάδας είχαµε από τον πρώτο
γύρο εκλογή µε ποσοστό 50,02%. Εξέλεξε ο λαός από τον πρώτο
γύρο. Του έδωσε απόλυτη πλειοψηφία. Δήµαρχος εκλέχθηκε ο
κ. Μαυρίδης και έχει δεκαέξι στους τριάντα τρεις. Του λείπει
ένας για να έχει πλειοψηφία. Τι θα πούµε σε αυτόν τον άνθρωπο;
Πήγαινε παρακάλα αυτούς που κέρδισες από την πρώτη Κυριακή
να συµπράξουν;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεύτερον, επειδή είδα ότι το µελετάγατε, στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής λέει για τον τρόπο εκλογής
της επιτροπής. Είναι ένα από τα άρθρα για το οποίο τέθηκε το
θέµα συνταγµατικότητας. Δηµιουργεί προβληµατισµό για τον
προτεινόµενο τρόπο συγκρότησης. Πρέπει, όµως, να σταθµιστεί
εάν ο συνταγµατικός θεµιτός σκοπός δηµιουργίας ισχυρών και
αποτελεσµατικών αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης υπηρετείται
από τη διάταξη ουσιαστικά που έρχεται στη Βουλή ενώπιόν σας.
Η Κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτό υπηρετείται.
Επίσης, άκουσα µε πολλή προσοχή τον κ. Λοβέρδο. Άκουσα
να λέει ότι ξαφνικά έµαθε ότι αλλάζει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». Σε συνέδριο της ΚΕΔΕ, στο «Caravel», πρόσφατα υπήρξε απόφαση ξεκάθαρη κατά της απλής αναλογικής. Αναφέροµαι στο διοικητικό
συµβούλιο της ΚΕΔΕ στις 31 Ιουλίου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το καταργήσατε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το καταργήσατε; Τι λέτε, κύριε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ήταν
µια απόφαση την οποία επί της αρχής τη δέχτηκε το αυτοδιοικητικό κίνηµα, το οποίο λέει ότι οι διατάξεις αυτές είναι στη σωστή
κατεύθυνση και ουδείς εκ των δηµάρχων που πρόσκεινται στο
ΚΙΝΑΛ είχαν οποιαδήποτε σοβαρή αντίθεση, ιδίως για τη συνταγµατικότητα των διατάξεων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Με άλλους µιλούσατε. Μεταµφιεσµένοι είναι αυτοί.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Καθόλου µεταµφιεσµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας τους χαρίζουµε τους µεταµφιεσµένους της Δεξιάς!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν αφήνετε να γίνει η διαδικασία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
βλέπω αύριο στις δώδεκα να τελειώνουµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κλείνοντας, άµα θέλουµε πραγµατικά να συζητήσουµε και τη συνταγµατικότητα µιας διάταξης, να συζητήσουµε για αυτό που έγινε
πέρυσι το καλοκαίρι. Δηµιουργήθηκε ένας οιονεί βαθµός, τρίτος
βαθµός αυτοδιοίκησης, παρά τη ρητή πρόβλεψη συντάγµατος
που µιλάει για δύο βαθµούς. Τι κάνατε; Πήρατε τις τοπικές κοινότητες, τις βάλατε σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, προσπαθήσατε
να τους δώσετε αρµοδιότητες, τις αποσυνδέσατε από τους συνδυασµούς που µετέχουν στον δήµο, λες και είναι κάτι ανεξάρτητο και κάτι το οποίο δεν συνδέεται µε την ευρύτερη δηµοτική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολιτική. Αυτό ναι, ήταν αντισυνταγµατικό.
Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Κεραµέως, καθίστε παρακαλώ κάτω. Μιλάµε για το θέµα της αντισυνταγµατικότητας. Ο Κανονισµός είναι εδώ. Μιλάει ένας από την
Κυβέρνηση για την αντισυνταγµατικότητα. Στην τοποθέτηση που
θα κάνετε στην οµιλία σας, θα απαντήσετε και για αυτό που θέλετε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία είναι συγκεκριµένη...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακούστε τι σας λέω.
Η διαδικασία είναι όπως την λέω. Προφανώς, επειδή έγινε ...
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν µπορείτε να µιλάτε όταν µιλάει ο Προεδρεύων! Ό,τι ισχύει για τους Βουλευτές,
ισχύει και για τους Υπουργούς!
Επειδή, όµως, όλοι έβαλαν το θέµα του ασύλου, εάν έχω τη
σύµφωνη γνώµη της Αίθουσας, για τρία λεπτά να δώσω τον λόγο
στην κ. Κεραµέως να µιλήσει για το άσυλο µόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Την έχετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μετά εάν θέλετε κάτι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της διαδικασίας θα
ήθελα να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Τζανακόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η Κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να τοποθετηθεί για το ζήτηµα του ασύλου, όπως επίσης
είχε τη δυνατότητα να τοποθετηθεί και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Πλειοψηφίας. Επέλεξαν να µην το κάνουν.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Δεν θέλετε να µε ακούσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην απαντάτε στον
κ. Τζανακόπουλο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει αντίρρηση από τη δική µας πλευρά, αν και πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έγκειται πέραν των ορίων
του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Νοµίζω ότι το είπα
από µόνος µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κοιτάξτε. Στα προηγούµενα τεσσεράµισι χρόνια, που είχαµε και πάρα πολλά προβλήµατα και πολλές
συγκρούσεις δεν ξεπέρασαν τις επτά φορές οι ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας οι δικές µας. Τα δικαστήρια αποφάσισαν είκοσι πέντε νοµούς ότι είναι αντισυνταγµατικοί.
Εµείς δεν κάναµε κατάχρηση και πάντα, κύριε Πρόεδρε, παρακολουθούσαµε τις διαδικασίες όπως τις διηύθυνε ο Πρόεδρος
της Βουλής, εσείς δηλαδή σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο εκάστοτε Προεδρεύων, όχι εγώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο εκάστοτε.
Έδιναν µια άνεση χρόνου, όπως πήραµε και εµείς σήµερα,
αλλά από εκεί και πέρα η κατάχρηση της παρέµβασης της Κυβέρνησης σε σχέδιο νόµου που κρίνει η Βουλή αν είναι ή δεν
είναι συνταγµατικό δεν µπορεί να γίνει. Εγώ διαφωνώ.
Γιατί διαφωνώ; Όχι γιατί δεν θέλω να ακουστούν οι απόψεις
τους, αλλά γιατί και ο κ. Τζαβάρας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, και ο Υπουργός κ. Λιβάνιος εξήντλησαν το χρόνο που είχαν
για ένα από τα τρία θέµατα, δεν µίλησαν για τα άλλα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνουµε τώρα
δεύτερο κύκλο τοποθετήσεων. Παρακαλώ ηρεµήστε. Ολοκληρώστε, κύριε Λοβέρδο.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί η Κυβέρνηση για ένα θέµα που αφορά µόνο τη Βουλή και
όχι την Κυβέρνηση που υπάρχει Βουλευτής της Πλειοψηφίας και
που τοποθετήθηκε Υπουργός πρέπει να ακούσουµε και δεύτερον; Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ούτως ή άλλως από
τη στιγµή που µπορώ να βάλω το θέµα στην Ολοµέλεια, η Ολοµέλεια θα αποφασίσει για τα δύο, τρία λεπτά.
Καθίστε κάτω, κυρία Κεραµέως, δεν ήρθε η ώρα σας ακόµα.
Καθίστε, µη στέκεστε όρθια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τζαβάρα, δεν
έχετε τον λόγο γιατί τον ζητάει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του κόµµατός σας.
Ορίστε, κύριε Μπούγα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Θα µιλήσω µε βάση τη διάταξη του άρθρου...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μιλάµε για το συγκεκριµένο θέµα αν είστε υπέρ τού να µιλήσει η κ. Κεραµέως ή όχι
για τίποτα άλλο. Είµαι σαφής. Για τα άλλα όλα µίλησε ο κ. Τζαβάρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Παραχωρώ τη δυνατότητα που έχω να
µιλήσω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, γιατί έχω τη δυνατότητα, ο κ. Τζαβάρας µίλησε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, δεν την έχετε
τώρα που µιλάµε για την αντισυνταγµατικότητα, την έχετε µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε,
παραχωρώ τη δυνατότητα και είµαι υπέρ του να µιλήσει η κυρία
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Ευχαριστώ
πολύ.
Πριν θέσω, λοιπόν, το θέµα στην Ολοµέλεια επειδή έχω υποσχεθεί και νοµίζω δεν έχει κανείς σας αντίρρηση έστω µε καθυστέρηση να δώσω τον λόγο στην κ. Αγγελική Αδαµοπούλου από
το ΜέΡΑ25.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ να είστε
συνεπής στον χρόνο, γιατί γίνεται κατά παρέκκλιση η τοποθέτησή σας.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζητώ συγγνώµη για την καθυστέρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν χρειάζεται συγγνώµη.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Συµφωνούµε µε την ένσταση για
το άρθρο 1 σχετικά µε τους ΟΤΑ. Θεωρούµε ότι παραβιάζει τη
δηµοκρατική αρχή του άρθρου 1 παράγραφος 3 µε την παρεµβολή ενός νόµου ανάµεσα στη λαϊκή εντολή και στην ανάδειξη
αποφασιστικών οργάνων, όπως επίσης και ως προς τη µεταβίβαση αποφασιστικών αρµοδιοτήτων από τα δηµοτικά συµβούλια
στην οικονοµική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής.
Σχετικά µε το άσυλο, όπως τοποθετήθηκα στην πρώτη οµιλία
µου...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κάντε ησυχία, σας
παρακαλώ! Όποιος θέλει κουβέντα ας βγει έξω από την Αίθουσα!
Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορεί το άσυλο να µην προβλέπεται από το άρθρο 16 του Συντάγµατος, όµως αποτελεί µία
οιονεί συνταγµατική επιταγή, η οποία προκύπτει από το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων.
Θεωρούµε ότι η αντιµετώπιση φαινοµένων παραβατικότητας
είναι ένα απλό πρόσχηµα, διότι αν υπήρχε η πολιτική βούληση
για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας, αντίστοιχα σε χώρους εκτός πανεπιστηµίων θα είχαν αντιµετωπιστεί τα φαινόµενα
αυτά, όπως για παράδειγµα η διακίνηση ναρκωτικών, η οποία
πολλές φορές λαµβάνει χώρα ενώπιον των αστυνοµικών οργάνων. Κι έχουµε υπάρξει µάρτυρες πολλοί σε αυτά τα περιστατικά.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η αστυνοµία κατ’ αρχάς δεν έχει την
απαιτούµενη κατάρτιση προκειµένου τέτοια απλά φαινόµενα, τα
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πληµµεληµατικά όχι τα κακουργηµατικά, να τα αντιµετωπίσει µε
τρόπο ώστε να µην προβεί σε κατάχρηση εξουσίας και σε αυθαίρετες συλλήψεις. Για παράδειγµα, αν υπάρχει µια απλή ιδεολογική αντιπαράθεση µεταξύ δύο συµφοιτητών τι θα γίνει; Θα
υπάρχουν απλά καταδότες, θα καλούν την αστυνοµία και τι θα
ακολουθεί µετά;
Θεωρούµε, ως ΜέΡΑ25 ότι πρέπει να υπάρξει µια ειδική
οµάδα, µια περιφρούρηση η οποία να είναι αποκλειστικά µέσα
στο πλαίσιο του πανεπιστηµίου, κατηρτισµένη, ώστε να αντιµετωπίζει τέτοια φαινόµενα µε τρόπο που δεν θα παραβιάζεται η
ακαδηµαϊκή ελευθερία αντίστοιχα.
Τέλος, ως προς το άρθρο 101 συµφωνούµε γενικά µε το ασυµβίβαστο, αλλά θεωρούµε ότι πράγµατι πρόκειται για µια φωτογραφική διάταξη, διότι όπως τόνισε και η ίδια Επιτροπή
Ανταγωνισµού µια αντίστοιχη διάταξη δεν προβλέπεται για τις
υπόλοιπες είκοσι ανεξάρτητες αρχές. Δεν θα έπρεπε να δοθεί
αναδροµική ισχύς. Πλήττεται το δηµόσιο συµφέρον –και συµφωνούµε σε αυτό µε την κ. Θάνου- γιατί εκτός των άλλων το αντικείµενο αυτής της επιτροπής είναι η αποκάλυψη διαφόρων
φαινοµένων, τα οποία κινδυνεύουν να παραγραφούν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μετά την τοποθέτηση
του κ. Τζανακόπουλου, που τον ευχαριστώ γιατί διευκολύνει το
Προεδρείο, και την τοποθέτηση του κ. Μπούγα, η Βουλή µε µεγάλη πλειοψηφία αποφασίζει να δώσει για τρία λεπτά µόνο τον
λόγο στην κ. Κεραµέως για να µιλήσει για το θέµα αντισυνταγµατικότητας του άρθρου για το άσυλο και µόνο.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ολοµέλεια
για την παραχώρηση αυτή.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό για λόγους συνταγµατικής τάξης να
υπάρχει τοποθέτηση της Κυβέρνησης πάνω σε ένα µείζον θέµα
αναφορικά µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος, που αφορά στο εν
λόγω άρθρο 64 του νοµοσχεδίου.
Δύο σηµεία, κυρίες και κύριοι.
Πρώτον, το Σύνταγµα στο άρθρο 16 προστατεύει την ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Τι σηµαίνει
αυτό; Σηµαίνει ελευθερία καθενός µέλους της πανεπιστηµιακής
κοινότητας να συµµετέχει στην έρευνα και τη διδασκαλία αναπτύσσοντας µε αυτόν τον τρόπο την προσωπικότητά του. Σήµερα που µιλάµε αυτή η συνταγµατική επιταγή δεν είναι στην
πράξη κατοχυρωµένη. Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει απόλυτη ελευθερία στη διακίνηση ιδεών στο πανεπιστήµιο, επειδή ακριβώς υπάρχουν έκνοµες ενέργειες, οι οποίες περιορίζουν αυτή τη
συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία.
Σηµείο δεύτερο. Ακαδηµαϊκό άσυλο; Τι είναι το ακαδηµαϊκό
άσυλο; Είναι ένα πλέγµα ειδικότερων θεσµικών εγγυήσεων για
την ακώλυτη άσκηση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Δεν κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα.
Αγαπητέ, κύριε Τζανακόπουλε, όχι µόνο δεν κατοχυρώνεται
αλλά σας προτρέπω να ανατρέξετε στα Πρακτικά της Βουλής,
της τότε Βουλής. Εκεί θα δείτε ότι οι αγορητές της µειοψηφίας
είχαν προτείνει να κατοχυρωθεί συνταγµατικά το άσυλο. Αυτό
όµως δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία. Άρα ρητά δεν κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα.
Υπάρχει όµως κι άλλη µια διάταξη στο Σύνταγµα, το άρθρο
25.1 του Συντάγµατος. Τι προβλέπει το άρθρο 25.1; Ότι τα κρατικά όργανα οφείλουν να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων και των
αρχών του κοινωνικού κράτους δικαίου. Προσέξτε. Αυτό δεν
είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους. Είναι υποχρέωση του
κράτους. Κάποια απ’ αυτά που σας λέω επισηµαίνονται και από
την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, για δύο λόγους η Κυβέρνηση σήµερα µπορεί να φέρει τη συγκεκριµένη διάταξη του άρθρου 64,
η οποία είναι πλήρως συνταγµατική. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο
λόγοι;
Πρώτον, το άρθρο 16 για να κατοχυρώσει ακριβώς την ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Γιατί σήµερα
έκνοµες ενέργειες που λαµβάνουν χώρα εντός των πανεπιστη-
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µιακών ιδρυµάτων περιορίζουν αυτή τη συνταγµατικώς κατοχυρωµένη ελευθερία.
Ο δεύτερος λόγος είναι το άρθρο 25.1 του Συντάγµατος. Γιατί
το κράτος, κυρίες και κύριοι, έχει την υποχρέωση να διαφυλάξει
την προστασία στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια.
Και την υποχρέωση αυτή την έχει το κράτος και όχι το πανεπιστήµιο. Το αυτοδιοίκητο του πανεπιστηµίου υπάρχει και είναι και
αυτό συνταγµατικά κατοχυρωµένο. Όµως, κατά πάγια νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας, το αυτοδιοίκητο αφορά τις
υποθέσεις του ίδιου του πανεπιστηµίου -και όπως η νοµολογία
του Σ.τ.Ε. ορίζει- δηλαδή, το δικαίωµα να επιλέγουν όργανα διοίκησης, το προσωπικό τους, να καταρτίζουν προγράµµατα
σπουδών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όπως, λοιπόν, επισηµαίνει και η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής, στον νοµοθέτη, δηλαδή, στη Βουλή ανήκει η διάρθρωση
του συστήµατος προστασίας κατά τρόπο που να διασφαλίζεται
η ανεµπόδιστη άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Οφείλει, λοιπόν, ο νοµοθέτης να φροντίσει ούτως ώστε να µπορεί να
υπάρχει ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής για το θέµα σσυνταγµατικότητος που ετέθη.
Στους δύο υπογράφοντες κάνω την εξής πρόταση: Επειδή
υπάρχουν δύο άρθρα στα οποία συµπίπτετε, να κάνουµε κατ’
αρχάς για τα δύο άρθρα ψηφοφορία. Γιατί αντιλήφθηκα, κύριε
Λοβέρδο, ότι στα υπόλοιπα έχετε άλλη θέση. Αντί, λοιπόν, για
µία έγερση να κάνουµε δύο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αν συµφωνούµε και µε το άρθρο 12,
να κάνουµε µία και για το άρθρο 12, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτά που υπογράφει
ο κ. Τζανακόπουλος είναι τα άρθρα 1, 2, 3, 64,101. Αυτά που υπογράφετε εσείς, κύριε Λοβέρδο, είναι τα άρθρα 2, 3 και 12. Στα
άρθρα 2 και 3 συµπίπτετε. Άρα κάνω πρώτα µία κοινή ψηφοφορία για τα άρθρα 2 και 3 και µία δεύτερη για τα υπόλοιπα τρία
άρθρα που έχει υποβάλει ο κ. Τζανακόπουλος και για τα οποία
εσείς έχετε άλλη άποψη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή είναι λίγο µπερδεµένη η ψηφοφορία, να αιτιολογήσουµε την ψήφο µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν είναι µπερδεµένη, είναι ξεκάθαρη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω επειδή είναι ενιαία
διάφορα θέµατα, εµείς θέλουµε να αιτιολογήσουµε την ψήφο
µας. Στα άρθρα 1, 2, 3 και 12 και 64 ψηφίζουµε «υπέρ» της αντισυνταγµατικότητας και στο άρθρο 101 απέχουµε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, καταγράφηκε
στα Πρακτικά. Ξέρετε, όµως, ότι η διαδικασία είναι αλλιώς.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, δηλαδή, ότι τα άρθρα 2 και 3 δεν είναι σύµφωνα µε το Σύνταγµα,
παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Καθίστε, κύριοι συνάδελφοι. Αυτά µην τα φωνάζετε σε παλιό
Βουλευτή. Αφήστε τα τώρα, γιατί υπάρχει κι άλλος δρόµος.
Πάµε τώρα στα υπόλοιπα άρθρα 1, 64 και 101 του κ. Τζανακόπουλου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ξεχωριστά η διαδικασία,
ένα, ένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, δεν είναι η διαδικασία, κύριε Τζανακόπουλε, για ένα, ένα. Ό,τι ακολουθούσαµε
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επί εκατόν πενήντα χρόνια, αυτά θα ακολουθήσουµε και τώρα.
Δεν θα τα αλλάξουµε. Εισηγηθείτε µε τον εκπρόσωπό σας στην
Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής αλλαγές και εάν η Επιτροπή
Κανονισµού το αλλάξει, τότε ευχαρίστως να το κάνουµε ένα, ένα
όπως κάνουµε στα νοµοσχέδια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε, κύριε Τζανακόπουλε; Όταν αρχίζει η ψηφοφορία, παρεµβάσεις δεν γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, όµως, έχετε τον λόγο για µισό λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προηγουµένως, κύριε Πρόεδρε, σας διευκόλυνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γι’ αυτό και εγώ σας
δίνω τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ1: Και λέω, λοιπόν, ότι ζητώ
να διευκολύνετε και εσείς και να επιτρέψετε να γίνει η ψηφοφορία για κάθε άρθρο ξεχωριστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, αυτό δεν είναι
θέµα καλοσύνης του Προεδρεύοντος. Είναι θέµα τήρησης του
Κανονισµού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και το προηγούµενο ήταν.
Σας ζητώ, λοιπόν, να διευκολύνετε και τουλάχιστον για το
άρθρο 64 να θέσετε διαφορετική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν µπορεί να γίνει
αυτό.
Άρα, για τα υπόλοιπα τρία άρθρα είναι η δεύτερη και τελική
ψηφοφορία.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, δηλαδή, ότι τα άρθρα 1, 64 και 101 δεν είναι σύµφωνα µε το Σύνταγµα, παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση)
Είναι ακόµα προφανέστερο ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος
αριθµός Βουλευτών από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της
Βουλής.
Συνεπώς και η δεύτερη ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό προχωρούµε
επί του νοµοσχεδίου.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο, µετά την απόφαση την οποία έλαβαν
η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης και η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού συζητείται µε τη
διαδικασία του επείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 5 του Συντάγµατος και το άρθρο 110 του Κανονισµού της
Βουλής.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 1ης Αυγούστου 2019, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
έως δύο συνεδριάσεις. Σας λέω εκ των προτέρων ότι βάσει του
αριθµού των συναδέλφων που γράφτηκαν, οι συνεδριάσεις θα
είναι δύο, ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.
Επί της βασικής αυτής πρότασης υπάρχει διαφωνία;
Απ’ ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει διαφωνία.
Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε.
Απλά υπενθυµίζω τώρα, για να κάνουµε και µία συµφωνία πριν
ανέβει ο πρώτος οµιλητής στο Βήµα, ότι λόγω του επείγοντος οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, µε βάση πλέον τον νέο τροποποιηµένο Κανονισµό, µιλούν άπαξ για δώδεκα λεπτά, δεν έχουν δευτερολογία.
Οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν δώδεκα λεπτά,
όπως και οι Κοινοβουλευτικοί και έχουν και δευτερολογία έξι λεπτών.
Και οι Υπουργοί –αφήνω τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, γιατί εδώ πρέπει κάτι να γίνει, ή να αλλάξουµε τους
χρόνους µέσα στον Κανονισµό ή κάτι άλλο και αναφέροµαι σε
όλους- έχουν επίσης δώδεκα λεπτά.
Σας λέω, λοιπόν, ότι µετά τους πρώτους έξι οµιλητές, εισηγητές και αγορητές, θα πάρει τον λόγο ο επισπεύδων Υπουργός κ.
Θεοδωρικάκος και θα ακολουθήσουν, αφού παρεµβάλλονται
όµως Βουλευτές, και οι υπόλοιποι Υπουργοί.
Επειδή το νοµοσχέδιο είναι µεγάλο και µε πολλά άρθρα, κάνω
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την πρόταση στους γενικούς εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές –και θέλω την οµόφωνη απόφαση της Βουλής- αντί για δώδεκα λεπτά να πάµε στα δεκαπέντε λεπτά, για να µπορέσουν να
έχουν µεγαλύτερη άνεση χρόνου. Όµως, να τηρηθούν τα δεκαπέντε λεπτά.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς, το Σώµα
συνεφώνησε οµοφώνως.
Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε τον λόγο ως εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και
δεσµεύοµαι να µιλήσω δεκαπέντε λεπτά.
Με τη µόνη διαφορά ότι θεωρώ υποχρέωσή µου να ξεκινήσω
από εκεί που σταµάτησα την τοποθέτησή µου για την αντισυνταγµατικότητα που ετέθη, γιατί ο λόγος που διατυπώνεται, αναφορικά µε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου καλύπτει όλες τις
δυνατές αναφορές που έχει το νόηµα που προκύπτει µέσα από
την ανάγνωση των διατάξεων του κάθε συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Το λέω αυτό γιατί άκουσα προηγουµένως να λέγεται ότι τα θέµατα είναι πολιτικά και δεν χρειάζεται καµµία νοµική προσέγγιση.
Κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να συνεννοηθούµε κάποια
στιγµή, γιατί είναι πολύ εύκολο να µιλάει κανένας πολιτικά και να
προσπαθεί µε πολιτικά µέσα να λύσει νοµικά προβλήµατα.
Πολιτικά, λοιπόν, µιλάµε για την πολιτική και νοµικά µιλάµε για
τα νοµικά ζητήµατα. Δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά. Και αν είναι
κάπου που αυτά τα δύο πράγµατα συµπλέκονται, είναι ακριβώς
αυτή τη στιγµή που µιλάµε τώρα. Γιατί στη βάση κάθε νοµικής
ρύθµισης υπάρχει µια πολιτική επιλογή. Δηλαδή από αυτή τη συζήτηση που κάνουµε σήµερα, αυτό που θα προκύψει είναι να
ενώσουµε έναν πολιτικό προβληµατισµό που έχει καλλιεργηθεί,
που έχει ωριµάσει και που έχει φτάσει στο σηµείο να γίνει νοµοθετική πρωτοβουλία και να πάρει σήµερα µετά την ψήφιση και
µετά τη θέση σε ισχύ του και τη µορφή της νοµικής ρύθµισης.
Αυτό, λοιπόν, που µου δίνει το δικαίωµα να µιλήσω σήµερα λέγοντας αυτά που θα πω -γιατί στον λόγο µου θα πρέπει να ενώσω
όλες τις δυνατές αναφορές που µπορεί να υπάρχουν και να ενεργοποιούνται από την ανάγνωση των διατάξεων- είναι αυτή η διάταξη του άρθρου 64, το οποίο προσβλήθηκε επανειληµµένως για
αντισυνταγµατικότητα.
Και εδώ τίθενται τα εξής ζητήµατα: Για ποιο άσυλο µιλάµε; Μιλάµε για ένα άσυλο, το οποίο χαρακτηρίζει τον χώρο του πανεπιστηµίου µε µία λέξη, η οποία συντίθεται από το «α» το
στερητικό και το ρήµα «συλάω-συλώ», που σηµαίνει «διαρπάζω»,
«λεηλατώ», «βιάζω»; Μα, αν τίθενται τα θέµατα από αυτή τη σκοπιά, τότε δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα διαφωνίας. Γιατί αυτό για
το οποίο όλοι συµφωνούµε είναι ότι κανένας, µα κανένας, σε
αυτή την Αίθουσα δεν έχει την πρόθεση να βγει από αυτό το νοµοσχέδιο που θα ψηφίσουµε σήµερα η δυνατότητα του να βιαστεί η ελευθερία της διδασκαλίας και της γνώσης εντός του
χώρου του πανεπιστηµίου, αλλά να προστατευθεί για λογαριασµό αυτών που συµµετέχουν στην πανεπιστηµιακή κοινότητα και
που είναι φορείς και δικαιούχοι αυτής της ελευθερίας.
Και, βέβαια, εδώ προς αυτή ακριβώς τη λύση συνηγορεί η
ιστορία αυτής της ιδέας, που για εµάς έγινε άσυλο µετά το 1973
και κατά τη διάρκεια βέβαια της χούντας. Για την Ευρώπη, όµως,
δεν υπήρξε ποτέ θέµα ασύλου. Και δεν υπήρξε ποτέ θέµα ασύλου γιατί είναι το 1792 που η Γαλλική Επανάσταση µε τη λεγόµενη «συµβατική συνέλευσή της», την “Convention”, όπως τη
λένε, κατήργησε όλα τα άσυλα και διακήρυξε ότι το µοναδικό
άσυλο του πολίτη είναι ο νόµος.
Εάν υπάρχει, λοιπόν, σήµερα εδώ η δυνατότητα να ενώσουµε
µια βιώσιµη πολιτική για την προστασία αυτού που λέµε «άσυλο»
ταυτόχρονα µε µια νοµική ρύθµιση η οποία από την ψήφιση του
νόµου και µετά θα αποτελέσει τον κανόνα που θα εµποδίζει την
οποιαδήποτε παραβίαση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, αυτή την
υποχρέωση έχουµε να την κάνουµε σήµερα και να την αποδώσουµε στην κοινωνία, χωρίς να είµαστε προσηλωµένοι σε ιδεοληψίες και κυρίως χωρίς να χρησιµοποιούµε το άσυλο µε µια
τοτεµική λειτουργία. Γιατί κάποιοι κραδαίνουν το άσυλο δήθεν
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ότι αποτελεί το λάβαρο της συµµετοχής τους σε έναν αγώνα,
στον οποίον υπήρχε όλος ο ελληνικός λαός. Κι αυτός ο αγώνας
είναι η αντίσταση εναντίον της δικτατορίας.
Άρα, λοιπόν, εδώ θα πρέπει πρώτα και κύρια να ερευνήσουµε
εάν µέσα από τη διαµόρφωση του άρθρου 64 µπορούµε να συµµετάσχουµε εµπράκτως σε έναν διάλογο που έχει ξεκινήσει στην
Ευρώπη εδώ και είκοσι χρόνια και αφορά το πώς θα οργανωθεί
και τι όρους θα πρέπει να έχει αυτή η οργάνωση, το πανεπιστήµιο του σήµερα και του αύριο, εν όψει των οικονοµικών, των δικαιϊκών και των ηθικοπολιτικών συνθηκών που διέπουν και
ρυθµίζουν το πεδίο της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Αυτή είναι η
προβληµατική. Και από εδώ θα πρέπει να προκύψουν όλες οι δυνατές αναφορές που θα αποτελέσουν τη βάση αυτού του διαλόγου.
Θεωρώ, λοιπόν, υποχρέωσή µου να πω και να αναφερθώ στο
ότι, ως γνωστόν, όλοι θεωρούµε και ασπαζόµαστε ότι το πανεπιστήµιο είναι µια ευρωπαϊκή υπόθεση ως θεσµός. Ξεκίνησε στα
τέλη του Μεσαίωνα. Και είναι γνωστό ότι οι πρώτες αντιστάσεις
µέσα από το πανεπιστήµιο εναντίον κάθε σκοταδισµού -της Εκκλησίας τότε- και κάθε δογµατισµού αργότερα της επιστήµης
οργανώθηκαν από το εσωτερικό του πανεπιστηµίου προς τα έξω.
Κι εδώ, πράγµατι, είναι κλασικές οι περιπτώσεις των Πανεπιστηµίων της Πάντοβας και της Παβίας. Το 1815 στο Παρίσι εκδίδεται
ένα διάταγµα, το οποίο έχει ονοµαστεί «πανεπιστηµιακό προνόµιο». Είναι η µετάφραση στα ελληνικά της έκφρασης “franchise
universitaire”. Και αυτό ακριβώς εξακολουθεί να ισχύει στη Γαλλία µέχρι σήµερα, χωρίς από κανένα νόµο να απαγορεύεται η
επέµβαση της αστυνοµίας ή άλλης αρχής στον χώρο του πανεπιστηµίου.
Αυτή η επέµβαση θα πρέπει να γίνεται µε σεβασµό, όµως, στο
γεγονός ότι ο χώρος του πανεπιστηµίου είναι προστατευόµενος
από το κράτος και από όλους τους πολίτες, αλλά κυρίως και από
την πανεπιστηµιακή κοινότητα, χώρος όπου ανθεί η κριτική, η
γνώση, η διδασκαλία µε όρους ελευθερίας.
Αυτή ακριβώς ήταν και η µνηµειώδης διάλεξη που έκανε στο
Στάνφορντ το 1998 ο µεγάλος διανοητής και φιλόσοφος του 20ού
αιώνα Ζακ Ντεριντά, όταν µίλησε για το πανεπιστήµιο άνευ όρων.
Αυτή τη διάλεξη την επανέλαβε εδώ, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στις
2 Ιουνίου του 1999 και έναν χρόνο µετά, προσκεκληµένος του Γιούργκεν Χάµπερµας, την έκανε στη Φρανκφούρτη. Από εδώ προκύπτει λοιπόν η βάση κάθε συζήτησης. Το πανεπιστήµιο είναι ο
χώρος µέσα από τον οποίο θα πρέπει δηµοσίως να διατυπώνεται
µε απόλυτη ελευθερία οτιδήποτε έχει σχέση µε τη γνώση, µε τη
µάθηση και µε τη σκέψη της αλήθειας. Αυτό το απροϋπόθετο,
αυτό το άνευ όρων αφορά την ελευθερία και την ελεύθερη πρόσβαση στην αλήθεια, για λογαριασµό όµως αυτών που συµµετέχουν σε αυτόν τον χώρο.
Γιατί εδώ τίθενται δύο ερωτήµατα. Το πρώτο ερώτηµα είναι και είναι πραγµατικό και νοµικό και φιλοσοφικό και ηθικό- το
εξής: Εάν κάποια στιγµή µέσα στο πανεπιστήµιο υπάρχει µια
πλειοψηφία, η οποία και πει ότι εµείς για λόγους προστασίας των
συµφερόντων µας καταργούµε αυτό το άσυλο και επιβάλλουµε
µία µονολιθική άποψη για το τι είναι νοµική, για το τι είναι ιατρική,
για το τι είναι φιλοσοφία, αυτοί λοιπόν δεν είναι υπαίτιοι και ένοχοι για την κατάλυση του ασύλου, παρ’ όλο που είναι φορείς
αυτού του πανεπιστηµιακού προνοµίου;
Γι’ αυτό τα θέµατα, επειδή έχουν µία απόλυτη σχετικότητα, θα
πρέπει να µην αντιµετωπίζονται µε µονοµανίες και προσηλώσεις
σε λέξεις οι οποίες µπορεί να έχουν πάρει µία φόρτιση από τη
χρήση τους, αλλά θα πρέπει να πούµε επί της ουσίας ότι το
άρθρο 16 του Συντάγµατος, έτσι όπως είναι διατυπωµένο, δεν
αναφέρεται σε άσυλο. Σε αυτό που αναφέρεται είναι η απόλυτη
προστασία της ελευθερίας στη διδασκαλία, στην έρευνα και στη
γνώση. Και µε αυτή την έννοια, η διάταξη του άρθρου 64 είναι
απολύτως προσηλωµένη και στο πνεύµα και στο γράµµα του
Συντάγµατος, γιατί όπως είπα και προηγουµένως, δεν προστατεύει αυτό που λέµε «άσυλο» µόνο από τις οποιεσδήποτε επεµβάσεις του κράτους, του δογµατισµού, του σκοταδισµού, αλλά
τις προστατεύει και εναντίον όποιου θέλει να καταλύσει ή να περιορίσει την ακαδηµαϊκή ελευθερία, είτε είναι εξωτικός, είτε δηλαδή προέρχεται από έξω προς τα µέσα, αλλά είτε είναι και
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κάποιος ο οποίος ζει µέσα στο πανεπιστήµιο.
Αυτή, λοιπόν, είναι η απόλυτη αποσαφήνιση των νοηµάτων που
προκύπτουν από αυτή τη διάταξη και κανένας, µα κανένας, δεν
έχει το δικαίωµα εδώ να λέει ότι αυτή η διάταξη παραβιάζει το
άρθρο 16 του Συντάγµατος, πολλώ δε µάλλον που ουσιαστικά
δεν κάνει τίποτα άλλο από το να επαναφέρει ίσως την πιο επιτυχηµένη, κατά την άποψή µου, ρύθµιση που έγινε το 2007 από την
κ. Μαριέττα Γιαννάκου µε το ν.3549, όπου εκεί µε τη ρύθµιση
αυτή τότε είχε διατυπωθεί και η άποψη, όπως είπε η κυρία
Υπουργός, ότι το άσυλο δεν είναι µια οντότητα, δεν είναι ένα
τοτέµ, όπως είπα προηγουµένως, αλλά είναι ένα πλέγµα εγγυήσεων που έχουν σαν σκοπό να προστατεύσουν την ακαδηµαϊκή
ελευθερία, αλλά όχι οποιαδήποτε δράση οποιουδήποτε, αλλά
µόνον εκείνων οι οποίοι συµµετέχουν σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία που λέγεται έρευνα, που λέγεται διαδικασία µάθησης,
που λέγεται διδασκαλία. Και µε αυτή την έννοια, κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι από πάσης πλευράς είναι επιτυχηµένη η συγκεκριµένη διάταξη.
Έρχοµαι στο άρθρο 101. Κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 101 εισάγει ένα κώλυµα, όπως λέγεται, ένα ασυµβίβαστο µεταξύ των
έργων του προέδρου και του µέλους µιας ανεξάρτητης αρχής,
που είναι η Αρχή Προστασίας του Ανταγωνισµού, που έχει πολύ
µεγάλη σηµασία και αξία για τη λειτουργία και τη ρύθµιση και
την εφαρµογή των κανόνων της αγοράς µε όρους ελεύθερου και
ανόθευτου ανταγωνισµού και ταυτόχρονα σε αυτή την επιτροπή
είναι δεδοµένο ότι για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, όσοι
συµµετέχουν θα πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσµένης ανεξαρτησίας και στο φρόνηµά τους και στη λειτουργία τους και στα
υπηρεσιακά τους καθήκοντα, δηλαδή να είναι αντικειµενικά διαπιστωµένο ότι δεν υπόκεινται σε καµµία εξωτερική παρέµβαση
και σε καµµία πολιτική επιρροή.
Αυτό ακριβώς είναι και το περιεχόµενο της οδηγίας 1 του
2009. Αυτή είναι η βάση, αυτή είναι η αιτιολογία της. Βέβαια αυτή
η οδηγία δεν µας δεσµεύει ακόµα, γιατί αυτή δεν είναι οδηγία
που ζητάει να ενσωµατωθούν οι διατάξεις της στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά είναι ευρωπαϊκή οδηγία που προσπαθεί να εναρµονίσει τις νοµοθεσίες, ώστε κάθε κράτος να επιλέγει το ίδιο τα
µέτρα και τα µέσα που θα χρησιµοποιήσει για την επίτευξη αυτού
του σκοπού, δηλαδή το να έχουµε πρόσωπα στις καίριες θέσεις
της διοίκησης αυτής της αρχής που να είναι ανεπηρέαστα.
Ωστόσο, και παρ’ όλο που δεν µας δεσµεύει ακόµα αυτή η
οδηγία, εδώ ακριβώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει καµµία, µα καµµία
ασυµβατότητα και µε αυτή τη συγκεκριµένη οδηγία, αλλά και µε
οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση συνταγµατική ή µη που ισχύει στην
Ελλάδα, µε το γεγονός ότι δεν µπορεί πλέον πρόσωπα τα οποία
είναι αποδεδειγµένο αντικειµενικά ότι συµµετείχαν σε σχέση υπηρεσιακής εξάρτησης και απασχολούντο σε γραφεία Πρωθυπουργού, Υπουργού, γενικών γραµµατέων, δηλαδή πολιτικών
προσώπων, πολιτικών αξιωµατούχων και κυβερνητικών παραγόντων, δεν µπορεί διά µιας αυτά τα πρόσωπα, διοριζόµενα στη
θέση του προέδρου και του αντιπροέδρου ή των µελών της διοίκησης αυτής της αρχής, να εξαγνιστούν µόνο επί του γεγονότος
ότι τα επέλεξε ο Πρωθυπουργός.
Αυτά -µε συγχωρείτε- είναι κάποιες βεβαιότητες επάνω στις
οποίες ανοήτως κάποιοι έχουν πιαστεί για να δηµιουργούν δήθεν
την εντύπωση ότι η κ. Θάνου αποτελεί την Πασιονάρια, όπως
προσφυώς ελέχθη σε κάποια εφηµερίδα, για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι έτσι τα πράγµατα, κύριοι συνάδελφοι. Προφανώς
εσείς βάζετε µπροστά την περίπτωση της κ. Θάνου, γιατί µέσα
σε αυτή την επιτροπή υπάρχουν άλλες δύο, τρεις περιπτώσεις
τις οποίες θέλετε να καλύψετε γιατί κάποτε αυτοί οι άνθρωποι
υπηρετούσαν µε σχέση εξάρτησης και απασχολούντο στα γραφεία Υπουργών, γενικών γραµµατέων και ούτω καθεξής σαν
µέλη του ΣΥΡΙΖΑ, της κεντρικής επιτροπής.
Δεν µπορεί να λειτουργήσει έτσι αυτή η ιστορία. Αυτή η επιτροπή είναι πάρα πολύ σοβαρή και έχει πολύ σπουδαίο έργο για
να µπορεί να αντιµετωπίζεται κατά αυτόν τον τρόπο της επιστροφής του δώρου που εδέχθη κάποτε ο Πρωθυπουργός από την
αµισθί και δωρεάν παροχή των νοµικών υπηρεσιών της κ. Θάνου.
Γιατί, όπως έλεγα και στην επιτροπή, το δώρο ενέχει µέσα του
µια και µόνο υποχρέωση, την υποχρέωση της ανταπόδοσης του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρα, λοιπόν, ανταπέδωσε το δώρο αυτό στην κ. Θάνου ο Πρωθυπουργός, ευχαριστώντας την για τις υπηρεσίες που του προσέφερε, διορίζοντάς την στη συγκεκριµένη θέση. Αυτό δεν
µπορεί να εξακολουθήσει. Και δεν µπορεί να εξακολουθήσει
ακριβώς γιατί η εξακολούθησή του παραβιάζει το δηµόσιο συµφέρον και ουσιαστικά η παραβίαση αυτή του δηµοσίου συµφέροντος, που εξυπηρετείται µε το να υπάρχουν και να υπηρετούν
σε αυτές τις αρχές αµερόληπτα πρόσωπα, αυτή ακριβώς η παραβίαση, είναι σπουδαίο γεγονός, που είναι αντικειµενικά διαπιστώσιµο.
Και αυτή ακριβώς η περίπτωση, κύριε Τζανακόπουλε, µε βάση
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που επικαλεστήκατε
-την απόφαση 288 του 2012- εξαιρείται ακριβώς από την περίπτωση όπου και αναδροµικά και για τα πρόσωπα που ήδη συµµετέχουν σε αυτές τις θέσεις µπορεί να λειτουργήσει ως λόγος
έκπτωσης το συγκεκριµένο κώλυµα. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει
κανένα ζήτηµα. Όλα έχουν λυθεί.
Το µόνο που πρέπει να λύσουµε εδώ είναι ότι πρέπει να σεβόµαστε τον άλλον όταν ακούγεται και να του δίνουµε το δικαίωµα
να διατυπώνει τη σκέψη του. Γιατί κάθε σοβαρός διάλογος -και
µάλιστα όταν είναι και κοινοβουλευτικός- για να µπορέσει να
προχωρήσει και να γίνει µια σύνθεση η οποία να είναι ωφέλιµη
για τη δηµοκρατία και για τον λαό, θα πρέπει να γίνεται κάτω από
την τήρηση κανόνων.
Και για αυτό είπα και χθες στην επιτροπή ότι η παρουσία µου
εδώ σε όλη τη διάσταση της συµµετοχής µου έχει συγκρουσιακό
χαρακτήρα, διότι αντιµετωπίζω µε επιχειρήµατα τους αντιπάλους, αλλά αυτή η σύγκρουση είναι ρυθµισµένη από συγκεκριµένους κανόνες, που είναι οι κανόνες που προβλέπει ο
Κανονισµός της Βουλής.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κύριε Τζαβάρα.
Τον λόγο έχει ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος
κ. Παύλος Πολάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε όσα
περισσότερα σηµεία του νοµοσχεδίου µπορώ. Κάναµε µια µεγάλη κουβέντα δύο µέρες στις επιτροπές. Είπαµε πάρα πολλά
πράγµατα. Νοµίζω ότι πρέπει να επαναλάβουµε την ουσία των
άρθρων.
Με αυτό το νοµοσχέδιο, που είναι πολυνοµοσχέδιο, ουσιαστικά συνεχίζετε την προσπάθεια που ξεκίνησε µε την ψήφιση
του χθεσινού νοµοσχεδίου για ένα νέο νεοφιλελεύθερο κράτος
της µεταδηµοκρατίας. Το επιτελικό σας κράτος, που χθες ψηφίσαµε, ουσιαστικά είναι ένα Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως µε πεντακόσιους υπαλλήλους στο Μέγαρο Μαξίµου για τον
άµεσο έλεγχο από τον Πρωθυπουργό όλων των κοινωνικών και
οικονοµικών ζητηµάτων της επόµενης κοινοβουλευτικής περιόδου και όλα αυτά που πρόκειται να διαµειφθούν το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Οι παρεµβάσεις που κάνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο και που το
πρώτο κοµµάτι αφορά την αυτοδιοίκηση, ουσιαστικά, είναι µια
βίαιη αντιµεταρρύθµιση µιας µεταρρύθµισης που δεν πρόλαβε
να εφαρµοστεί. Ουσιαστικά, ακυρώνετε την πρόσφατη ψήφο του
ελληνικού λαού στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, χωρίς
καν να έχουν συγκροτηθεί τα συµβούλια. Θεωρείτε και κρύβετε
ότι αυτά θα έχουν πρόβληµα λειτουργίας µε κάποια πολύ ακραία
παραδείγµατα, δίνοντας το βάρος σε αυτά τα παραδείγµατα και
όχι στην πλειοψηφία, κρύβοντας το γεγονός ότι και µε τις εκλογές της απλής αναλογικής η συντριπτική πλειοψηφία των δήµων
έχει τη δυνατότητα να έχει πλειοψηφίες και συσχετισµούς, προκειµένου να παίρνει αποφάσεις. Αυτό το κρύβετε. Παίρνετε κάποια περιφερειακά παραδείγµατα. Όλη η δουλειά που κάνετε
εδώ είναι για τη Θεσσαλονίκη. Με το 14% πρέπει να διαµορφώσουµε όρους.
Ουσιαστικά τι κάνετε; Παίρνετε -και δεν είναι εδώ ο κ. Λιβάνιοςτην εξουσία που είναι από το βουλευόµενο όργανο, που είναι το
δηµοτικό συµβούλιο, και τη δίνετε ξανά στον δήµαρχο, σκέτο
όµως. Διότι αυτός ορίζει και η παράταξή του τις πλειοψηφίες στην
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οικονοµική επιτροπή, τις πλειοψηφίες στα νοµικά πρόσωπα.
Η οικονοµική επιτροπή εγκρίνει τον προϋπολογισµό των νοµικών προσώπων. Μια σειρά από ισχυρές αρµοδιότητες που είχε
το δηµοτικό συµβούλιο, τώρα, αν θέλει η οικονοµική επιτροπή,
θα τις στέλνει για να παίρνει αποφάσεις το δηµοτικό συµβούλιο.
Από πού κι ως πού η οικονοµική επιτροπή κάνει τον προγραµµατισµό των προσλήψεων και όχι το δηµοτικό συµβούλιο; Από πού
κι ως πού η οικονοµική επιτροπή από µόνη της µπορεί να κάνει
ρύθµιση χρεών οφειλέτη στον δήµο πάνω από 150.000 και χωρίς
όριο ποσού; Πού είναι αυτό; Ή να διαγράφει χρέη;
Με µια πολύ πονηρή ρύθµιση την οποία κάνατε, καταργείτε…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Έχω κάνει δήµαρχος, κύριε συνάδελφε.
Ξέρω πώς κυβερνιέται ο δήµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην απαντάτε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και στο ψευδεπίγραφο δίληµµα κυβερνησιµότητα ή δηµοκρατία, ναι, η απάντηση είναι δηµοκρατία,
πρώτα απ’ όλα. Γιατί, ουσιαστικά, ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», που ήταν
η πρώτη απόπειρα µεταρρύθµισης, έφερνε µια λογική συνεργασίας των τοπικών κοινωνιών και των παρατάξεων.
Ο λαός αποφασίζει την πρώτη Κυριακή για το πρόγραµµα και
κατατάσσει τον καθένα στο µπόι του και του λέει: «Εσύ σε αυτή
την παράταξη, µε αυτό το πρόγραµµα, έχεις τόσους συµβούλους». Τη δεύτερη Κυριακή, για να έχει αυξηµένη νοµιµοποιητική
βάση -και απαντώ και σε µια κριτική-, γιατί χρειάζεται και αρχηγός, παντού χρειάζεται και αρχηγός, µε την εκλογή του δηµάρχου, εκλέγεις αυτόν ο οποίος µπορεί να συνθέσει από κάτω, όχι
να τον ξανακάνεις αυτοκράτορα. Γιατί αυτό κάνετε.
Και εκεί που αναγνωρίζουν οι τοπικές κοινωνίες ότι η παράταξη και ο δήµαρχος έχει προσφέρει στον τόπο τούς βγάζει από
την πρώτη Κυριακή και τούς βγάζει και ψηλά. Διότι αυτοί έχουν
έργο να αποδείξουν. Εκεί που βλέπεις ποσοστά 10%, 12%, 14%
και τελικά, βγαίνει τη δεύτερη Κυριακή, γιατί πρέπει να υπάρξει
δήµαρχος και πρέπει να υπάρξει κάποιος να συνθέσει. Με αυτά
τα µέτρα τα οποία κάνετε, δεν µπορεί να παίρνει ξανά την απόλυτη εξουσία.
Κάνετε κάτι πρωτοφανές. Ενώνονται δύο παρατάξεις µε την
πλειοψηφία -είδα ότι αλλάξατε τη διατύπωση, καλά κάνατε µε τις
πλειοψηφίες των δύο παρατάξεων- και δεν µπορεί αυτό, λέει, να
ανακληθεί. Γιατί δεν µπορεί να ανακληθεί; Για να συνεχίζει να
έχει τις πλειοψηφίες και τους συσχετισµούς.
Μετά έχετε κάποια άλλα πράγµατα. Την πρώτη σοβαρή προσπάθεια ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης που έγινε, η οποία αφορούσε -και όποιος έχει κάνει δήµαρχος ή ξέρει από τοπική
αυτοδιοίκηση µπορεί να καταλάβει πόσο ισχυρή ήταν αυτή η
ρύθµιση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»- το ότι ο πρόεδρος µιας τοπικής κοινότητας και το τοπικό συµβούλιο µπορούν να αποφασίσουν -όχι
να εισηγηθούν- για τα µικρά έργα, τις µικρές βλάβες, τις µικρές
παρεµβάσεις στα όρια της τοπικής κοινότητας.
Αυτό γιατί το παίρνετε πίσω; Είναι αυτό δηµοκρατία ή είναι ο
γενικότερος προγραµµατισµός; Αφαιρούµε, δηλαδή, τη δυνατότητα από µία τοπική κοινότητα των επτακοσίων, οκτακοσίων, χιλίων ανθρώπων, η οποία είναι στα εξήντα χιλιόµετρα µακριά από
την έδρα του δήµου, να µπορεί να επισκευάσει δέκα λάµπες, να
φτιάξει ένα µικρό υδρευτικό, να φτιάξει ένα µικρό αποχετευτικό,
να φτιάξει ένα µικρό βιολογικό καθαρισµό. Και αυτό πρέπει να
είναι υπό την έγκριση του δηµάρχου.
Για να µη δουλευόµαστε, αυτό γίνεται για ένα λόγο. Διότι
αυτός που παίρνει απόφαση για το χρήµα έχει και εξουσία, άρα
αναπαράγει τα πελατειακά του δίκτυα από τη µία µεριά ή ρυθµίζει που πάει το χρήµα και τα παράπλευρα οφέλη από την άλλη.
Αυτή είναι η απάντηση.
Στη συνέχεια, έχετε βάλει κάποιες διατάξεις, οι οποίες είναι
άλλα αντί άλλων. Με ποια λογική οι αντιπεριφερειάρχες είναι από
την παράταξη του περιφερειάρχη που εκλέχθηκε; Οι αντιδήµαρχοι µπορούν να είναι και από τη µειοψηφία. Ο έπαρχος µπορεί
να είναι και από τη µειοψηφία και µπορεί να είναι και από άλλο
νησί από αυτό που εκλέχτηκε. Εδώ έχετε κάποιους ανθρώπους
στο µυαλό σας.
Μετά που βγήκαν τα αποτελέσµατα, µετά που ξέρετε τα πρόσωπα, ρυθµίζετε τις διατάξεις για να βολέψετε µε φωτογραφικές

1989

διατάξεις προφανώς συγκεκριµένους ανθρώπους. Αυτό είναι, µη
δουλευόµαστε. Δεν είναι καµµία παρέµβαση. Άλλωστε, δεν έχετε
και ιστορικό στις παρεµβάσεις αυτές.
Επίσης, είπα και πριν -και αυτό αφορά και το Κίνηµα Αλλαγήςότι ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» έλυνε το πρόβληµα µε την κυβερνησιµότητα, που λέτε, το οποίο είναι εντελώς ψευδεπίγραφο. Ποια ήταν
τα δύο θέµατα που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν πρόβληµα
λειτουργίας του δήµου; Ήταν η έγκριση του προϋπολογισµού
και η έγκριση του τεχνικού προγράµµατος.
Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» σαράντα δύο δήµοι είχαν απωλέσει την
πλειοψηφία, όπου έπαιρνε το 60% των δηµοτικών συµβούλων
αυτός που κέρδιζε. Και δεν µπορούσαν να προχωρήσουν και είχαµε πρόβληµα. Υπήρχε –ας πούµε- πρόβληµα στο Χαλάνδρι,
όπου εκεί υπήρχε διάσπαση της παράταξης, που για πολιτικούς
λόγους και για κόλληµα δεν ψήφισε τον προϋπολογισµό. Αυτό
δεν θα µπορούσε να το κάνει τώρα µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Ο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» έλεγε «έγκυρη ψήφος». Τις παίρνετε αυτές τις
διατάξεις.
Ο κ. Θεοδωρικάκος έχοντας κάνει και Γραµµατέας της ΚΝΕ
µία φορά, µπορεί να δει τις συγκεκριµένες διατάξεις και τι να
τραβήξει και να βάλει και πώς να το προβάλλει. Έχει εκπαίδευση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχεις κάνει κι εσύ στην ΚΝΕ;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα πω και για το άσυλο µετά µερικά.
Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» έλεγε ότι για να είναι έγκυρη η ψήφος πρέπει να έχεις συγκεκριµένη πρόταση. Δεν µπορείς να λες όχι στον
προϋπολογισµό που κατεβάζει η παράταξη του δηµάρχου.
Πρέπει να κατεβάσεις δικό σου σχέδιο ή µπορείς να ψηφίσεις
ανά κωδικό ή ανά οµάδα κωδικών για να πληρωθούν οι εργαζόµενοι, τα κονδύλια αυτά, να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθµοί
κ.λπ..
Το άκυρο, το λευκό ή απλά το «όχι» στο τεχνικό πρόγραµµα
που έφερνε η κυβερνώσα παράταξη -ένα πρόγραµµα για το τι
θα γίνει- δεν µέτραγε. Έπρεπε να πεις εσύ το δικό σου, αλλιώς
η ψήφος δεν µέτραγε, άρα πέρναγε.
Αυτές τις διατάξεις τώρα παίρνετε και το ανακατώνετε λίγο και
κάνετε έναν «κουβά» εκεί πέρα. Το πάει αλλιώς βέβαια και λέει
ότι θα πρέπει η παράταξη που θα φέρει κάτι διαφορετικό, θα
πρέπει να της πουν οι υπηρεσίες του δήµου αν γίνεται αυτό που
προτείνει. Δηλαδή οι υπηρεσίες του δήµου τώρα, που ο δήµαρχος θα είναι µε την πλειοψηφία, θα πουν διά της αντιπολίτευσης
ότι είναι καλό αυτό που φέρνουν.
Εσείς θεσµοθετείτε το παζάρι σε ανώτερο επίπεδο. Αυτό κάνετε τώρα. Λέγατε ότι µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» θα οδηγηθούµε σε
εκβιασµούς, σε παζάρια κ.λπ.. Αυτή η σύµπραξη που λέτε µε την
πλειοψηφία -και µάλιστα όχι µε το σύνολο των µελών των δηµοτικών συµβούλων της παράταξης που προέβλεπε τη σύµπραξη
ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»- τι είναι; Ανατολίτικο παζάρι είναι, όχι απλώς
παζάρι αυτό το οποίο λέτε.
Αυτά κουβεντιάστηκαν και πολύ στις επιτροπές. Επειδή πρέπει
να πω και για άλλα, προχωράω παρακάτω στο κοµµάτι της ψηφιακής στρατηγικής. Θα αναφερθούν κι άλλοι συνάδελφοι µετά.
Δεν είναι ο κ. Πιερρακάκης που έκανε µια καλή οµιλία χθες.
Του απαντήσαµε χθες και επί της ουσίας και θέλω να επαναλάβω
και εδώ τα ερωτήµατα. Θέλω να απαντήσει σήµερα, όµως, όχι
γενικώς. Είπα ότι έκανε καλή οµιλία χθες, αλλά επειδή του απαντήσαµε πολύ συγκεκριµένα, θέλω να τα πούµε εδώ σήµερα, γιατί
εχθές δεν απάντησε.
Πρώτον, στο πάνω επίπεδο της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής
ποιες είναι οι αλλαγές που κάνετε στην Ψηφιακή Βίβλο; Δηλαδή
ποιες είναι οι αλλαγές στους όρους προµήθειας των λογισµικών
ή υποδοµών ή hardware, που πρέπει να ακολουθήσει όλη η µεσαία κλίµακα στα Υπουργεία; Εδώ είναι λεφτά. Θέλω να το πείτε
συγκεκριµένα.
Δεύτερον, τα οριζόντια προγράµµατα που είχε προχωρήσει η
προηγούµενη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, θέλω να µας πείτε συγκεκριµένα αν θα προχωρήσουν ή
αν θα δούµε σε κάνα-δυο µήνες µετά ότι το ξανασκέφτεστε, δεν
το προχωράτε, δεν το κάνετε κ.λπ..
Και τρίτον, να µας ενηµερώσετε στο επίπεδο τού πιο µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού. Είπα τρία συγκεκριµένα προγράµµατα, το ψηφιακό ΓΕΜΗ, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του
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αγροτικού τοµέα και το σύστηµα της ηλεκτρονικής διακίνησης
εγγράφων. Αυτό, από όσο ξέρω, υλοποιείται. Πιστεύω να υλοποιηθεί. Έχει χρόνο παράδοσης εννιά µήνες. Είναι εξοικονόµηση
400 εκατοµµυρίων ευρώ τον χρόνο αυτό. Όπως, επίσης, να µας
πείτε και για το Ελληνικό Κέντρο Διαστήµατος που φτιάχνετε
τώρα, αν θα προχωρήσουν τα προγράµµατα για τους µικροδορυφόρους.
Θέλω, επίσης, να µας πείτε ποια σκέφτεστε να αλλάξετε από
το µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό. Εδώ θα πω µία κουβέντα
µόνο. Το είδαµε χθες στις µεταβατικές διατάξεις. Έχετε βάλει
κάτι πράγµατα που πρέπει να σου βγουν τα µάτια για να τα δεις.
Δεν το είπαµε πριν, γιατί δεν το είχαµε δει.
Στο άρθρο 61 στις µεταβατικές διατάξεις, στην παράγραφο 16
λέτε το εξής αµίµητο. Φαντάζοµαι να το είχαµε κάνει εµείς, τι θα
είχαν γράψει, από τα πρώτα φλέµατα µέχρι δεν συµµαζεύεται.
Λέτε «Οι τρεις θέσεις εµπειρογνωµόνων πληροφορικής µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και τριετή θητεία του πρώην
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι οποίες µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει του
π.δ.81/2019, µετατρέπονται σε θέσεις µόνιµου προσωπικού και
εντάσσονται στον κλάδο πληροφορικής. Οι υπηρετούντες µε
τριετή θητεία στις θέσεις οι οποίες µετατρέπονται, σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο, καταλαµβάνουν τις τρεις νέες θέσεις µόνιµου προσωπικού και κατατάσσονται µε βαθµό ανάλογο
των τυπικών προσόντων». Τι είναι αυτό;
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ρουσφέτι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, πώς τους λένε; Ποιοι είναι;
Και τι είναι αυτό; Είναι µονιµοποίηση υπαλλήλων που υπηρετούν
τριετή θητεία και τους µεταφέρετε, συστήνετε θέσεις και τους
µονιµοποιείτε; Αυτό δεν είναι αντισυνταγµατικό; Αυτό δεν είναι
ρουσφέτι; Αυτό είναι το επιτελικόν κράτος; Επιτελικόν ρουσφέτι!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εµείς τους βάλαµε αυτούς;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εµείς τους πήραµε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Άσε ποιος τους πήρε. Εδώ µιλάµε ότι µία
µε σύµβαση, µε νοµοθετική…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τους δικούς σας…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μεγάλη η χάρη σας! Να σας πούµε και
ευχαριστώ! Τι µας λέτε, κύριε Τζαβάρα;
Κύριε Τζαβάρα, σοβαρά τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφήστε τον διάλογο,
δεν είµαστε σε τηλεοπτική εκποµπή. Είναι Βήµα Βουλής.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ναι, εντάξει, θα πω δύο πράγµατα
ακόµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να µιλήσω δύο λεπτά ακόµα;
Πρώτον, για το άσυλο θα πω πολύ λίγα. Είναι ψευδεπίγραφη
όλη η επιχειρηµατολογία σας. Δεν σας νοιάζει ούτε η παραβατικότητα ούτε το αν πουλιούνται ναρκωτικά στο Αριστοτέλειο ούτε
αν πουλούν φο µπιζού στη Μασσαλίας ούτε αν πουλούν τσάντες
κάποιοι µετανάστες έξω από την ΑΣΟΕΕ. Αυτό είναι το προκάλυµµα καπνού, γιατί ο µεγάλος σας πόνος και ο µεγάλος σας
καηµός –τον είπατε, κύριε Τζαβάρα, εσείς, απλώς τον είπατε µε
περιπλοκάδες- είναι ότι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τον είπα εγώ;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ναι, ο χώρος των πανεπιστηµίων ιστορικά και ειδικά µετά τη Μεταπολίτευση και ειδικά µετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και όλη τη µεταπολιτευτική περίοδο
είναι ο χώρος όπου κυοφορούνται, επωάζονται, γεννιούνται οι
ανατρεπτικές ιδέες. Το όραµα της κοινωνικής απελευθέρωσης
εκεί καλλιεργείται. Αυτό σας νοιάζει. Δεν σας νοιάζει τίποτα
άλλο.
Ξέρετε κάτι; Και ο κ. Θεοδωρικάκος από εκεί βγήκε και ο κ.
Ακτύπης –που δεν είναι εδώ τώρα- ο Βουλευτής Ζακύνθου -να
δω πώς θα ψηφίσει σήµερα- που ήµασταν µαζί το 1991 στην κατάληψη Ιατρικής και αυτό ήταν παράνοµο µε βάση τη λογική σας.
Το 1991 - 1992 στην κατάληψη της Ιατρικής εγώ ήµουν ειδικευόµενος, αλλά πήγαινα. Ήµουν και εγώ εξωφοιτητικό στοιχείο τότε;
Με τη λογική σας, λοιπόν, ήµουν εξωφοιτητικό στοιχείο, επειδή
τότε έκανα ειδικότητα στη Νίκαια και ήταν τα παιδιά που ήταν
δυο, τρία χρόνια πιο µικρά από εµένα µε τον κ. Σούρλα –θα το
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θυµάται η κ. Μπακογιάννη- που ήθελε να βάλει εξετάσεις πριν
από την ειδικότητα. Και έγινε µια κατάληψη έξι µηνών.
Ναι, έκαναν µια κατάληψη έξι µηνών και κέρδισαν τη ζωή τους,
κυρία Κεραµέως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κέρδισαν τη δυνατότητα να κάνει ειδικότητα κάθε γιατρός που
τελειώνει το πανεπιστήµιο και όχι οι γαµπροί, οι κόρες και οι βαφτιστικοί των καθηγητών της Ιατρικής µέσα από αδιαφανή διαδικασία, όπως νοµοθετούσε τότε ο κύριος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφήστε τώρα τις εξετάσεις ειδικότητας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Κακλαµάνη, τα ξέρετε και
εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, επειδή τα ξέρω.
Ολοκληρώστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Επειδή υπήρχε το άσυλο και γεννήθηκε
και νίκησε αυτός ο αγώνας.
Και αυτό σας νοιάζει, ότι αυτές οι ιδέες και γεννιούνται και
αναπαράγονται εκεί, σε αυτούς τους χώρους και θα συνεχίσουν
να το κάνουν, ό,τι νόµους και να ψηφίσετε. Αυτοί οι νόµοι πρέπει
και να εφαρµοστούν συγκεκριµένα.
Σας το είπαν και οι αστυνοµικοί χθες, παρά το ότι είπαν «ναι,
βεβαίως, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, αλλά µην µπούµε και µέσα
να κάνουµε αστυνοµοκρατία κ.λπ.». Η ακαδηµαϊκή ελευθερία που
λέτε θέλει αστυνοµία για να διαφυλαχτεί;
Σας είπα και το άλλο παράδειγµα χθες. Στην παράταξη τη δική
µας, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, παράταξη εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, δεν άφησαν να µιλήσει ο Γιώργος
ο Κατρούγκαλος πέρυσι. Να φωνάξουµε την αστυνοµία, δηλαδή,
να µας το λύσει; Για να το καταλάβω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό είναι επιστηµονική κοινότητα, δεν έχει σχέση. Έχεις λάθος.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτό, όµως, πρέπει να λυθεί εντός του
πανεπιστηµίου.
Και ένα τελευταίο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µε αυτό κλείνετε,
κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και µε αυτό θα κλείσω και ευχαριστώ για
την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µία άλλη διάταξη, την οποία αναφέραµε και χθες στην
επιτροπή.
Δεν µου λέτε, κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 84 το έχετε δει;
Γιατί δεν µιλάτε καθόλου;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το είδαµε, ερµηνευτική διάταξη
είναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ερµηνευτική διάταξη η οποία ολοκληρώνει την τροπολογία που είχαµε ξεκινήσει εµείς για το θέµα της
ΣΕΚΑΠ και του κ. Σαββίδη και που τότε, µόνο που δεν κρεµαστήκατε από τα παραθύρια εδώ µέσα -έτσι;- «τα βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ µε
τον Σαββίδη και περνάει χαριστική τροπολογία».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πού διαφωνείτε εδώ;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Άσε το πού διαφωνώ.
Ακούστε, κύριε Τζαβάρα, την υποκρισία σας αποκαλύπτω.
Εµείς και τότε είχαµε πει ότι ένας επιχειρηµατίας αγόρασε µια
επιχείρηση, που η προηγούµενή της διοίκηση υπό κρατικό καθεστώς είχε κατηγορηθεί για λαθρεµπορία και της είχαν δώσει πρόστιµο, το οποίο, όµως, δεν το είχατε πει τότε που γινόταν το
παζάρι, τότε που τον παρακαλούσε ο Σαµαράς να πάρει τη
ΣΕΚΑΠ. Δεν το λέγατε αυτό. Αφού την πήρε, για να µη χάσουν
τη δουλειά τους τριακόσιοι, πεντακόσιοι άνθρωποι, µετά ήρθε το
πρόστιµο.
Και υπήρχε µια ολόκληρη ιστορία και ήταν κάµποσος αυτός ο
καταλογισµός και περάσαµε µια ρύθµιση που έλεγε ότι δεν είναι
συνυπεύθυνοι και ότι πρέπει να αναζητηθούν και από αυτούς που
την έκαναν τη δουλειά. Το λαθρεµπόριο στη συγκεκριµένη εταιρεία, τη ΣΕΚΑΠ, το έκανε η κρατική διοίκηση που είχατε βάλει το
2009 - 2010. Δεν το έκανε ο νέος ιδιοκτήτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πολάκη, κλείστε αµέσως.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Επειδή υπήρχε ένα θέµα µε τις χρονικές
περιόδους που κατατέθηκε η προσφυγή και όλα αυτά τα δικολα-
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βίστικα και τα δικανίστικα, φέρνετε εδώ µία ερµηνευτική διάταξη,
όπως τη λέτε, στην οποία εντάσσετε αυτή την υπόθεση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να µας πείτε πού διαφωνείτε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να ζητήσετε συγγνώµη, κύριε Τζαβάρα.
Να ζητήσετε συγγνώµη. Πολύ απλά. Αυτό να κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Κλείστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το φέρνω εδώ, απλά για να αποδείξω την
υποκρισία σας. Θα τα πούµε και στη δευτερολογία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή σε λίγο θα µε
διαδεχθεί στην Έδρα η κ. Σακοράφα και άρα δεν θα µπορεί να
µιλήσει ως ειδική αγορήτρια, εξυπακούεται ότι έχω τη σύµφωνη
γνώµη της Ολοµέλειας ότι, όταν κατέβει από την Έδρα η κ. Σακοράφα, θα επιλέξει τον χρόνο κατά τον οποίο θα ζητήσει τον
λόγο ως ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25. Έτσι γίνεται πάντα. Σας
ευχαριστώ πολύ.
Προχωράµε µε τη συνάδελφο κ. Ευαγγελία Λιακούλη, ειδική
αγορήτρια από το Κίνηµα Αλλαγής.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη
οµιλία σας, σας εύχοµαι καλή επιτυχία.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι δεν είναι, αλλά µπορείτε να µου
διαθέσετε λίγο περισσότερο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον έχετε ως –εντός
εισαγωγικών- «πρωτάρα»!
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι η µέρα που ήρθε
µετά το χθες, στον ίδιο χώρο, µε εµάς πρωταγωνιστές. Και το
θέµα που πραγµατεύεται η σηµερινή µας µέρα είναι σε χρονική
συνέχεια, σε κοινή πολιτική επιδίωξη και κοινή πολιτική αντίληψη
µε το χθεσινό θέµα συζήτησης, το επιτελικό κράτος.
Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω µε µία ευχή. Εύχοµαι σήµερα
να µην ζήσουµε ξανά αυτό που ζήσαµε εχθές, αυτό το ιδιότυπο
stand up comedy σόου επί ένα δίωρο, κατά το οποίο όχι µόνον
δεν συζητούσαµε για το επιτελικό κράτος, αλλά αναγκαστήκαµε
να υποστούµε και µία απολύτως µη θεσµική συζήτηση, εκτός θέµατος, σκόπιµα και παρελκυστικά, όχι µόνον θυσιάζοντας το
θέµα και την ουσία στον βωµό του λαϊκισµού, αλλά φτάσαµε
µέχρι του σηµείου να βάλουµε µάτι στην κλειδαρότρυπα, να ψηλαφίσουµε τις άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής ανθρώπων που είτε ήταν παρόντες είτε ακόµη και
απόντες. Όλα αυτά στον βωµό των εντυπώσεων και στον ανταγωνισµό των δύο µονοµάχων της κυβέρνησης.
Ας µην επιτρέψουµε, λοιπόν, σήµερα τον ίδιο ευτελισµό, να µη
γίνουµε στο ίδιο έργο θεατές, να µη φύγουµε πάλι φτωχότεροι
κοινοβουλευτικά, ελεγχόµενοι ηθικά και απογυµνωµένοι πολιτικά.
Μετά από τόσα που πέρασε αυτός ο λαός και αυτή η χώρα πρέπει επιτέλους να νοιαστούµε και πρέπει να µας νοιάζει και για τέτοια θέµατα. Έχουµε ευθύνη, λοιπόν, για την ουσία της πολιτικής
αλλά και για την εικόνα των πολιτικών.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο θέµα της σηµερινής συζήτησης. Είναι
µία διαδικασία µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου που και εµείς δεν
µπορούσαµε να πιστέψουµε, µία διαδικασία που ήρθε µε εισαγωγή δεκάδων άρθρων τα µεσάνυχτα της Παρασκευής. Είναι ένα
νοµοσχέδιο που διατρέχει το σύνολο των Υπουργείων. Τέθηκε
σε διαβούλευση µόνο κατά ένα µέρος. Τριάντα τέσσερα άρθρα
δεν ανέβηκαν ποτέ στην πλατφόρµα της διαβούλευσης, γεγονός
βέβαια που είδατε εκ των υστέρων ότι σήκωσε θύελλα διαµαρτυριών στους πολίτες και τους φορείς.
Είναι ένα νοµοσχέδιο χωρίς αρχή, µέση και τέλος, χωρίς συνεκτική και συγκεκριµένη δοµή, µε πληθώρα άρθρων που διατρέχουν όλα τα Υπουργεία. Ένα νοµοσχέδιο τακτοποιήσεων έµοιαζε
περισσότερο, παρά ένα νοµοσχέδιο από µία φρέσκια Κυβέρνηση
που έρχεται τώρα, που έχει µπροστά της όλον τον χρόνο να δηµιουργήσει. Μας θύµισε λοιπόν, τις µέρες των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
όταν ήταν σε αποδροµή.
Προς τι τόση βιασύνη αναρωτιόµαστε; Είναι µάλλον σφιχτή η
θηλιά των υπεσχηµένων και βεβαίως αυτό συνέβαλε και στο να
µην κάνετε καµµία διαβούλευση κατά τη διάρκεια της συζήτησης
στις επιτροπές. Άκουσα τον κ. Υπουργό να λέει ότι πρώτη φορά
άκουσε σήµερα από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο για
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την αντισυνταγµατικότητα. Μάλλον απουσίαζε συχνά από την Αίθουσα ο κ. Υπουργός.
Και βεβαίως δεν υιοθέτησε απολύτως τίποτα. Δεν υιοθέτησε,
όµως, και κάτι σπουδαίο. Ήρθαν οι άνθρωποι εκεί, το αναπηρικό
κίνηµα, οι εκπρόσωποι -θα το πω από το Βήµα της Ολοµέλειας,
κύριε Πρόεδρε, γιατί θα πρέπει να αναπτύξουµε ευαισθησίες και
αντανακλαστικά- και έθεσαν έξι σηµεία. Από όλο το υπόµνηµα
δεν έγινε δεκτό ούτε ένα. Από ποιο; Από το αναπηρικό κίνηµα για
το οποίο είµαστε υποχρεωµένοι -τη σύµβαση και όλη τη µεθόδευση που πρέπει να κάνουµε νοµοτεχνικά πλέον- να υιοθετήσουµε τις οικείες διατάξεις µέχρι το τέλος του χρόνου.
Επί της ουσίας, λοιπόν, τώρα. Πάµε στα στοχευµένα σας επικοινωνιακά, τα οποία θα σχολιάσω πρώτα και καλύτερα.
Βλέπουµε στα δελτία ειδήσεων, τις εφηµερίδες, τα σάιτς ότι
η Κυβέρνηση έκανε µια πολύ µεγάλη προσπάθεια να αναδείξει
ως πρώτο θέµα συζήτησης τα θετικά µέτρα, αναφερόµενη στο
φάρµακο, την ψηφιακή διακυβέρνηση και προσπαθώντας έτσι να
εξωραΐσει την εικόνα της, βάζοντας στην άκρη τα πολύ µεγάλα
ζητήµατα, τα καυτά ζητήµατα, όπως τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», τις αλλαγές που επιφέρει και βεβαίως, το άσυλο.
Τι προσπαθεί να κάνει µε αυτό; Προσπαθεί να πετάξει τη
µπάλα στην κερκίδα, να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώµη για
το πραγµατικά βαρύ νοµοθετικό φορτίο του νοµοσχεδίου. Και
γιατί είναι βαρύ; Γιατί όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και οι πρωτοφανείς ιδιορρυθµίες τις οποίες έρχεται να νοµοθετήσει είναι µια
ωµή επέµβαση της Κυβέρνησης µετά τις εκλογές.
Αυτό είναι το πρόσηµο που πρέπει, κύριε Υπουργέ, να έχετε
µπροστά σας. Είναι µετά τις εκλογές. Εφαρµόστηκε και ίσχυσε
αυτός ο νόµος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» -που εµείς ήµασταν οι πρώτοι που
τα λέγαµε, αλλά δεν τα ακούγατε- ήδη, όµως, έχουµε ένα εκλογικό αποτέλεσµα, ήδη έχουµε πρόσωπα, έχουµε εκλεγµένους ανθρώπους, έχετε εκλεγµένους προέδρους κοινοτήτων, έχετε
εκλεγµένους δηµάρχους µε µειοψηφίες και βεβαίως η αγωνία
σας ξεκινάει, από ό,τι καταλαβαίνω, από τη βόρεια Ελλάδα. Και
είστε όχι σε ουδέτερο χρόνο, αλλά είστε η Κυβέρνηση που θα
πάτε σε λίγες µέρες στις ορκωµοσίας των νέων περιφερειακών
και δηµοτικών συµβουλίων. Εκεί τι θα πείτε σε αυτούς που δεν
συµφωνούν µε τη δική σας λογική; Μάλλον δεν θα πάτε.
Και βεβαίως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβερνησιµότητα για την οποία ακούσαµε πάρα πολλά -το είχατε αναγάγει
σε ένα εξόχως σηµαντικό και ιδιαιτέρως ελκυστικό ακαδηµαϊκό
ζήτηµα, στο οποίο µπορεί κανείς να πει ό,τι θέλει- τώρα πια δεν
είναι θεωρητικό πολιτικό ζήτηµα, αλλά είναι ένα ζήτηµα απτό,
είναι ένα ζήτηµα µπροστά µας που έχουµε να το αντιµετωπίσουµε, αλλά µε έναν τρόπο που εσείς ανακαλύπτετε τώρα. Τι κάνατε, λοιπόν;
Αφού δεν µπορούσατε να κάνετε τίποτε άλλο από αυτά που
είπατε, ότι θα καταργήσετε δηλαδή µε µία διάταξη και έναν νόµο
τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», αµέσως αφού ο λαός σας δώσει την εξουσία,
όπως ο κ. Τσίπρας θα καταργούσε τα δύο µνηµόνια µε ένα
άρθρο στη Βουλή -και αυτός δεν µπόρεσε κι εσείς δεν µπορέσατε, λοιπόν- φτιάξατε µια διάταξη µε την οποία δηµιουργήσατε
συµπράξεις. Και τι κάνετε εκεί;
Δηµιουργήσατε συµπράξεις οι οποίες ήδη υπήρχαν µε σχετικό
άρθρο της νοµοθεσίας και είπατε, λοιπόν, ότι εµείς κάνουµε µια
ευχή -αυτό είπατε στην πραγµατικότητα, αν δεν το γράψατε- η
οποία έµοιαζε, όµως, κύριε Υπουργέ, σαν την ευχή της Αναστάσεως, όµως όταν το µοιραίο έχει επισυµβεί. Ποια είναι η διαφορά; Ότι η δική σας ευχή εδώ είναι ευχή απίστου, διότι εύχεται
Ανάσταση αλλά δεν πιστεύει σε αυτή. Κι εξηγούµαι.
Μετά τις εκλογές, µε δεδοµένα τα αποτελέσµατα και τα πρόσωπα, η Κυβέρνηση βάζει κάτω τα πράγµατα, τα χαρτιά και τα
µολύβια, και επιχειρεί να βρει µια λύση, ξεκινώντας από τη βόρεια Ελλάδα. Βγάζει τις προεκλογικές δηλώσεις, λοιπόν, από το
συρτάρι και αντιλαµβάνεται τι; Αυτά που είπε. Και µόλις αντιλαµβάνεται τι είπε, τα ξαναβάζει αµέσως µέσα, γιατί συνειδητοποιεί
ότι να καταργήσεις µε έναν νόµο τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», αλλάζοντας
ταυτόχρονα και το εκλογικό αποτέλεσµα και τους συσχετισµούς
των πρόσφατων εκλογών, δεν µπορείς. Είναι σαν τα µνηµόνια,
λοιπόν, που δεν µπόρεσαν και στο γράψε-σβήσε εσείς προέκυψε
το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου που κουβεντιάζουµε σήµερα
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και η ευχή περί συµπράξεων.
Η ευχή του απίστου είναι επειδή γνωρίζετε οι ίδιοι πολύ καλά
ότι αυτό δεν µπορεί να υπάρξει. Νοµοθετικά οι συµπράξεις σας
είναι ένα αδειανό πουκάµισο, είναι ένας αέρας κοπανιστός θα
έλεγα στο λαϊκόν και το είπαν κάποιοι συνάδελφοι στη διάρκεια
της επιτροπής.
Εµείς λέµε ότι είναι ένα νοµοθετικό προϊόν που οι έγκριτοι νοµικοί κύκλοι, αλλά και οι µπαρουτοκαπνισµένοι αυτοδιοικητικοί
θεωρούν ότι είναι νοµοθετικό προϊόν της χώρας της φαιδράς
πορτοκαλέας κι έτσι το αντιµετωπίζουν. Καµµία υπόσταση πολιτική, καµµία ισχύ νοµική και δυστυχώς, ένας νοµοθετικός βερµπαλισµός άνευ πολιτικού προηγουµένου.
Η Νέα Δηµοκρατία τι κάνει; Παντρεύει τις παρατάξεις µε το
ζόρι, κάνει έναν λευκό γάµο µε απλά λόγια. Η βαθιά συντηρητική
και οριστικά ανίκανη να αντιληφθεί την πραγµατική µεταρρύθµιση στην αυτοδιοίκηση Νέα Δηµοκρατία, η παράταξη που πάντα
αποχωρούσε και καταψήφιζε τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που το
ΠΑΣΟΚ τόλµησε -το µόνο που εµπιστεύτηκε και άλλαξε τις τοπικές κοινωνίες-, απλά δεν µπορεί να αντιληφθεί το πολιτικό διακύβευµα του προοδευτισµού.
Έτσι, την αυτονόητη και θετική για εµάς, κυρίως στην αυτοδιοίκηση, επιδίωξη προγραµµατικών συναινέσεων και συµπράξεων
των παρατάξεων, δυστυχώς, τη µετατρέψατε και αυτή µε τη µεθόδευσή σας σε εργαλείο πολιτικής επικυριαρχίας, αδιαφάνειας
και συναλλαγής, καθώς δεν έχετε καµµία απολύτως προγραµµατική πρόβλεψη για σύγκλιση µεταξύ των παρατάξεων και έτσι
µπορούν να σας σκορπίσουν µέσα σε µια εβδοµάδα από εδώ και
από εκεί. Διότι οι δηµοτικοί σύµβουλοι, βεβαίως -δεν µπορούσατε αυτό να το καταργήσετε, γι’ αυτό το κρατήσατε- διατηρούν
αναφαίρετο το δικαίωµά τους να διαφοροποιούνται, να διαµαρτύρονται, να πηγαίνουν σε άλλες παρατάξεις, να ψηφίζουν ό,τι
επιθυµούν. Άρα από τη µια Κυριακή στην άλλη µπορεί να πάθετε
τέτοια ζηµιά που δεν µπορείτε να φανταστείτε.
Εµείς, λοιπόν, επαναφέρουµε τη δική µας πρόταση. Αυτή την
πρόταση έχει ουσιαστικά και το «Σχέδιο Ελλάδα», που είναι τι;
Είναι η πρότασή µας για µια εµπνευσµένη και δηµιουργική αυτοδιοίκηση, µε προγραµµατικό λόγο και αυτοδιοικητικές προϋποθέσεις.
Είναι αδιαµφισβήτητη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και η διαλυτική λογική µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
Τον χρησιµοποιήσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς ως εργαλείο µικροπολιτικής. Δηµιουργήσατε πληθώρα προβληµάτων, που ξέρατε ότι θα έρθουν. Τα βλέπατε. Δεν
µας ακούσατε. Δεν σεβαστήκατε την εµπειρία των ανθρώπων της
αυτοδιοίκησης, των κοινοβουλευτικών µας ούτε την πρωτοπορία
µας στις θέσεις µας ούτε την εµπειρία µας στα νοµοθετήµατα.
Τίποτε δεν σεβαστήκατε τότε, γι’ αυτό πάθατε αυτά που πάθατε
µετά.
Σήµερα, όµως, τη διαλυτική λογική των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ακολουθείται από τον αυταρχικό και συγκεντρωτικό τρόπο που βλέπει τα πράγµατα η Νέα Δηµοκρατία. Τι έχετε πάθει; Στην
πραγµατικότητα, δεν µπορείτε να παραδώσετε εξουσία. Δεν µπορείτε να δείτε τους θεσµούς σαν µετά και κάτω από εσάς. Δεν
µπορείτε να µεταρρυθµίσετε κάτι σε κάτι άλλο. Δεν µπορείτε να
αποκεντρώσετε. Δεν µπορείτε να καταλάβετε, δεν µπορείτε να
αισθανθείτε πολιτικά, δεν µπορείτε να εµπνευστείτε από την πρόκληση της ίδιας της εποχής, χωρίς κανένα διάλογο, επαφιόµενοι
στην κοµµατική πειθαρχία των εκπροσώπων σας.
Τους είδα χθες. Τι να πω γι’ αυτό; Ότι ήρθαν οι κοµµατικοί εκπρόσωποι από τα θεσµικά όργανα και είπαν ότι «συµφωνούµε
και βρίσκεται στη θετική κατεύθυνση το νοµοσχέδιο» και αποχώρησαν στο πεντάλεπτο. Δεν µπορέσαµε να τους κάνουµε ούτε
ερωτήσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Αµείλικτα ερωτήµατα, λοιπόν, ζητούν απαντήσεις από εσάς.
Απάντηση δεν πήραν όλα αυτά τα οποία θέτουµε εµείς, ακόµη
και την ένσταση της αντισυνταγµατικότητας. Δεν µπορείτε ούτε
µε τη λογική. Και πολιτικά σάς είπε ο κ. Λοβέρδος πριν -και συµπληρώνω µόνο- ότι σε πολιτικό επίπεδο δεν µπορέσατε ούτε
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εσείς να µας εξηγήσετε ποια σχέση έχει η πλειοψηφία του δηµάρχου σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισµό και το τεχνικό πρόγραµµα αναφορικά µε αυτά που δίνει στις επιτροπές, στην
οικονοµική επιτροπή και στην ποιότητα ζωής. Ούτε αυτό καταφέρατε να µας το εξηγήσετε.
Άρα η πλειοψηφία της παράταξης µε την οποία εξελέγη ο δήµαρχος, όπως λέτε στο νοµοσχέδιο στη συνέχεια, δεν οδηγεί σε
διασφάλιση της περιβόητης κυβερνησιµότητας. Το πραγµατικό
πολιτικό περιεχόµενο των συµπράξεων, λοιπόν, η προγραµµατική συµφωνία κατατέθηκε από εµάς, από το Κίνηµα Αλλαγής,
που σας είπαµε «τολµήστε και φέρτε τώρα πρόταση που να λέει
ότι έχουµε προγραµµατική συµφωνία των παρατάξεων, την καταθέτουµε στο διαβουλευόµενο όργανο που είναι το δηµοτικό
συµβούλιο και αυτό αποφασίζει». Τότε θα έχετε ένα πολιτικό επιχείρηµα. Τώρα δεν έχετε απολύτως τίποτα.
Σε ό,τι αφορά στο θέµα του ασύλου, θέλω να πω δύο κουβέντες. Εµείς έχουµε πει την άποψή µας, την έχουµε δηλώσει ξανά
και ξανά και στις επιτροπές και στα όργανα και στο Κοινοβούλιο,
µε µια ιστορία, η οποία µας ακολουθεί. Διότι εµείς πιστεύαµε ανέκαθεν και αδιαπραγµάτευτα στην αδήριτη ανάγκη κατοχύρωσης
της ακαδηµαϊκής ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,
όπως είπατε, κυρία Υπουργέ -τα διαβάσατε από δικό µας νόµο
αυτά- καθώς και στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε τον όρο της εξάλειψης κάθε είδους
βίας και ανοµίας εντός των χώρων. Όπου υπάρχει τέτοιο πρόβληµα δεν κλείνουµε τα µάτια. Πρέπει να το αντιµετωπίσουµε.
Σας θυµίζω ότι εµείς σε αυτό το πλαίσιο νοµοθετήσαµε πριν
από τέσσερις δεκαετίες σχεδόν, τον νόµο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ, τον
ν.1268/1982 και κατοχυρώσαµε την έννοια και το πραγµατικό περιεχόµενο του πανεπιστηµιακού ασύλου. Σε αυτό το πλαίσιο νοµοθετήσαµε τον ν.4009/2011, τον νόµο Διαµαντοπούλου, µε
ευρύτατη πλειοψηφία, πάνω από τα 5/6 της Βουλής. Ψηφίσατε
και εσείς τότε.
Βεβαίως, κοινή συνισταµένη όλων των σχετικών νόµων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είπα και αυτών που ψήφισε η Νέα
Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον ν.4485/2017, ήταν η συµπερίληψη
διατάξεων που προέβλεπαν διαδικασίες για την παρέµβαση της
δηµόσιας δύναµης, της αστυνοµίας, σε περίπτωση παράνοµων
ενεργειών.
Όµως εσείς πήγατε και κάνατε τι; Στο άρθρο, εκεί που κρύβεται η λεπτοµέρεια, στις λεξούλες, στα εδάφια, στις παραγράφους και στα κόµµατα, στη διατύπωση, λοιπόν, του άρθρου 64
και ιδίως στην παράγραφο 3 που εµείς συνεχίζουµε να επιφυλασσόµαστε επ’ αυτού, για να ακούσουµε την απάντησή σας την
τελική για τη διαµόρφωση, κύριε Υπουργέ, εκφράζοντας και ελπίδα αυτή τη στιγµή από το Βήµα της Ολοµέλειας. Ειλικρινά σας
το λέω και µε πίστη στο ότι θα το δείτε.
Το αξίωµα, λοιπόν, αυτό της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και
του ειδικού χώρου του πανεπιστηµίου δεν έγινε σεβαστό από
αυτή τη διάταξη. Σας είπα και χθες, κύριε Υπουργέ, επίσης µε
σεβασµό: «Προσέξτε, γιατί εσείς τη διάταξη θα την αφήσετε από
τα χέρια σας, αλλά προσέξτε πού θα τη δώσετε. Προσέξτε γιατί
υπάρχει και υπερβάλλων ζήλος πολλές φορές και ίσως εκεί αντιµετωπίσετε πολύ µεγάλα προβλήµατα». Κανείς δεν διασφαλίζει
πως µε τη δική σας νοµοτεχνική διατύπωση δεν θα φτάσουµε
στην εντελώς αντίθετη πλευρά της άκρατης αστυνοµοκρατίας
µέσα στον χώρο του πανεπιστηµίου στο όνοµα της προληπτικής
αστυνοµικής δράσης. Είστε νοµικός, είστε έγκριτος νοµικός,
είµαι σίγουρη ότι δεν το θέλετε αυτό, κύριε Υπουργέ, και εσείς,
αλλά δεν µπορείτε. Δεν µπορείτε και γι’ αυτόν τον λόγο και θα
πρέπει να το θεσµοθετήσετε σύµφωνα µε τη δικιά µας πρόταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις, εµείς έχουµε καταθέσει
τις προτάσεις µας και για την ψηφιακή πολιτική και για τα υπόλοιπα ζητήµατα, περιµένοντας τους κυρίους Υπουργούς να αποφανθούν επ’ αυτών και για ζητήµατα, στα οποία εκφράσαµε
φόβους, αµφιβολίες αν αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση γίνει ένα
ψηφιακό συγκεντρωτικό κράτος, το οποίο δεν θα µπορούµε να
το ελέγξουµε και τελικά από την απλή γραφειοκρατία πάµε στη
γραφειοκρατία την ψηφιακή.
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Επίσης για το περιβόητο 101, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος καλά τα είπατε, κύριε Πρόεδρε- να µην κάνουµε ένα καινούργιο
show σήµερα. Eµείς, λοιπόν, καταθέτουµε τροπολογία για το 101
και όχι µόνο λέµε πως πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια και ασυµβίβαστα, αλλά να είµαστε όλοι στην ίδια ευθεία. Καθαρές κουβέντες. Καθαρό το µέτωπο και το βλέµµα. Να ενταχθούν τα
πάντα. Να συµπεριληφθεί στα ασυµβίβαστα η κατοχή και θέσης
Προέδρου, Γραµµατέα κοινοβουλευτικού κόµµατος και ό,τι άλλο
ασυµβίβαστο θεωρούµε πως πολιτικά δεν µπορεί να συντρέχει
µε αυτές τις ιδιότητες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Τελειώνω µε την προσφιλή µου συνήθεια, την οποία θα µάθετε
και εσείς. Πάντα βάζω, όταν σκέφτοµαι ή επεξεργάζοµαι κάτι,
έναν τίτλο. Προσπάθησα, λοιπόν, να βάλω και έναν τίτλο σε αυτή
τη µελέτη αυτού του νοµοσχεδίου. Το πρώτο που µου ήρθε στο
µυαλό ήταν ότι τους βλαχοδηµάρχους του κ. Τσίπρα τους παρέλαβε ο κ. Μητσοτάκης αναγκάζοντάς τους σε έναν λευκό γάµο.
Και όσο και αν οι µελλόνυµφοι αντιδρούσαν, δυστυχώς το
αξίωµα «νόµος και τάξη» ήταν εκείνο που επιβίωσε. Όµως, τελικά
αυτό θα ήταν κάτι πολύ µικρό που θα υποβίβαζε πάρα πολύ και
τον ρόλο του Κοινοβουλίου και τη συνεισφορά µας στον δηµόσιο
διάλογο. Γι’ αυτό επέλεξα τελικώς Εµπεδοκλή: «ο καθένας πιστεύει ό,τι καταλαβαίνει».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει για δεκαπέντε λεπτά ο κ. Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εδώ και έναν χρόνο, αλλά και
τρεις µέρες τώρα στη Βουλή, µε αφορµή το πολυνοµοσχέδιοσκούπα της Νέας Δηµοκρατίας που και αυτό συζητιέται ως επείγον, τελικά η ασφυκτική αυτή η διαδικασία τείνει να
µονιµοποιηθεί στην ελληνική Βουλή.
Όλο αυτό το διάστηµα, λοιπόν, η βελόνα της αντιπαράθεσης
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ έχει κολλήσει στο ίδιο
ακριβώς σηµείο, στο εκλογικό σύστηµα των τοπικών εκλογών.
«Ακυβερνησία» φωνάζει η Νέα Δηµοκρατία, «δηµοκρατία» απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο καυγάς τους είναι βέβαια, µόνο για το εκλογικό
σύστηµα, µε το οποίο στις πρόσφατες τοπικές εκλογές οι έδρες
των δηµοτικών και περιφερειακών Συµβουλίων κατανεµήθηκαν
µε αναλογικό τρόπο.
Ας δούµε, λοιπόν, την ουσία αυτού του καυγά, αλλά και σε τι
δεν αναφέρεται αυτός ο καυγάς. Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, µε
το «σιγοντάρισµα» της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ ανακαλύπτει πρόβληµα κυβερνησιµότητας των δήµων, µέχρι και διάλυσής τους και µε µια σειρά διατάξεων του νοµοσχεδίου
επιχειρεί να αποκαταστήσει, όπως λέει, αυτή την κυβερνησιµότητα µε την ενίσχυση κυρίως της παράταξης του δηµάρχου σε
µια σειρά από όργανα διοίκησης του δήµου, σε βάρος, όµως του
δηµοτικού συµβουλίου.
Δεν φτάνει που θεσµοθετείται η σύµπραξη παρατάξεων αποκλειστικά µε κορµό την παράταξη του δηµάρχου και µε βάση
αυτό συγκροτείται και το σύστηµα διοίκησης του δήµου, δεν
φτάνει που στην παράταξη του δηµάρχου παραχωρείται αυθαίρετα η απόλυτη πλειοψηφία σε όργανα διοίκησης του δήµου,
όπως η Οικονοµική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
τα νοµικά πρόσωπα, αλλά επιπλέον σε αυτά τα όργανα µεταφέρεται και µια σειρά από αρµοδιότητες που ως τώρα ήταν στην
ευθύνη του δηµοτικού συµβουλίου, όπως ο ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού, για παράδειγµα, ή η προσφυγή ή µη του δήµου σε ένδικα µέσα. Εδώ είναι χαρακτηριστικό
ότι αφαιρεί από τους δήµους το δικαίωµα να αποφασίζουν συµβιβασµό ή και κατάργηση της δίκης σχετικά µε τις τρέχουσες µισθολογικές απαιτήσεις των εργαζοµένων. Έτσι στηρίζετε επί της
ουσίας τις µνηµονιακές περικοπές ή τη δυνατότητα διαγραφής
χρεών και προσαυξήσεων -ξέρουµε πόσο κρίσιµο είναι αυτό για
τις λαϊκές οικογένειες που ζουν στην ανέχεια- γιατί κι αυτό φεύγει από το δηµοτικό συµβούλιο και πάει στην οικονοµική επι-
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τροπή. Επίσης, είναι και η διευκόλυνση µεγαλοοφειλετών, γιατί
τέτοιοι µόνο µπορεί να είναι αυτοί που χρωστάνε πάνω από
150.000 ευρώ -δεν τα χρωστάνε αυτά τα λεφτά λαϊκές οικογένειες- ή στον δήµο ή η παραχώρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του δήµου, η επιβολή αντιτίµου για κάθε είδους δηµοτική
παροχή και µια σειρά άλλα. Όλες αυτές οι αρµοδιότητες, λοιπόν,
φεύγουν από το εκλεγµένο δηµοτικό συµβούλιο και πάνε στην
οικονοµική επιτροπή της πλαστής πλειοψηφίας. Αυτό πάντως κυβερνησιµότητα δεν το λες. Θωράκιση της αντιλαϊκής πολιτικής,
ναι.
Υπάρχει, όµως, και συνέχεια, ξέρετε. Δείτε τι προβλέπεται για
τη διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του τεχνικού προγράµµατος και του προϋπολογισµού ενός δήµου. Ναι µεν επιτρέπεται η
αρνητική ψήφος στον προϋπολογισµό, στα δηµοτικά τέλη και
τους φόρους και το τεχνικό πρόγραµµα, αλλά για να προσµετρηθεί µια αρνητική ψήφος ως έγκυρη για όλα αυτά τα θέµατα, θα
πρέπει πρώτα η διαφωνούσα παράταξη να έχει καταθέσει ολοκληρωµένη αντιπρόταση για τον προϋπολογισµό, τους φόρους
και τα τέλη, που θα πρέπει µάλιστα αυτή η ολοκληρωµένη αντιπρόταση να έχει και τη σύµφωνη γνώµη της τεχνικής και οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου και βεβαίως να συµµορφώνεται προς
τας υποδείξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένα απ’ όλα αυτά
να λείπει, η αρνητική ψήφος θεωρείται άκυρη, δεν προσµετράται.
Δηλαδή, για να καταλάβουµε, αναγνωρίζεται µεν το δικαίωµα της
διαφωνίας, αλλά υπό τέτοιους όρους που ουσιαστικά το ακυρώνουν.
Ποιος της άνοιξε τα µάτια της Νέας Δηµοκρατίας να τα κάνει
όλα αυτά; Ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον νόµο του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», όταν θεσµοθέτησε την ίδια ακριβώς απαράδεκτη, αντιδηµοκρατική διαδικασία στο τεχνικό πρόγραµµα για το κατά έργο και κατά κωδικό για
τον προϋπολογισµό, γι’ αυτό και δεν βγάζει «κιχ» γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό µάλλον και δεν συµπεριέλαβε αυτά τα άρθρα στην
ένσταση αντισυνταγµατικότητας που κατέθεσε πριν από λίγο.
Κοντολογίς, όµως, θέµα κυβερνησιµότητας των δήµων φυσικά
και δεν τίθεται και εδώ το κλάµα της Νέας Δηµοκρατίας για τη
δήθεν ακυβερνησία των δήµων δεν έχει βάση, ξέρετε, αφού
στους µνηµονιακούς νόµους -που όλοι ισχύουν κανονικά κι ας
έληξαν τα µνηµόνια- υπάρχουν όλες εκείνες οι δικλίδες ασφαλείας -και είναι πάρα πολλές αυτές- µε πρώτο και καλύτερο το
Οικονοµικό Παρατηρητήριο, που εγγυώνται και εξασφαλίζουν
την κυβερνησιµότητά τους, δηλαδή την αντιλαϊκή λειτουργία του
δήµων µε τον ασφυκτικό δηµοσιονοµικό έλεγχο και όλα αυτά
άσχετα από το εκλογικό σύστηµα.
Κοιτάξτε να δείτε: Την αναλογική, για την οποία φυσικά εµείς
ως ΚΚΕ είµαστε σταθερά υπέρ στους δήµους και τις περιφέρειες, ο ΣΥΡΙΖΑ την έφερε κουτσουρεµένη και κολοβή, αφήνοντας εκτός αναλογικής την εκλογή των δηµάρχων και των
περιφερειαρχών.
Εδώ πατάει η Νέα Δηµοκρατία, για να φέρει αυτά τα άρθρα.
Δεν µπορεί σήµερα, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ να παριστάνει τον κατήγορο, δήθεν, του δηµαρχοκεντρικού µοντέλου. Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», όµως, δεν είναι µόνο ένα εκλογικό σύστηµα. Είναι κάτι
πολύ παραπάνω, βέβαια, γιατί, όπως παλαιότερα ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ή και ο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» του ΠΑΣΟΚ, ήρθε στη συνέχεια ο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» να προσαρµόσει καλύτερα τους δήµους στις
νέες ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και αυτός ο στόχος
είναι κοινός για όλα τα αστικά κόµµατα και όταν ψηφιζόταν ο
νόµος του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και τώρα φυσικά.
Έτσι, αν εξαιρέσουµε το εκλογικό σύστηµα σε όλα τα βασικά
του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», στα ουσιώδη για τον λαό συµφωνούν όλα τα
αστικά κόµµατα. Συµφωνούν µε το βάθεµα στα επιχειρηµατικά
χαρακτηριστικά των δήµων που έφερε ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», ωθώντας τους να λειτουργούν είτε ως αυτοτελείς επιχειρήσεις εµπορευµατοποιώντας ακόµα περισσότερο τις υπηρεσίες που
παρέχουν στον λαό, είτε µε κάθε είδους συµπράξεις, φυσικά µε
επιχειρηµατικούς οµίλους. Συµφωνούν όλα τα αστικά κόµµατα
µε τη βασική επιδίωξη του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», τα κύριά τους έσοδα
οι δήµοι να τα αντλούν κατευθείαν από τις τσέπες των δηµοτών
τους, στη λογική της ανταποδοτικότητας και η κρατική επιχορήγηση να ξεπέφτει σε µια απλή συµπληρωµατική ενίσχυση, µόνο
και όσο χρειάζεται, µέχρι να εξισορροπούνται οι προϋπολογισµοί
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των δήµων, να «ισοσκελίζονται», όπως λένε.
Εδώ µάλιστα έρχεται η Νέα Δηµοκρατία και επαυξάνει µε τη
µεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους δήµους. Συµφωνούν όλα τα αστικά
κόµµατα, γι’ αυτό και υπάρχει η δυνατότητα, όχι να καταργούν
τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», αλλά να τον τροποποιούν. Συµφωνούν µε τις
ρυθµίσεις, που αφορούν στη λεγόµενη «αξιοποίηση» της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ, µε τις οποίες ανοίγει ο δρόµος στους
λεγόµενους «επενδυτές» να εκµεταλλευτούν µακροχρόνια και µε
ληστρικούς όρους την οποιαδήποτε δηµοτική περιουσία. Να,
γιατί λέµε φυσικά ότι όλη αυτή η φασαρία για την ακυβερνησία
των δήµων είναι µια αντιπαράθεση, που δείχνει το δέντρο για να
κρυφτεί το δάσος, αλλά ίσως και µια ευκαιρία για τη Νέα Δηµοκρατία να µαζευτούν όλοι οι δικοί της εκλεγµένοι σύµβουλοι
στους δήµους και τις περιφέρειες, που κατέβηκαν πρόσφατα και
ως ανεξάρτητοι.
Για να πάµε τώρα στο άρθρο 64 για την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήµια. Ακούστε τίτλο που βάλανε στο νοµοσχέδιο: «ΑΕΙ, ακαδηµαϊκές ελευθερίες, αναβάθµιση της ποιότητας
του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος». Πόση υποκρισία µπορεί να
χωρέσει µέσα σε τόσες λίγες λέξεις;
Αναβάθµιση της ποιότητας του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος
µε τη σταθερή υποχρηµατοδότηση των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, που τα οδηγεί να λειτουργούν στα όριά τους, µε τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδοµές; Αναβάθµιση της
ποιότητας του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος µε την ανύπαρκτη
φοιτητική µέριµνα που εκτοξεύει το κόστος των σπουδών για τα
παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών; Ένα πάσο πήγατε να δώσετε στους έρµους τους σπουδαστές των τουριστικών σχολών
της Ρόδου και της Κρήτης και αυτό το πήρατε πίσω. Το άρθρο
74 της διαβούλευσης δεν υπάρχει σε αυτό το νοµοσχέδιο και
ένας Υπουργός δεν µας απάντησε ακόµα γι’ αυτό. Και µιλάτε για
αναβάθµιση των σπουδών, αναβάθµιση της ποιότητας του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος µε την κατηγοριοποίηση και την απαξίωση των πτυχίων, µε την υποβάθµιση των προπτυχιακών
προγραµµάτων σπουδών, την ώρα που τα πανάκριβα µεταπτυχιακά γεµίζουν τα ράφια της πανεπιστηµιακής αγοράς; Βλέπετε,
φρόντισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο νόµος Γαβρόγλου γι’αυτό.
Τι σόι αναβάθµιση θα είναι αυτή και για ποιον, παρακαλώ;
Μήπως για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, που και επίσηµα πιάσανε στασίδι στα πανεπιστήµια και καθορίζουν πια τα προγράµµατα σπουδών και τον προσανατολισµό των ερευνητικών τους
προγραµµάτων, για τα κέρδη τους φυσικά και όχι για την ψυχή
της µάνας τους; Και σοβαρά µιλάτε; Αυτοί οι επιχειρηµατικοί όµιλοι θρονιασµένοι µέσα στα πανεπιστήµια θα επιτρέπουν τις ακαδηµαϊκές ελευθερίες και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών;
Ποιοι; Αυτοί που η δηµοκρατία τους και η ελευθερία τους σταµατάει έξω από τις πύλες των εργοστασίων τους και στα γκέτο
τους απαγορεύεται κάθε συνδικαλιστική δράση, εκτός από την
εργοδοτική; Αυτοί που ζήτησαν από το ΣΥΡΙΖΑ να βάλει και άλλα
εµπόδια στο δικαίωµα της απεργίας και αυτός µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία τους το έδωσε στο πιάτο;
Όλοι αυτοί θα εγγυώνται την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών
και την πρόσβαση στη γνώση; Θα τρελαθούµε τελείως δηλαδή;
Ναι, εφόσον εξυπηρετούν τα κέρδη τους. Ή µήπως η αναβάθµιση αφορά την παρουσία του NATO, αυτού του δολοφόνου των
λαών, που τα πολεµοκάπηλα προγράµµατα του µαγαρίζουν τα
πανεπιστήµια ήδη και µολύνουν τις συνειδήσεις των φοιτητών µε
τις σάπιες ιµπεριαλιστικές τους αξίες;
Αυτή, βέβαια, που συνεχώς αναβαθµίζεται, εκτός από τους
οµίλους, είναι η ίδια επιχειρηµατική λειτουργία των πανεπιστηµίων πια και σε ένα τέτοιο πανεπιστήµιο-ανώνυµη εταιρεία, χωµένο στην αγκαλιά των µεγάλων ανωνύµων εταιρειών δεν χωράει
το άσυλο, που προστατεύει το δικαίωµα των φοιτητών να συζητάνε, να αποφασίζουν συλλογικά και να οργανώνουν τον αγώνα
τους, ναι, για τις σύγχρονες ανάγκες τους στη µόρφωση, στη
δουλειά και τη ζωή.
Το µόνο άσυλο που θα αναγνωρίζεται από εδώ και πέρα στα
πανεπιστήµια θα είναι το άσυλο για τις µπίζνες των καπιταλιστικών κερδών. Και µέσα σε ένα τέτοιο πανεπιστήµιο απαιτείται σιγή
νεκροταφείου για να εφαρµόζεται, χωρίς εµπόδια η πολιτική
εκείνη, που προωθεί την επιχειρηµατική δραστηριότητα στα
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ιδρύµατα, ενισχύει την κατηγοριοποίηση των πτυχίων, τσακίζει
µε λίγα λόγια τις προοπτικές της νεολαίας, που σήµερα παλεύει
να ολοκληρώσει τις σπουδές της, για να βρει µία ικανοποιητική
δουλειά.
Ούτε είναι βέβαια τυχαίο ότι οι φωνές ενάντια στο άσυλο δυναµώνουν από το 1999 και δώθε. Λογικό, τότε είναι που βγαίνει
εκείνη η περιβόητη διακήρυξη της Μπολόνια, µία απόφαση σταθµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχειρηµατικότητα των
πανεπιστηµίων και την ολοκληρωτική τους παράδοση στο µεγάλο κεφάλαιο και αυτή την επιχειρηµατικότητα, όχι µόνο δεν
την αµφισβήτησε ποτέ, αλλά την υπηρέτησε µε πάθος και η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Έπρεπε, όµως, βλέπετε να βρεθεί και ένα πρόσχηµα για τους
αρνητές του πανεπιστηµιακού ασύλου. Σιγά το δύσκολο, θα µου
πείτε. Τους το προσφέρουν χρόνια τώρα µε τη σέσουλα οι διάφοροι γνωστοί άγνωστοι µπαχαλάκηδες και κάτι δήθεν αντιεξουσιαστές, όπως και η δράση διαφόρων συµµοριών, που καµµία
σχέση δεν έχουν µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και που θα µπορούσαν όλοι αυτοί -και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά- να αντιµετωπιστούν ακόµα και µε το ισχύον πλαίσιο, αν υπήρχε ασφαλώς
τέτοια βούληση.
Όσο για την εγκληµατικότητα, όλοι γνωρίζουν ότι το οργανωµένο έγκληµα δρα όχι µόνο γύρω ή µέσα στα ιδρύµατα, αλλά και
σχεδόν ανενόχλητο σε γειτονιές της Αθήνας, της Αττικής, της
Θεσσαλονίκης χωρίς να υπάρχει εκεί κανένα άσυλο, όπως και
παντού άλλωστε ανθεί και το εµπόριο του θανάτου των ναρκωτικών, την ώρα µάλιστα που η Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
είναι συνένοχοι στην καλλιέργεια ανοχής απέναντι στα ναρκωτικά, άρα και της διείσδυσής τους στα πανεπιστήµια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µαζί όλοι αυτοί ψήφισαν για τους χώρους εποπτευόµενης χρήσης, που εγκλωβίζουν τους χρήστες,
αποτρέπουν την προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν και έχει
αποδειχθεί ότι σε αυτούς τους χώρους εποπτευόµενης χρήσης
συνήθως δίπλα τους ξεφυτρώνουν και νέες πιάτσες.
Μάλιστα, το πόρισµα της επιτροπής Παρασκευόπουλου, που
συνέστησε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να επεξεργαστεί ουσιαστικά τον περαιτέρω περιορισµό του ασύλου, βεβαίως, έθετε ζήτηµα ίδρυσης
τέτοιων χώρων ακόµα και µέσα στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.
Στη δε Θεσσαλονίκη, το κέντρο χορήγησης της µεθαδόνης, για
παράδειγµα του ΑΧΕΠΑ, βρίσκεται κυριολεκτικά µέσα στο πανεπιστήµιο.
Και φτάσαµε σήµερα, η Νέα Δηµοκρατία να προωθεί την κατάργηση του ασύλου µαζί µε το ΚΙΝΑΛ, αλλά και την ουσιαστική
συµφωνία σηµερινών Βουλευτών και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που αν δεν κάνουµε λάθος το 2011 ως Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ τότε είχαν ψηφίσει τη διάταξη του νόµου της κ. Διαµαντοπούλου που καταργούσε το άσυλο.
Πάτε µάλιστα, να νοµοθετήσετε την κατάργηση του ασύλου,
ντάλα καλοκαίρι, όπως ακριβώς έκαναν κι όλες οι προηγούµενες
κυβερνήσεις, όταν περνούσαν τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις
στην εκπαίδευση σε περιόδους, που τα σχολεία και τα πανεπιστήµια ήταν κλειστά.
Κοιτάξτε, όµως, ούτε η καταστολή ούτε η οποιαδήποτε ρύθµιση για το άσυλο µπορεί να εµποδίσει το οργανωµένο φοιτητικό
κίνηµα, όταν αυτό συγκεντρώνει δυνάµεις και διεκδικεί τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών. Άλλωστε, το άσυλο δεν χαρίστηκε
από καµµία Κυβέρνηση. Δεν ήταν ποτέ δεδοµένο. Μονάχα κατακτήθηκε από τους αγώνες για τους αγώνες και ως τέτοιο οι νέοι
οφείλουν να δώσουν -και θα δώσουν, είµαστε βέβαιοι- νέους
αγώνες για να το υπερασπιστούν ως ένα άσυλο αγώνων του λαϊκού κινήµατος.
Αυτό είναι το πραγµατικό περιεχόµενου του ασύλου κι αυτό
πρέπει και µπορούν να το υπερασπιστούν οι φοιτητικοί σύλλογοι,
οι εργαζόµενοι στα πανεπιστήµια και οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, όσοι, τέλος πάντως, απ’ αυτούς δεν υπέκυψαν στις σειρήνες
της αγοράς, να το υπερασπιστεί το εργατικό, το λαϊκό κίνηµα συνολικά. Μόνο που αυτό µπορεί να γίνει µονάχα µέσα από τον
αγώνα που διεκδικεί την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
του λαού και της νεολαίας στη µόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή.
Το ΚΚΕ και η Κοµµουνιστική Νεολαία Ελλάδας µε όλες µας τις
δυνάµεις θα είµαστε στην πρώτη γραµµή αυτού του αγώνα για
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να δυναµώσει η συλλογική και οργανωµένη διεκδίκηση της νεολαίας και να συναντηθεί βεβαίως µε την πάλη του λαϊκού εργατικού κινήµατος. Ήδη το µέτωπο σπουδαστών έχει ξεκινήσει
αυτόν τον αγώνα και σήµερα στις 19.00’ διαδηλώνει έξω από τη
Βουλή για να αποσυρθεί το κατάπτυστο άρθρο που καταργεί το
άσυλο.
Κλείνοντας θέλουµε να δηλώσουµε ότι το ΚΚΕ θα καταθέσει
αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας και επί της αρχής του νοµοσχεδίου και επί του άρθρου 64 για το άσυλο, εκτός αν το αποσύρετε φυσικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Θα σας παρακαλούσα να είστε πιο προσεκτικοί µε τον χρόνο
σας.
Καλώ στο Βήµα τον συνάδελφο κ. Μπούµπα από την Ελληνική
Λύση.
Έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά, κύριε συνάδελφε. Προσπαθήστε να είστε συνεπής µε τον χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να διαχειριστώ τον χρόνο.
Κατ’ αρχάς, κύριοι συνάδελφοι, είµαστε το µοναδικό κόµµα
που προερχόµαστε από την περιφέρεια. Έχουµε συγκεκριµένες
προτάσεις και θέσεις γι’ αυτό που λέγεται αυτοδιοίκηση. Θα πάω
στα άρθρα γιατί σήµερα πάµε να βαθµολογήσουµε και να ψηφίσουµε ένα σχολείο. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα σχολείο, που µας
δίνει το ερέθισµα να ασχοληθούµε µε τα κοινά, να γίνουµε δηλαδή αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης: κοινωνικό ον. Αν το σχολείο
αυτό δεν λειτουργήσει σωστά ή αν το χειραγωγήσουµε, τότε να
µην αναρωτιόµαστε γιατί οι νέοι δεν θέλουν να ασχοληθούν µε
την πολιτική. Τι θέλω να πω;
Τα άρθρα τα οποία θέλετε να νοµοθετήσετε, ειδικά τα πρώτα
έξι, είναι αυτά που δίνουν µια µεγάλη ισχύ στον δήµαρχο. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να µετατραπεί σε έναν αυταρχικό δήµαρχο
«Κρέοντα». Βέβαια, το δίκαιο είναι σίγουρα ότι ο πλειοψηφών
πρέπει να άρχει του δήµου. Από τη στιγµή που εκχωρείτε εξουσίες στις επιτροπές που περιστοιχίζουν τον δήµαρχο, τα πράγµατα µπερδεύονται, καθότι αυτό που λέµε δηµοτικό συµβούλιο
δεν θα έχει λόγο, κύρος και ισχύ για κάποιες καίριες αποφάσεις.
Πώς, λοιπόν, εµείς θα δώσουµε το ερέθισµα σε νέους ανθρώπους, που θέλουν να ασχοληθούν µε τα κοινά, να πολιτικοποιηθούν και όχι να κοµµατικοποιηθούν, από τη στιγµή που τους
στερούµε την αυτοδιοίκηση ως αυτοδιοίκηση και τη µετατρέπουµε σε ετεροδιοίκηση;
Εµείς, ως Ελληνική Λύση, σταχυολογώντας και αποκωδικοποιώντας κάποια προβλήµατα της αυτοδιοίκησης θα σας αναφέρουµε και τι δεν κάνετε για την αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι.
Πέρασα κι εγώ και ο Πρόεδρος του κόµµατος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, από τον δεύτερο βαθµό της αυτοδιοίκησης, από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κι έχουµε αποκοµίσει εµπειρία για το πώς λειτουργούν οι περιφέρειες.
Κατ’ αρχάς δεν βάζετε µέσα την παράµετρο συνεργασίας
πρώτου και δεύτερου βαθµού σε ένα άλλο πλάνο, διότι πρέπει
να είναι συγκοινωνούντα δοχεία για το καλό του τόπου.
Αναφέρεται µέσα στο άρθρο 2 και 3 ότι η οικονοµική επιτροπή
θα έχει µία µεγάλη ισχύ, όπου στην ουσία αυτή θα αποφασίζει
αν ένα θέµα είναι µείζονος σηµασίας για να έρθει στο δηµοτικό
συµβούλιο. Δεν θα αποφασίζει, δηλαδή, κατ’ ουσίαν το δηµοτικό
συµβούλιο για τα προβλήµατα του τόπου.
Αναφέρεστε στο άρθρο 5 στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι
αυτή και µόνο αυτή θα αποφασίζει για την κυκλοφορία των οχηµάτων. Δεν θα έρχεται καν, δηλαδή, στο δηµοτικό συµβούλιο. Η
ποιότητα ζωής σίγουρα σχετίζεται µε την καθηµερινότητα των
πολιτών. Σίγουρα, η κυκλοφορία των οχηµάτων είναι ένα µεγάλο
πρόβληµα, καθότι όπως η Αθήνα δυστυχώς ως αντίγραφα και οι
υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, δεν έχουν σχέδιο ρυµοτόµησης.
Αλλά αν δεν µιλήσουν οι άνθρωποι που σχετίζονται, όπως οι άνθρωποι που κυκλοφορούν ταξί, οι λεωφορειούχοι, οι διακοµιστές
κατηγοριών ανθρώπων που δεν µπορούν να µετακινηθούν, δηλαδή οι ίδιοι οι φορείς, θα κρίνει µία πενταµελής, επταµελής,
οκταµελής επιτροπή ποιότητας ζωής για το πώς θα κάνει συγκοινωνιακές αλλαγές σε µία πόλη; Το έχω βιώσει στην πόλη µου
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και υπάρχουν τεράστια προβλήµατα, όπως και σε όλες τις ελληνικές πόλεις.
Όπως λέµε Δήµος Αθηναίων, Σερραίων, Τρικκαίων, Ιωαννιτών,
Θεσσαλονικέων, αυτό σηµαίνει ότι ο δήµος είναι µία σύνθεση πολιτών, είναι ένα σύνολο ανθρώπων, είναι ένα ζωντανό κύτταρο,
είναι ένας ζωντανός οργανισµός. Δεν µπορούµε να τον παραγκωνίζουµε ως ένα άβουλο όργανο, το οποίο θα εξυπηρετεί το
αθηνοκεντρικό µοντέλο, την κεντρική πολιτική σκηνή. Πρέπει,
λοιπόν, να προσέξουµε.
Εµείς, το κόµµα µας, δεν είχαµε κανέναν υποψήφιο στην αυτοδιοίκηση. Λέτε να µην µπορούσαµε ή δεν έγιναν προτάσεις;
Θεωρούµε, όµως, ότι δεν πρέπει να είναι προθάλαµος, προπύργιο η αυτοδιοίκηση, προκειµένου να κοµµατικοποιεί, να περιχαρακώνει ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν µε τα κοινά.
Λέτε ότι οι δήµοι θα αποφασίζουν για την αδειοδότηση των περιπτέρων, λες και τα περίπτερα είναι κάτι που θα αποφασίζουν.
Ο σύντροφος της γειτονιάς, το επάγγελµα της γειτονιάς, είναι
περιπτεράς, παιδιά! Δεν είναι καµµιά offshore. Ο κάµατος του περιπτερά είναι δύσκολος. Θα αποφασίζουν οι δήµοι; Με ποια κριτήρια θα αποφασίζουν οι δήµοι;
Λέτε ότι θα είναι απλοί εισηγητές οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων για τους αυτοτελείς πόρους που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση. Θέλετε έναν δήµο απρόσωπο, ως πολυκατάστηµα; Ήδη οι
δηµότες αυτή τη στιγµή εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, διότι
κάνατε µεγάλους, απρόσωπους δήµους και δεν έχουν τον άνθρωπό τους, τον πρόεδρό τους, αυτόν που θεωρούν ικανό να
επιλύσει τα προβλήµατα του χωριού, της κοινότητας. Και τον κάνετε νεροκουβαλητή; Τον κάνετε αχθοφόρο να διεκπεραιώνει τυπικά;
Λέτε ότι έρχεστε σε αντίθεση µε τη δεύτερη κάλπη. Η δεύτερη
κάλπη, όµως, έχει δώσει περισσότερες ψήφους στον επικεφαλής
του χωριού, που θέλουν οι κάτοικοι. Αν είναι δυνατόν! Είναι δηµοκρατικό;
Να πάµε στις περιφέρειες. Δεν έχετε βάλει µέσα ένα σηµείο
για τους διακριτούς ρόλους της αποκεντρωµένης και αιρετής περιφέρειας. Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι εναποµείναντες στα έδρανα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που θα
κληθούν να ψηφίσουν ως συνήθως κατά πλειοψηφία και δηµοκρατικούς όρους -δεν αµφιβάλλω- αυτό το νοµοσχέδιο.
Χθες ο Πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει πολιτικό ανάστηµα και
τσαγανό να πείτε «βυθίσατε το Χόρα». Σήµερα, όµως, µε αυτόν
τον νόµο, βυθίζετε την τοπική αυτοδιοίκηση. Την βυθίζετε, κυρίες
και κύριοι. Διότι σήµερα υπάρχουν θέµατα χωροταξικά, περιβαλλοντικά. Ανακαλύψαµε τέτοια θέµατα µε τον Βελόπουλο.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Ο ίδιος ο Πρόεδρος ανακάλυψε ότι η «EL DORADO», που σε λίγο θα τη φέρετε ως επένδυση στις Σκουριές, ήταν σε επιτροπή περιβαλλοντικών όρων
στην περιφέρεια ως ελεγκτής και ελεγχόµενος! Και εάν δεν το
ανακάλυπτε ένας Βελόπουλος αυτό, θα πήγαινε στην αποκεντρωµένη και θα έπαιρνε υπογραφή, «στρίβειν διά του αρραβώνος» δηλαδή.
Ξέρετε τι γίνεται; Αν ένα θέµα υπερκεράσει το τρίµηνο στην
αιρετή περιφέρεια, πάει στην αποκεντρωµένη, παίρνει υπογραφή
και όλα µέλι-γάλα! Αυτές είναι οι περιφέρειες; Έτσι θα λειτουργήσουν; Διακριτούς ρόλους στην αιρετή και στην αποκεντρωµένη περιφέρεια!
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πριν από δύο χρόνια
πήρε ένα εκατοµµύριο ευρώ για να κάνει διαγραµµίσεις στο
οδικό δίκτυο. Τι θέλω να πω; Βάζετε άρθρα, βάζετε παραγράφους, αλλά δεν µιλάτε για αυτοτελείς πόρους. Γιατί δεν βγαίνετε
να πείτε ότι εµείς θέλουµε να φέρουµε µία περιφερειακή αποκέντρωση και δίνουµε τώρα 1% από τον ΦΠΑ στους δήµους, δίνουµε λεφτά από τα τέλη κυκλοφορίας;Πού είναι τα χρήµατα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, από τα τέλη κυκλοφορίας; Τα αποδώσατε στην αυτοδιοίκηση; Πού είναι ο λεγόµενος φόρος ζύθου; Είχε υποσχεθεί ότι
οι δήµοι και οι περιφέρειες -κυρίως οι δήµοι, ο πρώτος βαθµόςθα πάρουν φόρο ζύθου από τα ποτά. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.
Όµως, όπως είναι δοµηµένη η εξουσία και όπως όλο το πολιτικό σύστηµα δεν θέλει κόµµα να προέρχεται από την περιφέ-
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ρεια, έτσι και εσείς δεν θέλετε να εκχωρήσετε εξουσία στους δηµάρχους. Εµείς, τους δηµάρχους δεν τους θέλουµε κοµµατικά
πειθήνια όργανα, να παίρνει ένα τηλέφωνο το κόµµα και να κάνει
αυτά που ζητάει το κόµµα, γιατί θα φοβάται ότι δεν θα συγκεντρώσει υπογραφές η τοπική οργάνωση, για να τον υποδείξει ως
επικεφαλής.
Τι κάνετε, λοιπόν, εδώ; Περιορίζετε την εξουσία της αυτοδιοίκησης, την κάνετε επαίτη, για να την έχετε στο χέρι, διότι αν εκχωρήσετε κοινωνική εξουσία και µια οικονοµική εξουσία, τι θα
γίνει, θα φύγει το χαλί κάτω από τους Βουλευτές; Έγινε κουβέντα αν θα υπάρχει έλεγχος για τα σαρανταπεντάρια; Για τις
κατατµήσεις δηµοσίων έργων και πώς αυτό το αλισβερίσι γίνεται;
Εγώ να συµφωνήσω ότι µε απλή αναλογική δεν κυβερνώνται
οι δήµοι, αλλά µε εκχώρηση εξουσίας κατά τα 2/3 σε δήµαρχο
αλαζόνα και ενδεχοµένως «Κρέοντα» δεν µπορεί να διοικηθεί
ένας δήµος. Δεν µπορεί, για τους απλούστατους λόγους που
σας ανέφερα, µε βάση το κύρος και την αίγλη που δίνετε στις
επιτροπές και παραγκωνίζετε την «εκκλησία του δήµου» τη σύνθεση πολιτών, το σύνολο ανθρώπων, που θέλουν να συζητήσουν
κάποια θέµατα ουσίας µέσα στα δηµοτικά συµβούλια.
Θα µπορούσαµε να πούµε µία σειρά πολλών θεµάτων.
Θέλω να πάµε λίγο στη γραφειοκρατία την ψηφιακή. Καλό το
know-how, αλλά εγώ βλέπω και πάλι ο πολίτης -και βλέπουµε ως
Ελληνική Λύση- να τρέχει από υπογραφή σε υπογραφή. Ξέρετε,
οι υπογραφές δικαιολογούν και θέσεις. Σου λέει, από τη στιγµή
που πήρα θέση, πρέπει να υπογράψω. Το σύστηµα πάντα θέλει
να χρωστάς και όχι να ξοφλάς. Ο άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα να ξοφλήσει είναι ελεύθερα σκεπτόµενος. Αυτός που χρωστάει είναι όµηρος, δέσµιος ενός πολιτικοοικονοµικού
συστήµατος ευρωπαϊκού, αν θέλετε, γιατί και για την Ευρώπη αν
µιλήσουµε ως Ένωση Άνθρακα και Χάλυβα ξεκίνησε και δεν έχει
αλλάξει. Οικονοµική ένωση είναι και όχι ένωση κοινωνιών.
Τι λέµε εκεί; Θα υπάρχει συµµετοχική ψηφιακή δηµοκρατία,
που είναι στο πρόγραµµά µας για τον πολίτη, ή θα δηµιουργήσει
ένα υδροκέφαλο κράτος «από τον Άννα στον Καϊάφα» µέσω των
συστηµάτων της υψηλής τεχνολογίας; Πού είναι, κύριοι, ένα αρχείο µέσω υπολογιστών ολοκληρωµένο για τους επιχειρηµατίες;
Αυτό που ζητάνε τα βιοµηχανικά επιµελητήρια, το ΓΕΜΗ; Αναφέρεται µέσα; Θα υλοποιηθεί; Πού είναι ένα µητρώο αγροτών
για τους καθαρόαιµα αγρότες; Ούτε αυτό αναφέρεται.
Επειδή είναι πολλά τα θέµατα, πριν πάµε στο άσυλο, θα πάµε
λίγο στον ΕΟΠΥΥ. Υπάρχουν πολλοί γιατροί εδώ µέσα, αλλά εδώ
χρειάζεται να γίνει χειρουργική επέµβαση µε τύπου Μερσέντες
τοµή. Ξέρετε, η µεγαλύτερη εγχείρηση του ανθρωπίνου σώµατος
δεν είναι η ανοιχτή καρδιά, είναι η ηπατεκτοµή. Ευτυχώς, το συκώτι είναι το µόνο όργανο που αναπλάθεται. Έτσι προλαβαίνετε
και τώρα να κάνετε και κάποιες τροποποιήσεις, αν θέλετε να ξαναγεννηθεί αυτό που λέγεται περιφερειακή αποκέντρωση.
Να σας θυµίσω, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι επί κυβέρνησης Κώστα Καραµανλή µιλούσατε ότι το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης θα πάει στη Λάρισα, για να είναι στον κάµπο και να
είναι στο φυσικό του µέρος. Περιµένουν οι Λαρισαίοι. Ακόµα περιµένουν. Εµείς απλά το θυµίζουµε.
Πάµε λίγο στον ΕΟΠΠΥ. Λέτε εδώ µέσα ότι ο ΕΟΠΥΥ δύναται
να διακινεί. Τι θα πει «δύναται»; Κατά το δοκούν; Κατά τη δική
του κρίση; Για τον άνθρωπο που έχει σκλήρυνση κατά πλάκας,
για τους νεφροπαθείς, για τους διαβητικούς τύπου Α’ ή τύπου Β’
που περιµένουν αντλία για εκχύλιση ινσουλίνης ή για τους καρκινοπαθείς; Θα υποχρεούται, κύριοι, να ασκεί τη νοµική πολιτική
και κοινωνική ευαισθησία στους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν
ανάγκη τα φάρµακά τους. Δεν παίζουµε µε τις λέξεις, αλλά οι λέξεις έχουν τη σηµασία τους. Από µία λανθασµένη λέξη αλλάζει
όλο το νόηµα.
Εκεί, λοιπόν, εµείς ως Ελληνική Λύση λέµε ότι ο ΕΟΠΥΥ υποχρεούται να διακινεί αυτά τα φάρµακα και θέλετε να µας πείτε
την προέλευσή τους. Θα είναι γνήσια, θα είναι γενόσηµα; Από
πού θα προέρχονται, γιατί πολλά ακούγονται για τις φαρµακοβιοµηχανίες.
Άκουσα χθες µε προσοχή τον αρµόδιο Υπουργό να λέει ότι θα
αυξηθούν οι ποινές για τους αρχαιοκάπηλους. Μαζί τους. Εγώ
δεν άκουσα πρόταση του κ. Μητσοτάκη να λέει για ανάδειξη των
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αρχαιολογικών µνηµείων και του εκκλησιαστικού τουρισµού.
Άκουσα µόνο για µια επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου και
λίγο µετά για τη ΔΕΘ. Άλλα λόγια να αγαπιόµαστε.
Και ερωτώ: συµφωνούµε µε τις ποινές; Εδώ λέει, δαπάνη 110
χιλιάδες ευρώ από τη σύσταση στο Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Ελπίζω και η Αµφίπολη να πάει σε
απαλλοτρίωση, για να γίνει επισκέψιµο το µνηµείο.
Αλλά ακούστε, κύριε Υπουργέ, που είπατε για τους αρχαιοκάπηλους: Πολύ φοβούµαι ότι αν διεισδύσετε, θα βρεθείτε άσχηµα
σε υψηλά ιστάµενα πρόσωπα που εµπλέκονται. Γιατί ξέρετε τι
έχει γίνει µε την αρχαιοκαπηλία και πολλούς µεγάλους αρχαιοκάπηλους; Πήραν ευρήµατα, τα πήγαν στη Βιέννη, τα πήγαν στο
Μόναχο, στους οίκους δηµοπρασιών, δηµοπρατήθηκαν, πήραν
χαρτιά µε βούλα και υπογραφή και σήµερα είναι κατέχοντες διαφόρων αρχαιολογικών ευρηµάτων και είναι και νόµιµοι. Έχει
γίνει, δηλαδή, το έλα να δεις. Μαζί σας όµως, ως προς τους αρχαιοκάπηλους, για να διαφυλάξουµε τον θησαυρό µας.
Πριν πάω στο άσυλο, θέλω να πάω λίγο στον τουρισµό. Εκεί τι
λέτε; Αναφορικά µε τον τουρισµό, επισηµαίνεται η αύξηση του
αριθµού των µελών του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισµού Τουρισµού, του ΕΟΤ. Κάναµε µια πρόταση και είπε ο πρόεδρος: Ξενοδοχεία, τα οποία θα έχουν ελληνικά προϊόντα στο πρωινό
-breakfast, κολατσιό, πείτε το όπως θέλετε- θα έχουν άλλη φορολογία. Αυτοί που θα απασχολούνται σε τουριστικές εγκαταστάσεις µε τη µαύρη και ανασφάλιστη εργασία και µε τα «all
inclusive», που δεν συνεισφέρουν στην τοπική οικονοµία, λέξη
δεν λέγεται για τη βαριά µας βιοµηχανία του τουρισµού.
Θέλω να πάµε στο άρθρο 95, γιατί σας πειράζει να µας λέει ο
λαός όλους µας ανεξαιρέτως προδότες. Θα λέει εκεί ότι εµείς
προσβάλλουµε τη διεθνή υπόσταση της χώρας. Πάτε εσείς,
ανοίξτε τις πύλες µε τα σύνορα, φέρτε συνεκµετάλλευση, οτιδήποτε, µε τους γείτονες και µη θέλετε να σας λένε προδότες. Είναι
βαριά κουβέντα, ασήκωτη κουβέντα. Αλλά δεν µπορείτε να τη
βγάζετε, διότι υπάρχει στο ελληνικό λεξικό. Και εµείς σταχυολογούµε, αφουγκραζόµαστε, αποκωδικοποιούµε αυτά που λέει ο
κόσµος.
Και πάω στο άσυλο, στον λίγο χρόνο που έχω. Ακούστε:
Άσυλο-όαση λέµε εµείς. Είναι όαση αρχών, αξιών, δηµοκρατικής
ελευθερίας. Ένας µεγάλος Αργεντίνος συγγραφέας έλεγε ότι η
ελευθερία θέλει τέµπο. Δεν µπορεί να είναι ελευθερία γενική και
αόριστη. Θέλει τον ρυθµό της.
Κύριοι του ΚΚΕ, εµείς δεν είµαστε σύµµαχος κανενός. Εµείς
είµαστε σύµµαχος µε τον ελληνικό λαό. Αφουγκραζόµαστε ρεαλιστικά την κατάσταση, που επικρατεί αυτή τη στιγµή στο πανεπιστήµιο. Σέβοµαι τη σταθερή ιδεολογική σας πλεύση ως
εργατικό κόµµα ενός αιώνα, αλλά δεν µπορούµε αυτή τη στιγµή
να ανεχθούµε -κατ’ αρχάς, λέµε φυσικά στην προστασία του
ασύλου, εξάλλου προστατεύεται και από το Σύνταγµα- και να ψηφίσουµε διατάξεις, που κατακρεουργούν αυτό που λέγεται «πανεπιστηµιακή εκπαίδευση». Δεν θέλουµε φοιτητές µόνο µε το
«επίσταµαι». Θέλουµε φοιτητές µε οξεία κριτική σκέψη, θέλουµε
ελεύθερη βούληση και µυαλά. Και θέλουµε δασκάλους στα πανεπιστήµια. Οπότε, εκεί να µην έχουµε το σύνδροµο της δικτατορίας. Πρέπει κάποια πράγµατα να µπούνε σε µια ευταξία. Πώς
να το κάνουµε δηλαδή;
Τα πανεπιστήµια είναι χώροι ιδεών. Είναι χώροι έρευνας, σκέψης και γαλουχούν χαρακτήρες. Δεν µπορούµε τους φοιτητές
αυτή τη στιγµή να τους έχουµε φοβισµένους για πολλές πράξεις,
που γίνονται µέσα στα πανεπιστήµια. Και, προς θεού, δεν λέµε
να µπαίνει για ψύλλου πήδηµα η αστυνόµευση. Αλλά δεν µπορεί
και ένας καθηγητής να φοβάται, µια φοιτήτρια που είναι παιδί
βιοπαλαιστή ή ένας φοιτητής να µην µπορεί να κυκλοφορήσει
νύχτα στα πανεπιστήµια. Κάπως πρέπει να δούµε ρεαλιστικά την
κατάσταση.
Θέλω να πάω και στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Ξέρετε, ο
όρος «ανταγωνισµός» δεν είναι ο σωστός, αλλά σας πάει. Διότι
ανταγωνίζεστε οι µεν και οι δε «για τα δικά µας παιδιά». Δεν
έχουµε κάτι µε την κ. Θάνου. Αλλά δεν µπορεί να είστε φαρισαϊστές της δηµοκρατίας και υποκριτές, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, όταν µιλάτε για αναδροµική ισχύ του νόµου. Αυτό ούτε στα
ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν έχει γίνει! Ανταγωνισµού Επιτροπή
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και ανταγωνίζεσθε. Οι Ιταλοί έχουν µια παροιµία και λένε: «la joia
si trova all’ altra riva». Πιστεύετε, δηλαδή, ότι αν πάτε στην αντίπερα όχθη του ποταµού, θα βρείτε τη χαρά. Δεν είναι έτσι. Και ο
κ. Ζαγορίτης, που είναι φίλα προσκείµενος -που δεν έχω τίποτα
µε το πρόσωπο- είναι επικεφαλής της Αρχής Διαφάνειας. Δηλαδή, οι µέντορες που βάζατε και εσείς και εσείς, τώρα σας πειράζουν; Με αναδροµική ισχύ;
Λοιπόν, εκεί ο κόσµος ξέρετε τι λέει; Θέλετε να βολέψετε καθαρά τα δικά σας παιδιά. Και αυτό είναι το οποίο µας προβληµατίζει µε την όλη κατάσταση.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν το νοµοσχέδιο, το οποίο κατατίθεται,
θέλω να προσέξετε πάρα πολύ αυτό που λέγεται «περιφερειακή
αυτοδιοίκηση». Αν η αυτοδιοίκηση δεν έχει χρήµατα να ορθοποδήσει, πάντα θα γίνονται κατατµήσεις δηµοσίων έργων, πάντα
θα είναι επαίτης και δεν µπορείτε να ευαγγελίζεστε ότι ένα κράτος αν δεν στέλνει αίµα σε όλα τα σηµεία του σώµατός του -το
σώµα που λέγεται Ελλάδα- δεν µπορεί να ορθοποδήσει. Οπότε
προσέξτε το σχολείο της αυτοδιοίκησης, για να ασχοληθούν οι
νέοι µε τα κοινά, όπως και η πρώτη δηµοτικού είναι ένα βασικό
θεµέλιο για την εκπαίδευση, πρέπει να το αγαπήσουν.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος για δώδεκα λεπτά και θα τον παρακαλέσω να τηρήσει
τον χρόνο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Πάντα, κυρία Πρόεδρε. Δεν κάνουµε υπερβάσεις. Υπερβάσεις κάνει µόνο η Νέα Δηµοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω µε κάτι, που αφορά
τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί µίλησε για νόµους και
ότι το θέµα δεν είναι πολιτικό. Εγώ θα επιµείνω. Όλα τα θέµατα
στη ζωή µας κατά τον Αριστοτέλη είναι πολιτικά, δεν είναι νοµικά,
καταλάβετέ το. Νοµοθετείτε µε βάση την πολιτική σας. Απλά
πράγµατα είναι. Αν δεν καταλαβαίνουν κάποιοι τις έννοιες και
τους όρους, θα τους πω τι έλεγε ο Λάο Τσε: «Όσο πληθαίνουν
οι νόµοι, πολλαπλασιάζονται οι παράνοµοι». Δηλαδή, κάποια
στιγµή πρέπει να καταλάβουµε τι συµβαίνει γύρω µας.
Αυτό που µε ενοχλεί πολύ για την κ. Θάνου και το διάβασα σήµερα στην τηλεόρασή σας, στον «ΣΚΑΪ» -γιατί η τηλεόρασή σας
είναι ο «ΣΚΑΪ», όλη µέρα βλέπουµε τη Νέα Δηµοκρατία να παρελαύνει από εκεί, από πάνω πρέπει να λέει «ΣΚΑΪ-ΝΔ TV»- είναι το
εξής: «Ενστάσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής για
την αποµάκρυνση της Θάνου: Η διάταξη της Κυβέρνησης προσκρούει σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και σε οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, αναφέρει η υπηρεσία». Το
κανάλι σας είναι, κύριοι, όχι της Βουλής, της Νέας Δηµοκρατίας,
ο «ΣΚΑΪ». Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και το λέω αυτό για να καταλάβετε κάποια στιγµή ότι δεν µπορείτε να παίζετε µε τους νόµους, δεν µπορεί να παίζουµε µε τη
νοµιµότητα, δεν γίνεται µια ζωή να παίρνουµε ένα λάστιχο που
λέγεται νόµος και να το τραβάµε ανάλογα πώς µας βολεύει, το
τραβάµε µια έτσι, το αφήνουµε έτσι. Δεν γίνεται. Θέλετε να αλλάξετε όλες; Όλες, µαζί σας. Να φύγει ο Ζαγορίτης, να φύγουν
και όλοι οι υπόλοιποι όµως. Γιατί η κ. Θάνου; Θα σας το πω εγώ.
Νιώθετε µια πικρία, γιατί υπήρχε η ιστορία της «NOVARTIS», το
καταλαβαίνω. Το νιώθετε στο πετσί σας. Αλλά για να είστε έντιµοι
απέναντι στην πολιτική, πρέπει να τους βγάλετε όλους. Όχι µία.
Γιατί εδώ δείχνετε ρεβανσισµό, γιατί µπορεί να έχετε δίκιο, µπορεί να έχετε και άδικο όµως. Δεν ξέρω τι συµβαίνει και δεν θα
είµαι δικαστής εγώ για την ιστορία της «NOVARTIS». Αντιλαµβάνοµαι ότι καταγγέλλετε την κ. Θάνου για κάποια πράγµατα.
Ωραία, θέλετε λοιπόν να είστε ακριβοδίκαιοι; Όλοι να φύγουν,
όχι ο ένας. Γιατί έτσι δηµιουργείται πρόβληµα.
Το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι πάνω από το ελληνικό δυστυχώς,
το έλεγα προηγουµένως. Γιατί µιλάτε για Σύνταγµα εδώ µέσα.

1997

Ακούω τον φίλο µου κ. Τζαβάρα, επειδή έχει και ωραίο λόγο. Ξέρετε, όταν ακούς δικηγόρο, αντιλαµβάνεσαι το επάγγελµα, ρε
παιδί µου, είναι ίδια η κοψιά τους όλων, µιλούν δικολαβίστικα, µιλούν νοµικά, τι να κάνουµε τώρα; Κι αρχίζουν «το άρθρο 1, το
άρθρο 2 του Συντάγµατος, ο τάδε φιλόσοφος», για να µπερδεύουν τον κόσµο. Γιατί το κάνει αυτό ο Τζαβάρας; Θα σας το
πω εγώ και δεν έχω τίποτα µε τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι αλήθεια, ή θα τους βγάλετε όλους ή κανέναν. Τέλος! Γιατί το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι πάνω από το ελληνικό. Θα έχουµε προβλήµατα
στην πορεία, θα τα αντιµετωπίσουµε έτσι κι αλλιώς, για την κ.
Θάνου.
Έχω θέσει ένα σωρό ερωτήµατα και δεν απαντάτε. Χθες ο
Πρωθυπουργός ήρθε εδώ και είπε ψέµατα για ακόµη µια φορά.
Είπε µε κοµπασµό, είπε µε µια κυβερνητική αλαζονεία, γιατί είναι
πλέον Πρωθυπουργός, ότι σας ακούσαµε κιόλας και κάναµε τροποποιήσεις. Είδα, λοιπόν, τις αλλαγές του σχεδίου στο επιτελικό
κράτος. Από τα σαράντα ένα σηµεία των αλλαγών, τα είκοσι οκτώ
αφορούν διορθώσεις τυπογραφικές, σηµεία στίξης, γράµµατα,
τα έντεκα σηµεία αφορούν αλλαγές, προσθήκες σε παραγράφους ελάχιστες µε λέξεις «και, συν, πλην» και τα υπόλοιπα δύο
λέει «αφαιρείται ο όρος “δηµόσιος” και “δηµόσιος υπάλληλος”».
Αυτές είναι οι αλλαγές που κάνατε στο νοµοσχέδιο; Σας έκαναν
προτάσεις και οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ και εµείς κάναµε
προτάσεις και σήµερα κάναµε προτάσεις. Δεν ακούτε τίποτα!
Είναι αυτό που έλεγα, δεν έχουµε Πρωθυπουργό, έχουµε θεό! Η
Νέα Δηµοκρατία και ο Πρωθυπουργός είναι ο θεός, τέλος! Δεν
είναι έτσι, κύριοι. Όταν µιλάτε για δηµοκρατία και όταν απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό, θα τους ακούτε όλους. Στην τελική,
για να το πω έτσι πολύ ωµά, 40% πήρατε, 60% είναι όλοι οι υπόλοιποι. Δεν το κατάλαβα αυτό! Δεν θα ακούµε το 60%, θα ακούµε
µόνο το 40%;
Λοιπόν, πάµε στα σοβαρά τώρα. Αν θέλαµε να λύσουµε το
πρόβληµα της χώρας, θα είχαµε κάνει ένα συνταγµατικό δικαστήριο εδώ και δεκαετίες. Το πρωί ήταν φαρσοκωµωδία. Μιάµιση
ώρα µιλούσαµε, λέγαµε για να ικανοποιήσουµε το κοµµατικό µας
πελατολόγιο, τους ψηφοφόρους µας, αντιδικούσαµε -και καλάµεταξύ µας µε άσφαιρα πυρά. Άσφαιρα! Γιατί όλοι ξέρουµε ότι
εδώ µέσα η Πλειοψηφία αποφασίζει. Είναι τόσο δηµοκρατικό που
το 40% αποφασίζει. Έτσι λέει ο νοµοθέτης, έτσι λέει το Σύνταγµα, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Κάντε ένα συνταγµατικό δικαστήριο να δούµε πόσες τροπολογίες θα περάσουν από δω
βράδυ και πόσοι παράνοµοι νόµοι θα περάσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ένα συνταγµατικό δικαστήριο! Θα το τολµήσει κάποιος; Κάποια στιγµή πρέπει να το κάνουµε για να τελειώνει όλη αυτή η
ιστορία.
Πάµε, λοιπόν, σε κάτι πολύ σηµαντικό που είπε ο Σόλωνας:
«Όταν η θρησκεία και οι νόµοι εφαρµόζονται σωστά, είναι ωφέλιµοι. Όταν εφαρµόζονται λάθος, κάνουν κακό».
Κύριε Υπουργέ, και όλο αυτό που φέρατε -πιστέψτε µε- είναι
λάθος. Είναι λάθος από πάνω µέχρι κάτω και θα σας το αποδείξω
όσο µου επιτρέπει ο χρόνος.
Να πω στον συµπαθή κ. Καραθανασόπουλο, τον οποίο τον
εκτιµώ και δεν είναι προσωπική η αντιδικία µου, ότι θέλω να τον
αφήσω στη δική του µοναξιά, του 1917. Ζει τον 20ο αιώνα. Ζούµε
τον 21ο αιώνα. Ας µη µας κακολογεί για το άσυλο, γιατί µπορούµε
να επιχειρηµατολογήσουµε. Εµείς δεν ζούµε σε µια κοινωνία
όπου µες στο πανεπιστήµιο κυκλοφορούν µόνο άγγελοι Κυρίου,
κυκλοφορούν και έµποροι ναρκωτικών, κυκλοφορούν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν παρεµπόριο. Και µε µία ελαφρότητα θα πω
στον κ. Πολάκη που είπε για το παρεµπόριο.
Το παρεµπόριο, κύριε Πολάκη, είναι τρεις ΕΝΦΙΑ. Τρεις
ΕΝΦΙΑ! Οι Έλληνες πληρώνουµε 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως ΕΝΦΙΑ. Μόνο το παρεµπόριο είναι 9 µε 12 δισεκατοµµύρια.
Αν παταχθεί το παρεµπόριο, δεν θα πληρώνουµε επί τρία χρόνια
και δεν θα µας κοροϊδεύει ο κ. Μητσοτάκης µε το 30%, 20%, 15%
οριζόντια, κάθετα, µείωση των φόρων. Γιατί να µην το χτυπήσουµε το παρεµπόριο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να το χτυπήσουµε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Και να σας το πω διαφορετικά. Θέλετε να κάνουµε µια
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πρόταση λογικής, κύριε Πολάκη; Να την κάνουµε τώρα. Να
υπάρξει µια µεταβατική περίοδος δύο ετών ή ενός έτους. Να καθαρίσουµε τα πανεπιστήµια, να τελειώνει η ιστορία αυτή, να µην
µπαίνουν µέσα οι εµπρηστές, οι κουκουλοφόροι, οι µολοτοφόροι, οι ροπαλοφόροι. Αυτό είναι διάλογος; Να κάνω διάλογο µε
ρόπαλα; Ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή! Αν κάνουµε διάλογο
µε ρόπαλα, πάµε στην εποχή των σπηλαίων. Δεν θα πάµε στην
εποχή των σπηλαίων, ούτε του 20ου αιώνα. Θα πάµε στον 21ο
αιώνα, θα γίνουµε ευρωπαϊκό κράτος, αλλά σε όλα. Όχι αλά καρτ
Ευρωπαίοι. Δεν γίνεται.
Πάµε, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο. Εδώ έγινε µια αλλοίωση του
εκλογικού αποτελέσµατος. Τελεία και παύλα. Αλλοιώνετε το εκλογικό αποτέλεσµα. Ο Δήµαρχος Θεσσαλονίκης 16% δεν πήρε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: 14%.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
14%, κόψε και τον ΦΠΑ εσύ αν θες, δεν έχω πρόβληµα εγώ. 14%,
13%, 16%. Με το 16% του δίνετε απολυταρχικές εξουσίες, του δίνετε βασιλικές εξουσίες, του δίνετε δικτατορικές εξουσίες και η
εκκλησία του δήµου -το δηµοτικό συµβούλιο, δηλαδή- µπαίνει στο
περιθώριο. Αυτό είναι δηµοκρατία, κύριοι; Όχι. Και θα το πω ωµά.
Εάν ήταν όλοι οι περιφερειάρχες και οι δήµαρχοι ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα
το κάνατε αυτό. Θα το αφήνατε ένα µπάχαλο. Γιατί; Βάζετε νόµους, νοµοθετείτε µε βάση το κοµµατικό σας και πολιτικό σας ένστικτο και όχι µε βάση το κοινό καλό. Αυτό είναι το πρόβληµα και
αυτό είναι που προσωπικά µέµφοµαι.
Ακούστε τώρα, άρθρο 19: Συµµόρφωση, λέει, µε κανόνες προσωπικών δεδοµένων, οδηγία Ευρωπαϊκής Ενώσεως από το 2016.
Θα πληρώσουµε και 2,5 εκατοµµύρια για τα προσωπικά δεδοµένα.
Άρθρο 20: Μια υπηρεσία διαρθρώνεται σε τέσσερα διαφορετικά τµήµατα για µια απλή διαδικασία. Χρονοβόρο και κοστοβόρο. Χθες καταπολεµούσατε τη γραφειοκρατία, όπως µας
λέγατε εδώ -ήρθε και ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος είναι και λιτοδίαιτος και µας έλεγε ότι τελειώνετε τη γραφειοκρατία- την πατάσσετε. «Τελειώνουµε», λέει.
Και τώρα στο συγκεκριµένο άρθρο, από 21 έως 24, µια υπηρεσία σπάει σε δύο κοµµάτια, ένα εκ των οποίων σε άλλα τέσσερα, εκ των οποίων τεσσάρων το κάθε ένα σε άλλα τέσσερα. Ο
Χριστός και η Παναγία! Δείτε το! Ψάξτε το! Δεν γίνεται, δηλαδή,
να µου µιλάτε για γραφειοκρατία όταν µου κάνατε τέσσερα επί
τέσσερα ίσον δεκαέξι, επί τέσσερα, ίσον εβδοµήντα τµήµατα!
Δεν γίνεται έτσι. Και ας οµιλώ ως επιχειρηµατίας και µάνατζερ
των επιχειρήσεών µου, γιατί ξέρω τι σηµαίνει γραφειοκρατία, τι
σηµαίνει «κάν’ το εσύ», «κάν’ το εσύ», «κάν’ το εσύ» και δεν το
κάνει κανένας. Σας το λέω από τώρα. Θα τα βρείτε µπροστά σας.
Άρθρο 33: Προβλέπεται θέση για εµφακέλωση εντύπων. Αφού
λέµε θα κάνετε ψηφιακή την κατάσταση, µιλάµε για εµφακέλωση
εντύπων; Για δείτε το λίγο. Θα βάλουµε υπαλλήλους για να εµφακελώνουν φακέλους;
Άρθρο 60: Καταργεί, λέει, τον Ελληνικό Διαστηµικό Σταθµό
του Παππά –πού είναι εδώ ο διαστηµάνθρωπος κ. Παππάς που
θα µας έστελνε στο διάστηµα όλους ο άνθρωπος;- και τον κάνετε, λέει, Ελληνικό Κέντρο Διαστήµατος. Ο Χριστός και η Παναγία! Ακούστε τι κάνετε τώρα! Βαφτίζετε το κρέας ψάρι για να
πείτε ότι κάνετε κάτι. Δεν ξέρω. Μάλλον διακατέχεστε από παππαφοβισµό. Όπως λέµε ελληνοφοβία, ρατσισµό κ.λπ., έχουµε
τον παππαφοβισµό. Αλλάζουµε το όνοµα, το κάνουµε κάτι άλλο.
Το βαφτίσαµε αλλιώς.
Ε, δεν είναι πολιτική αυτή, κύριοι! Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό
είναι -ειλικρινά θα το πω- τραγωδία, για να µην πω φαρσοκωµωδία. Προκαλεί κλαυσίγελο αυτή η ιστορία.
Έχετε κι άλλα, δεν είναι µόνο αυτά. Άρθρο 84. Η ιστορία του
Προέδρου του ΠΑΟΚ. Τους κάνατε σάκο του µποξ. Τους λέγατε
διάφορα. «Τα πήρατε, τα κάνατε. Έχετε το κανάλι «OPEN» δικό
σας» κ.λπ.. Έρχεστε σήµερα και κάνετε αυτό που ως επιχειρηµατίας, κύριε Θεοδωρικάκο, κι εγώ διαφωνούσα στην αρχή, αλλά
είναι δικαιολογηµένο. Σου λέει «Εγώ πήρα µια εταιρεία. Με παρακαλούσατε. Το κάνουν οι άλλοι. Τους βρίζετε. Τώρα το επαναλαµβάνετε εσείς, αλλά όλα µέλι γάλα.». Ε, δεν γίνεται. Ή πριν
είχατε λάθος µε τον ΣΥΡΙΖΑ ή τώρα κάνετε λάθος. Αποφασίστε
πότε κάνετε λάθος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 95. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν βρώµικες λέξεις. Υπάρχουν βρώµικα µυαλά. Η λέξη «προδοσία» δεν
πρέπει να απαλειφθεί. Δηλαδή, αύριο το πρωί αν ο κ. Μητσοτάκης πάει και υπογράψει συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο και χαρίσει
την Κύπρο στους Τούρκους; Είναι εκεί που λέει «”προσβολές της
διεθνούς υποστάσεως της χώρας” αντικαθίσταται». Ακούστε
τώρα, τι ωραία, «προσβολές της διεθνούς υποστάσεως της
χώρας». Όπως η τρόικα έγινε «θεσµοί», όπως οι θεσµοί έγιναν
«τρόικα». Τα γνωστά παραµύθια τού πλάθω λέξεις, να αλλάζω
νοήµατα, για να µην καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός αυτό που
κάνω.
Κάνετε ένα λάθος. Όσο υπάρχει η Ελληνική Λύση, θα φωνάζει
«Όποιος εκχωρήσει εθνικό δικαίωµα και εθνική κυριαρχία, είναι
προδότης!». Το λέει το ελληνικό λεξικό, όχι εγώ. Το λέει η ελληνική γλώσσα. Φτάσαµε στο σηµείο να αλλάζουµε έννοιες και
όρους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε τώρα στα άρθρα περί ασύλου. Έλεγε ο Βίκτωρ Ουγκό:
«Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει µια φυλακή». Σήµερα,
όµως, φυλακές έχουν γίνει τα πανεπιστήµια. Κλειδαριές απ’ έξω,
λουκέτα, κάγκελα κλειστά, από µέσα ο Πακιστανός, Αφγανός και δεν ξέρω ποιος άλλος- και ο Έλληνας λαθρέµπορος να πουλάνε τα προϊόντα, να πουλάνε τα ναρκωτικά και µόλις πηγαίνει
κάποιος, να τροµοκρατείται, να φοβάται. Αυτά σε µια ευνοµούµενη πολιτεία πρέπει να κοπούν άπαξ διά παντός. Αυτά είναι τελειωµένα στην Ευρώπη και στην Αµερική. Στον Καναδά, αγαπητοί
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, υπάρχει η αστυνοµία
του πανεπιστηµίου. Το ξέρετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣΛΑΠΠΑΣ: Φύλαξη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ακούστε, κύριοι, στη Γερµανία για να περάσεις µέσα
πρέπει να έχεις ειδική κάρτα ως φοιτητής, γιατί ήµουν εκεί. Αυτά
πρέπει να τα σταµατήσετε, επιτέλους. Ζείτε στην εποχή του 20ου
αιώνα. Ζούµε τον εικοστό πρώτο αιώνα. Τα παιδιά µας θα έχουν
αγωγή, θα έχουν µόρφωση, θα έχουν παιδεία. Θέλετε να τα πολιτικοποιήσετε; Κάντε µαθήµατα πολιτικής αγωγής στο δηµοτικό,
στο γυµνάσιο και στο λύκειο. Μη µου τους κάνετε κοµµατικά και
εγκεφαλικά λοβοτοµηµένους τους ανθρώπους. Τους κάνετε
ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Δηµοκρατία, πλακώνονται στο ξύλο µεταξύ τους. Κάνουν πάρτι και δέρνουν ο ένας τον άλλον. Αυτό
είναι παιδεία; Αυτό είναι διάλογος; Κάνετε λάθος.
Αν θέλετε να τιµήσετε τη δηµοκρατία και τον διάλογο, πρέπει
οι παρατάξεις να φύγουν από τα πανεπιστήµια. Πρέπει οι κοµµατικές παρατάξεις να φύγουν. Άλλο η πολιτική και άλλο η κοµµατική πολιτική. Είναι διαφορετικά πράγµατα. Το έλεγε και ο
Πλάτωνας. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Διαχωρίστε. Μην τους κάνετε
φατρίες και φράξιες µέσα στο πανεπιστήµιο, να δέρνει ο ένας
συνοµήλικος τον άλλο. Είναι ντροπή αυτά. Μόνο στην Ελλάδα
συµβαίνουν.
Και στο τέλος-τέλος, θα το πω διαφορετικά. Ποιος φοβάται
την αστυνοµία; Το είπα και προηγουµένως. Μόνο ο εγκληµατίας.
Γιατί φοβάστε την αστυνοµία; Επειδή είχαµε µια επταετία, µια
χούντα, πρέπει να φοβάται αυτός που ήταν τριών χρονών τότε
τη χούντα; Η χούντα ήρθε, γιατί η δηµοκρατία δεν έδωσε το αποτέλεσµα που έπρεπε να δώσει. Αυτό να θυµόµαστε όλοι µας.
Έτσι ήρθε η χούντα, από τους κακούς, δυστυχώς, χειρισµούς
των πολιτικών εκείνης της περιόδου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι είναι αυτά που λες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν θα ξαναέρθει η χούντα, κύριε Πολάκη, ποτέ. Αλλά
επίφαση δηµοκρατική µε µανδύα και επιτροπείες, πάλι δηµοκρατία δεν έχουµε. Να είµαστε ξεκάθαροι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι είναι αυτά που λες!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Λέω αυτά που συµβαίνουν. Αν δεν θέλετε να καταλάβετε, δεν πειράζει.
Ακούστε, κύριε Πολάκη, για να κλείσω εδώ. Μιλήσατε για καταλήψεις. Είστε υπερήφανος που κάνατε καταλήψεις. Αν δεν κάνω
λάθος, το 1991 είχαµε δηµοκρατία, κύριε Θεοδωρικάκο. Δηµοκρα-
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τία δεν είχαµε; Δηµοκρατικό πολίτευµα. Τι χρείαν έχοµεν τις καταλήψεις; Δεν το κατάλαβα. Γιατί πρέπει να καταλαµβάνεται ένα
κτήριο από κάποιους αλληλέγγυους; Για ποιον λόγο πρέπει να
µπαίνουν στη Φιλοσοφική, στη Νοµική και να καταλαµβάνουν τον
χώρο οι πενήντα, οι εκατό και οι άλλοι εξακόσιοι να είναι απ’ έξω;
Πού είναι η δηµοκρατία; Δεν πρέπει να είµαστε υπερήφανοι για
τις καταλήψεις. Πρέπει να είµαστε, δυστυχώς, δυστυχείς για το
γεγονός ότι επιτρέπονται οι καταλήψεις σε µια ευρωπαϊκή χώρα
εν έτει 2019. Άλλο διάλογος κι άλλο αυταρχισµός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Βέβαια, επειδή είστε οπαδός των καταλήψεων, δεν θέλω να
πω κάτι περισσότερο. Θα σταµατήσω εκεί.
Αυτοί που µελέτησαν προσεκτικά τον τρόπο διακυβέρνησης
των ανθρώπων, πρέπει να έχουν πειστεί ότι «η τύχη των εθνών
εξαρτάται από την εκπαίδευση των νέων». Αριστοτέλης! Απλά
πραγµατάκια. Ανοίξτε λίγο την αρχαία ελληνική γραµµατεία. Μην
κοιτάτε µόνο τον Μαρξ, µην κοιτάτε τον Λένιν και τον Τρότσκι.
Κάλλιστοι, καλοί, καλύτεροι, αλλά έχουµε τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους που µίλησαν, τα είπαν πριν από εµάς για εµάς.
Όµως, εµείς χρησιµοποιούµε τους ξένους και όχι τους Έλληνες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να καταθέσω µια τροπολογία για το
άσυλο. Και θέλω, κύριε Υπουργέ, αυτή η τροπολογία που οµιλεί
για αυστηροποίηση των ποινών να υλοποιηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνω µε ένα ερώτηµα: Μπαίνει η αστυνοµία, κύριε Θεοδωρικάκο, και πιάνει πέντε µολοτοφόρους που έχουν πενήντα µολότοφ, δέκα ρόπαλα και έξι σπαθιά για ξιφοµαχίες. Τους
συλλαµβάνει. Τους βγάζει. Τους πάει στο αστυνοµικό τµήµα.
Είναι πληµµέληµα το αδίκηµα. Βγαίνουν έξω. Την άλλη µέρα πηγαίνουν ξανά µέσα και γίνεται το ίδιο. Ξαναµπαίνουν, ξαναβγαίνουν. Αυτό γίνεται κάθε µέρα. Θα κάνουµε την αστυνοµία,
λοιπόν, ταξιδιωτικό γραφείο των µπαχαλάκηδων. Θα λέγεται «Police Tours».
Αν, λοιπόν, θέλετε να αποτρέψετε και να ξέρει αυτός ότι θα
έχει πρόβληµα αν το επαναλάβει, πρέπει να αλλάξετε τη νοµοθεσία. Πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση των ποινών τη δεύτερη
ή την τρίτη φορά για να µην το ξανακάνει ποτέ. Να ξέρει ότι θα
έχει αυτό που λέµε «τον νόµο του δράκοντα» στο κεφάλι. Είναι
απλά τα πράγµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Έχω µπροστά µου δύο έγγραφα, τα οποία και καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το πρώτο έγγραφο αφορά την εταιρεία «PHILIPS». Πουλάει σίδερα και γράφει µέσα «χώρα προέλευσης: Μακεδονία».
Το άλλο είναι από την τουρκική εφηµερίδα «YENI SAFAK»,
κύριε Υπουργέ. Περιµένετε τον Σεπτέµβριο ανακήρυξη από την
τουρκική πλευρά της ΑΟΖ. Θα ανακηρύξει η Τουρκία τον Σεπτέµβριο ΑΟΖ. Θα καθορίσει ΑΟΖ στη Μεσόγειο. Έχει καθορίσει στη
Μαύρη Θάλασσα. Αν καθορίσει ΑΟΖ µε βάση το Καστελόριζο
που το εξαιρεί, µένει ότι αρχίζει τον Σεπτέµβριο ο τυφώνας.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνω έκκληση για να σώσουµε ό,τι
έχει αποµείνει. Καθορίστε την ΑΟΖ. Να συµφωνήσουµε όλοι µαζί.
Είναι εθνικό το θέµα. Δεν αφορά ούτε εµάς ούτε εσάς. Τα παιδιά
µας και τα εγγόνια µας αφορά. Καθορίστε ΑΟΖ για να βουλώσουν επιτέλους οι Τούρκοι τα όσα λένε, να σταµατήσουν, να σωπάσουν, γιατί οι προκλήσεις έχουν και όριο. Κάντε ΑΟΖ και θα
είµαστε η καλύτερη Βουλή που πέρασε ποτέ από το Κοινοβούλιο,
στα ελληνοτουρκικά κυρίως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος για δώδεκα
λεπτά.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ακριβώς έναν µήνα, ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή εντολή για τη διακυβέρνηση του
τόπου στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δηµοκρατία. Η επιλογή του αυτή συνδέεται, κατά την άποψή µου, µε τα αιτήµατα
και την ανάγκη των Ελλήνων να προχωρήσουν µπροστά µε ανάπτυξη, ασφάλεια και εξυπηρέτηση των πολιτών µέσα από τον ικανοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η παιδεία και
η υγεία.
Στη δική µας αντίληψη, η αυτοδιοίκηση στην ικανοποίηση
αυτών των στόχων και αυτής της πολιτικής έχει ξεχωριστή σηµασία. Είναι άλλωστε ένας θεσµός που όλα αυτά τα χρόνια της
Μεταπολίτευσης έχει παίξει θετικό και δηµιουργικό ρόλο στην
ανάπτυξη της χώρας και στην κοινωνική συνοχή. Είναι ένας
χώρος που πραγµατικά έχει δικαιώσει προσπάθειες συνεργασιών, συγκλίσεων και ενωτικής δουλειάς για την αντιµετώπιση
των τοπικών προβληµάτων.
Η συζήτηση που έγινε τις τελευταίες δύο ηµέρες, αλλά και όλη
η δηµόσια συζήτηση από τα µίντια γύρω από το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει φέρει στην επιφάνεια το πραγµατικό θέµα. Έχουµε
τελείως διαφορετική αντίληψη για το ποια αυτοδιοίκηση θέλουµε.
Η αυτοδιοίκηση που θέλει η Νέα Δηµοκρατία είναι µία αυτοδιοίκηση που λύνει προβλήµατα, είναι αποτελεσµατική, έχει τη δική
της συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, συνεργάζεται µε την υγιή επιχειρηµατικότητα και προσελκύει επενδύσεις.
Με αυτό τον τρόπο συµβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης,
στην αντιµετώπιση του πολύ οξυµµένου προβλήµατος της ανεργίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής. Άρα στη δική µας αντίληψη χρειαζόµαστε µία
αυτοδιοίκηση η οποία να παίρνει αποφάσεις, να είναι δυναµική
και να λύνει προβλήµατα.Στην αντίληψη του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, η αυτοδιοίκηση είναι ένα
πειραµατόζωο των ιδεοληψιών των κυρίων του ΣΥΡΙΖΑ, της ανευθυνότητας και του τυχοδιωκτισµού που δεν δίστασαν να δείξουν
συνολικά στην ελληνική πολιτική ζωή τα προηγούµενα χρόνια,
ζηµιώνοντας βαρύτατα τον ελληνικό λαό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει µία αυτοδιοίκηση αέναου διαλόγου, διαπραγµατεύσεων, ψηφισµάτων και διαρρύθµισης µικρότερων ή µεγαλύτερων συµφερόντων και πελατειακών σχέσεων. Ο εισηγητής
του µας είπε ψευδεπίγραφα ότι το δίληµµα είναι κυβερνησιµότητα ή δηµοκρατία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εσείς το βάζετε το δίληµµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Το δίληµµα είναι κυβερνησιµότητα ή διάλυση στους ΟΤΑ. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Οι ιδεοληψίες, µε τις οποίες κινηθήκατε
στον χώρο της αυτοδιοίκησης οδήγησαν σε απείρου κάλλους
φράσεις και λογικές τα προηγούµενα τέσσερα-πέντε χρόνια, µε
κλασικότερο ότι οι αντιµνηµονιακοί ξέρουν να µαζεύουν καλύτερα τα σκουπίδια από τους υπόλοιπους.
Αλλά αυτό που κάνατε, αξιότιµες κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
τα προηγούµενα πέντε χρόνια, µε µεγάλο υπόδειγµα την Περιφέρεια της Αττικής, είναι να µας παραδώσετε µία ωρολογιακή
βόµβα σκουπιδιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής, εδώ που κατοικεί ο µισός ελληνικός πληθυσµός, όπου είναι πασίγνωστο ότι οι
δυνατότητες του χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στη
Φυλή επαρκούν µέχρι το τέλος αυτού του χρόνου, µε επίσηµα
έγγραφα του συνδέσµου που διαχειρίζεται αυτόν τον χώρο. Αυτά
είναι τα αποτελέσµατα της δικής σας αντίληψης για την αυτοδιοίκηση.
Σκεφτήκατε, λοιπόν, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη
διατήρηση της εξουσίας µε ποιον τρόπο θα χρησιµοποιήσετε και
αυτόν τον χώρο, γιατί η κλασική, συνεχής και σταθερή στρατηγική σας είναι η εργαλειοποίηση των θεσµών, είναι οι περίφηµες
κουβέντες σας ότι «αν δεν βάλετε φυλακή τέσσερις-πέντε, δεν
πρόκειται να κρατηθείτε στην εξουσία». Αλλά σας έβγαλε από
την εξουσία ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του.
Αυτό σκεφτήκατε για τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Καθιερώσατε την απλή αναλογική για
να οδηγήσετε τα πράγµατα σε χαοτικές καταστάσεις.
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Αξιότιµοι κύριοι του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι µε το σύστηµα που εµείς φέρνουµε σήµερα,
για να διορθώσουµε το πρόβληµα που υπάρχει µε την πλειοψηφία στις δηµοτικές επιτροπές, στην οικονοµική επιτροπή και στις
άλλες επιτροπές του δήµου, έχουν διοικήσει πάρα πολλοί δήµαρχοι τα προηγούµενα χρόνια τη χώρα, διότι αυτό ισχύει επί
χρόνια. Όλα τα χρόνια της Μεταπολίτευσης ίσχυε αυτό και πολλοί δήµαρχοι-στελέχη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος είχαν διακριθεί σε αυτόν τον τοµέα διοικώντας µε αυτό το σύστηµα. Τότε
ήταν καλό; Και τώρα που το ξαναφέρνει η Νέα Δηµοκρατία για
να λειτουργήσουν στοιχειωδώς οι δήµοι και οι περιφέρειες τι
είναι; Στη δική µας αντίληψη είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για
να µπορέσουν στοιχειωδώς να λειτουργήσουν τα πράγµατα.
Η επιλογή αυτή της σηµερινής Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
την εποχή που ήταν κυβέρνηση έγινε για έναν απλούστατο λόγο,
διότι γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι οι δυνάµεις της στην αυτοδιοίκηση είναι µηδαµινές, είναι ελάχιστες, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπόρεσε ποτέ να γίνει ένα πραγµατικό κόµµα που να αποκτήσει ρίζες
στον χώρο της αυτοδιοίκησης.
Δεν είναι τυχαία τα αποτελέσµατα των τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών. Εκεί συγκρούστηκαν δύο αυτοδιοικητικές πολιτικές λογικές. Και το αποτέλεσµα ήταν ότι δεν υπάρχει στέλεχος
του ΣΥΡΙΖΑ σε ολόκληρη τη χώρα το οποίο να εκλεγεί περιφερειάρχης και δεν υπάρχει κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε καµµία
µεγάλη πόλη της Ελλάδας που να εξελέγη δήµαρχος.
Αυτή είναι η απάντηση που έχει δώσει ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι, στη δική σας στρατηγική. Κι αυτό δεν είναι περίεργο. Είστε αποτέλεσµα και δηµιούργηµα των ψευδεπίγραφων
διαχωριστικών γραµµών που µπορέσατε να χαράξετε τα χρόνια
της κρίσης και του ερχοµού των µνηµονίων και να αξιοποιήσετε
ρήγµατα που υπήρχαν στο παραδοσιακό πολιτικό σύστηµα στη
χώρα, κι έτσι να αναρριχηθείτε στην εξουσία.
Στην αυτοδιοίκηση, όµως, δεν τα έχετε καταφέρει καλά. Είσαστε εκτός και έχετε αποτύχει. Έτσι σας ήταν πολύ εύκολο να κάνετε αυτά τα απίστευτα πράγµατα µε την απλή αναλογική. Δεν
έχει ξαναγίνει πουθενά δήµαρχος και περιφερειάρχης να παίρνει
το 50% συν µία των ψήφων και να µην έχει πλειοψηφία στα όργανα που διοικούν τον δήµο και την περιφέρεια. Είναι µια βαθύτατα αντιδηµοκρατική λογική. Είναι βαθύτατα ανορθολογική,
είναι προσβλητική απέναντι στους ψηφοφόρους.
Να σας πω κάτι; Αν θέλατε να ήσαστε συνεπείς και να το κάνατε σωστά, θα έπρεπε να οδηγήσετε τα πράγµατα στην έµµεση
εκλογή του δηµάρχου, να πείτε «πιστεύουµε ότι ο δήµαρχος δεν
πρέπει να εκλέγεται κατευθείαν από τον λαό, θέλουµε απλή αναλογική στην εκλογή των δήµων, των δηµοτικών συµβουλίων, των
δηµάρχων και αντίστοιχα των περιφερειαρχών» και µετά να συγκεντρωνόταν το δηµοτικό και το περιφερειακό συµβούλιο και να
εξέλεγε δήµαρχο ή περιφερειάρχη.
Αυτό από την πλευρά σας θα ήταν µια συνεπής στάση. Δεν το
θέλατε, όµως, αυτό το πράγµα. Διότι το µόνο που σας ενδιέφερε
ήταν το µπάχαλο για έναν θεσµό που δεν σας πείραζε καθόλου
να φθάσει σε αυτή τη θέση. Έτσι ήρθαµε εδώ που ήρθαµε. Και
εµείς, αγαπητοί φίλοι, τι κάναµε;
Παρενθετικά να σας πω ότι σήµερα το Υπουργείο Εσωτερικών
έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τον απολογισµό των πρώτων
τριάντα ηµερών. Εµείς θα το κάνουµε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, γιατί σεβόµαστε τους πολίτες, θέλουµε να δίνουµε διαρκώς λόγο και θέλουµε να είµαστε υπό τον συνεχή έλεγχο της
κοινωνίας για τη δουλειά και το έργο που πράττουµε, για τα θετικά και για τα αρνητικά, για τις επιτυχίες και για τις παραλείψεις,
γιατί δουλειά µας είναι να βελτιωνόµαστε διαρκώς, γιατί µόνο
αλαζονεία δεν πρόκειται να επιτρέψουµε να µας διακατέχει και
γιατί είµαστε εδώ για να υπηρετήσουµε τους Έλληνες, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης, φύλου ή πολιτικής ταυτότητας.
Είµαστε εδώ για να είµαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όπως
έχει διακηρύξει ο Πρωθυπουργός µας Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πήραµε, λοιπόν, αυτή την κατάσταση. Μέσα σε τριάντα µέρες
συναντηθήκαµε µε την ΚΕΔΕ, µε όλους τους εκλεγµένους περιφερειάρχες. Συναντήθηκα προσωπικά, καθώς και ο Υφυπουργός
και ο Γενικός Γραµµατέας µε πάνω από εβδοµήντα δηµάρχους.
Προσωπικά έριξα το βάρος στο να µιλήσω µε δηµάρχους, οι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οποίοι δεν προέρχονται από τον πολιτικό χώρο της Νέας Δηµοκρατίας και να ακούσω τις σκέψεις τους.
Αυτό που έχουµε φέρει εδώ, όπως το διαπιστώσατε και στην
επιτροπή, έχει τη συγκατάθεση και τη στήριξη της ΚΕΔΕ και της
µεγάλης πλειονότητας των δηµάρχων και του συνόλου των
εκλεγµένων περιφερειαρχών. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Γιατί το κάνουµε αυτό; Γιατί δίνουµε λύση σε βασικά προβλήµατα κυβερνησιµότητας. Σε ποια; Πρώτον, αναβαθµίζουµε τα δηµοτικά και τα περιφερειακά συµβούλια, διότι παίρνουµε από
πάνω τους συζητήσεις για εξαιρετικά δευτερεύοντα θέµατα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα χρήµατα που δίνονται για τις
µετακινήσεις των δηµοτικών ή των περιφερειακών στελεχών και
µια σειρά άλλα, δεκάδες πράγµατα που κουβεντιάζονται στα δηµοτικά συµβούλια και που δεν έχει κανένα νόηµα να φθάνουν
εκεί. Όσοι έχουν διατελέσει δήµαρχοι ή στελέχη της αυτοδιοίκησης το γνωρίζουν πολύ καλά.
Υπευθυνοποιούµε και την Αντιπολίτευση, διότι στις σοβαρές
συζητήσεις για τον προϋπολογισµό, για το τεχνικό πρόγραµµα,
για το επιχειρησιακό σχέδιο, για τα σοβαρά θέµατα του δήµου
ζητάµε από την Αντιπολίτευση να υποστηρίξει µε εναλλακτική
πρόταση την άρνησή της και αυτή να τη στηρίζει σε απόψεις και
δεδοµένα που δίνουν οι ίδιες οι υπηρεσίες του δήµου. Τέρµα στο
«όχι» για το «όχι»! Τέρµα σε προσχηµατικές αντιπολιτεύσεις!
Δεύτερον, ενθαρρύνουµε τη συνεργασία, τη σύγκλιση και τη
σύµπραξη των παρατάξεων, γιατί πιστεύουµε και εµείς -εµείς
µάλλον πιστεύουµε ουσιαστικά- στις συνεργασίες. Και επειδή
αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας στον χώρο της αυτοδιοίκησης, γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία έχει επιβραβευτεί από
τον ελληνικό λαό.
Θα έπρεπε να είσαστε πολύ προβληµατισµένοι, γιατί η δύναµη
της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, που επί δεκαετίες κυριαρχούσαν
στον αυτοδιοικητικό χώρο, σήµερα είναι εξαιρετικά µειοψηφική
και ο ελληνικός λαός έχει δώσει άλλες προτιµήσεις στον χώρο
της αυτοδιοίκησης, που στηρίζουν την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας σε αυτόν τον χώρο, γιατί είναι µια πολιτική ενωτική, αναπτυξιακή, που υποστηρίζει την κοινωνική συνοχή. Ενθαρρύνουµε,
λοιπόν, τις συµπράξεις και τις συγκλίσεις υπό την προϋπόθεση
σε αυτές να συµµετέχει η παράταξη του δηµάρχου.
Να µου επιτρέψετε να πω και κάτι: Το εκλογικό αποτέλεσµα
στους δήµους και στις περιφέρειες έχει συσχέτιση µε το εκλογικό σύστηµα. Θα υπήρχαν είκοσι υποψήφιοι στον Δήµο της Θεσσαλονίκης, αν δεν ήταν αυτός ο εκλογικός νόµος, κύριοι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Όχι!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ας σοβαρευτούµε! Οι πάντες το γνωρίζουν αυτό.
Εποµένως, το ερώτηµα τουµπάρει και ανάποδα και εµείς το
µόνο που κάνουµε είναι να συµβάλουµε στην κυβερνησιµότητα,
δίνοντας στους δηµάρχους και στους περιφερειάρχες την αναγκαία πλειοψηφία στα όργανα διοίκησης των δήµων και των περιφερειών, προκειµένου να µπορέσουµε να πάµε παρακάτω.
Συνολική παρέµβαση στον χώρο της αυτοδιοίκησης θα κάνουµε µέσα στον χειµώνα που έρχεται. Εδώ περιοριστήκαµε σε
παρεµβάσεις οι οποίες αντιµετωπίζουν τα οξυµµένα προβλήµατα
κυβερνησιµότητας. Δεν θα ήταν σωστό µέσα σε έναν µήνα και
µέσα στο κατακαλόκαιρο να αντιµετωπίσουµε τη συνολική κατάσταση.
Θέλουµε να ξεκαθαριστούν πλήρως οι αρµοδιότητες και του
πρώτου και του δεύτερου βαθµού και µεταξύ τους και απέναντι
στο κεντρικό κράτος και στη διοίκηση, προκειµένου να βγουν
ωφεληµένοι οι πολίτες από ένα σύγχρονο, επιτελικό, αποτελεσµατικό κράτος, το οποίο θα βοηθά τους πολίτες στο να έχουν
µια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποχρεωθεί να
αντιστρατευθεί προσχηµατικά αυτό το νοµοσχέδιο. Τι να κάνει;
Πρέπει να κάνει αντιπολίτευση τώρα και είναι προφανές ότι βρίσκεται σε στρατηγική αµηχανία. Πώς να ισορροπήσει ο κ. Τσίπρας ανάµεσα στις βαριές ευθύνες για όσα έκανε, στα 100
δισεκατοµµύρια ευρώ, µε τα οποία επιβάρυνε τη χώρα; Πώς να
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ισορροπήσουν τα ψέµατα και οι είκοσι εννιά καινούργιοι φόροι;
Πώς να ισορροπήσει κανείς τις εργαλειακές παρεµβάσεις στους
θεσµούς; Πώς να ισορροπήσει την πρωτοφανή σκευωρία της
«NOVARTIS» και των «Ρασπούτιν»; Πώς να ισορροπήσεις το αρχέγονο πολιτικό DNA του ΣΥΡΙΖΑ που σε κρατάει πίσω, µε την
ελπίδα κάποτε να ξαναγυρίσεις στην εξουσία;
Στην αυτοδιοίκηση, πρέπει να το καταλάβετε, ότι τον χειµώνα
που έρχεται ο εκλογικός νόµος της απλής αναλογικής θα πάρει
τέλος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει. Εµείς όµως πιστεύουµε ότι, αν θέλει στοιχειωδώς ο κ. Τσίπρας να προχωρήσει
µπροστά και να πείσει και κάποιον ότι θέλει να κοιτάξει µπροστά
και να δει το παιχνίδι της πολιτικής µε όρους ρεαλισµού, θα πρέπει να βάλετε τέλος στην υποστήριξή σας στην απλή αναλογική
ως γενικό πολιτικό σύστηµα για τη χώρα και να έρθετε να φτιάξουµε έναν εκλογικό νόµο, ο οποίος θα εξασφαλίζει και την αναλογικότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και την κυβερνησιµότητα
της χώρας, γιατί είναι απαίτηση του ελληνικού λαού να προχωρήσει µπροστά, µε σταθερό και ουσιαστικό τρόπο. Αυτή την τετραετία το έχει κάνει µε την επιλογή του να δώσει την ηγεσία του
τόπου στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Μακρή από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο σε σχέση µε τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, για να µιλήσει η κυρία συνάδελφος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, να συνεννοηθούµε λίγο για τη διαδικασία, για να ξέρουµε τι ακριβώς κάνουµε, πότε θα ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τώρα ανοίγει ο κατάλογος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επίσης, θέλουµε να ξέρουµε ποια θα είναι η διαδικασία κατά την οποία θα µιλήσουν
όσοι έχουν γραφτεί και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το
Κοµµουνιστικό Κόµµα έχει προϊδεάσει ότι θα καταθέσει αίτηµα
ονοµαστικής ψηφοφορίας. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν για
να µπορέσουµε να δούµε πόσο χρόνο θα έχουν οι οµιλητές και
πώς θα οργανωθεί η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, κατ’
αρχάς να ξεκινήσει ο κατάλογος. Δεν έχει καν ξεκινήσει κανένας
συνάδελφος να µιλάει. Νοµίζω ότι όταν θα πάµε σε αυτή τη διαδικασία, θα τη γνωρίζετε εξαρχής.
Θα παρακαλούσα τους οµιλητές να τηρούν τον χρόνο, γιατί
έχουν γραφτεί πάρα πολλοί συνάδελφοι, για να µην έχουµε το
χθεσινό φαινόµενο που κάποιοι µίλησαν και πολύ λίγο χρόνο και
η διαδικασία είχε πάρα πολύ µεγάλη πίεση.
Κυρία Μακρή, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα κουράζοµαι να αναδεικνύω τη µοναδική και πρωτόγνωρη συνέπεια λόγων και έργων
και την ταχύτητα -επίσης απαράµιλλη και πρωτόγνωρη- σε σχέση
µε το παρελθόν, µε την οποία νοµοθετεί η Κυβέρνησή µας. Η ταχύτητα στην οποία αναφέροµαι αφορά βεβαίως και στο παρόν
διυπουργικό νοµοσχέδιο που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο
και δίνει τέλος στις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που συζητεί και επεξεργάζεται διατάξεις,
µεταξύ των άλλων, για να ανοίξει ο δρόµος για την ψηφιακή έκδοση συντάξεων και να επισπευσθεί ο χρόνος απονοµής τους,
να δηµιουργηθεί το πλαίσιο ώστε να εφαρµοστεί αµέσως η δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για διανοµή φαρµάκων στους
βαριά πάσχοντες στα σπίτια, στον χώρο νοσηλείας ή στα φαρµακεία της γειτονιάς τους, να κατοχυρωθεί το πανεπιστηµιακό
άσυλο, να προστατευτεί η ελεύθερη διακίνηση ιδεών στην
έρευνα και τη διδασκαλία και να δοθεί τέλος στο υπάρχον καθεστώς ανοµίας στα πανεπιστήµια, να µειωθεί το επιτόκιο για οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία από το 5% στο 3%, όπως ήδη έχει
γίνει για τις οφειλές προς την εφορία.
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Θα ανοίξει ο δρόµος για να µπει τέλος στη διαλυτική κατάσταση από τη θέσπιση του νόµου και την εφαρµογή της απλής
αναλογικής στην ανάδειξη των µελών των περιφερειακών και δηµοτικών συµβουλίων, στην πολιτική του αέναου ατελέσφορου
διαλόγου, όπως πολύ εύστοχα είπε πριν από λίγο ο Υπουργός,
να τοποθετηθούν τα θεµέλια του νέου ψηφιακού κράτους, που
είναι µια πρωτοβουλία εξαιρετικής σηµασίας για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κράτους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς εισάγεται η απλούστευση διαδικασιών
και πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τον µετασχηµατισµό της δηµόσιας διοίκησης και της οικονοµίας της χώρας.
Θα καταθέσω κι εγώ την επιδοκιµασία µου για τη θετική απολύτως αναγκαία διά νόµου κατάργηση της ασυλίας στην ωµή βία.
Η υπό συζήτηση νοµοθετική πρωτοβουλία έχει, εκτός από το
άµεσο πρακτικό αντίκρισµα, και ισχυρή συµβολική σηµασία.
Η πολιτεία δεν φοβάται τους παρανοµούντες, αντίθετα αυτοί
πρέπει να την υπολογίζουν. Ό,τι θεωρούσαµε δεδοµένο δεκαετίες τώρα δεν είναι πια δεδοµένο, δεν είναι επιτρεπτό, δεν είναι
νόµιµο, δεν είναι ανεκτό. Τους νόµους δεν τους ορίζουν τα κινήµατα και η κοινωνία και τα ΑΕΙ έχουν κουραστεί από στρεβλώσεις
που βασίζονται σε ιδεοληψίες.
Στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 30ης Ιουλίου του 2019, στην τρίτη
σελίδα, τέσσερις πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι κατέθεσαν την
άποψή τους σε άρθρο µε τον τίτλο: «Μπορεί να καταργηθεί, αλλά
να µην αλλάξει τίποτα;» -εννοείται το άσυλο- όπου εκφράζουν
τον φόβο µήπως η κατάργηση του νόµου για το άσυλο ακολουθήσει την τύχη του αντικαπνιστικού νόµου που ψηφίστηκε το
2003. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος και κανένας τέτοιος κίνδυνος.
Αναφέρουν, επίσης, κάτι πολύ σηµαντικό, ότι τα πανεπιστήµιά
µας µε χιλιάδες µέλη δεν διαθέτουν υπηρεσία που να ασχολείται
καθηµερινά µε τα θέµατα ασφάλειας των ιδρυµάτων. Δεν υπάρχει,
όµως, και πρόβλεψη πειθαρχικού ελέγχου φοιτητών και φοιτητριών, σύγχρονη και αντίστοιχη των ευρωπαϊκών πνευµατικών
ιδρυµάτων και όπου υπάρχει, είναι παρωχηµένη και δεν εφαρµόστηκε.
Φρονώ, λοιπόν, ότι για την προστασία των πανεπιστηµιακών
κτηρίων και την αντιµετώπιση των φαινοµένων βίας πρέπει να
υπάρχει οργάνωση και των ιδρυµάτων προς τον στόχο αυτό.
Απαιτείται συνεννόηση των αρµοδίων, αλλαγή του δηµοκρατικού
πολιτισµού µας. Το άρθρο θεσπίστηκε το 1982. Τα τριάντα δύο
αυτά χρόνια είναι ζήτηµα αν λειτούργησε έστω και µία φορά για
να προστατευθεί η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Αντιθέτως, ο τρόπος µε τον οποίο λειτούργησε, κατέστησε, ειδικά όσο περνούσαν τα χρόνια, πιο εύκολο το έργο των διαφόρων οµάδων βίας και επέτρεψε τη λεηλασία του δηµόσιου χώρου
αλλά και της δηµόσιας περιουσίας. Έτσι από µέσο ελευθερίας
της έκφρασης, κατάντησε όχηµα κάλυψης της ανοµίας, κατάληψης χώρων και, µάλιστα, µε προοδευτικό πρόσηµο.
Μόνον επαίνους, λοιπόν, στην Υπουργό και την Κυβέρνηση για
την πρωτοβουλία αυτή, για την οποία είχε δεσµευτεί προεκλογικά και ο Πρωθυπουργός, η οποία δεν σταµατά απλώς την παρεµπόδιση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, αλλά την επιτρέπει
ανεµπόδιστα, κατοχυρώνει τη διεξαγωγή της έρευνας και της
ελευθερίας χωρίς προσκόµµατα.
Και µόνον επαίνους, επίσης, και για τη δήλωση της Υπουργού
µε αφορµή την ορθή άρση πρόβλεψης ίδρυσης µιας ακόµη νοµικής σχολής, όπου και αν ήταν η έδρα της, για την κατάργηση των
διατάξεων που θεσπίστηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για τον
περιορισµό του ρόλου της ΑΔΙΠ και την απόδοση ξανά σε αυτή
των αρµοδιοτήτων που τώρα έχουν δοθεί σε άλλους φορείς.
Ορθά στόχευσε το Υπουργείο στην περαιτέρω ενίσχυση της
ανεξαρτησίας της αρχής από το Υπουργείο και τα ιδρύµατα και
πρέπει να ενθαρρυνθεί και στο µέλλον περισσότερο να διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασµό της αναδιάταξης του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας.
Επίσης, ως πρώην Υφυπουργός Υγείας, θα ήθελα να χαιρετίσω την εξαιρετική διάταξη του Υπουργείου Υγείας που έχει
στόχο να βάλει τέλος στις ουρές της ντροπής στα φαρµακεία
του ΕΟΠΥΥ, διάταξη η οποία, όπως είπε ο Υπουργός, θα βελτιωθεί περαιτέρω.
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Τέλος, για να µην κάνω κατάχρηση του χρόνου, κυρία Πρόεδρε, θα πω και δυο λόγια για τις διατάξεις που αφορούν στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθµού. Το νοµοσχέδιο αίρει τα εµπόδια κυβερνησιµότητας στους δήµους και τις
περιφέρειες, καθώς από τη µία αντιµετωπίζονται οι αδυναµίες
που επέφερε η εφαρµογή της απλής αναλογικής, ενώ από την
άλλη διατηρείται ισχυρός ο ρόλος των δηµοτικών και των περιφερειακών συµβουλίων.
Με ισχυρές επιτροπές που θα έχουν τον τελικό λόγο στις πιο
κρίσιµες αποφάσεις, λύνονται τα χέρια στους «αδικηµένους» από
τον νόµο νικητές της αυτοδιοίκησης, που αναλαµβάνουν καθήκοντα την 1η Σεπτεµβρίου µε µειοψηφία τα συµβούλια. Το είπε
άλλωστε πολύ σωστά και αναλυτικά ο Υπουργός.
Αυτές, λοιπόν οι ορθές και αυτονόητες νοµοθετικές πρωτοβουλίες πρέπει να στηριχθούν, να υπερψηφιστούν και να εφαρµοστούν οίον τε τάχιστα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Κύριε Τζανακόπουλε, θέλετε να πάρετε τον λόγο, γιατί προηγουµένως µιλήσατε επί της διαδικασίας;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, ζήτησα να πάρω τον
λόγο κανονικά µετά τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ωραία, έχετε τον λόγο
για δώδεκα λεπτά. Θα είµαι πάρα πολύ αυστηρή, να ξέρετε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή την οµιλία
του κύριου Υπουργού. Ήρθε εδώ, σε αυτή την Αίθουσα και αντί
στοιχειωδώς να προσπαθήσει να απαντήσει σε όλα τα επιχειρήµατα, τα οποία κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας
του νοµοσχεδίου στις επιτροπές, αλλά και από τους εισηγητές
των πολιτικών κοµµάτων, επέλεξε να κάνει µια αµιγώς πολιτικού
χαρακτήρα τοποθέτηση, που στην πραγµατικότητα επαναλάµβανε όλα τα στερεότυπα του παλαιοκοµµατικού καθεστώτος
χρεοκοπίας.
Διότι φαντάζοµαι ότι για τον κύριο Υπουργό προφανώς ήταν
ψευδεπίγραφη η χρεοκοπία του 2010, ήταν ψευδεπίγραφο το έλλειµµα των 24 δισεκατοµµυρίων που άφησε η κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας στο τέλος του 2009, ήταν ψευδεπίγραφη η
λαίλαπα του 2010 και 2014, ήταν ψευδεπίγραφη η ύφεση 25%
κατά τη διάρκεια αυτής της τετραετίας, ήταν ψευδεπίγραφο το
γεγονός ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας επί τέσσερα συνεχόµενα χρόνια επέβαλλαν µέτρα 65 δισεκατοµµυρίων στον ελληνικό λαό και άρα και οι διαχωριστικές
γραµµές που προέκυψαν από αυτές τις πολιτικές ήταν και αυτές
ψευδεπίγραφες.
Είναι και αυτή µια πολιτική ανάλυση η οποία µπορεί να δικαιώσει εκ των υστέρων και τη Νέα Δηµοκρατία και τον κύριο
Υπουργό, έτσι ώστε να θεωρεί πως οτιδήποτε έγινε κατά τη διάρκεια της χρεοκοπίας, αλλά και της επιχείρησης διαχείρισής της
από το πολιτικό καθεστώς ήταν συνολικά ψευδεπίγραφο. Να το
ξεχάσουµε, λοιπόν, σαν να µη συνέβη τίποτα και να συνεχίσουµε
κανονικά τη ζωή µας. Νοµίζω ότι αυτή είναι µια βολική πολιτική
λύση και για τον κύριο Υπουργό, αλλά και για τον Πρωθυπουργό
και τη νέα Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Μου κάνει δε εντύπωση το γεγονός ότι οποτεδήποτε ακούω
τους νέους Υπουργούς αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της
Νέας Δηµοκρατίας στις οµιλίες τους σε αυτές τις τελευταίες
τριάντα ηµέρες, διαρκώς αναφέρονται στην εσωτερική ή εξωτερική εντολή, να µην επιδεικνύουν αλαζονεία. Είναι αυτή µια εσωτερική ηθική επιταγή.
Το θέµα είναι, όµως, ότι µε όλες τους τις οµιλίες και µε όλες
τους τις παρεµβάσεις, όπως έγινε και σήµερα µε την οµιλία του
Υπουργού Εσωτερικών, ακυρώνουν επιτελεστικά τους εαυτούς
τους, µε το ύφος αλλά και µε την αίσθηση υπεροχής που υποτίθεται ότι τους δίνει το εκλογικό αποτέλεσµα, το οποίο ωστόσο
πρέπει να σας ενηµερώσω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν είναι τέτοιο
που να µπορεί να δικαιώσει εκ των υστέρων ή εκ των προτέρων
όλες σας τις πολιτικές επιλογές.
Εδώ έρχοµαι στο κύριο σηµείο, αν θέλετε, της τοποθέτησής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µου, ότι έχουµε εισέλθει -αυτή είναι η εµπειρία του τελευταίου
µήνα- σε µια πάρα πολύ σκοτεινή περίοδο θεσµικής παρακµής,
που κρύβεται κάτω από ένα προσωπείο υποκριτικής και αλά καρτ
ευγένειας και ένα προσωπείο δήθεν τεχνοκρατικό.
Δύο συµπτώµατα αναδεικνύουν αυτή την κατάσταση στην
οποία έχει εισέλθει η χώρα. Το πρώτο είναι η άποψη ότι µπροστά
στο εκλογικό αποτέλεσµα τα επιχειρήµατα, ο διάλογος, η πολιτική αντιπαράθεση παρέλκουν. Το δεύτερο σύµπτωµα είναι
ακόµη χειρότερο, ότι µπροστά στο εκλογικό αποτέλεσµα ο
νόµος, η συνταγµατική τάξη, το Ενωσιακό Δίκαιο υποχωρούν.
Όλα δικαιώνονται από την εκλογική νίκη. Είναι εδώ ακριβώς που
αναδεικνύεται η απόλυτη υποκρισία, η χειραγώγηση, η δηµαγωγία µε τη στήριξη µέσων ενηµέρωσης και ειδικών οικονοµικών
συµφερόντων και κέντρων εξουσίας.
Χθες ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Αλέξης Τσίπρας ανέδειξε µια σειρά ζητηµάτων που δικαιολογούν αυτές τις επισηµάνσεις και αυτά τα συµπεράσµατα και την
ίδια στιγµή αναδεικνύουν τη βαθύτατη υποκρισία σας. Έχουµε
πλούσια παραδείγµατα σε µόλις έναν µήνα διακυβέρνησης, διότι
µέσα σε αυτόν τον έναν µήνα καθόλου λευκό δεν έχει µείνει το
µητρώο σας.
Πρώτο παράδειγµα. Διορισµός Υπουργού που ήταν σύµβουλος της «LAMDA DEVELOPMENT» για να διαχειριστεί εκ µέρους
του ελληνικού δηµοσίου την υπόθεση και τη διαπραγµάτευση για
το Ελληνικό. Κατά τη γνώµη σας αυτό είναι µία απολύτως κανονική διαδικασία. Είναι η επαναφορά στην κανονικότητα, δηλαδή
να αλλάζουµε τις θέσεις στο τραπέζι µεταξύ ιδιωτικών επιχειρηµατικών συµφερόντων και του ελληνικού δηµοσίου κατά το δοκούν και αυτό δικαιολογείται από το εκλογικό αποτέλεσµα.
Δεύτερο παράδειγµα. Διορισµός του επικεφαλής της ΕΥΠ
χωρίς κατά τα φαινόµενα να πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Τελικά δεν µας απαντήσατε χθες. Το πτυχίο του νέου διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος έρχεται να παίξει έναν κεντρικό θεσµικό
ρόλο, σε έναν θεσµό ο οποίος επί της ουσίας οφείλει να κατοχυρώσει την ασφάλεια της χώρας ως προς εξωτερικούς κινδύνους,
είναι ή δεν είναι αναγνωρισµένο; Πληρούνται οι προϋποθέσεις
που ορίζονται από τον νόµο για να µπορέσει να διοριστεί ο κ.
Κοντολέων Διοικητής της ΕΥΠ ή σκοπεύετε να αλλάξετε και αυτό
τον νόµο αναδροµικά;
Τρίτο ζήτηµα. Μεθόδευση για την υπόθεση Πολάκη. Έχουν
συζητηθεί όλα αυτά, έχουν ειπωθεί όλα για τον αντισυνταγµατικό
χειρισµό και τις αντισυνταγµατικές µεθοδεύσεις τις οποίες χρησιµοποιήσατε για να οδηγήσετε τη διαδικασία στο συγκεκριµένο
αποτέλεσµα που την οδηγήσατε αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς, τον τελικό λόγο τον έχουν τα ελληνικά δικαστήρια και εκεί
θα ακουστούν όλα όσα πρέπει να ακουστούν, όπως και σε µία
σειρά από άλλες υποθέσεις.
Τέταρτον -σταχυολογώ τώρα, θα µπορούσαµε να πολλαπλασιάσουµε τον κατάλογο και να µιλάµε εδώ για µιάµιση ώρα- ο
διορισµός του κ. Δηµητριάδη, πρώην συνεργάτη του κ. Φλώρου,
ανιψιού του κ. Μητσοτάκη στη θέση του Γενικού Γραµµατέα
Πρωθυπουργού. Και αυτό φαντάζοµαι ότι δικαιολογείται από τη
λαϊκή εντολή.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τους έφταιγε ο Καρανίκας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να
πολλαπλασιάζουµε αυτό τον κατάλογο.
Όµως, θέλω να σας πω ότι και τα δύο νοµοσχέδια που επεξεργάστηκε η Βουλή αυτές τις µέρες, το ένα που ψηφίστηκε χθες
για το κατ’ ευφηµισµόν «επιτελικό κράτος», αλλά και το σηµερινό
για τους ΟΤΑ, εντάσσονται σε αυτή τη λίστα και είναι και αυτά
δείγµατα εγγεγραµµένα σε µία και την αυτή κυβερνητική µεθόδευση, τον ολοκληρωτικό έλεγχο του κράτους, των δοµών του,
των µηχανισµών του, των διοικητικών και αυτοδιοικητικών, την
υπερσυγκέντρωση εξουσιών.
Το παράδειγµα της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας είναι εδώ αποκαλυπτικό. Τι κάνατε; Επειδή δεν µπορούσατε να ελέγξετε µε
κοµµατικά κριτήρια τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης,
είπατε να τον καταργήσετε και να επανασυστήσετε στη θέση του
Γενικού Επιθεωρητή την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, της οποίας τον
επικεφαλής θα ορίσει η Κυβέρνηση κατά το δοκούν, διότι και
αυτό δικαιολογείται από το εκλογικό αποτέλεσµα.
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Ό,τι δεν µας βολεύει, ό,τι δεν µπορούµε να ελέγξουµε, ό,τι δεν
µπορούµε να χειραγωγήσουµε, το καταργούµε και το επανασυστήνουµε, µε τους όρους οι οποίοι βολεύουν την κοµµατική και
κυβερνητική µεθόδευση η οποία συνεχίζεται.
Με το σηµερινό δε νοµοσχέδιο κάνετε ακριβώς τα ίδια. Ποια
ήταν η λογική του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και της απλής αναλογικής; Όχι
µόνο η δηµιουργία ενός συστήµατος που θα αντανακλά µε πιο
άµεσο τρόπο τη λαϊκή βούληση, όπως είναι το σύστηµα της
απλής αναλογικής, όχι µόνο η προώθηση µιας λογικής πολιτικών
συγκλίσεων και συναινέσεων για τις τοπικές υποθέσεις που είναι
αναγκαία, αλλά και η δηµιουργία ενός συστήµατος θεσµικών και
δηµοκρατικών εγγυήσεων ελέγχου του δηµάρχου και του περιφερειάρχη από ένα δηµοτικό συµβούλιο, το οποίο αντανακλά τη
λαϊκή βούληση µε τον πλέον ανόθευτο τρόπο, δηλαδή µε έναν
τρόπο απλής αναλογικής.
Ακριβώς αυτόν τον έλεγχο θέλετε να αποφύγετε, διότι όλο το
πλέγµα των διατάξεων που φέρνει ο κύριος Υπουργός, σε αυτή
εδώ την Αίθουσα, ακριβώς εκεί στοχεύει: στο ανεξέλεγκτο του
δηµάρχου και του περιφερειάρχη. Αυτό επιδιώκουν οι συµπράξεις του άρθρου 1. Αυτό επιδιώκουν οι νέοι όροι συγκρότησης
των κοινωνικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής,
χωρίς να αντανακλάται πλέον στο εσωτερικό τους το πολιτικό
αποτέλεσµα που ήρθε στις εκλογές της 26ης Μαΐου.
Το ίδιο κάνετε µε τη µεταφορά αρµοδιοτήτων στις επιτροπές,
στερώντας το δηµοτικό συµβούλιο από συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρµοδιότητές του. Το ίδιο κάνετε µε την κατάργηση των
κοινοτικών συµβουλίων και την αφαίρεση των αρµοδιοτήτων απ’
αυτά. Ποιο είναι εδώ το πρόσχηµα; Το πρόσχηµα είναι εδώ δήθεν
η κυβερνησιµότητα.
Όµως, τι κάνει ο κατ’ επίφαση φιλελεύθερος λόγος σ’ όλες
αυτές τις περιπτώσεις που συγκρούονται αρχές και αξίες; Συνηθίζει σε τέτοιους διαχωρισµούς. Προσέξτε πόσες φορές το κάνουν αυτό και πρόκειται να το κάνουν αυτά τα χρόνια που θα
είναι στην Κυβέρνηση. Κυβερνησιµότητα-δηµοκρατία, ελευθερίαισότητα. Όσο περισσότερο προωθείται η ισότητα τόσο περισσότερο περιορίζεται η οικονοµική ελευθερία. Άρα, λοιπόν, ο στόχος
του κατ’ επίφαση φιλελεύθερου λόγου ή του νεοφιλελεύθερου
λόγου είναι να περιορίσει την ισότητα, να αυξήσει τις ανισότητες
για να µην περιοριστεί η οικονοµική ελευθερία.
Το κάνει, όµως, ξανά και σ’ ένα άλλο ψευδεπίγραφο δίληµµα:
Ελευθερία-ασφάλεια. Αυτή τη φορά είναι η ελευθερία που πρέπει
να υποχωρήσει, γιατί αυτό βολεύει τον φιλελεύθερο λόγο, για να
πάρει την πρώτη θέση στο δίληµµα η ασφάλεια. Ό,τι µας βολεύει, λοιπόν, κάθε φορά µε έναν και µόνο σκοπό, τον ασφυκτικό
έλεγχο όλων των πτυχών της ζωής.
Εδώ περνάω στο δεύτερο µεγάλο θέµα του νοµοσχεδίου, διότι
ακριβώς αυτός ο στόχος του ελέγχου όλων των πτυχών της ζωής
είναι και ο στόχος της διάταξης του άρθρου 64, διότι το άρθρο
64 σκοπεύει στον έλεγχο µιας πτυχής της ζωής, της ακαδηµαϊκής
ζωής. Τι είναι, όµως, η ακαδηµαϊκή ζωή; Πολλά έχουν ακουστεί
εδώ. Δεν ανήκει στην ακαδηµαϊκή ζωή και στους ορισµούς της η
ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση για τους όρους συγκρότησης της ακαδηµαϊκής ζωής; Αφαιρείτε, λοιπόν, το στοιχείο
αυτό από την ακαδηµαϊκή ελευθερία; Για ποιον λόγο το κάνετε;
Το κάνετε για να υπηρετήσετε τον σκοπό του ασφυκτικού ελέγχου και της απαξίωσης του δηµόσιου πανεπιστηµίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, άλλα δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε. Δεν έχουµε χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άκουσα χθες την Υπουργό
Παιδείας να λέει ότι θέλει την εξοµοίωση του πανεπιστηµιακού
χώρου µε όλον τον δηµόσιο χώρο, αλλά ακριβώς το χαρακτηριστικό του πανεπιστηµιακού θεσµού, όπως αυτός διαµορφώθηκε
εδώ και µία χιλιετία, είναι ότι ο πανεπιστηµιακός χώρος δεν µπορεί να εξοµοιωθεί µε τον υπόλοιπο δηµόσιο χώρο. Είναι ακριβώς
αυτή η ιδιαιτερότητα την οποία έρχεται να αναγνωρίσει ο θεσµός
του ασύλου. Και µια άλλη ακόµα ιδιαιτερότητα αναγνωρίζει,
όµως, ο θεσµός του ασύλου, όπως ακριβώς και οι θεσµοί των
ατοµικών δικαιωµάτων, όπως και ο θεσµός του οικογενειακού
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ασύλου. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτή; Είναι ότι το Σύνταγµα
και ο νόµος έχουν ως θεµέλιο λίθο τους την καχυποψία απέναντι
στην κρατική αυθαιρεσία. Το επιχείρηµα το οποίο διαρκώς επαναλαµβάνετε ότι δήθεν, επειδή υπάρχει δηµοκρατία, αυτό οδηγεί
και στην έκλειψη κάθε φαινοµένου κρατικής αυθαιρεσίας, άρα
δεν χρειάζεται προστασία από την κρατική αυθαιρεσία και δη
στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο του πανεπιστηµίου, θα µπορούσε
να οδηγήσει στην ύστατη συνέπειά του, αν τον τραβήξουµε
αυτόν τον λόγο, στο ότι δεν χρειάζονται και ατοµικά δικαιώµατα,
δεν χρειάζεται και το οικιακό άσυλο, εποµένως όλα αυτά καταργούνται υπό το ψευδονοµικό επιχείρηµα ότι δήθεν έχουµε δηµοκρατία, άρα δεν υπάρχουν κίνδυνοι κρατικής αυθαιρεσίας.
Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά εύσχηµοι τρόποι για να
ικανοποιήσετε έναν σαφή, συµβολικό και ιδεολογικό στόχο, τον
έλεγχο της ακαδηµαϊκής ζωής, της ζωής µέσα στον πανεπιστηµιακό χώρο και να δικαιολογήσετε και κάτι άλλο, την ακραία, την
ακροδεξιά εκστρατεία σας καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούµενων ετών απέναντι στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, απέναντι στους
θεσµούς που επί της ουσίας επιτυγχάνουν τους όρους συγκρότησης του πανεπιστηµιακού και του φοιτητικού κινήµατος. Η συνταγή είναι παλιά και δοκιµασµένη.
Επιτρέψτε µου ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Πρόεδρε, για το
θέµα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε. Έχετε ξεπεράσει τον χρόνο κατά πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου, το καταλαβαίνω, όµως είναι πάρα πολλά τα ζητήµατα τα οποία τίθενται στο
νοµοσχέδιο. Δεν πρόκειται να ξαναπάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το καταλαβαίνω, αλλά
υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να µιλήσουν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω κάποια πράγµατα σε σχέση µε το άρθρο 101 και το βαρύτατο ατόπηµα στο
οποίο προχωρά η Νέα Δηµοκρατία, µε την πρόβλεψη ασυµβιβάστου το οποίο έρχεται να λειτουργήσει αναδροµικά για την Αρχή
Ανταγωνισµού.
Το 2016 µια σειρά από στελέχη και Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και σηµερινοί Υπουργοί είχαν για το ίδιο ζήτηµα
προβάλει εξαιρετικά επιθετικές ενστάσεις απέναντι στην τότε κυβέρνηση, η οποία φυσικά προέβλεψε και µεταβατική διάταξη για
την υπόθεση, η οποία έχει συζητηθεί σε σχέση µε την Επιτροπή
Ανταγωνισµού. Θυµίζω τι είχε πει, για παράδειγµα, ο κ. Φορτσάκης. Έρχεται -λέει- και µεταβάλλει σηµαντικά τα ασυµβίβαστα,
τα οποία είναι φωτογραφικά. Ξέρουµε ότι όταν έρχεται και λέει
ότι αυτά τα ασυµβίβαστα, ακόµα και αν ορθά προβλέπονται για
το µέλλον, καταλαµβάνουν τα παρόντα πρόσωπα, έχουµε µια
διάταξη η οποία προσβάλλει βάναυσα την ανεξαρτησία της
αρχής.
Ο κ. Δένδιας έχει πει ότι είναι έωλη και απολύτως αντισυνταγµατική η τροπολογία αυτή, διότι η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση
σεβασµού της διάρκειας της θητείας της αρχής µέχρι την προβλεπόµενη λήξη της. Υπήρξαν αντίστοιχα επιχειρήµατα από τον
κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αντίστοιχα επιχειρήµατα από τον κ. Γεωργιάδη, αντίστοιχα επιχειρήµατα από τον κ. Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε,
έχετε µόνο µισό λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σήµερα, βεβαίως, υπό το
φως του εκλογικού αποτελέσµατος, όλα αυτά τα επιχειρήµατα
παρέλκουν. Δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Η Κυβέρνηση έχει
πλέον το πολιτικό, νοµικό και ηθικό δικαίωµα να λέει άλλα από
αυτά τα οποία ισχυριζόταν το 2016.
Ως προς τη νοµική τεκµηρίωση τα ζητήµατα έχουν ούτως ή
άλλως τεθεί και προσέξτε και το εξής: Αναλαµβάνετε την ευθύνη,
κύριοι της Κυβέρνησης, να εκκινήσει µια µακρότατη δικαστική
διαδικασία όπου η Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ενδέχεται να καταδικάσει τη χώρα, πράγµα το οποίο
έχει συµβεί και άλλη µια φορά στο παρελθόν για αντίστοιχο ζήτηµα στην περίπτωση της επιτροπής κατά της Ουγγαρίας.
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν σκοπεύετε να µετατρέψετε την Ελλάδα σε Ουγγαρία του Όρµπαν, να γνωρίζετε, κύριε
Θεοδωρικάκο, ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψουµε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, θα
µου επιτρέψετε να επαναλάβω για πολλοστή φορά, όταν χρησιµοποιείτε τόσο πολύ τον χρόνο, αφαιρείτε χρόνο από συναδέλφους σας και νοµίζω ότι αυτό δεν συνάδει µε την…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕYΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν µίλησε λιγότερο,
γιατί καταγράφω πόσο µιλάει ο καθένας. Σας παρακαλώ, λοιπόν,
πάρα πολύ, δίνω τον παραπάνω χρόνο, όπως σε όλους. Κρατήστε τους χρόνους σας και θα παίρνετε και τον ελάχιστο παραπάνω για να σας βοηθήσω να ολοκληρώσετε τη σκέψη και την
άποψή σας.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Λάππας από τον ΣΥΡΙΖΑ, για πέντε
λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τρία νοµοσχέδια
φέρνει η Κυβέρνηση µετά τις εκλογές, τα δύο «εµβληµατικά»,
όπως η ίδια τα χαρακτηρίζει. Και από τα δύο νοµοσχέδια απουσιάζει, αυτό που ο Κανονισµός της Βουλής επιβάλλει, θα έλεγα
και οι συνθήκες και οι βάσεις της καλής νοµοθέτησης, η διαβούλευση για µεγάλα κοµµάτια για το επιτελικό κράτος µεν, για ολόκληρο το νοµοσχέδιο έγινε µετά την κατάθεση του, γιατί δεν το
παρόν νοµοσχέδιο µια σειρά από άρθρα.
Η διαβούλευση πρέπει να θυµίσω ότι στο άρθρο 85 του Κανονισµού της Βουλής καθίσταται υποχρεωτική, πριν την κατάθεση
των νοµοσχεδίων και των διατάξεων του. Άρα έχουµε δύο νοµοσχέδια σοβαρά τα οποία και τα δύο παραβιάζουν τον Κανονισµό
της Βουλής.
Δεύτερον, επειδή είµαι και ο τοµεάρχης δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, για µισό λεπτό µόνο θα ασχοληθώ µε τις διατάξεις που εισάγει το αρµόδιο Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τι κάνει µε τα άρθρα
97 και 98 το νοµοσχέδιο, κύριοι συνάδελφοι; Πρώτον, έρχεται
και ουσιαστικά αναστέλλει διατάξεις περί παροχής κοινωφελούς
εργασίας και, δεύτερον, αναστέλλει το άρθρο 13Α και το 263Α
του Ποινικού Κώδικα και καθίστανται νεκρές διατάξεις σε πολλά
κεφάλαια του Ποινικού Κώδικα.
Δεν καταλαβαίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι άπαξ και ισχύσει µια ποινική διάταξη, έστω και για µία µέρα, οποιαδήποτε αναστολή δεν έχει καµµία νόµιµη συνέπεια, θα ισχύσει µέχρι την ώρα
εκείνη για το σύνολο των υποθέσεων και των αδικηµάτων που
έχουν τελεστεί;
Τι νόηµα έχει η αναστολή διατάξεων του Ποινικού Κώδικα,
όταν µάλιστα γίνεται αποσπασµατικά και σχεδόν έναν, ενάµιση
µήνα µετά τη ψήφιση των δύο κωδίκων, έργο νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών που δούλεψαν για µια εικοσαετία στη χώρα
και από ποιους; Θα έλεγα από την κορωνίδα, από την αφρόκρεµα, από την πυραµίδα τη µεγάλη της νοµικής διανόησης στη
χώρα.
Τι να θυµίσω, τον αείµνηστο τον Ιωάννη Μανωλεδάκη; Να θυµίσω τον αείµνηστο Νικόλαο Ντορλάκη; Να θυµίσω τη Συµεωνίδου-Καστανίδου που το σχέδιο τους, σχεδόν αυτούσιο, έγινε
δεκτό ως σχέδιο πλέον και έχει και τους Ποινικούς Κώδικες;
Επί µήνες φώναζε εδώ και εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ -εντάξει
είχε το δικαίωµα- και οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας:
«Φέρτε τους Ποινικούς Κώδικες, επιτέλους, στη Βουλή να τους
ψηφίσουµε για να αποσυµφορήσουµε και τα καταστήµατα κράτησης», γιατί ήταν ο φαύλος κύκλος, όταν δεν έχεις Ποινικούς
Κώδικες, είσαι υποχρεωµένος ως πολιτεία να κάνεις συνέχεια νόµους αποσυµφόρησης.
Τους φέραµε τους Ποινικούς Κώδικες και δεν στέγνωσε η µελάνη ακόµα και έρχεται τροπολογία. Όταν λέγαµε ότι οι Ποινικοί
Κώδικες πρέπει να έρθουν για να πάψει η πολιτεία αποσπασµατικά να φέρνει διάφορες διατάξεις ποινικού χαρακτήρα, είναι έγκληµα η υιοθέτηση τροπολογιών αποσπασµατικού χαρακτήρα.
Αναστέλλονται κάποια άρθρα. Πρώτον, η έννοια του υπαλλήλου. Έχει αλλάξει η έννοια του υπαλλήλου, γιατί έχουµε νέους
θεσµούς, όπως είναι η αναδοχή τέκνων, όπως είναι το σύµφωνο
συµβίωσης που επηρεάζει τους συγγενείς τους. Οι εισαγγελείς
σήµερα που θα έχουν τις δικογραφίες στα χέρια τους και θα δικάζουν υποθέσεις πώς θα κρίνουν άραγε, µε ποια διάταξη, µε
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ποια έννοια του υπαλλήλου;
Και το άρθρο 263α το οποίο αφορά τις αρµοδιότητες της εισαγγελίας διαφθοράς και εδώ είναι ένας µεγάλος προβληµατισµός. Να έρθουν να µας πουν εδώ οι αρµόδιοι Υπουργοί για
ποιον λόγο αναστέλλουν αυτές τις διατάξεις όταν υλοποιούνται,
θα εφαρµοστούν ήδη µέχρι σήµερα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτηµα.
Δεύτερον. Κύριε Πρόεδρε, για την αναδροµικότητα σχετικά µε
την υπόθεση της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, δεν
στέγνωσε η µελάνη του χθεσινού εµβληµατικού νοµοσχεδίου
σας περί επιτελικού κράτους, όπου υπάρχει άρθρο συγκεκριµένο
για το οποίο ο Βουλευτής σας ήταν περήφανος εδώ από το Βήµα
της Ολοµέλειας για τη διάταξη αυτή, διότι για πρώτη φορά -λέειδιάταξη νόµου απαγορεύει την αναδροµική ισχύ διατάξεων
νόµου, προεδρικών διαταγµάτων, ΠΝΠ, κ.λπ. και σήµερα µε τη
διάταξή σας έρχεστε και παραβιάζετε τη χθεσινή σας νοµοθεσία.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Για την επιχειρηµατικότητα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Για οποιοδήποτε θέµα, κύριε συνάδελφε. Η αναδροµικότητα είναι γενικός όρος. Δεν µπορεί να
ισχύει αλά καρτ. Τα είπε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος,
δεν έχω χρόνο να τα πω.
Θα ήθελα, όµως, να πω και κάτι άλλο. Άκουσα πριν τον αξιότιµο Υπουργό των Εσωτερικών. Οι λέξεις µε τις οποίες περιέβαλε
το νοµοθέτηµα ήταν «ανάπτυξη», «χρηµατοπιστωτική σταθερότητα», κ.λπ.. Οι λέξεις «δηµοκρατία» και «ελευθερία» απουσιάζουν από το στόµα του αρµόδιου Υπουργού για ένα νοµοθέτηµα
της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πυρήνα δηλαδή ενός από τους
βασικούς πυλώνες της δηµοκρατίας.
Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το νοµοσχέδιό σας
ουσιαστικά εχθρεύεται µια έννοια, την έννοια της απλής αναλογικής. Και πρέπει να ξέρετε, γιατί θα το ξέρετε, δεν είναι δυνατόν,
ότι µετά το 1950 στις ευρωπαϊκές χώρες της σύγχρονης Δυτικής
Ευρώπης το 95% των περιφερειών στη Δυτική Ευρώπη δοµήθηκαν, προχώρησαν και προόδευσαν µε βάση το σύστηµα της
απλής αναλογικής σε όλη την έκτασή τους µε την έµµεση
εκλογή.
Θέλετε να σας πω ποιες χώρες -και να καταγραφούν στα Πρακτικά- είχαν απλή αναλογική από το 1950 µέχρι σήµερα και ήκµασαν; Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τοπική κυβέρνηση στη
Δυτική Ευρώπη και έρχεστε και εχθρεύεστε την απλή αναλογική
σαν να είναι κάτι δαιµονοποιηµένο.
Ακούστε, λοιπόν, ποιες χώρες είναι και κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Απλή αναλογική σε όλο το εύρος της µε έµµεση εκλογή του υποψήφιου δηµάρχου ή περιφερειάρχη. Ακούστε: Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία Φινλανδία απλή αναλογική
µε έµµεση εκλογή δηµάρχου. Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Γαλλία
για πάνω από χίλιους κατοίκους απλή αναλογική µε έµµεση εκλογική και για κάτω από χίλιους κατοίκους µε πλειοψηφικό σύστηµα. Μόνο η Ολλανδία και η Γερµανία τελευταία, µετά τη
δεκαετία του ’60, καθιέρωσαν την απλή αναλογική σε όλα τα κρατίδια και σε όλους τους θεσµούς περιφερειακής ανάπτυξης.
Θέλετε περιφερειακή ανάπτυξη καταστρατηγώντας το κύτταρο της δηµοκρατίας που είναι πυλώνας της έννοιας δηµοκρατίας, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύετε ότι θα
αναπτύξετε την τοπική αυτοδιοίκηση µε καλπονοθευτικά συστήµατα; Γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Καµίνης;
Θυµίζω τις εκλογές Καµίνη - Σακελλαρίδη. Με χίλιες πεντακόσιες ψήφους διαφορά πήραν από την πρώτη κατανοµή και οι δύο
πέντε έδρες και από τη δεύτερη κατανοµή µε το ίδιο ποσοστό
και τις ίδιες ακριβώς ψήφους πήρε είκοσι εννιά επιπλέον ο εκλεγµένος δήµαρχος κ. Καµίνης και παρέµεινε µε τις πέντε αυτός που
είχε περίπου 40% των ψήφων.
Θέλετε να πούµε για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Όποιο νοµοσχέδιο
αφορούσε την τοπική αυτοδιοίκηση έβλεπε τις δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις, τον εξορθολογισµό τους. Και ορθώς. Όλα τα νοµοσχέδια γιατί απέτυχαν λέτε; Ο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»; Γιατί άφησαν απ’ έξω το ζήτηµα της δηµοκρατίας.
Ακούστε ποια είναι η λογική που πρέπει να αντιστρέψουµε καµµιά φορά. Λέει ο στυγνός τεχνοκράτης και οικονοµολόγος…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τελειώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
Τραπεζική κρίση, οικονοµική κρίση, ανθρωπιστική κρίση, κρίση
δηµοκρατίας. Ακούστε τώρα τη διαδροµή της αντίστροφης σκέψης του σύγχρονου διανοούµενου και του αριστερού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, τελειώνετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τελειώνω.
Κρίση δηµοκρατίας, ανθρωπιστική κρίση, κρίση οικονοµική,
κρίση τραπεζική, κρίση ανθρωπιστική και κοινωνική. Αυτή είναι η
διαδροµή. Έτσι πρέπει να το δείτε.
Το πεντάλεπτο, κυρία Πρόεδρε, πλέον το επιβαρύνεται µόνο
ο Βουλευτής και κανένας άλλος.
Διατυπώνω τέσσερα ερωτήµατα προς τους αρµόδιους Υπουργούς και κλείνω σε δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, µιλάτε επτάµισι λεπτά και στερείτε χρόνο από συνάδελφο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Πέντε δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, κύριοι Υπουργοί της Δικαιοσύνης, πιστεύετε ότι µε
την υπαγωγή της σωφρονιστικής πολιτικής στην Προστασία του
Πολίτη υλοποιούνται τα εξής; Μπορεί να κάνει αντεγκληµατική
πολιτική µε τις δικαστικές εγγυήσεις το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη;
Περνώντας την πόρτα της φυλακής ο εγκληµατίας, ο καταδικασµένος, στερείται πέραν της προσωπικής του ελευθερίας και
κάποιο άλλο δικαίωµα;
Τρίτον, ο σκοπός της φυλάκισης είναι ο σωφρονισµός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, είναι
οκτώ τα λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τέταρτον, το ευρωπαϊκό κεκτηµένο
προβλέπει διάκριση του σωφρονισµού από τις εγγυήσεις της δικαιοσύνης ή όχι;
Απαντήστε στα ερωτήµατα αυτά, γιατί δεν είναι µόνο ερωτήµατα δικαιοσύνης, είναι και ερωτήµατα δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ο κύριος συνάδελφος
έχει ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού για ένα λεπτό.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το προσωπικό συνίσταται στο ότι είπε ο συνάδελφος τη χθεσινή µου αναφορά
περί µη ισχύος της αναδροµικής επιβάρυνσης της επιχειρηµατικότητας. Είναι άλλο πράγµα αυτό που έφερε µε το άρθρο 60 παράγραφος 2 η Κυβέρνηση και άλλο το άρθρο του νοµοσχεδίου
που αφορά στην κ. Θάνου, όπου µε την αναδροµικότητα εκείνο
που κάνει ουσιαστικά ωφελεί το δηµόσιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν υπάρχει προσωπικό, κύριε συνάδελφε σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνουµε σε µια νέα
κοινωνική εποχή. Και ταυτόχρονα µπαίνουµε σε µια νέα πολιτική
εποχή µε µείζονα προτάγµατα την επαναδιατύπωση του δικαίου
και της ισότητας, την επαναθεµελίωση της αλληλεγγύης, τον εκ
νέου ορισµό των δικαιωµάτων.
Συνεπάγεται όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µια διαφορετική αντίληψη για την ίδια την έννοια της µεταρρύθµισης,
µια έννοια πολυβασανισµένη στα χρόνια της κρίσης.
Ερχόµαστε σήµερα, κύριε Υπουργέ, να συζητήσουµε ένα πολυνοµοσχέδιο, το οποίο αγγίζει σχεδόν όλα τα Υπουργεία, µε
ρυθµούς fast forward, εισηγµένου µε τη µορφή του επείγοντος.
Ποια άραγε, κύριε Υπουργέ, είναι η στροφή στην κανονικότητα
για την οποία διατείνεστε; Μήπως εννοείτε επιστροφή στη δική
σας κανονικότητα βαδίζοντας στα γνώριµα µονοπάτια των κυβερνήσεων της παράταξής σας; Το γεγονός ότι επανήλθατε στην
εξουσία µε αυτοδύναµη Κυβέρνηση δεν σας καθιστά σύγχρονους προφήτες ούτε σας επιτρέπει να αποπροσανατολίζετε την
ελληνική κοινωνία.
Ερχόµαστε σήµερα, λοιπόν, να συζητήσουµε ένα πολυνοµοσχέδιο το οποίο παίζει επικίνδυνα µε τα όρια της συνταγµατικό-
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τητας και το οποίο µας κάνει να διερωτόµαστε αν εν έτει 2019
τίθεται υπό αµφισβήτηση η λαϊκή ετυµηγορία, η δύναµη της
ψήφου των Ελλήνων πολιτών, αν όροι συνυφασµένοι µε τα θεµέλια της δηµοκρατίας, όπως πλειοψηφία και µειοψηφία, πρέπει
τελικά να αντικατασταθούν µε νέους όρους σχετικών αναλογικών
πλειοψηφιών υπό το πέπλο της σύµπραξης, όπως αναφέρεται,
και µάλιστα χωρίς την πρόβλεψη για προγραµµατικές συµφωνίες.
Η προσπάθεια, λοιπόν, που κάνετε στο πρώτο µέρος και έχει
στόχο να διασφαλίσει την πλειοψηφία του δηµάρχου στις επιτροπές οικονοµικών και ποιότητας ζωής, εµείς σας λέµε ότι αποτελεί
δυναµίτη στη λειτουργία της αντιπροσωπευτικότητας της κοινωνίας µας υπό το πρόσχηµα δήθεν της κυβερνησιµότητας των
δήµων.
Περνώντας στο επόµενο µέρος του πολυνοµοσχεδίου η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προχωρά σε αλλαγές στο πανεπιστηµιακό άσυλο, για τις οποίες έχουµε ξεκάθαρη
τοποθέτηση και οι οποίες κατ’ αρχάς, όσον αφορά τις δύο πρώτες παραγράφους, οι οποίες διασφαλίζουν και περιγράφουν το
άσυλο, είναι θετικές. Δεν αποφεύγει, όµως, στην παράγραφο 3
του νοµοσχεδίου να διολισθήσει πολύ απλά στη λογική τού
«νόµος και τάξη».
Πρόβληµα αποτελεί, βεβαίως, και το γεγονός πως η προσέγγισή σας ανάγει το θέµα του ασύλου ως το µείζον, ως το µοναδικό θέµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, λες και δεν υπάρχουν
άλλα εξίσου και ακόµη πιο σοβαρά ζητήµατα, που έχουν να κάνουν µε την ποιότητα των δηµόσιων πανεπιστηµίων, που κατά
κύριο λόγο αφορούν τους οικονοµικά ασθενέστερους.
Το Κίνηµα Αλλαγής, προκειµένου να δοθεί ένα τέλος στις αρνητικές καταστάσεις στα ΑΕΙ, έχει ήδη προτείνει την επαναφορά
σε ισχύ του άρθρου 3 του ν.4000/2011, του νόµου Διαµαντοπούλου. Είναι διάταξη η οποία τότε είχε ψηφιστεί µε ευρύτατη πλειοψηφία από το ελληνικό Κοινοβούλιο, διάταξη η οποία
προστατεύει πλήρως κατά το Σύνταγµα µας την ελεύθερη διδασκαλία, την έρευνα, τις ακαδηµαϊκές ελευθερίες. Έχουµε καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση όσον αφορά τη διάταξη αυτή και
το πως πρέπει να επανέλθει και καλούµε την Υπουργό να την υιοθετήσει.
Και περνάµε στο τρίτο µέρος -και επιτρέψτε µου να µιλήσω γι’
αυτό ως αρµόδια για τον τοµέα δικαιοσύνης- για τις πολυσυζητηµένες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που περνάτε στα άρθρα
95 έως 100 στο πολυνοµοσχέδιο. Προφανώς οι διατάξεις του άρθρου 95 και του άρθρου 96 δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο
από µια τυπική κύρωση της ΠΝΠ 27/6/2019, που είχε εκδοθεί από
την προηγούµενη κυβέρνηση για τη διόρθωση παροραµάτων,
σφαλµάτων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, που ψηφίστηκαν άρον-άρον, λίγα εικοσιτετράωρα πριν
κλείσει η προηγούµενη Βουλή.
Θα το ξαναπώ. Εµείς θα εµείνουµε στην άποψή µας πως σε
ό,τι αφορά στην ποινική νοµοθεσία υπάρχει σοβαρός λόγος να
επανεξεταστούν και να διορθωθούν µια σειρά από διατάξεις,
ιδίως του Ποινικού Κώδικα, διατάξεις οι οποίες µπορεί να έχουν
επικίνδυνες ή αδικαιολόγητα ευµενείς συνέπειες για δράστες βαριών εγκληµάτων, πράξεις τροµοκρατίας και άλλα. Και αυτό σε
καµµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει µε συνοπτικές διαδικασίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνο οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Εµείς εµµένουµε στην άποψή µας
ότι είναι αναγκαίες περισσότερες σηµειακές αλλαγές στους κώδικες σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Και προς αυτή την κατεύθυνση καλούµε ξεκάθαρα τον κύριο Υπουργό να µας δώσει ένα
σαφές χρονοδιάγραµµα των επόµενων ενεργειών.
Κλείνω µε το εξής: Ανάλογο, όµως, χρονοδιάγραµµα, κύριε
Υπουργέ, απαιτείται και για τις µείζονες αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν. Γιατί η εµβάθυνση της δηµοκρατίας, η µεταρρύθµιση, η αλλαγή, η οικονοµική ανάταξη, η κοινωνική πρόοδος
κοντολογίς, οφείλουν από εδώ και στο εξής να συµβαδίζουν.
Εσείς θα το υλοποιήσετε εµπράκτως, κύριε Υπουργέ; Ή, εν
τέλει, την έννοια του συµπράττειν την περιορίζετε µόνο σε άρθρα
νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως σε αυτό το νοµοσχέδιο, και µάλιστα χωρίς κανέναν προγραµµατισµό; Να είστε καλά.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαµπρούλης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με τα άρθρα του νοµοσχεδίου αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας ρυθµίζεται µια σειρά ζητηµάτων που αφορούν τα λεγόµενα ακριβά ή νοσοκοµειακά φάρµακα -που αφορούν χρονίως
πάσχοντες, καρκινοπαθείς και όχι µόνο- αλλά και τη διάθεσή
τους.
Φυσικά δεν πρόκειται για άρση των εµποδίων διάθεσης αυτών
των φαρµάκων, δηλαδή των ειδικών διαδικασιών έγκρισης ή των
γνωµοδοτήσεων της ειδικής επιτροπής ή της έγκρισης από το
Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ, που µε πρόσχηµα την υπερσυνταγογράφηση και την καταπολέµηση της διαφθοράς θεσπίστηκαν στη λογική του περιορισµού της φαρµακευτικής δαπάνης
διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.Αντίθετα, συνεχίζει να υπάρχει η ίδια διαδικασία προεγκρίσεων, όπως και οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, απορρίψεις και τα πλαφόν, ενώ οι ασθενείς και οι
οικογένειές τους, θα συνεχίσουν να πληρώνουν για µια σειρά
από φάρµακα, θεραπείες, εξετάσεις που έχουν ανάγκη λόγω της
ασθένειάς τους και το κράτος δεν τους καλύπτει. Θα συνεχίσουν
να υφίστανται τα εργαλεία περικοπής των δηµόσιων δαπανών και
παροχών είτε µέσω των αντιεπιστηµονικών εργαλείων, όπως τα
θεραπευτικά, φαρµακευτικά, διαγνωστικά πρωτόκολλα, είτε µε
τα διάφορα πλαφόν και συγχρόνως τις συµπληρωµές του κανονισµού παροχών του ΕΟΠΥΥ.
Θα συνεχίσει το µεγαλύτερο πρόβληµα των ασθενών µε χρόνιες παθήσεις, των καρκινοπαθών, των αναπήρων και άλλων,
αυτών δηλαδή µε τις αδυναµίες των δηµόσιων µονάδων να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους για εργαστηριακές εξετάσεις,
θεραπείες, νοσηλεία, χειρουργεία κ.λπ., λόγω της υποστελέχωσης και της ανεπάρκειας του εξοπλισµού τους, εξαναγκάζοντας
τους ασθενείς να απευθύνονται στον ιδιωτικό τοµέα, πληρώνοντας επιπλέον ποσά.
Έτσι, θα συνεχίσει η συµµετοχή κατά 15% στις εργαστηριακές-διαγνωστικές εξετάσεις, η πληρωµή από 30% έως 50% της
τιµής των νοσηλίων στον ιδιωτικό τοµέα όπως και η ξεχωριστή
επιπλέον αµοιβή των γιατρών, η συµµετοχή κατά 10% των ασθενών στην πληρωµή για φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες και ο
κατάλογος είναι µακρύς.
Θα συνεχίσει, πέραν της καθιερωµένης συµµετοχής του 0%,
10%, 25%, να πληρώνουν οι ασθενείς µέρος ή εξ ολοκλήρου τη
διαφορά από τη λιανική τιµή των φαρµάκων, λόγω της καθιέρωσης της λεγόµενης ασφαλιστικής τιµής, ένα κόλπο µέσω του
οποίου ο ΕΟΠΥΥ συµµετέχει στην αποζηµίωση για ένα µικρότερο
µέρος της πραγµατικής τιµής των φαρµάκων. Έτσι, ενώ για ένα
φάρµακο για παράδειγµα η συµµετοχή των ασθενών είναι 25%,
στην πράξη πληρώνουν µέχρι και 80% της λιανικής του τιµής.
Θα συνεχίσουν οι περικοπές όλων όσων απαιτούνται για τη
στήριξη των ατόµων µε χρόνιες ασθένειες, αναπηρίες κ.λπ.,
λόγω των πρόσθετων αναγκών που έχουν, ανάλογα µε το είδος
της αναπηρίας. Θα συνεχίσει η µηδενική στην ουσία κρατική χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ, αφού τα 100 εκατοµµύρια που δίνονται
για τους ανασφάλιστους τα δύο τελευταία χρόνια, δεν φτάνουν
ούτε για να εµβολιαστούν για τη γρίπη και για τον πνευµονιόκοκκο ή για τα φάρµακά τους, ενώ θα συνεχίσει η επιβολή της
εισφοράς στον κλάδο υγείας, κατά 6% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, δηλαδή η κατά 770 εκατοµµύρια τον χρόνο αφαίµαξη των συνταξιούχων.
Τα παραπάνω αποκαλύπτουν πως η εµπορευµατοποίηση στην
υγεία, το φάρµακο, την πρόνοια, θα βαθαίνει, όπως και οι περικοπές στο όνοµα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, σε βάρος των
πραγµατικών αναγκών ασθενών και υγειονοµικών. Αυτό εξάλλου
επιτάσσει η στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την εξασφάλιση των λεγόµενων βιώσιµων και αποδοτικών συστηµάτων υγείας, δηλαδή τη ραγδαία µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης και την ενίσχυση της λειτουργίας των κρατικών
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µονάδων µε επιχειρηµατικούς όρους. Και σε αυτή τη στρατηγική
όλοι συµφωνούν, Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και τα άλλα
αστικά κόµµατα.
Αποκαλυπτικό δε των συνεπειών που φορτώνει στις πλάτες
του λαού η αντιλαϊκή πολιτική και της σηµερινής, όπως και της
προηγούµενης, αλλά και των προηγούµενων κυβερνήσεων στον
τοµέα της υγείας, είναι τα εκατοµµύρια των ασφαλισµένων του
ΕΟΠΥΥ που έγιναν µπαλάκι λίγες µέρες πριν τις εκλογές του Ιουλίου και κυρίως εκτέθηκε ο λαός ανάµεσα σε ένα ρηµαγµένο από
πόρους προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό δηµόσιο σύστηµα υγείας και στους ιδιώτες των διαγνωστικών κέντρων, που
τους έβαζαν το µαχαίρι στον λαιµό να πληρώσουν ακριβά για
επείγουσες διαγνωστικές εξετάσεις.
Αυτή η πολιτική της δίκαιης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της
βιώσιµης ανάπτυξης της Νέας Δηµοκρατίας, είναι που στέλνει
δωράκι το 70% έως 90% των εξετάσεων στον ιδιωτικό τοµέα, χαρατσώνοντας τον λαό, επιβαρύνοντας τα ασφαλιστικά ταµεία,
για να αυγατίσουν τα κέρδη τους οι επιχειρηµατίες στην υγεία.
Και, βέβαια, οι από κοινού εξετάσεις συνέπειας, όχι απέναντι
στον λαό και τους ασθενείς, αλλά απέναντι στους στόχους και
τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και πιο συγκεκριµένα των φαρµακοβιοµηχάνων και των φαρµακοεµπόρων αποτελούν τα δωράκια
µερικών δεκάδων εκατοµµύριων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την
προηγούµενη τετραετία που ψήφισε και η Νέα Δηµοκρατία, για
τη µείωση της υποχρεωτικής επιστροφής της υπέρβασης, το
γνωστό claw back.
Και τώρα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έρχεται µε το
απαράδεκτο άρθρο 80 να θεσπίσει έναν ακόµα µποναµά µέσω
της υπαγωγής στο καθεστώς των εκατόν είκοσι δόσεων, της υποχρεωτικής δηλαδή επιστροφής των εταιρειών για την εξαετία
2013 - 2018, µε την αιτιολογία µάλιστα, όπως αναφέρεται, της
διαφύλαξης του δηµοσίου συµφέροντος, της συνέχισης της ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την απρόσκοπτη και
αποτελεσµατική πρόσβαση των ασθενών στη φαρµακευτική περίθαλψη.
Στην ουσία, τι λέει η Κυβέρνηση; Από τη µια σπεύδει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των φαρµακοβιοµηχάνων, προκειµένου να
µη διαταραχθεί η κερδοφορία τους, εκβιάζοντας παράλληλα τον
λαό πως, αν δεν γίνει η ρύθµιση, ενδεχοµένως να υπάρξει πρόβληµα στην πρόσβασή του σε φάρµακα. Μονά-ζυγά χαµένος ο
λαός.
Γιατί το µεγαλύτερο σκάνδαλο σήµερα είναι το τεράστιο χάσµα
που υπάρχει ανάµεσα στις τεράστιες κατακτήσεις της επιστήµης
και της τεχνολογίας, που όµως ο λαός µας δεν µπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο για την προστασία της υγείας του. Και αυτό συµβαίνει διότι το βασικό πρόβληµα είναι ότι και η σηµερινή
Κυβέρνηση, όπως και η προηγούµενη και τα άλλα αστικά κόµµατα
διαµορφώνουν πολιτική και θέσεις για τη λαϊκή ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του κεφαλαίου, στο πώς δηλαδή οι κρατικές και
ασφαλιστικές δαπάνες και παροχές στην υγεία ως στοιχείο του
λεγόµενου µη µισθολογικού κόστους θα περιοριστούν στο ελάχιστο και ενιαία για όλους. Διότι αυτό απαιτεί το κριτήριο της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής οικονοµίας, της ανταγωνιστικότητας
και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων.
Να γιατί, λοιπόν, η λαϊκή πάλη για τη διεκδίκηση µέτρων ανακούφισης και απόσπασης λύσεων πρέπει να κατευθύνεται στην
προοπτική βαθύτερων πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών, για µια ανάπτυξη που ως κριτήριο θα έχει την ικανοποίηση των σύγχρονων και συνεχώς διευρυνόµενων κοινωνικών
αναγκών, οι οποίες θα αποτελούν καθολικό, κατοχυρωµένο λαϊκό
δικαίωµα από την εργατική εξουσία και το κράτος της.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα για δώδεκα λεπτά η Υπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού κ. Μενδώνη.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού εισάγει προς ψήφιση στο παρόν σχέ-
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διο νόµου τέσσερις διατάξεις. Εξ αυτών οι δύο, τα άρθρα 87 και
88, αφορούν στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, η ανασυγκρότηση του οποίου, όπως έχουµε κατ’ επανάληψη πει, αποτελεί για την Κυβέρνηση προτεραιότητα.
Στόχος µας είναι το Ταµείο να εξασφαλίσει πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσµα για την τοπική οικονοµία και την επιχειρηµατικότητα,
να ενισχύσει τη δυναµική και το κύρος του πολιτιστικού προϊόντος, να συνδέσει τον πολιτισµό µε την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια, να προωθήσει στον χώρο της πολιτιστικής διαχείρισης την
καινοτοµία και την τεχνολογία, να δηµιουργήσει πλαίσιο ευκαιριών δηµιουργικής απασχόλησης. Επιδιώκουµε τη µεγιστοποίηση των εσόδων από τους πόρους του πολιτισµού, προκειµένου
να εξασφαλίσουµε πόρους για τον ίδιο τον πολιτισµό.
Ο πολιτισµός είναι δηµόσιο αγαθό κι εδώ δεν χωρούν αµφισβητήσεις. Ο πολιτισµός δεν είναι αντίληψη. Είναι γνώση, σύστηµα αξιών, τέχνη, παιδεία. Για να τα υπηρετήσει, όµως, αυτά
η πολιτεία απαιτούνται χρήµατα. Αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου δεν σηµαίνει εµπορευµατοποίησή του, κύριοι της Αντιπολίτευσης. Και ας µην τα συγχέουµε τα πράγµατα.
Για τους ανωτέρω λόγους στις προτεινόµενες διατάξεις προβλέπεται ρητά ο διορισµός αναπληρωµατικών µελών στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων, προκειµένου να µην περιορίζεται η δυνατότητα σύγκλησης του Διοικητικού Συµβουλίου.
Μέχρι σήµερα -και στους τελευταίους διορισµούς- διορίζονταν
αναπληρωµατικά µέλη χωρίς εξουσιοδότηση, γεγονός που εγείρει θέµατα ακυρότητας των αποφάσεων. Για πρώτη φορά -και
το τονίζω- θεσµοθετείται η συµµετοχή στο Διοικητικό Συµβούλιο
του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εκπροσώπου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο οποίος αντικαθιστά τον όποιο ιδιώτη νοµικό διόριζε ο εκάστοτε Υπουργός
Πολιτισµού. Περιορίζεται, δηλαδή, συνειδητά η αρµοδιότητα του
Υπουργού για λόγους διαφάνειας και δηµοσίου συµφέροντος.
Μας εγκαλεί ο Τοµεάρχης Πολιτισµού του ΣΥΡΙΖΑ ότι η διάταξη καταργεί στην ουσία τον αρχαιολογικό νόµο, διότι από την
ίδρυση του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων δεν συµµετέχει αρχαιολόγος στο διοικητικό συµβούλιο.
Ας µας πει σε ποιο άρθρο ο αρχαιολογικός νόµος, δηλαδή ο
ν.3028/2002, αναφέρεται στη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων. Δεν θα µας πει, διότι
δεν υπάρχει τέτοια αναφορά στον αρχαιολογικό νόµο.
Όσο για τη συµµετοχή αρχαιολόγου στο Διοικητικό Συµβούλιο
του Ταµείου δεν ήταν ποτέ υποχρεωτική. Σήµερα, στο διοικητικό
συµβούλιο µετέχει ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτισµού, στην αρµοδιότητα του οποίου τελεί το σύνολο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Προφανώς ο Γενικός Γραµµατέας οφείλει και θα
συνεννοείται µε την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Μας εγκαλεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση γιατί καταργούµε την
έκφραση γνώµης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου στον
διορισµό των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου.
Τους θυµίζουµε ότι η διάταξη αυτή έχει καταργηθεί δώδεκα χρόνια πριν.
Μας εγκαλούν γιατί ζητάµε να θεσµοθετηθούν δύο θέσεις µετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο θέσεις ειδικών συµβούλων, προκειµένου να πλαισιώσουν τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ταµείου. Τους θυµίζουµε ότι το Ταµείο λειτουργεί βάσει του Οργανισµού του 1977. Σαράντα δύο χρόνια, δηλαδή, χρονολογείται. Στερείται, εποµένως, προσωπικού βασικού
για το σήµερα και για τις ανάγκες της σύγχρονης πολιτιστικής
διαχείρισης ειδικοτήτων.
Έχουµε πει ότι το φθινόπωρο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη
Βουλή ο νέος νόµος λειτουργίας του Ταµείου, αυτός που οι
Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ όλο έφερναν στη Βουλή, αλλά ποτέ δεν
έφεραν.
Η τρίτη διάταξη, άρθρο 89, αφορά στην ανάκληση των προκηρύξεων για την πλήρωση των θέσεων των καλλιτεχνικών διευθυντών του Εθνικού Θεάτρου, του Ελληνικού Φεστιβάλ, του Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.
Κατ’ αρχάς η έκδοση των προσκλήσεων αυτών έγινε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.4369/2016.
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Με τη χθεσινή ψήφιση του νόµου για το επιτελικό κράτος καταργήθηκαν οριζόντια τα δεκατρία πρώτα άρθρα του νόµου του
2016. Πέραν τούτου, όµως, η ανάκληση υπαγορεύεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Οι τέσσερις εβδοµάδες, κατά τις
οποίες διεκόπη η προθεσµία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, µεταθέτει
τις διαδικασίες σε χρόνο που δηµιουργεί σοβαρά οργανωτικά
προβλήµατα στη λειτουργία των αντίστοιχων φορέων και κυρίως
στον προγραµµατισµό του καλλιτεχνικού έργου και των καλλιτεχνικών δράσεων της επόµενης περιόδου.
Μας εγκαλεί ο τοµεάρχης πολιτισµού του ΣΥΡΙΖΑ ότι «καταργούµε κάθε έννοια διαφάνειας και αξιοκρατίας και ότι αγνοούµε
το πάγιο αίτηµα του καλλιτεχνικού κόσµου η στελέχωση των καλλιτεχνικών οργανισµών να γίνεται µε δηµόσιους και διαφανείς
διαγωνισµούς» και ότι δήθεν µε την ανάκληση τραυµατίζουµε τη
δηµοκρατία.
Για ποια διαφάνεια και αξιοκρατία µιλάµε, κύριοι Βουλευτές,
όταν οι ίδιοι οι καλλιτεχνικοί οργανισµοί αντέδρασαν στο περιεχόµενο των προκηρύξεων ενηµερώνοντας γραπτά την πρώην
Υπουργό Πολιτισµού ότι «η συγκεκριµένη προκήρυξη, όπως είναι
διατυπωµένη, προκαλεί έντονα ερωτηµατικά ως προς αρκετά σηµεία της, τα οποία δηµιουργούν ένα έντονο αίσθηµα έκπτωσης
προσόντων»; Λένε και πολλά άλλα.
Καταθέτω στα Πρακτικά τα σχετικά έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Στυλιανή Μενδώνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Επιπλέον τα κείµενα των προκηρύξεων, που µε ιδιαίτερη
σπουδή εξέδωσε η προηγούµενη κυβέρνηση, βρίθουν νοµικών
σφαλµάτων, γεγονός που τις καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτες σε
προσφυγές, που µε τη σειρά τους έθεταν εν κινδύνω την οµαλή
λειτουργία των καλλιτεχνικών οργανισµών.
Αναφέρω χαρακτηριστικά ένα παράδειγµα. Στις ανακαλούµενες πράξεις προβλεπόταν και η συµµετοχή πολιτών των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα όµως µε τους
ιδρυτικούς νόµους των φορέων, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές
ασκούν αρµοδιότητες δηµόσιας εξουσίας. Δυνάµει της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2431/1996 οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορούν να έχουν άµεση ή έµµεση
συµµετοχή στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας. Συνεπώς οι υπό
ανάκληση προκηρύξεις αντιβαίνουν σε υφιστάµενη διάταξη.
Εν κατακλείδι δεν είµαστε αντίθετοι στη διαδικασία των ανοιχτών προσκλήσεων ενδιαφέροντος –άλλωστε τις είχαµε προαναγγείλει ήδη από το 2014-αλλά σωστών προκηρύξεων. Και
αυτό θα κάνουµε ακολουθώντας τις καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών και µετά από ουσιαστικό διάλογο µε την καλλιτεχνική κοινότητα. Σήµερα, όµως, οι καλλιτεχνικοί οργανισµοί
πρέπει να λειτουργήσουν και θα λειτουργήσουν.
Η τελευταία προτεινόµενη διάταξη, άρθρο 99, η οποία ουδόλως σας απασχόλησε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, αφορά στην
επαναφορά των ποινών για εγκλήµατα σε βάρος της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, τις προβλεπόµενες στον αρχαιολογικό νόµο, δηλαδή τον ν.3028/2002.
Με το άρθρο 463 του Ποινικού Κώδικα, τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι σχετικές ποινές ελαφρύνονται. Αυτές οι ελαφρύνσεις δίνουν λάθος µήνυµα στα εγχώρια κυκλώµατα
αρχαιοκαπήλων, που είναι οι πρώτοι κρίκοι στην αλυσίδα της διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, προτού αυτά καταλήξουν στις
προσθήκες των διεθνών οίκων δηµοπρασιών.
Η αρχαιοκαπηλία ανήκει στη σφαίρα του οργανωµένου εγκλήµατος που αποφέρει τεράστια οικονοµικά κέρδη. Τη στιγµή που
καταβάλλουµε διαχρονικά τεράστιες προσπάθειες, για να εµποδίσουµε διεθνώς το παράνοµο εµπόριο των αρχαιοτήτων, δύο
µήνες πριν η τότε κυβέρνηση µείωσε τις ποινές.
Με τα θέµατα του πολιτισµού δεν παίζουµε. Σταµατήστε, λοιπόν, κύριοι της Αντιπολίτευσης, να θέτετε ψεύτικα διλήµµατα, να
δηµιουργείτε στείρα δίπολα. Αφήστε «κηρύγµατα και ρητορείες»
για δήθεν ξεπούληµα του πολιτισµού στην αγορά. Η αγορά, για
όσους σκόπιµα το παραγνωρίζετε, δεν ταυτίζεται µε το αγοραίο.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μυλωνάκης από την Ελληνική Λύση,
για πέντε λεπτά και θα ακολουθήσει στο Βήµα η κ. Μπακαδήµα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι πλέον παραδεκτό από όλους µας, έτσι τουλάχιστον το κατάλαβα εγώ, ότι αυτή εδώ η Βουλή είναι η καλύτερη
Βουλή των τελευταίων ετών. Είπαµε από την αρχή ότι πρέπει εδώ
πέρα να λέµε αλήθειες. Εάν µεταξύ µας κοροϊδευόµαστε, κοροϊδεύουµε και τον ελληνικό λαό.
Παρακολούθησα και τις δύο µέρες την επιτροπή, αλλά και σήµερα και τον κ. Τζαβάρα. Ρωτώ τώρα τον κύριο Υπουργό, επειδή
βλέπω εδώ τον κ. Γεωργαντά, µε τον οποίο γνωριζόµαστε πολύ
καλά: Κύριε Γεωργαντά, πιστεύετε ότι οι εκλογές του Μαΐου, δηλαδή οι αυτοδιοικητικές εκλογές, έγιναν µε ενισχυµένη αναλογική ή µε απλή αναλογική; Θα µου πείτε τώρα: «Με απλή
αναλογική, αφού ο ν.4595/18 του ΣΥΡΙΖΑ µπήκε σε εφαρµογή».
Και εγώ ρωτώ τώρα: Έρχεστε εσείς να αλλάξετε τον νόµο, να
τον κάνετε πάλι ενισχυµένη αναλογική; Δεν είναι θέµα εάν µας
αρέσει ή δεν µας αρέσει. Αλλά, όταν ο πολίτης πάει και ψηφίζει,
ξέρετε τι µου θυµίζει; Τον Ιούλιο του 2015 έγινε ένα δηµοψήφισµα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι παραµύθιασαν τον κόσµο τεσσεράµισι χρόνια. Έγινε ένα
δηµοψήφισµα και ο ελληνικός λαός ψήφισε «όχι» και τελικά
βγήκε «ναι».
Έρχεται τώρα ο ελληνικός λαός και ψηφίζει µε απλή αναλογική, βγάζει δηµάρχους, βγάζει κοινοτάρχες, βγάζει περιφερειάρχες κι εσείς –σας φέρνω ένα παράδειγµα- του λέτε: «Αυτός ο
πρόεδρος της κοινότητας που έβγαλες, π.χ. στη Βαρυµπόµπη,
δεν θα έχει καµµία εξουσία». Γιατί δεν θα έχει καµµία εξουσία,
κύριε Υπουργέ; Διότι του την αφαιρείτε. Μάλιστα λέτε µέσα ότι
πάει αντίθετα και µε την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του Συντάγµατος, που λέει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε δύο στάδια. Είναι οι δηµοτικές και οι περιφερειακές εκλογές. Μάλιστα.
Άρα απονευρώνετε τον κόσµο, τον τελειώνετε. Ό,τι εξουσία είχε
ο κόσµος όταν ψήφισε, τώρα πλέον δεν έχει καµµία. Γιατί;
Έρχοµαι στο θέµα της οικονοµικής επιτροπής. Ό,τι θέλει ο δήµαρχος το περνάει µέσα από την οικονοµική επιτροπή. Δεν είναι
ανάγκη να πάει στο δηµοτικό συµβούλιο. Άρα όπως στο επιτελικό
κράτος κάνατε ένα υδροκέφαλο κράτος µε µεγάλο κεφάλι χωρίς
σώµα, έτσι ακριβώς έρχεστε τώρα και κάνετε έναν δήµο µε έναν
πανίσχυρο δήµαρχο, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει σε όλα τα στάδια.
Και ό,τι δεν θέλει να περάσει, δεν το περνάει και ό,τι θέλει να περάσει, το περνάει µέσω της οικονοµικής επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Παραχαράχθηκε, λοιπόν, η λαϊκή εντολή, ακυρώσατε το δηµοτικό συµβούλιο και ακυρώνεται και τον πρόεδρο της κοινότητας,
όπως και το συµβούλιο της κοινότητας.
Πάµε, τώρα, στο περίφηµο άσυλο του Υπουργείο Παιδείας. Τι
σηµαίνει άσυλο; Σηµαίνει η ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Το ξέρουµε όλοι. Σηµαίνει ελευθερία της έκφρασης, ελευθερία της
δηµιουργίας, ελευθερία της διδασκαλίας. Αυτή η έννοια του ασύλου, η οποία νοµίζω είναι παραδεκτή από όλους και πρέπει να
την κατοχυρώνει το κράτος, κυρίως τα τελευταία χρόνια κυρίως,
ειδικότερα, όµως, από το ‘74 και εντεύθεν, έχει αρχίσει και ακυρώνεται.
Η έννοια του ασύλου σηµαίνει κατά πολλούς ψευτοπροοδευτικούς ότι πρέπει να µπαίνει ο κάθε παράνοµος µέσα στο πανεπιστήµιο, µέσα στον χώρο των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, να κάνει ό,τι η παρανοµία θέλει, να εκβιάζει, να σταµατάει τη διδασκαλία, να έρχεται ο καθένας να πουλάει ναρκωτικά, τα παιδιά, οι φοιτητές να µην µπορούν να κινηθούν
ελεύθερα και να περπατήσουν το βράδυ. Και λέµε, καλώς έχει τουλάχιστον αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ- να µην πειραχτεί κανένας εκεί πέρα. Όχι η παρανοµία πρέπει να παταχθεί. Η
αστυνοµία πρέπει να επεµβαίνει, όπου πρέπει να επεµβαίνει,
όταν γίνονται αδικήµατα κακουργήµατα ή πληµµελήµατα.
Εµείς δε καταθέσαµε και µία τροπολογία. Εµείς πάµε ακόµα
παραπέρα, διότι δεν το είδαµε αυτό. Πρέπει να αυστηροποι-
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ηθούν οι ποινές και στα πληµµελήµατα και στα κακουργήµατα,
όταν εκτελούνται µέσα στον χώρο των πανεπιστηµίων.
Πάµε στο άρθρο 95 στον Ποινικό Κώδικα. Γιατί αλλάζει ξαφνικά η φράση «προδοσία της χώρας» µε τη φράση «προσβολή
της διεθνούς υπόστασης της χώρας»; Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος; Όλοι λέµε –και το έλεγε και η Νέα Δηµοκρατία- ότι η
Συµφωνία των Πρεσπών είναι µία προδοτική συµφωνία. Το λέγατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Όµως τώρα δεν έρχεστε να
δούµε µε τριάντα υπογραφές –δέκα έχουµε εµείς, άλλες είκοσι
εσείς- αν ο Υπουργός Εξωτερικών ή κάποιος άλλος προέβη σε
αυτή την πράξη. Αντ’ αυτού αλλάζουµε τη φράση «προδοσία της
χώρας» και βάζουµε «προσβολή της διεθνούς υπόστασης της
χώρας».
Τέλος, έρχοµαι στο άρθρο 101, µία τροπολογία για την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Δεν είναι λάθος όταν λέµε ότι πρέπει να
υπάρχει ασυµβίβαστο. Πρέπει να υπάρχει ασυµβίβαστο. Δεν
µπορεί, δηλαδή, κάποιος να είναι σε κοµµατικό γραφείο, να είναι
στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να είναι σε γραφείο Υπουργού
και αµέσως µετά να µπαίνει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού ως
πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή µέλος. Αυτά πρέπει να τελειώνουν,
όπως επίσης οι δικαστικοί, να µην αναλαµβάνουν θέσεις κυβερνητικές αµέσως µετά την αποστρατεία τους. Άλλο, όµως, είναι
αυτό και άλλο το αναδροµικό.
Θέλετε να τελειώσετε µε την κ. Θάνου. Εµένα δεν µε ενδιαφέρει η κ. Θάνου. Δεν έχω κάτι µαζί της ούτε καλό ούτε κακό. Από
τη στιγµή που θέλετε να τελειώσετε για τους δικούς σας λόγους
την κ. Θάνου, έρχεστε και βάζετε την αναδροµικότητα. Έχετε την
εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι η αναδροµικότητα θα ωφελήσει;
Μόνο σε δικτατορικά και απολυταρχικά καθεστώτα γίνεται αυτό
το πράγµα. Η αναδροµικότητα δεν πρέπει να ισχύσει. Νοµίζω
πρέπει να το δείτε σωστά, σοβαρά. Δεν παίρνω το µέρος της κ.
Θάνου ούτε µε ενδιαφέρει. Το λέω για το καθετί, το οποίο πρέπει
να µπαίνει σε µία τάξη. Η δηµοκρατία µας έχει αρχές και κανόνες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε
σήµερα εδώ, συζητώντας το τρίτο νοµοθέτηµα της Κυβέρνησης
που έρχεται στην Ολοµέλεια µε τον χαρακτηρισµό του επείγοντος, δείχνοντας έτσι τη βιασύνη της, να περάσει τρία σηµαντικότατα νοµοσχέδια µέσα σε τόσες λίγες µέρες, µε το πρώτο να έχει
χαρακτηριστεί «κατεπείγον» -το φορολογικό, όλοι το θυµόµαστεκαι το τρίτο αυτό που συζητάµε σήµερα και το πιθανότερο θα
ψηφιστεί αύριο «επείγον», αφήνοντας µόνο το επιτελικό κράτος
να περάσει από ολόκληρη τη διαδικασία, τόσο την αρµόδια επιτροπή όσο και εδώ στην Ολοµέλεια.
Ακόµα, όµως, και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του παρόντος στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Δηµόσιας Διοίκησης και Μορφωτικών Υποθέσεων που συµµετείχαν στην
επεξεργασία του, η διαδικασία ήταν ξεκάθαρα βιαστική, εξαιτίας,
κυρίως, της µεγάλης έκτασης του υπό συζήτηση νοµοθετήµατος
που, δυστυχώς, δεν επέτρεψε να γίνει εµπεριστατωµένη και σε
βάθος όπως θα έπρεπε συζήτηση, κυρίως, επί των άρθρων.
Και ένας δεύτερος λόγος είναι ότι δεν είχαν προσκληθεί οι συνάδελφοι που µετείχαν σε άλλες επιτροπές, οι οποίοι επίσης θα
έπρεπε να είναι εκεί, να απαντήσουν και να συµµετέχουν στη συζήτηση για τα άρθρα που αφορούσαν θέµατα της αρµοδιότητάς
τους.
Κοιτάζοντας αναλυτικότερα το νοµοσχέδιο, βλέπουµε ότι
πολλά σηµαντικά θέµατα συµπεριλαµβάνονται σε ένα θηριώδες
δηµιούργηµα που καταπιάνεται µε ετερόκλητα ζητήµατα, όπως
το πανεπιστηµιακό άσυλο, η ψηφιακή διακυβέρνηση, η τοπική
αυτοδιοίκηση, η πολιτική προστασία, θέµατα των Υπουργείων
Υγείας, Εργασίας και Οικονοµικών και πολλά άλλα τα οποία µπαίνουν όλα µαζί για νοµοθέτηση και συζήτηση.
Από το συνονθύλευµα των θεµάτων που απαρτίζουν το σχέδιο
νόµου, θα µου επιτρέψετε να επιλέξω και να σταθώ στο θέµα των
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Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρεται στο επικείµενο άρθρο 93, σε κάθε περιφέρεια συστήνεται µία θέση Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας
για την υποβοήθηση του περιφερειάρχη, που προσλαµβάνεται
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και η
θέση πληρώνεται µε απευθείας απόφαση του περιφερειάρχη.
Θεωρητικά µια και ο ρόλος του συντονιστή είναι να βοηθά τον
περιφερειάρχη, δεν θα ήταν ολότελα παράλογο να επιλέξει ο
ίδιος έναν συνεργάτη, που θα τον βοηθά σε ένα τόσο σηµαντικό
για την περιφέρειά του θέµα, µιας και ζούµε σε µία χώρα που η
πολιτική προστασία είναι απαραίτητη και, όπως έχουµε δει όλοι
διαχρονικά, είναι ένα θέµα που πάσχει. Εξάλλου το έχουµε δει
και σε όλα τα συµβάντα που έχουν συµβεί τα τελευταία χρόνια.
Όµως τι προκαλεί έκπληξη και αντίδραση από µας; Το γεγονός
ότι µετά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές η Νέα Δηµοκρατία κέρδισε το 90% των περιφερειών. Παραµένει ρητορικό ερώτηµα και φαντάζοµαι ότι δεν θα πάρουµε ποτέ απάντηση, αν θα
είχαµε να συζητήσουµε το ίδιο άρθρο, σε περίπτωση που δεν
είχε συµβεί αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Άρα εύκολα και από αυτό µπορεί να γίνει αντιληπτό ότι συνεχίζεται η πρακτική που είδαµε και σε όλα τα προηγούµενα νοµοθετήµατα. Αυτό που στηλίτευσαν από αυτό εδώ το Βήµα πολλοί
άλλοι συνάδελφοι εκτός από µένα, είναι το θέµα της διόγκωσης
του κοµµατικού στρατού, µέσα από επιπλέον προσλήψεις που
έρχονται καθαρά µε πολιτικά κριτήρια και µέσα από καθ’ όλα
αδιαφανείς διαδικασίες.
Σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο, το άρθρο 93, αρκεί µόνο µία
δηµόσια γνωστοποίηση πριν αποφασίσει ο περιφερειάρχης, αν
φυσικά δεν έχει προαποφασίσει. Έτσι µετά την Προεδρία της Κυβέρνησης και όλες τις υπηρεσίες που σύστησε το επιτελικό κράτος, συνεχίζεται η ίδια πρακτική, χωρίς να είναι και εδώ σαφές
το πώς θα στελεχωθούν οι δηµιουργούµενες θέσεις.
Ενδεικτικό παράδειγµα -και θα αναφερθώ σε ένα άλλο σηµείο
του πολυνοµοσχεδίου- αποτελούν οι διατάξεις της ψηφιακής διακυβέρνησης, µιας και όπως αναφέρεται στο άρθρο 55, «οι θέσεις
προσωπικού µπορούν να καλύπτονται µε αποσπάσεις υπαλλήλων», αφήνοντας θολό από τι άλλου είδους υπαλλήλους µπορεί
να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Μήπως θα µπορούσαµε, τουλάχιστον, να έχουµε µία απάντηση σε αυτό το τόσο καίριο ερώτηµα, έστω και τώρα;
Κλείνοντας, θα ήθελα να επιστρέψω στο θέµα της πολιτικής
προστασίας και να εκφράσω µια ελπίδα που µπορεί να αποτελεί
και ευσεβή πόθο: το αν θα καταφέρουµε πλέον να θωρακιστεί
και να προετοιµαστεί η χώρα µας επαρκώς, ίσως ακόµη και µέσα
από αυτή τη δηµιουργία του συντονιστικού οργάνου πολιτικής
προστασίας, ώστε να σταµατήσουµε να µετράµε ζηµιές, ακόµη
και να θρηνούµε θύµατα από όλες τις φυσικές καταστροφές.
Όπως καταλαβαίνετε, το τελευταίο σηµείο είναι ότι το ΜέΡΑ25
θα καταψηφίσει επί της αρχής το παρόν σχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε κι
εµείς την κ. Μπακαδήµα, ειδικά για την τήρηση των ορίων.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τζανακόπουλος ζήτησε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε.
Έχω εδώ µπροστά µου τον κατάλογο των οµιλητών, όπου δεν
έχει γίνει µία αναλογική κατανοµή, έτσι ώστε να εναλλάσσονται
οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης µε τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης.
Στα προηγούµενα νοµοσχέδια στις προγραµµατικές δηλώσεις
αλλά και στη συζήτηση για το επιτελικό κράτος, έγινε µια προσπάθεια και σε συνεννόηση µε το Προεδρείο υπήρχε µια εναλλαγή των οµιλούντων, έτσι ώστε να υποβοηθείται και ο πολιτικός
διάλογος, η αντιλογία, η αντιπαράθεση επιχειρηµάτων µεταξύ
Αντιπολίτευσης και Συµπολίτευσης.
Εδώ µετράω εξήντα οκτώ οµιλητές από τη µεριά της Νέας Δηµοκρατίας –εννοώ από τη µεριά της Πλειοψηφίας- και εξήντα οµι-
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λητές από τη µεριά της Αντιπολίτευσης, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι µπορεί να γίνει µία διευθέτηση στον κατάλογο, έτσι ώστε
να εναλλάσσονται οι οµιλίες και να µην έχουµε παράλληλους εξελισσόµενους µονολόγους. Το πρώτο είναι αυτό.
Νοµίζω ότι µε τη βοήθεια του Προεδρείου µπορεί να καταρτισθεί ένας νέος κατάλογος, στον οποίο να υπάρχει αυτή η εναλλαγή.
Το δεύτερο ζήτηµα, αφορά το γεγονός ότι έχει ήδη κατατεθεί
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα, αλλά ενδέχεται να κατατεθούν και
νέες προτάσεις για ονοµαστική ψηφοφορία. Πριν να περάσουµε
στον δεύτερο κύκλο των οµιλητών –επειδή έκλεισε ο πρώτος κύκλος των οµιλητών- πρέπει να συνεννοηθούµε σε σχέση µε τη
διαδικασία, τις ώρες λήξης της διαδικασίας, µέχρι πότε θα συνεχίσουµε στην Ολοµέλεια, έτσι ώστε να µπορεί καθένας να οργανώσει και τον χρόνο των παρεµβάσεών του αναλόγως. Νοµίζω
ότι είναι κρίσιµο να το συζητήσουµε έστω για δύο, τρία λεπτά και
να βρούµε µία συνισταµένη η οποία θα καλύπτει όλες τις πλευρές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ναι και θα απαντήσω µετά πάνω σε αυτό.
Απλώς πριν πάρετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω
στον κ. Τζανακόπουλο ότι όλη αυτή η αρρυθµία η οποία δηµιουργείται τώρα µε τους καταλόγους, οφείλεται κυρίως στο ότι δεν
βγήκαν οι ηλεκτρονικές κάρτες και συνεπώς µένουµε στις δηλώσεις και γίνεται µια προσπάθεια.
Νοµίζω ότι µε τις ηλεκτρονικές κάρτες που θα βγουν δεν θα
υπάρχει αυτό το ζήτηµα. Οπότε κατά το πρώτο σκέλος της παρέµβασής σας, η απάντηση είναι αυτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, εγώ δεν ζήτησα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όσον αφορά το
δεύτερο, από ό,τι ρώτησα τη Γραµµατεία, ακόµα δεν ξέρουµε
εάν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος θα καταθέσει αίτηση για
ονοµαστική. Πρόθεση εξέφρασε. Θα δούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, εµείς είµαστε σύµφωνοι, βεβαίως,
να υπάρχει εναλλαγή των Βουλευτών και, πραγµατικά, συµφωνούµε. Έτσι γινόταν πάντα, έτσι είναι καλό να γίνει και τώρα.
Αυτό που µας ενδιαφέρει, είναι να µπορέσουν να µιλήσουν όλοι
και νοµίζω ότι το Προεδρείο θα φροντίσει έτσι, ώστε και οι ονοµαστικές τελικά αν κατατεθούν, να υπάρξει δυνατότητα να εξαντληθεί ο κατάλογος. Αυτό είναι η επιθυµία της Κυβερνήσεως.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ, αν
τηρείται και ο χρόνος από τους Βουλευτές, θα µιλήσουν πολύ
περισσότεροι, γιατί πρέπει να σας γνωρίσω ότι είναι εκατόν είκοσι τέσσερις συνάδελφοι που θέλουν να µιλήσουν. Αν δεν θέλετε να πάµε πολύ αργά αύριο και να πάµε στην ψηφοφορία πάλι
στις 11.00’ και στις 12.00’ το βράδυ, πρέπει να τηρείται ο χρόνος,
για να µπορέσει να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτηµα.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γιώργο Καµίνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να εκφράσω και τη συγκίνησή µου, γιατί για
πρώτη φορά παίρνω τον λόγο από αυτό το ιερό Βήµα.
Έχουµε παρατηρήσει στη ζωή ότι πάρα πολύ συχνά, µακροχρόνια αντίπαλοι αρχίζουν και µοιάζουν ο ένας στον άλλον.
Έχουµε κάποια δείγµατα τώρα πια, µετά από έναν µήνα σχεδόν
κυβερνητικής θητείας µετά τις εκλογές του Ιουλίου και βλέπουµε
ότι η παρούσα Κυβέρνηση, η παρούσα Πλειοψηφία, µιµείται
κάπως την προηγούµενη σε ένα θέµα πολύ κρίσιµο, στο κατά
πόσο τηρούνται οι προεκλογικές εξαγγελίες και κατά πόσο συµφωνούν µε τις µετεκλογικές πράξεις.
Είχαµε ακούσει προεκλογικά για µία κυβέρνηση-επιτελείο, µία
κυβέρνηση µικρή και ευέλικτη και βλέπουµε ξαφνικά ένα µαµούθ
πενήντα ενός µελών. Είχαµε δει τη σηµερινή Κυβέρνηση, τη σηµερινή κυβερνητική πλειοψηφία να θεωρεί περιττό, να λοιδορεί
το Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και βλέπουµε αµέσως να έρχεται και να το ιδρύει.
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Παίρνω αυτά τα δύο παραδείγµατα από την εκτελεστική εξουσία -γιατί για αυτό συζητάµε σήµερα και αυτό ήταν το αντικείµενο συζήτησης του προηγούµενου νοµοσχεδίου- για να πω ότι,
δυστυχώς, και στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης βλέπουµε
να υπάρχει ένα µιµητικό φαινόµενο. Τι εννοώ; Εννοώ ότι όπως
και η προηγούµενη πλειοψηφία, βάζουµε το κάρο µπροστά από
το άλογο.
Θέλω να πω ότι όποιος θέλει να εισαγάγει µια µακροπρόθεσµη
µεταρρύθµιση στο κράτος, θα πρέπει να ξεκινήσει από µία ορθολογική κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ του κεντρικού
κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε όλο τον
χρόνο να το κάνει αυτό κατά τη διάρκεια της θητείας του. Όµως
αντί να προχωρήσει, επιτέλους, σε µία κανονική αποκέντρωση,
µας έφερε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι», ο οποίος στην ουσία ήταν ένα
µπάλωµα στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ένα µπάλωµα όµως που ανέτρεπε
τη βασική φιλοσοφία του προηγούµενου νοµοθετήµατος.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είτε µας αρέσει είτε όχι είχε µια βασική συνεκτική φιλοσοφία. Είχε έναν δήµαρχο εκλεγµένο µε καθολική
ψηφοφορία, στον οποίο έδινε τα µέσα να εκτελέσει το πρόγραµµά του. Του εξασφάλιζε µία πλειοψηφία, υπερβολική ίσως,
αλλά πάντως του την εξασφάλιζε. Και πρέπει να καταλάβουµε
ότι στο ζήτηµα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το µείζον είναι αυτό
που λέµε «διοίκηση». Διοίκηση σηµαίνει αποτελεσµατικότητα.
Αυτό δεν συµβαδίζει µε καµµία έννοια ενός κατακερµατισµένου
δηµοτικού συµβουλίου.
Το δήθεν δηµοκρατικό πρόσχηµα της απλής αναλογικής έγινε
καθ’ υπερβολήν. Δεν ελήφθη ούτε καν η στοιχειώδης µέριµνα να
µπει ένα κατώφλι, έστω του 3%, για να µην έχουµε αυτόν τον
απόλυτο κατακερµατισµό των δυνάµεων στο δηµοτικό συµβούλιο. Λησµονούµε ένα πράγµα, ότι εκεί που εισάγεται η απλή αναλογική, ας πούµε στο επίπεδο του κεντρικού κράτους, στο
επίπεδο της Βουλής, τουλάχιστον µία κυβερνητική αστάθεια έχει
ως αντιστάθµισµα τη διάλυση της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός
µπορεί να προκαλέσει διάλυση. Ο δήµαρχος -ένα δηµοτικό συµβούλιο που δεν µπορεί να του δώσει την απόλυτη πλειοψηφία να
εφαρµόσει το πρόγραµµά του -δεν έχει αυτό το όπλο. Είναι καταδικασµένος εσαεί να συνυπάρχει µε ένα κατακερµατισµένο δηµοτικό συµβούλιο. Αυτό χρειαζόταν µία θεραπεία. Δεν θα
έπρεπε, όµως, να βάλουµε και εµείς το κάρο µπροστά από τα
άλογα. Θα έπρεπε και εσείς τόσο καιρό που γνωρίζατε τα προβλήµατα που θα προκαλούσε ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», να έχετε έρθει
και να έχετε εισαγάγει στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο, που θα ξεκαθάριζε πρώτα απ’ όλα το θέµα των αρµοδιοτήτων. Πρώτα ξεκαθαρίζεις αρµοδιότητες και µετά φτιάχνεις εκλογικά συστήµατα
κ.λπ..
Έρχεστε, λοιπόν, και κάνετε αυτό το µπάλωµα και προσπαθείτε κάτι πολύ δύσκολο, βέβαια, να εισαγάγετε µία λογική κυβερνησιµότητας σε έναν τραγέλαφο. Και δεν µπορείτε να την
εισαγάγετε, γιατί πάτε και κάνετε αυτές τις προγραµµατικές συµπράξεις, οι οποίες στην ουσία θα έπρεπε να είναι κάτι πάρα πολύ
σοβαρό, θα έπρεπε, ουσιαστικά, να είναι το πρόγραµµα µε το
οποίο η νέα πλειοψηφία θα µπορεί να διοικήσει τον δήµο για την
επόµενη τετραετία, το πρόγραµµα το οποίο αντικαθιστά ουσιαστικά το προεκλογικό πρόγραµµα του δηµάρχου. Και αντί αυτό
να το φέρετε όσο το δυνατόν πιο εµπεριστατωµένα, να καθιερώσετε εγγυήσεις, που θα ήταν ένα πρόγραµµα µε κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις σοβαρότητας, ουσιαστικά έρχεστε και φτιάχνετε
µία σύµπραξη η οποία απλώς κατατίθεται στο Προεδρείο, την
υπογράφουν τα µέλη των συµπραττουσών παρατάξεων και τέλειωσε η ιστορία.
Θα έπρεπε αντίθετα να υπάρχει µία στοιχειώδης πολιτική εγγύηση σοβαρότητας, αυτό το πρόγραµµα να συζητείται στο δηµοτικό συµβούλιο και -γιατί όχι;- να ψηφίζεται για να δούµε αν
υπάρχει πλειοψηφία πλέον µε την οποία µπορεί να κυβερνήσει ο
δήµαρχος.
Μιλάµε για ένα επιτελικό κράτος. Μιλάµε, όµως, για ένα επιτελικό κράτος, το οποίο όµως στην ουσία ουδέποτε θα µπορέσει
να λειτουργήσει έτσι, αν δεν προχωρήσουµε στη ριζική αποκέντρωση, γιατί ζούµε σε µία πραγµατικότητα ενός υπερτροφικού
κεντρικού κράτους σε τρεις επάλληλους κύκλους.
Υπερτροφική είναι πρώτα από όλα η κεντρική διοίκηση, γιατί
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έχει απέναντί της µια ατροφική τοπική αυτοδιοίκηση µε ελάχιστες αρµοδιότητες. Υπερτροφική είναι κατά δεύτερο λόγο η Κυβέρνηση µε τα πενήντα ένα µέλη. Και τώρα βλέπουµε και ένα
υπερτροφικό Γραφείο Πρωθυπουργού. Είναι στην ουσία µια αντεστραµµένη πυραµίδα.
Δεν πρόκειται να υπάρξει επιτελικό κράτος, εάν δεν προχωρήσουµε σε µια ριζική αποκέντρωση αρµοδιοτήτων. Κι αυτή θα
έπρεπε να την έχετε φέρει τώρα όσο είναι νωρίς. Γιατί;
Γιατί στην ουσία φτιάχνετε ένα επιτελικό κράτος, έχοντας την
αυταπάτη ότι θα πάτε να διεξαγάγετε έναν τακτικό πόλεµο. Στην
ουσία, όµως, θα έχετε έναν ανταρτοπόλεµο να φέρετε σε πέρας.
Γιατί ανταρτοπόλεµο; Γιατί θα έχετε τριακόσιους τριάντα δύο δηµάρχους, από τους οποίους άλλοι µεν δεν θα θέλουν τις περισσότερες αρµοδιότητες που θα τους δώσετε και ειδικά, την
αρµοδιότητα να επιβάλλουν αυτοί τον φόρο ακίνητης περιουσίας, λόγω πολιτικού κόστους, και άλλους δηµάρχους οι οποίοι
δεν θα θέλουν να τους αφαιρέσετε αρµοδιότητες.
Γιατί αν πάµε να κάνουµε µητροπολιτική αυτοδιοίκηση, αν
πάµε αυτό το τρελό σχήµα του Λεκανοπεδίου µε τους εξήντα έξι
δήµους να το κάνουµε επιτέλους έναν δήµο, θα βρείτε εκεί δηµάρχους που θα αντιστέκονται σε αυτό το απαραίτητο µέτρο.
Αυτό, λοιπόν, το θέµα της µεταρρύθµισης θα έπρεπε να το έχετε
φέρει πολύ πιο νωρίς.
Επιτρέψτε µου και δυο λόγια για το περίφηµο θέµα του ασύλου. Είναι γεγονός ότι ο συντακτικός νοµοθέτης δεν καθιέρωσε
ρητά το πανεπιστηµιακό άσυλο, ενώ έκανε το αντίθετο µε το
άσυλο της κατοικίας και έγινε συζήτηση στη Βουλή και αποκρούστηκε ρητά η καθιέρωσή του. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν δύο διατάξεις στο άρθρο 16, οι οποίες µας ωθούν, µας παροτρύνουν θα
έλεγα, µας επιβάλλουν να υιοθετήσουµε ενισχυµένες εγγυήσεις
για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και την ελεύθερη διδασκαλία και έρευνα στο πανεπιστήµιο. Είναι πρώτα από όλα η ακαδηµαϊκή ελευθερία την οποία καθιερώνει το Σύνταγµα και
δεύτερον, το πλήρως αυτοδιοίκητο των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων.
Είναι γεγονός -και το έζησα και ως Δήµαρχος της Αθήνας- ότι
και στα τρία µεγάλα πανεπιστήµια που έχουµε στο κέντρο της
πόλης, επικρατεί µια κατάσταση απαράδεκτη. Εγώ είµαι υπέρ
του δηµόσιου πανεπιστηµίου, αλλά ενός δηµόσιου πανεπιστηµίου το οποίο παρέχει γνώση σε συνθήκες αξιοπρεπείς και διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια όλων των παραγόντων της
πανεπιστηµιακής κοινότητας. Δεν είναι αυτή η κατάσταση που
επικρατεί σήµερα. Το ξέρουµε πολύ καλά.
Τι θα έπρεπε να κάνουµε; Συστήνω στην Κυβέρνηση να δει τη
διάταξη που έχουµε καταθέσει, η οποία εν πολλοίς επαναλαµβάνει
τη διάταξη του ν.2009/2011, η οποία προβλέπει µεν τη δυνατότητα
παρέµβασης των αστυνοµικών δυνάµεων χωρίς πρόσκληση από
τις πανεπιστηµιακές αρχές εφόσον διαπράττονται αξιόποινες πράξεις και δεν διακρίνει µεταξύ αξιοποίνων πράξεων µέσα στο πανεπιστήµιο και εκτός του χώρου του πανεπιστηµίου -και αναφέροµαι
σε παρεµπόριο και ναρκωτικά-, αλλά µόνο µε κατασταλτική αρµοδιότητα, όταν διαπράττονται εγκλήµατα.
Για την πρόληψη των εγκληµάτων δεν µπορείς αβασάνιστα
στον χώρο του πανεπιστηµίου να εισάγεις τις δυνάµεις καταστολής και να περιπολούν, όπως θα µπορούν να περιπολούν ή να
παρίστανται σε οποιονδήποτε δηµόσιο χώρο, σε οποιαδήποτε
πλατεία ή πεζόδροµο µιας πόλης.
Τα πανεπιστήµια είναι χώρος ελευθερίας, ακαδηµαϊκής ελευθερίας που απαιτεί την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Αυτό
απαιτεί ένα στάδιο ελευθερίας το οποίο υπερβαίνει την κοινή
ελευθερία, γιατί τα πανεπιστήµια είναι χώροι όπου εκεί θα εµφανιστούν για πρώτη φορά οι καινοτόµες ιδέες, εκεί θα εµφανιστούν και οι ριζοσπαστικές ιδέες που θα προωθήσουν την
επιστήµη. Δεν µπορούµε, λοιπόν, να εξοµοιώνουµε τον χώρο των
πανεπιστηµίων µε οποιονδήποτε δηµόσιο χώρο.
Δείτε, όµως, τις διατάξεις 6 και 8 του νόµου Διαµαντοπούλου.
Δείτε πώς απορρέει από το αυτοδιοίκητο ότι µπορεί το ίδιο το
πανεπιστήµιο υπ’ ευθύνη του να έχει δυνάµεις φύλαξης της περιουσίας και των προσώπων τα οποία λειτουργούν εκεί. Αυτά θα
έχουν την προληπτική αρµοδιότητα για την προληπτική διάπραξη
αξιόποινων πράξεων.
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Σας προτρέπω, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, να µελετήσετε τις ρυθµίσεις αυτές, να τις εισαγάγετε και πιστεύω ότι έτσι θα µπορέσετε να εξισορροπήσετε και την απαραίτητη ασφάλεια, που
πρέπει να υπάρχει µέσα στους πανεπιστηµιακούς χώρους ως εγγύηση ελευθερίας και, βεβαίως, την ελευθερία µέσα στους πανεπιστηµιακούς χώρους η οποία προϋποθέτει -κακά τα ψέµαταόπως είπα και πριν κατά κάποιον τρόπο και µια ελευθεριότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εκεί υπάρχουν οι νέοι, εκεί πρέπει να υπάρχει ένας ζωηρός
διάλογος µεταξύ των παραγόντων και της πανεπιστηµιακής κοινότητας, εκεί γεννιούνται οι καινούργιες ιδέες και εκεί δεν επιτρέπεται να αντιµετωπίζουµε αυτόν τον χώρο µε τα ίδια µέτρα
και σταθµά που αντιµετωπίζουµε οποιονδήποτε δηµόσιο χώρο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Ευστράτιος Σιµόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
αγαπητοί Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διηγηθώ
µια µικρή ιστορία. Έχει σχέση µε το θέµα, όµως.
Πριν δέκα χρόνια σε µια λίµνη κάπου στον πλανήτη µας µια
οµάδα ψαράδων έβλεπε ότι δεν πετύχαινε το ψάρεµα και δεν πετύχαινε, γιατί δεν µπορούσαν να δέσουν σωστά την πετονιά στο
αγκίστρι.
Ένας από αυτούς το βράδυ ταλαιπώρησε το µυαλό του αρκετά και είπε ότι µάλλον θα υπάρχει ένας τρόπος να δένεται αυτόµατα η πετονιά στο αγκίστρι. Έκατσε, ταλαιπωρήθηκε µε ένα
κοµµάτι ξύλο και έκανε ένα πρωτόγονο καλούπι. Την άλλη ηµέρα
πήγε στο πανεπιστήµιο, στη Σχολή Βιοµηχανικού Σχεδιασµού,
όπου είχε ένα φίλο. Έκατσαν λίγες µέρες και βελτίωσαν το καλούπι αυτό. Βέβαια δεν ήταν ένα καλούπι µε το οποίο µπορούσαν
να ξεκινήσουν µια µαζική παραγωγή.
Μετά από λίγες µέρες τον πήρε τηλέφωνο κάποιος από την
Κρατική Εταιρεία Χρηµατοδότησης Έρευνας και Τεχνολογίας.
Του είπε ότι µπορούσαν να του δώσουν δάνειο, αυτός να βάλει
25.000 ευρώ, και αν σε πέντε χρόνια δεν είχε καταφέρει να δηµιουργήσει µια γραµµή παραγωγής, δεν θα χρωστούσε τίποτα. Αν
είχε καταφέρει, θα έβλεπαν από εκείνη τη στιγµή και µετά τι θα
κάνουν.
Ρίχτηκε, λοιπόν, µε τα µούτρα στη δουλειά. Στο τέλος, δηµιουργήθηκε το καλούπι και έπρεπε να πάνε σε βιοµηχανική παραγωγή. Τότε είδε ότι ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ένα εξάρτηµα είχε
παραγωγή µόνο στην Ιαπωνία. Η ίδια υπηρεσία ήρθε και του πρότεινε ένα venture capital. Αυτό το venture capital θα έµπαινε συνεταίρος, αυτός θα είχε την πλειοψηφία των µετοχών και θα
γινόταν η παραγωγή. Δέχθηκε αµέσως.
Αυτή η εταιρεία πριν δέκα χρόνια έφτασε στο σηµείο να παράγει και να εξάγει σε όλο τον κόσµο ενάµισι εκατοµµύριο τέτοια
µηχανήµατα. Σε ποια χώρα αναφερόµαστε; Στη Φινλανδία, κυρίες και κύριοι, µε πέντε εκατοµµύρια πληθυσµό!
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Διότι κατ’ αρχάς µεγάλο ρόλο στην όλη
διαδικασία είχε και το πανεπιστήµιο, όπου θα µπορούσε η συγκεκριµένη εταιρεία να βρει ιδιωτική χρηµατοδότηση και να γίνει
το καλούπι. Έπρεπε, λοιπόν, να συνδέσουµε τα πανεπιστήµια µε
την παραγωγή.
Και εδώ, λοιπόν, µπαίνει και το άσυλο. Ναι µπαίνει και το
άσυλο. Ξέρω πολλά παραδείγµατα στη Θεσσαλονίκη ότι τέτοιες
προσπάθειες δεν µπορούσαν να καρποφορήσουν. Οργανωµένες
µειοψηφίες έρχονται και τέτοιες προσπάθειες τις καταστρέφουν.
Και το ΚΚΕ το λέει: «Τέτοιες προσπάθειες είναι προσπάθειες
που υπηρετούν τα µονοπώλια, είναι ενάντια στη λαϊκή πάλη». Το
καταλαβαίνω πλήρως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως, που αναφέρεται στην
καινοτοµία συνεχώς, στην επιχειρηµατικότητα -ακούµε για σύνδεση των πανεπιστηµίων µε την επιχειρηµατικότητα- δεν βλέπει
ότι δεν µπορούν να προχωρήσουν αυτά τα πράγµατα µε τον
τρόπο που λειτουργεί σήµερα το άσυλο;
Άρα λοιπόν, πέρα από το ότι τα πανεπιστήµιά µας είναι εστίες
εγκληµατικότητας, µία πλευρά του θέµατος είναι η αδυναµία να
συνδέσουµε την επιχειρηµατικότητα και τη βιοµηχανία µε την
έρευνα και την τεχνολογία.
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Τέλος, εκείνο που θέλω µέσα από τη διαδικασία αυτή επίσης
να καταλάβουν κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ανέφεραν στις προγραµµατικές δηλώσεις, είναι ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία η
οποία είναι στη Φινλανδία, ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
όχι στο Παιδείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, να απαντήσω στον κ. Καµίνη ότι η Κυβέρνηση διατήρησε το Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για έναν
και µοναδικό λόγο. Πρέπει να ασχοληθεί µε την ενίσχυση του
branding των ελληνικών προϊόντων λόγω της Συµφωνίας των
Πρεσπών. Αυτός θα είναι ο ρόλος του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σιµόπουλε.
Καλείται από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Ανδρέας Κουτσούµπας.
Στη συνέχεια θα µιλήσει η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 η κ.
Σοφία Σακοράφα.
Κύριε Κουτσούµπα, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αναµφίβολα δεν µπορώ να σταθώ σε όλα τα σηµεία του νοµοσχεδίου αναλυτικά. Επιγραµµατικά θα πω ότι όσον αφορά τις νοµοθετικές βελτιώσεις που γίνονται στα θέµατα της τοπικής
αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης -µεταφέροντας και την άποψη των αυτοδιοικητικών της περιφέρειάς µουκινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρήζουν αλλαγής για την
εύρυθµη λειτουργία. Πιθανόν να υπάρχει και καλύτερο σχέδιο,
θα το δούµε στο µέλλον.
Όσον αφορά τα θέµατα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον
Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που εσπευσµένα ήρθαν προς ψήφιση, θα ήθελα να πω ότι παρ’ ότι υπήρχαν
κάποιες διατάξεις προς τη σωστή κατεύθυνση που χρήζουν επανεξέτασης, όπως ασφαλώς, κύριε Πρόεδρε, και κάποιες άλλες
διατάξεις που πρέπει να καταργηθούν από ειδικούς ποινικούς
νόµους, θα εστιάσω την τοποθέτησή µου και µόνο στο πανεπιστηµιακό άσυλο.
Βέβαια άκουσα προηγουµένως εδώ την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κ. Καµίνη. Άκουσα µία παράτολµη, επικίνδυνη θα έλεγα, άποψη ότι υπάρχουν δύο ειδών
ελευθερίες –ακούσατε- η ελευθερία την οποία απολαµβάνουµε
όλοι εµείς εδώ µέσα και ο λαός έξω και µία ιδιότυπη -θα χρησιµοποιήσω τον όρο- εξαιρετική ελευθερία, που πρέπει να απολαµβάνουν όσοι είναι εντός του χώρου του πανεπιστηµίου.
Επικίνδυνη άποψη θα έλεγα.
Παρά ταύτα θα συνεχίσω. Θα προσπαθήσω να εκφράσω τις
σκέψεις µου για το πανεπιστηµιακό άσυλο, δανειζόµενος -όχι
κλέβοντας, κύριε Πρόεδρε- κάποιες σκέψεις ταυτιζόµενος µε
εσάς, κάποιες απόψεις που είχε εκφράσει ο συµφοιτητής µου
τότε και σηµερινός Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Τασούλας µε ένα
άρθρο του, δανειζόµενος και ταυτιζόµενος και µε αυτές τις απόψεις.
Ας βάλουµε το ζήτηµα στη σωστή του βάση. Και πώς θα το βάλουµε στη σωστή του βάση; Αν θα πούµε, αν εξετάσουµε όλοι
και δούµε τι ακριβώς εννοούµε πανεπιστηµιακό άσυλο. Τι ορίζει
ο συνταγµατικός κανόνας; Ότι είναι η συνταγµατική αναγνώριση
και η προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, µέσα στα πλαίσια
ενός πλήρως αυτοδιοικούµενου- στα θέµατα που καθ’ ύλην το
αφορούν- ανωτάτου πανεπιστηµιακού ιδρύµατος
Τι αποτελεί ακαδηµαϊκή ελευθερία; Είναι η ελευθερία της διδασκαλίας, της έρευνας, της ελεύθερης έκφρασης των απόψεων, η ελευθερία των καθηγητών να καθορίζουν το
περιεχόµενο της διδασκαλίας αλλά και συγχρόνως η ελευθερία
των σπουδαστών να επεξεργάζονται, να διαφωνούν, να εκφράζονται, να επικρίνουν και αποφασίζουν.
Αυτή η ελευθερία είναι η µορφή του πανεπιστηµιακού ασύλου,
που δεν πρέπει να είναι άσυλο χώρου αλλά άσυλο ιδεών, άσυλο
που εξασφαλίζει την πολυφωνία και θέτει φραγµό σε κάθε απόπειρα κρατικής ή άλλου είδους κηδεµόνευσης ή αστυνόµευσης
της πανεπιστηµιακής ζωής.
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Τα ερωτήµατα, λοιπόν, που τίθενται προς την πλευρά που διαφωνεί είναι απλά: Όταν έχουµε έκνοµες ενέργειες, παραβατική
συµπεριφορά, αξιόποινες πράξεις που τελούνται απ’ αυτούς που
είτε είναι µέσα στο πανεπιστήµιο είτε απ’ αυτούς που εισέρχονται
στο πανεπιστήµιο, καταστροφή δηµόσιας περιουσίας –που σηµειωτέον ο λαός την πληρώνει- ώστε να µην επιτελείται η αποστολή του πανεπιστηµιακού ασύλου, πρέπει αυτές οι πράξεις να
καλύπτονται από το άσυλο; Σε αυτό πρέπει να απαντήσετε. Είναι
απλώς στη διακριτική ευχέρεια της εξουσίας, της πολιτείας ή κάποιας άλλης αρχής να επέµβει ή να µην επέµβει ή έχει δικαίωµα
και καθήκον να επέµβει για να επιβάλει την τάξη και τον νόµο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί κάποιος να ισχυριστεί
σήµερα ότι η επέµβαση είτε για την πρόληψη είτε για την καταστολή εγκληµατικών πράξεων που τελούνται µέσα στο πανεπιστήµιο είτε για την εφαρµογή του νόµου, που επιτάσσει το ίδιο
το Σύνταγµα ότι πρέπει να εφαρµόζουµε, οδηγεί στην κατάργηση αυτού του ασύλου, σε κατάργηση της αυτοτέλειας;
Διερωτώµαι: Στην έννοια της αυτοτέλειας ακούσατε κάποιον
πανεπιστηµιακό ή κάποια ερµηνευτική δήλωση του συνταγµατικού κανόνα, η οποία καθιέρωνε το άσυλο, να λέει ότι η αυτοτέλεια των πανεπιστηµίων καθορίζεται µε το ότι έχει αυτοτέλεια να
επιβλέπει µε αστυνοµικά ή κάποια άλλα όργανα την τάξη; Το λέει
πουθενά αυτό;
Αν το δεχτούµε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άσκηση
της κρατικής εξουσίας, όπως έλεγε τότε ο αγαπητός σηµερινός
Πρόεδρος της Βουλής, σ’ όλη την επικράτεια είναι αδιαίρετη και
συνεπώς θα αποτελούσε από την πλευρά του κράτους αυτοαναίρεση της αποστολής του να µην επιβάλλει την τάξη, την
ασφάλεια µέσα στο πανεπιστήµιο. Και αυτό γιατί; Διότι αυτό δεν
συνιστά κατάργηση της αυτοτέλειας του πανεπιστηµιακού ασύλου και των ΑΕΙ, αυτή η οποία συνίσταται µόνο στον τυπικό διαχωρισµό των λειτουργιών του πανεπιστηµίου, των λειτουργιών
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά και στην αναγνώριση των καθηγητών να αποφασίζουν µόνοι τους για το έργο και
για ό,τι άλλο αποφασίζουν στο πανεπιστήµιο, το οποίο να έχει
σχέση µε την έρευνα και την τεχνολογία.
Πρέπει όλοι να συµφωνήσουµε σήµερα ότι το άσυλο έχει
εκτραπεί του σκοπού του. Έχουµε υποχρέωση και ευθύνη να το
αποτρέψουµε αυτό. Το οφείλουµε αυτό στη νεότερη γενιά, εκτός
αν θεωρείτε προοδευτική και δηµοκρατική τη συνέχιση της κουλτούρας της ατιµωρησίας και της βίας στα πανεπιστήµια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω ποτέ καταχραστεί τον
χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κουτσούµπα, απλώς έκλεισα τον ήχο για να µην ενοχλείστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Τελειώνω.
Δεν φιλοδοξώ και δεν ευελπιστώ να σας πείσω πολιτικά να ψηφίσετε αυτή τη διάταξη ούτε συναισθηµατικά. Απλώς θέλω να
σας προβληµατίσω και θα σας διαβάσω το γράµµα ενός φοιτητή:
«Μου έχουν πει ότι δεν µπορώ να κάνω πολλά πράγµατα στη ζωή
µου. Αρχικά µου είπαν: «Δεν θα µπεις στο πανεπιστήµιο. Αγρότης
είναι ο πατέρας σου. Τι το θέλεις το πανεπιστήµιο;». Κι όµως τα
κατάφερα και πέρασα στο πανεπιστήµιο. Στη συνέχεια µου είπαν:
«Γιε µου, δεν γίνεται να πας στο πανεπιστήµιο, δεν βγαίνουµε οικονοµικά». Κι όµως πήγα. Έπιασα δουλειά, καθηµερινές και Σαββατοκύριακα. Μέσα στο πανεπιστήµιο από την πρώτη µέρα µου
είπαν: «Δεν θα πηγαίνεις σε αυτά τα µέρη, δεν θα εκφράζεσαι
ελεύθερα µπροστά σε αυτούς, θα γυρνάς την πλάτη σου στη διακίνηση ναρκωτικών, στο παρεµπόριο, στη βία, και αν δεις κάποιον
συµφοιτητή σου να τον δέρνουν, να λες «πάλι τυχερός ήµουν
που δεν ήµουν εγώ»». Λοιπόν, δεν έκανα τίποτε απ’ όλα αυτά. Και
σε µέρη που δεν έπρεπε πήγα και µε άτοµα που δεν έπρεπε διαφώνησα και τους φίλους µου βοήθησα, γιατί πρέπει κανείς να
σταθεί απέναντι στον φόβο και την ανασφάλεια, απέναντι στη βία
και την ανοµία και να κάνει ξεκάθαρο πως το πανεπιστήµιο είναι
για όλους εκείνους που πιστεύουν στην ελεύθερη διακίνηση
ιδεών και όχι ουσιών και για όλους εκείνους που σκληρά δούλεψαν για να φτάσουν στις πόρτες του πανεπιστηµίου και για
όλους εµάς που µας είπαν ότι δεν µπορούµε να κυνηγήσουµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µια καλύτερη ζωή».
Το θέµα, λοιπόν, υπερβαίνει τα όρια οποιουδήποτε πολιτικού
χώρου. Είναι ώριµη απαίτηση των καιρών. Δεν καταργούµε το
άσυλο. Το προστατεύουµε.
Κυρία Υπουργέ, είναι αδόκιµος ο όρος «κατάργηση». Είναι
προστασία του ασύλου και όχι κατάργηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 κ. Σοφία Σακοράφα.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε πάλι να κάνουµε µε παλιές πρακτικές που ελπίζαµε ότι πια είχαν ξεπεραστεί. Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει θέµατα παντελώς άσχετα µεταξύ τους
χωρίς ουσιαστική συνοχή. Κατατίθεται µάλιστα µε τη διαδικασία
του επείγοντος, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν λιγότερη κοινωνική διαβούλευση.
Ήδη ο τίτλος του σχεδίου νόµου περιγράφει το χάος των διατάξεων που το συναρθρώνουν, επείγουσες διατάξεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισµού.
Σαν έτοιµη από καιρό η Κυβέρνηση καταθέτει δύο πολυνοµοσχέδια, που αντανακλούν –αλίµονο- µε πεντακάθαρο τρόπο την
άποψη που έχει για τη λειτουργία της δηµοκρατίας και τη λειτουργία του κράτους. Το είπα και στην επιτροπή, αξίζουν συγχαρητήρια στο στενό επιτελείο του κ. Πρωθυπουργού και όχι
στην Κυβέρνηση φυσικά, γιατί είµαι βέβαιη ότι κανείς Υπουργός
δεν έχει συνεισφέρει σε αυτά τα δύο νοµοσχέδια, εκτός κι αν
ανήκει σε αυτό το στενό επιτελείο που ανέφερα προηγουµένως.
Τους συγχαίρω, γιατί έντεχνα επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια
στην αντιπολίτευση, αλλά και προεκλογικά προετοίµασαν το έδαφος στην κοινή γνώµη, για την επέλαση που επιχειρούν, ντύνοντας τις απόψεις τους µε εκφράσεις όπως «κυβερνησιµότητα»,
«αποτελεσµατικότητα», «απλούστευση διαδικασιών», «εξυπηρέτηση του πολίτη» κ.λπ..
Έρχονται τώρα µε αυτά τα δύο πολυνοµοσχέδια στον απόηχο
της εκλογικής τους επικράτησης και σε περιβάλλον επείγοντος,
εν όψει φυσικά και των καλοκαιρινών διακοπών και έναρξης της
νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, χωρίς καµµία αναστολή αλλά
ούτε και ωραιοποίηση, να εφαρµόσουν όσα έκρυβαν πίσω από
ωραίες λέξεις.
Με το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος ουσιαστικά εγκαθιδρύεται µια παράλληλη δηµόσια διοίκηση µετακλητών και ηµετέρων υπό τον απόλυτο έλεγχο του Πρωθυπουργού και µόνο.
Ουσιαστικά ακυρώνεται οποιαδήποτε βελτίωση σε θεσµικό επίπεδο θα µπορούσε να επισυµβεί στη δηµόσια διοίκηση.
Θέλουν να το παρουσιάσουν σαν βήµα προς τα εµπρός, αλλά
είναι στην πραγµατικότητα πολλά βήµατα προς τα πίσω. Η προσπάθεια επιβολής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στους θεσµούς
διοίκησης, η απόδοση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωµάτων
του δηµοσίου προς ιδιώτες και µάλιστα ανέλεγκτα, η δηµιουργία
ταγµάτων ηµετέρων στον κορµό της δηµόσιας διοίκησης κ.ο.κ..
Όλα αυτά γίνονται στο όνοµα της αποτελεσµατικότητας, αδιαφορώντας αν µε τον τρόπο αυτό υποβαθµίζεται και απαξιώνεται
ακόµη περισσότερο το δηµόσιο σαν συνολικός ζων οργανισµός
µε απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες.
Έµµεσα αλλά σχεδόν ξεκάθαρα το επιτελικό κράτος προβάλλει την πολιτική στόχευση της Νέας Δηµοκρατίας, όπως και το
παρόν δίδυµό του νοµοσχέδιο. Ο ιδιωτικός τοµέας είναι αυτός
που πρέπει να δραστηριοποιηθεί και να αναλάβει ένα πολύ µεγάλο µέρος των δηµόσιων υπηρεσιών, µε το αζηµίωτο φυσικά,
ενώ οι πολίτες θα συνεχίζουν να πληρώνουν τους ίδιους και υψηλότερους φόρους, για υπηρεσίες που θα πρέπει να ξαναπληρώνουν στον ιδιωτικό τοµέα
Ταυτόχρονα οι ιδιώτες θα επωφελούνται από τη µεταβίβαση
δηµόσιας ύλης και δικαιωµάτων και προς τον σκοπό αυτό µεθοδεύεται η χωρίς θεσµικό έλεγχο δυνατότητα µεταβίβασης των
δικαιωµάτων αυτών.
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Είναι αλήθεια ότι η Νέα Δηµοκρατία, βεβαίως, δεν έκρυψε
ποτέ την άποψη και τις προθέσεις της τουλάχιστον τα τελευταία
χρόνια. Έκρυψε, όµως, επιµελώς και το µέγεθος και την ένταση
και τη µεθοδολογία εφαρµογής της. Ακόµα και σήµερα γνωρίζοντας πολύ καλά ποια συµφέροντα εξυπηρετεί και τα δυσµενή
αποτελέσµατα που θα έχει για τους πολίτες η εφαρµογή αυτής
της πολιτικής, την κρύβει κάτω από την ταµπέλα του επιτελικού
κράτους.
Απαραίτητο συµπλήρωµα στην εφαρµογή αυτής της πολιτικής
είναι το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα. Υπηρετεί καταφανώς ακριβώς την ίδια στόχευση. Εδώ η αλήθεια κρύβεται κάτω
από τον ευγενή τίτλο «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήµατα». Διότι ναι µεν στήσαµε το δικό µας παράλληλο κράτος,
αλλά υπάρχουν και αυτοί οι έρηµοι δηµοκρατικοί θεσµοί, όπως
για παράδειγµα είναι οι εκλογές που παράγουν αποτελέσµατα,
τα οποία υποθετικά θα πρέπει και να σεβόµαστε, αλλά για τη Νέα
Δηµοκρατία αυτό δεν είναι εµπόδιο. Αν οι θεσµοί δεν µας εξυπηρετούν, τόσο το χειρότερο για τους θεσµούς.
Η Κυβέρνηση θέτει ζήτηµα κυβερνησιµότητας των ΟΤΑ µετά
τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες έλαβαν χώρα µε την απλή αναλογική και µε το ν.4555/2018. Σύµφωνα µε την Κυβέρνηση ειδικά
στις περιπτώσεις όπου εκλεγµένος από το δεύτερο γύρο δήµαρχος δεν έχει την πλειοψηφία, αυτό συνεπάγεται αδυναµία διοίκησης του δήµου και άρα αυτό πρέπει να αλλάξει µε ένα µικρό
-επιτρέψτε µου την έκφραση- πραξικόπηµα κατόπιν εκλογής, δηλαδή µε το να δίνονται αρµοδιότητες αυτοδίκαια στον δήµαρχο
και την παράταξή του, ανεξάρτητα από ζητήµατα πλειοψηφίας
και µειοψηφίας µέσα στο δηµοτικό συµβούλιο.
Η λέξη «πραξικόπηµα» έχει ευτελιστεί από την πολυχρησία της
σε σχήµατα υπερβολής, αλλά όταν ένας νόµος αφαιρεί τις αρµοδιότητες από εκλεγµένες πλειοψηφίες και τις αποδίδει σε µειοψηφίες εντός ενός οργάνου, πώς αλλιώς µπορούµε να το
χαρακτηρίσουµε εκτός από ένα µικρό πραξικόπηµα;
Από το άρθρο 1 µέχρι και το 15 απλά καταργούνται τα αποτελέσµατα των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών και ακυρώνεται µε άρθρα νόµου η εκφρασµένη βούληση των πολιτών.
Πρωτάκουστο µεν αλλά υλοποιείται µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Παραγγέλλει ο νόµος πλειοψηφίες ερήµην των αποτελεσµάτων στο άρθρο 1 και έχουµε εδώ µια πρωτοφανή αντιδηµοκρατική πρόβλεψη πώς µια σύµπραξη δηµοτικών παρατάξεων δεν
είναι δυνατόν να ανακληθεί.
Αφαιρεί ο νόµος αρµοδιότητες εκλεγµένων, άρθρα 2 και 3,
από την οικονοµική επιτροπή. Μεταβάλλει ο νόµος αρµοδιότητες
εκλεγµένων οργάνων, άρθρο 5, παράγραφος 9δ και 7ε, που
αφορά στα κοινοτικά συµβούλια, τα οποία πριν είχαν αποφασιστική αρµοδιότητα και τώρα συµβουλευτική. Και τέλος ο νόµος
ορίζει έναν νέο κανόνα του τι σηµαίνει πλειοψηφία. Όλα αυτά,
όµως, µόλις δύο µήνες µετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Το λέω όσο πιο ευγενικά µπορώ, το είπα και στην επιτροπή. Η
Νέα Δηµοκρατία τι λέει; Λέει στους πολίτες: «Αδιαφορώ, δεν
υπολογίζω καν ποιους και γιατί και πώς τους ψηφίσατε, απονοµιµοποιώ τα αποτελέσµατα των εκλογών µε άρθρα νόµου».
Το ερώτηµα, λοιπόν, ποιο είναι; Υπάρχουν λύσεις; Υπάρχουν
λύσεις εφαρµόσιµες; Η απάντηση είναι «ναι». Έχουµε πάρα
πολλά παραδείγµατα και θα σας αναφέρω ένα, κύριοι συνάδελφοι. Το όνοµα είναι Άντα Κολάου, Δήµαρχος Βαρκελώνης. Είναι
µια εξαιρετικά επιτυχηµένη δήµαρχος µέσα σε ένα σύστηµα
απλής αναλογικής, όπου οι νεοεκλεγµένοι δηµοτικοί σύµβουλοι
είναι αυτοί που εκλέγουν το δήµαρχο.
Το ΜέΡΑ25, λοιπόν, όταν θα του δοθεί η δυνατότητα, θα νοµοθετήσει τα συµµετοχικά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά συµβούλια τα οποία συνδυάζουν την κλήρωση µε την
κοινοβουλευτική αυτοδιοικητική εκπροσώπηση και δηµιουργούν
θεσµούς λήψης συλλογικών αποφάσεων, που η ολιγαρχία δεν
θα µπορέσει ποτέ να ελέγξει και τα οποία δίνουν τη δυνατότητα
του ακοµµάτιστου, του κοινωνικού ελέγχου και που επιτρέπουν
την κοινωνικοποίηση, δηλαδή την αποκρατικοποίηση χωρίς ιδιωτικοποίηση.
Αν φέρετε αυτοτελή συζήτηση, θα έχουµε περισσότερα να συζητήσουµε όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, πάνω στα θέµατα που
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σας ανέφερα προηγουµένως.
Αυτή, λοιπόν, η αντίληψή σας διατρέχει και το υπόλοιπο νοµοσχέδιο, η αντίληψη, δηλαδή, ότι αδιαφορούµε και για τη διάκριση
των εξουσιών αλλά και για τον έλεγχο της διοίκησης. Με τεχνάσµατα απελευθερώνετε τη µεταβίβαση δικαιωµάτων του δηµοσίου από τον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
όπως λόγου χάρη στο άρθρο 56 µε την ΗΔΙΚΑ και το άρθρο 58.
Αγνοείτε επιδεικτικά ακόµα και τη συνήθη διαδικασία, όταν νοµιµοποιείτε συλλήβδην όλες τις εκκρεµείς πληρωµές των δηµόσιων νοσοκοµείων, υποκαθιστώντας ακόµα και τη δικαιοσύνη στα
άρθρα 78 και 79.
Περιφρονείτε τα ασυµβίβαστα τα οποία –άκουσον, άκουσον!παύουν να είναι κόλληµα εάν το αποφασίσουν τα 4/5 της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας στο άρθρο 101.
Θα αναφερθώ λεπτοµερώς, λοιπόν, σε λίγο όταν θα µπω στα
άρθρα, αλλά είναι αρκετά όσα ανέφερα νοµίζω για να δείξουν
τις πραγµατικές προθέσεις της νέας Κυβέρνησης, αυταρχισµός,
η αρχή ενός άνδρα, όλα σε µένα, κατ’ επίφαση και η υποκριτική
λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών και σταδιακή ιδιωτικοποίηση του κράτους.
Είναι τόσο καταφανές το αναγκαίο συµπέρασµά µας που δεν
διεκδικεί καµµία πρωτοτυπία. Το νέο πρωθυπουργοκεντρικό
σχήµα αποπνέει τόση ανασφάλεια, που δεν έχει εµπιστοσύνη
στην ίδια την Κυβέρνηση και αποπνέει ανασφάλεια απέναντι στην
ίδια την Κοινοβουλευτική του Οµάδα, στο ίδιο το κυβερνητικό
του κόµµα.
Θέλω ιδιαίτερα να σταθώ σε δύο σηµεία. Το πρώτο είναι η µεθόδευση που ακολουθείτε στο Ελληνικό. Θα επαναλάβω αυτά
που είπα και στην πιτροπή. Στις προγραµµατικές δηλώσεις είχα
αναφερθεί στη διαχρονικά διακριτική -για να µην πω κάτι πιο
βαρύ- αντιµετώπιση του οµίλου Λάτση από όλες τις µέχρι τώρα
κυβερνήσεις. Είχα πει ότι ακολουθείτε ακριβώς την ίδια µεθοδολογία που ακολουθήσατε και στο «MALL».
Ο αντίστοιχος συνάδελφος τότε του κ. Γεωργιάδη, Υπουργός,
είχε θεωρήσει ενιαίο –κοιτάξτε, συνάδελφοι- οικόπεδο τα δύο
ανεξάρτητα οικόπεδα που τα χώριζε µάλιστα και ο δρόµος, για
να κτίσει ο ιδιώτης περισσότερα τετραγωνικά µιας και το ήθελε
και δεν του έφτανε ούτε και ο κατά παρέκκλιση συντελεστής.
Σήµερα εσείς, ως Κυβέρνηση, αυτό που κάνετε τι είναι; Χρησιµοποιείτε το εφεύρηµα της έγκρισης τµήµατος –προσέξτε,
τµήµατος- εντός ζώνης και καταλαβαίνετε, όσοι γνωρίζετε από
πολεοδοµικά, ότι αυτό σηµαίνει αλλοίωση σταδιακά του αρχικού
σχεδίου που έχει παραδοθεί από τον ιδιώτη και που θα εγκριθεί
από το σηµερινό Κοινοβούλιο.
Και το κάνετε αυτό για να ξεπεραστούν ακόµα και τα ελάχιστα
προσχηµατικά εµπόδια που έβαζε ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε ο
επενδυτής να κάνει ό,τι θέλει και όπως το θέλει. Φυσικά, όπως
είπα, το τελικό στάδιο δεν θα έχει καµµία σχέση µε το αρχικό.
Επιβεβαιώνοµαι, λοιπόν, στη προχθεσινή µου οµιλία στην Ολοµέλεια.
Τώρα το θέµα του ασύλου. Θα ξαναπώ αυτά που είπα στην
επιτροπή γιατί τα θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικά. Αρνούµαι να
µπω στις δικονοµικές διχογνωµίες, γιατί δεν έχουν καµµία σχέση
µε το θέµα. Θέλω απλά να επισηµάνω, για να µην πω καταγγείλω,
την άρνηση συµµόρφωσης µε τον υπάρχοντα νόµο, τόσο των
αρχών ασφαλείας όσο και κυρίως -και σε αυτούς απευθύνοµαιτων πρυτανικών αρχών, οι οποίες αν είχαν εκτελέσει τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπει και επιτάσσει ο υπάρχων νόµος, θα
είχαν αποτρέψει όλα αυτά τα ακραία φαινόµενα, που δίνουν λαβή
γι’ αυτή την απαράδεκτη ρύθµιση της Νέας Δηµοκρατίας.
Και επειδή είδα κάποιους πρυτάνεις, οι οποίοι µάλιστα δεν
ήρθαν προχθές, που τους καλέσαµε στην επιτροπή, να υπεραµύνονται της προτεινόµενης ρύθµισης, θα ήθελα µε όλον τον σεβασµό και στο πρόσωπό τους αλλά και στον ρόλο που
εκπροσωπούν, να τους επισηµάνω ότι είναι η πρώτη φορά από
ιδρύσεως πανεπιστηµίων στο ελληνικό κράτος, που αυτοί που θα
έπρεπε να είναι ακραιφνείς υπερασπιστές του, δέχονται να καταργηθεί στην ουσία το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων.
Τώρα όσον αφορά το άσυλο, επισηµαίνω στην Υπουργό Παιδείας ότι ο δηµόσιος χώρος τον οποίο επικαλείστε, υπόκειται σε
πάµπολλους περιορισµούς όσον αφορά την ελευθερία της έκ-
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φρασης µε όλες τις εκφάνσεις και µάλιστα κατά πώς ορίζει η
εκάστοτε εξουσία.
Να σας θυµίσω στο παρελθόν -εσείς ήσασταν λίγο µικρότερη
και ίσως να µην τα προλάβατε αυτά, εγώ τα έχω προλάβειακραίες καταστάσεις. Θα σας θυµίσω τι σήµαινε «δηµοσία
αιδώς» και τι γινόταν και τον νόµο περί τεντιµποϊσµού. Κάποιοι
εδώ µέσα µπορεί να τα θυµούνται.
Θεωρώ, λοιπόν, υποχρέωσή µου να δηλώσω δηµοσίως ότι
αυτή η δυνατότητα που δίνεται εντός του πανεπιστηµιακού ασύλου να εκφράζονται ακριβώς αυτές οι ακραίες και εκτός κανονιστικού κοινωνικού πλαισίου ιδέες και τα πιστεύω, η δυνατότητα
του κάθε πολίτη και όχι µόνο των φοιτητών και των καθηγητών,
κυρία Υπουργέ, να µπορεί εντός του πανεπιστηµιακού ασύλου
να προβληµατίζεται, να ερευνά και ακόµα να προκαλεί το κοινωνικό κατεστηµένο, είναι η πεµπτουσία της δηµοκρατίας, αλλά,
κυρίως, είναι το ελάχιστο οξυγόνο σε µία εποχή που µάλιστα η
δηµοκρατία και οι δηµοκρατικοί θεσµοί βρίσκονται στην εντατική.
Χρησιµοποιείτε µεθοδικά την κατασυκοφάντηση των δηµόσιων
πανεπιστηµίων, µε στόχο µεταξύ άλλων την εφαρµογή της αντιδραστικής ιδεοληψίας για κατάργηση του ασύλου. Μα, σοβαρά;
Το πανεπιστηµιακό άσυλο σάς εµποδίζει από την πάταξη του παρεµπορίου; Το πανεπιστηµιακό άσυλο σας εµποδίζει από την πάταξη της διακίνησης των ναρκωτικών; Έχετε καθαρίσει όλες τις
πιάτσες και σας µένουν αυτές των πανεπιστηµίων; Εκεί συντηρείται η περίφηµη ανοµία;
Εγώ θα σας παρότρυνα -γιατί και το γραφείο µου είναι δίπλα
στο Πολυτεχνείο- και εσάς, κυρία Υπουργέ, και τον Υπουργό
Υγείας και τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης να κάνετε µια βόλτα
γύρω από το Πολυτεχνείο, το µουσείο, την οδό Στουρνάρη, να
δείτε και να δουν όλοι πώς σπρώχνουν ανθρώπινες σκιές, ανθρώπους που είναι άρρωστοι και χρήζουν βοήθειας από δρόµο σε
δρόµο, γιατί ενοχλούν την αισθητική και τη µατιά τους. Και αυτό
γίνεται χρόνια. Δεν είναι µια διαδικασία που γίνεται τον τελευταίο
καιρό. Από εκεί νοµίζω ότι πρέπει να ξεκινήσετε.
Θα περιµένουµε, αφού τελειώσετε µε αυτά, να καταθέσετε στο
µέλλον και άλλες πρωτοβουλίες σας και για τα πραγµατικά προβλήµατα της ανώτατης παιδείας, όπως παραδείγµατος χάριν, την
υποχρηµατοδότηση, το έλλειµµα των κτηριακών και των άλλων
υποδοµών, την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων για αναβάθµιση
της έρευνας κ.λπ.
Εµείς ως ΜέΡΑ25, όπως και ο επικεφαλής µας είπε, έχουµε
πρόταση και σας την καταθέσαµε στις προγραµµατικές.
Τώρα, δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αν προλαβαίνω να µιλήσω
δυο, τρία λεπτά επάνω στα άρθρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μπορείτε. Έχετε
χρόνο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):: Να µην
αναφερθώ στο άρθρο 1, µια και έχει να κάνει µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα είπαµε αυτά, κύριε Πρόεδρε.
Να πάω λίγο στο άρθρο 2, όπου µεταφέρονται οι ουσιαστικές
και οι κανονιστικές αρµοδιότητες του δηµοτικού συµβουλίου
στην οικονοµική επιτροπή σαν να είναι υπερόργανο, του οποίου
η συγκρότηση διεκδικεί παράσηµα. Πάση θυσία πλειοψηφία του
δηµάρχου και µάλιστα χωρίς άλλη νοµιµοποίηση.
Και ολοκληρώνεται το αντιδηµοκρατικό σχέδιο µε την ακύρωση της διάρκειας της θητείας των αντιδηµάρχων αλλά και των
εκλεγµένων αντιπεριφερειαρχών στο άρθρο 5. Περιφρονείτε τα
εκλεγµένα τοπικά συµβούλια, όπως είπα πριν, που ενώ ψηφίστηκαν σαν φορείς αποφασιστικών αρµοδιοτήτων, τα µετατρέπετε
σε απλούς κοµπάρσους, εισηγητές, ακυρώνοντας εν πολλοίς την
εκλογική διαδικασία και την ίδια τη συµµετοχή των πολιτών.
Στα άρθρα 8 ως 12, αποδίδονται στην εκτελεστική επιτροπή
και την οικονοµική επιτροπή δικαιοδοσίες, που αποψιλώνουν το
πεδίο δράσης και απόφασης των δηµοτικών συµβουλίων, ενώ
προφανώς υστερούν εντελώς έναντι αυτού στο επίπεδο της δηµοκρατικής του νοµιµοποίησης.
Το σύνολο των παρεµβάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση ολοκληρώνεται στο άρθρο 12, µε την εφεύρεση νέου είδους πλειοψηφίας που φαίνεται να ακυρώνει και να αποτρέπει κάθε
πιθανότητα διαλόγου και σύνθεσης µεταξύ των προτάσεων.
Δυστυχώς το είπα και στην επιτροπή, βρήκατε πρόσφορο έδα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φος χάρη στην προχειρότητα µε την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε τον
νόµο για την απλή αναλογική.
Στα άρθρα 20 και 55, δηµιουργούνται θέσεις προϊσταµένων
και γενικών διευθυντών µε πρόβλεψη οργανωτικών σχηµάτων
ισχνής βάσης χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τη δηµιουργία λειτουργικών δοµών, σύµφωνα µε όσα στοιχειωδώς επιτάσσει η διοικητική επιστήµη. Η πρόθεση που καταφανώς προέχει, είναι η
δηµιουργία θέσεων ευθύνης ακόµα και χωρίς λειτουργική χρησιµότητα, δηλαδή απλώς η τακτοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
Στο άρθρο 20 παράγραφος 5, λειτουργείτε και αντισυνταγµατικά, αφού θέλετε να ορίσετε ότι ο οργανισµός και οι αρµοδιότητες της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης και εφαρµογών τοµέα
τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών, που προφανώς
δεν αποτελεί ειδικότερο θέµα ή θέµα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε
χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό, θα καθορίζεται µε απλή
ΚΥΑ και όχι τουλάχιστον µε προεδρικό διάταγµα, όπως επιβάλλεται.
Τελειώνω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Στα άρθρα 56 και 60, είναι προφανής ο υποκρυπτόµενος αληθής σκοπός, η είσοδος µε κάθε τρόπο των ιδιωτών στην κατακερµατιζόµενη δηµόσια ύλη. Στο άρθρο 56, παραδείγµατος
χάριν, η ΗΔΙΚΑ µπορεί να µεταβιβάζει σε ιδιώτες οι οποίοι πλέον
δεν θα υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ίδιο γίνεται και µε το Ελληνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης
και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήµατος.
Στο άρθρο 78, νοµιµοποιείτε συλλήβδην όλες τις εκκρεµείς
πληρωµές προµηθειών των δηµοσίων νοσοκοµείων. Πώς γίνεται
αυτό; Ακόµα κι αυτές που είναι εκκρεµείς ενώπιον της δικαιοσύνης. Δηλαδή κάποιος µπορεί να πάει ένα τιµολόγιο, γιατί γράφει,
για παράδειγµα, 5 ευρώ πάνω. Το δικαστήριο κρίνει ότι αυτό δεν
είναι σωστό. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να πληρωθεί. Δεν καταλαβαίνουµε πώς θα γίνεται αυτό.
Στα άρθρα 80 και 81, προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής
του rebate και του clawback σε εκατόν είκοσι δόσεις. Για ποιον
λόγο; Προσπάθησα µέσα από όσα διάβασα, να καταλάβω γιατί
το κάνετε αυτό. Θα θέλαµε να ακούσουµε την αιτιολογία.
Στα άρθρα 91 και 92, δηµιουργείται ένας µη λειτουργικός µηχανισµός. Κι αυτό µπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσµατα. Ακόµα
συµµετοχή στο προβλεπόµενο όργανο και µάλιστα µε εξουσιοδότηση για λήψη αποφάσεων και συναφούς αντικειµένου ιδιωτικές εταιρείες ή ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις κ.λπ.. Μόνο
απορίες µπορεί να γεννήσει ο πιθανός ρόλος όλων αυτών στη
λήψη αποφάσεων.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι συµπερασµατικά
είναι προφανές ότι οι προτείνοντες Υπουργοί καθώς και το κλιµάκιο που συνέταξε το παρόν νοµοσχέδιο, όχι µόνο δεν αποσκοπούν αλλά αντίθετα αδιαφορούν παντελώς όσον αφορά την
πρόσληψη οποιασδήποτε σχετικής συναίνεσης.
Είναι προφανές ότι εµείς δεν µπορούµε να ψηφίσουµε αυτό το
νοµοσχέδιο. Παρ’ όλα αυτά και κατ’ εξαίρεση µόνο` θα ψηφίσουµε
συγκεκριµένα άρθρα που µεµονωµένα κρίνουµε ότι βρίσκονται
προς τη σωστή κατεύθυνση. Κι αυτά είναι τα άρθρα 72 και 74.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Κοτρωνιάς Γεώργιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς εδώ είµαστε για να παράγουµε νοµοθετικό
έργο. Εµείς εδώ ασφαλώς καθορίζουµε το θεσµικό πλαίσιο της
λειτουργίας των δήµων. Όµως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή
που θα το εφαρµόσει στην πράξη καθηµερινά άµεσα στους πολίτες και είναι αυτή που, τελικά, θα κριθεί από αυτούς για το αποτέλεσµα.
Το λέω αυτό γιατί, συµµετέχοντας ανελλιπώς στις κοινές συνεδριάσεις των επιτροπών, είδα από την Αντιπολίτευση µια τάση
να υποβαθµιστεί η ανάγκη της κυβερνησιµότητας, προβάλλοντας
τη δήθεν καταστρατήγηση της απλής αναλογικής. Όµως για να
δούµε για ποια απλή αναλογική µιλάµε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΑ’ - 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Αν εξαιρέσουµε την εκλογή δηµοτικών συµβούλων ούτε οι
πρόεδροι των µικρών κοινοτήτων ούτε οι πρόεδροι των µεγαλύτερων κοινοτήτων αλλά ούτε και οι δήµαρχοι εκλέγονται µε την
απλή αναλογική. Ο πολύ δηµοφιλής κατά τα άλλα τίτλος «απλή
αναλογική» είχε σαν σκοπό να προσδώσει κύρος στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», και να αποκρύψει τον πολιτικό στόχο αυτού του νόµου
που ήταν, µε δεδοµένη την συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων της κεντροδεξιάς στην αυτοδιοίκηση, να δώσει ρόλο στα
λιγοστά αυτοδιοικητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που µε το παλιό σύστηµα δεν θα έµπαιναν στα δηµοτικά συµβούλια ή εν πάση περιπτώσει θα είχαν µια πενιχρή εκπροσώπηση.
Αφού, λοιπόν, η ποµπώδης αναφορά στην απλή αναλογική καταρρέει και αναιρείται από τον ίδιο τον νόµο, ας δούµε ποιες δυσµενείς επιπτώσεις έχει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» στη λειτουργία των
δήµων. Αν εξαιρέσουµε τους δήµους στους οποίους εξελέγησαν
δήµαρχοι από την πρώτη Κυριακή και πάλι όχι σε όλους, στους
υπόλοιπους κατά κανόνα ο δήµαρχος δεν έχει την απαιτούµενη
απόλυτη πλειοψηφία και σε κάποιους είναι µειοψηφία µε προφανή την αδυναµία λήψης δύσκολων αποφάσεων και άρα οµαλής κατά συνέπεια λειτουργίας και απόδοσης έργου στους
πολίτες.
Ξέρετε, αξίζει να σηµειώσω ότι έχει διαµορφωθεί µια συγκεκριµένη πολιτική κουλτούρα στα δηµοτικά συµβούλια όλα αυτά
τα χρόνια, που µπορεί να έχει σχέση προφανώς µε την πολιτική
ιστορία µας, αλλά -επιτρέψτε µου να πω- ακόµα και µε την ιδιοσυγκρασία µας ως λαού.
Ήµουν επί τέσσερις τετραετίες συνεχώς δήµαρχος στη Λαµία,
και παρά την επιθυµία µου για συναίνεση, ποτέ µα ποτέ καµµία
παράταξη από τις υπόλοιπες τέσσερις ή πέντε που υπήρχαν κατά
καιρούς, δεν ψήφισε ούτε προϋπολογισµό ούτε τεχνικό πρόγραµµα. Τότε, βέβαια, ο νόµος έδινε την απόλυτη πλειοψηφία
στην παράταξη του δηµάρχου και µπορούσε να ψηφιστεί και να
έχει ο δήµος προϋπολογισµό και να λειτουργεί. Και για όσους
δεν γνωρίζουν, χωρίς συγκεκριµένο προϋπολογισµό ούτε καύσιµα ούτε ανταλλακτικά ούτε λάµπες ούτε άσφαλτο ούτε µεροκάµατο στους εργαζόµενους ούτε καρφίτσα δεν υπάρχει!
Υπάρχει στάση των πάντων.
Πιστεύει κανείς σε αυτή την πρώτη εφαρµογή του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» ότι ως διά µαγείας και χωρίς να υπάρχει κάποιο ανάλογο κίνητρο, οι παρατάξεις θα άλλαζαν νοοτροπία και από το
πολλές φορές καταχρηστικό όχι τους, θα συνέθεταν προτάσεις
και θα ψήφιζαν προϋπολογισµό, τεχνικό πρόγραµµα, πρόγραµµα
δράσης και επιχειρησιακό σχεδιασµό;
Κάποιοι που µε στοµφώδη τρόπο είπαν ότι µεταξύ κυβερνησιµότητας και δηµοκρατίας προτιµούν τη δεύτερη, προφανώς στόχευαν στην πολιτική ευαισθησία του µέσω ακροατή και
λειτουργούν σαν να µην έχουν ασκήσει ποτέ διοίκηση.
Το νοµοσχέδιο συνδυάζει προφανώς και σαφώς την κυβερνησιµότητα και τη δηµοκρατική λειτουργία. Ευνοεί τις συµπράξεις
των παρατάξεων µε θεσµικό και µόνιµο τρόπο, όχι ευκαιριακά,
άτακτα και πελατειακά και εξασφαλίζει σταθερή πλειοψηφία καθ’
όλη τη θητεία του δηµοτικού συµβουλίου. Και προφανώς προβλέπει συµµετοχή και σύµπραξη µε την παράταξη του δηµάρχου,
γιατί θέλει να εξασφαλίσει κυβερνησιµότητα.
Δεν κατάλαβα, απαγορεύει τις συνεργασίες των υπολοίπων
παρατάξεων; Όχι βέβαια! Τι αποτέλεσµα, όµως, µπορούν να παράξουν αυτές; Η συνεργασία, όµως, η σύµπραξη της παράταξης
του δηµάρχου µε άλλες δηµιουργεί ένα βιώσιµο πλειοψηφικό
σχήµα στα δηµοτικά συµβούλια.
Παράλληλα δίνει την απαραίτητη πλειοψηφία στις επιτροπές,
στα νοµικά πρόσωπα και στις δηµοτικές επιχειρήσεις, ώστε να
παράγεται έργο. Συγχρόνως, όµως, δίνει και αναβαθµίζει τον
ρόλο του δηµοτικού συµβουλίου, το οποίο πλέον βουλεύεται επί
της ουσίας. Και κάθε δηµοτική παράταξη δεν θα δίνει απλά µια
θετική ή αρνητική ψήφο αλλά θα έχει τη δυνατότητα να αντιπροτείνει. Και αν η απόλυτη πλειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου,
η οποία είναι εκλεγµένη µε την απλή αναλογική, συµφωνεί, τότε
να γίνεται δεκτή αυτή η αντιπρόταση και να διαµορφώνει τον
προϋπολογισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, είναι η
παρθενική µου οµιλία. Συγχωρήστε µε.
Ασφαλώς αν η πλειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου δεν εγκρίνει την πρόταση, ο νοµοθέτης δεν καταδικάζει τους δήµους
σε απραξία και ατέρµονες διαπραγµατεύσεις αλλά κάνει δεκτή
την πρόταση της οικονοµικής επιτροπής και ο δήµος µε συγκεκριµένο προϋπολογισµό λειτουργεί. Αυτή η διαδικασία όχι µόνο
δεν είναι αντιδηµοκρατική αλλά αντίθετα βοηθάει τις παρατάξεις
να λειτουργούν υπεύθυνα και τις βάζει σε µια λογική παραγωγής
προτάσεων και σε µια κουλτούρα συνεργασιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Νέα Δηµοκρατία, διά στόµατος Κυριάκου Μητσοτάκη έχει
ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι στηρίζεται και προσβλέπει στη δηµιουργική συνεργασία µε την αυτοδιοίκηση Α’ και Β’
βαθµού, την οποία θεωρεί απαραίτητο θεµελιώδη παράγοντα της
περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτονόητο είναι ο δήµαρχος και ο περιφερειάρχης να µπορεί να υλοποιήσει το πρόγραµµα για το
οποίο τον ψήφισαν και να κριθεί για τα πεπραγµένα του, αφού
όµως του δώσουµε εµείς µέσα από το νόµο σήµερα τη θεσµική
δυνατότητα να µπορεί να παίρνει αποφάσεις.
Το νοµοσχέδιο αυτό του δίνει αυτή τη δυνατότητα, διορθώνει
άµεσα τις ανεπάρκειες του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και υπηρετεί το κοινό
συµφέρον, που δεν είναι άλλο από το συµφέρον όλων των πολιτών, τους οποίους και εµείς απόψε εδώ εκπροσωπούµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώµη για την κατάχρηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν πειράζει.
Υπάρχει µια ανοχή από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
για τους νέους Βουλευτές αλλά µέχρι ενός σηµείου, για να µπορέσουν να µιλήσουν όλοι.
Παρακαλείται τώρα ο κ. Λαζαρίδης Μακάριος να λάβει τον
λόγο.
Μετά υπάρχουν τρεις Βουλευτές συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο µόνο για δέκα δευτερόλεπτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν γίνεται αλλιώς
τα είπαµε, κύριε Τζανακόπουλε, ας µην επανέλθουµε. Θα δούµε,
το αποτέλεσµα θα είναι το ίδιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε, κύριε Πρόεδρε, ότι
το αίτηµα το οποίο αποδέχτηκε η Κυβέρνηση, το απορρίπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μα δεν κάνει κουµάντο η Κυβέρνηση στη Βουλή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το ξέρω, αλλά δεν απαντάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε το
λόγο κύριε Λαζαρίδη.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
θα µπορούσα να ξεκινήσω αν δεν σχολίαζα µια αναφορά του κ.
Πολάκη στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο.
Είπατε, κύριε Πολάκη, ως κάτι κακό το γεγονός ότι ο κ. Θεοδωρικάκος πέρασε από την ΚΝΕ. Αυτό εµένα µου ακούγεται ως
τίτλος τιµής, όταν µάλιστα µεγάλοι ηγέτες, όπως ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης, µαζί µε ιστορικούς ηγέτες της Αριστεράς, τον Χαρίλαο Φλωράκη και τον Λεωνίδα Κύρκο, έκαναν πράξη την εθνική
συµφιλίωση. Ξέρετε τι είναι κακό και τραγικό;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ:…(Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Να δηλώνεις δηµόσια και να παραδέχεσαι, κύριε Πολάκη, ότι ως δήµαρχος είχες διπλά βιβλία. Αυτό
είναι κακό και τραγικό.
Εάν η επανάσταση, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
χρειάζεται η χώρα είναι η επανάσταση της κοινής λογικής, τότε
αυτή ξεκινά σήµερα εδώ. Και το λέω αυτό, γιατί οι περισσότερες
από τις ρυθµίσεις που έχουµε µπροστά µας προς ψήφιση είναι
αυτονόητα λογικές. Είναι κοινά αποδεκτές και είναι κοινωνικά
απαιτητές. Γιατί; Διότι απλούστατα βάζουν στο επίκεντρό τους
τον πολίτη. Διότι βάζουν τέλος σε στρεβλώσεις που του έκαναν
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τη ζωή ποδήλατο, κάτι που, δυστυχώς, διέλαθε της προσοχής
της προηγούµενης κυβέρνησης.
Το δεύτερο σηµαντικό γνώρισµα όσων συζητάµε σήµερα, είναι
ότι πρόκειται για ένα νοµοθέτηµα συνέπειας λόγων και πράξεων.
Σήµερα νοµοθετούµε αρκετές από τις εµβληµατικές προεκλογικές δεσµεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του Πρωθυπουργού
µας Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το 40%
του ελληνικού λαού και µε αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουµε ότι
δεν είµαστε όλοι ίδιοι. Ότι υπάρχουν και πολιτικοί που αυτά που
υπόσχονται, τα κάνουν και πράξη. Έτσι κερδίζεται η εµπιστοσύνη
των πολιτών. Έτσι αποκαθίσταται η αξιοπιστία της πολιτικής.
Έτσι πλουτίζει η δηµοκρατία.
Επιτρέψτε µου να εξηγήσω κωδικοποιηµένα σε τι αναφέροµαι.
Αναφορικά µε την τοπική αυτοδιοίκηση από τις αντιδράσεις της
Αντιπολίτευσης αντιλαµβάνοµαι ότι αγνοείτε ένα πράγµα: Κυβερνησιµότητα των ΟΤΑ σηµαίνει σταθερότητα και σταθερότητα σηµαίνει ικανότητα εφαρµογής προγράµµατος. Και αυτό συνεπάγεται την υποχρέωση λογοδοσίας προς τους πολίτες.
Άρα ο κύκλος της δηµοκρατικής διαδικασίας ολοκληρώνεται
οµαλά. Σε σας, βέβαια, που είστε οπαδοί του ρητού του Μάο «µεγάλη αναταραχή, θαυµάσια κατάσταση», αυτό δεν είναι αρεστό.
Σας χαλάει τη µαγιά. Το καταλαβαίνω. Εσείς που επενδύετε στην
αστάθεια, προφανώς και δεν θέλετε να αλλάξει κάτι. Εµείς,
όµως, που επενδύουµε στην σταθερότητα, µε την πρωτοβουλία
µας αυτή απλά διορθώνουµε την ανακολουθία του νόµου σας
4555, µεταξύ της εκπεφρασµένης λαϊκής βούλησης και της κατανοµής των εδρών, γεγονός που καθιστά τον αιρετό άρχοντα
έρµαιο σκοπιµοτήτων ενδεχόµενης συναλλαγής, ίσως και εκβιασµών.
Ναι, λοιπόν, αλλάζουν τα δεδοµένα. Και αλλάζουν τα δεδοµένα
όχι από γινάτι. Τα αλλάζουµε προς όφελος των πολιτών και της
κοινωνίας, για την οποία εσείς δήθεν ενδιαφέρεστε.
Και πέρα από αυτά, θα πρότεινα, κύριε Υπουργέ -δεν είναι εδώ
ο κ. Θεοδωρικάκος-, να δούµε όλοι µαζί µε νηφαλιότητα και
άλλες προτάσεις, που µας φέρνουν, θεωρώ, πιο κοντά στην ευκρινέστερη αποτύπωση της βούλησης του λαού αλλά και τη ρεαλιστική δυνατότητα διακυβέρνησης των ΟΤΑ. Άλλωστε έχουµε
δεσµευτεί ότι θα υπάρξει εκτενής συζήτηση τόσο µε την Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας όσο και µε την Κεντρική Ένωση Δήµων
Ελλάδας, πριν φέρουµε νέο εκλογικό νόµο για τους ΟΤΑ.
Βάζω επιγραµµατικά κάποιες σκέψεις µου, τις οποίες θεωρώ
χρήσιµες στη συγκεκριµένη συγκυρία. Νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει
να δούµε την επαναφορά της πενταετούς θητείας στους ΟΤΑ και
άµεση ανάληψη των καθηκόντων περιφερειακών και δηµάρχων.
Το µοντέλο της χρονικής µεταβατικής περιόδου απέτυχε και δηµιουργεί πολλά προβλήµατα. Να δούµε την απεµπλοκή των εκλογών στους ΟΤΑ από τις εθνικές ή τις ευρωεκλογές.
Προχωράω στο επόµενο ζέον ζήτηµα. Το πανεπιστηµιακό
άσυλο. Δεν θα πω πολλά. Θα κάνω απλά µια ερώτηση, ορµώµενος αν θέλετε και από προσωπική εµπειρία. Είναι αυτό το πανεπιστήµιο για το οποίο µατώνει οικονοµικά κάθε ελληνική
οικογένεια να στείλει το παιδί της; Είναι αυτό το πανεπιστήµιο
που θέλουµε; Το λέω γιατί δεν είναι ούτε µια ούτε δύο φορές
που η µεγάλη µου η κόρη, η Εβελίνα, και οι συµφοιτήτριες και οι
συµφοιτητές της δεν έχουν καταφέρει καν να µπουν ή πολύ περισσότερο να κάνουν µάθηµα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών λόγω φαινοµένων βαριάς παραβατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και να πω και κάτι, κύριε Πολάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Η µεγάλη µου η κόρη Εβελίνα όπως
και η Κωνσταντίνα,είναι πολλή υπερήφανες που µε έχουν πατέρα. Γιατί κάτι µας είπατε προχθές για τα παιδιά µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γιατί διακόπτετε;
Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Μιλάω για βαριά παραβατικότητα,
για εµπόριο ναρκωτικών, παρεµπόριο, τη χρήση του πανεπιστηµίου ως ορµητήριο ή καταφύγιο και βάση οργάνωσης και υποστήριξης εγκληµατικών ενεργειών. Έχει αυτό καµµιά σχέση µε
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το άσυλο ιδεών; Ρωτάω.
Εµείς, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είµαστε υπέρ
του ασύλου της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και όχι της διακίνησης ναρκωτικών και κάθε λογής συλλογικοτήτων, µε τις
οποίες συνοµιλούσατε µέσω του κ. Τόσκα.
Για να µη µακρηγορήσω, κλείνω. Είναι πολύ σηµαντικό για
έναν νέο Βουλευτή και ειδικότερα για έναν Βουλευτή της ελληνικής περιφέρειας, να συµµετέχει στη συγκεκριµένη νοµοθετική
διαδικασία. Και αυτό απλούστατα γιατί θα µπορώ να αντικρύσω
τους ψηφοφόρους µου στην Καβάλα στα µάτια. Θα µπορώ να
πάω στα καφενεία της Λεκάνης, της Ελευθερούπολης, της Χρυσούπολης, του Ποδοχωρίου και να πω εκεί στους φίλους µου τον
Νίκο, τον Βασίλη, τον Αντρέα, τον Αλέκο, «Να, ορίστε, που το κάναµε αυτό για εσάς...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: …όπως ακριβώς είχαµε εξαγγείλει,
χωρίς «αλλά» και «αν».
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Πολάκη. Γιατί ζητάτε τον λόγο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν το καταλάβατε το προσωπικό, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για προσωπικό είπατε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Για προσωπικό, βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σε τι συνίσταται
το προσωπικό; Μπορείτε, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, για ένα
λεπτό να µας πείτε σε τι συνίσταται το προσωπικό κι αν κριθεί
ότι είναι προσωπικό, θα σας δοθεί ο λόγος να το αναπτύξετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν το καταλάβατε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εσείς θα το πείτε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είπε από του Βήµατος της Βουλής για
τα διπλά ταµεία και πρέπει να απαντήσουµε, γιατί µε κατηγόρησε
για διπλά βιβλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αν, θέλετε, να διαβάσετε και το άρθρο 68 του Κανονισµού.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θέλω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σε τι συνίσταται
θα πείτε πρώτα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Στην ψευδή κατηγορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα τηρήσουµε
τον Κανονισµό. Έτσι γίνεται. Σε τι συνίσταται το προσωπικό;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το είπα τρεις φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τι είναι;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Η κατηγορία για τα διπλά ταµεία που
είχα ως Δήµαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είπατε ότι; Δεν κατάλαβα. Το προσωπικό είναι εάν σας αποδίδεται µοµφή.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ο οµιλητής προηγουµένως µε κατηγόρησε για διπλά ταµεία στον δήµο. Και επειδή είναι µια κατηγορία
που επαναλαµβάνεται συχνά από τα ΜΜΕ, που είχε και την ευθύνη ως υπεύθυνος επικοινωνίας του κ. Μητσοτάκη -τώρα έγινε
και Βουλευτής-, θέλω να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό ήταν µια
κρίση. Δεν ήταν υβριστικό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μπορώ να απαντήσω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ποιο είναι το υβριστικό;
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τον είπε κλέφτη. Συκοφαντία είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε. Είστε και εισαγγελέας. Δεν το
γνωρίζετε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Λοιπόν, ακούστε, κύριε Λαζαρίδη. Κατ’
αρχάς, καλή θητεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε, διαβάστε το άρθρο 68 παράγραφος 1. Η παράβαση…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτό θα κάνουµε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το προσωπικό συνίσταται σε δύο περιπτώσεις. Ή υπάρχει µοµφή η οποία ενέχει
και υβριστική συµπεριφορά…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ε, αυτό δεν είναι; Τι είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ή σας αποδίδεται
διαφορετική γνώµη. Εξηγήστε σε τι αφορά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ακούστε, κύριε Λαζαρίδη, πρώτον, ήσασταν Διευθυντής επικοινωνίας του κ. Μητσοτάκη από το 2017.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Το 2016. Δεν τα ξέρετε καλά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εσείς το έχετε γράψει στο βιογραφικό
σας. Γράψατε το 2017. Να το διορθώσετε και να το κάνετε 2016.
Βλέποντας την πρώτη σας τοποθέτηση, καταλαβαίνω από ποιους έπαιρνε εντολές η οµάδα αλήθειας, για να βγάζει κάθε τρεις
και λίγο διάφορα ψέµατα, τα οποία τα πέταγε σαν λάσπη στον
ανεµιστήρα και για εµένα και για πολλούς άλλους. Αυτό είναι το
πρώτο.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ξέρετε από αυτά εσείς.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεύτερον, αναφορικά µε την ιστορία µε
τα διπλά ταµεία -το οποίο το έχω πει δηµόσια εγώ- ψάξατε δεκαοχτώ γενιές οριζοντίως και τριάντα δύο γενιές καθέτως εµένα
και δεν βρήκατε τίποτα απολύτως. Διότι αν είχατε βρει, θα είχαµε
αφίσες εδώ γύρω και θα µας είχατε κρεµάσει στα µανταλάκια,
όπως µας κρεµούσατε για τα ψεύδη.
Για να κοπεί αυτή η κουβέντα, επειδή εγώ το έχω πει στην
ΚΕΔΕ, το 2012, όταν επί κυβερνήσεως Σαµαρά είχατε ρίξει ένα
τσεκούρι τεράστιο στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των
δήµων, που αποκατέστησε η κυβέρνησή µας, στα Σφακιά –ξέρετε- δεν είχαµε όχι το πολυδύναµο περιφερειακό ιατρείο, το
δεύτερο που φτιάξαµε τώρα -και το πρώτο εγώ το έφτιαξα, όταν
ανέλαβα ως δήµαρχος το 2011- αλλά ούτε γιατρό ούτε νοσηλεύτρια ούτε το στοιχειώδες υγειονοµικό υλικό.
Το διπλό ταµείο όπως έχω πει πολλές φορές συνέστη, διότι
έπεισα τους Σφακιανούς, αντί για στεφάνια στις κηδείες, να καταθέτουν τα χρήµατα σε έναν λογαριασµό του δήµου που ήµουν
εγώ και δύο αντιδήµαρχοι και να πληρώνουµε δηµοτικό γιατρό,
δηµοτική νοσηλεύτρια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γίνατε σαφής.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, µη µε διακόπτετε.
Το ακούσατε; Το µάθατε; Πρώτη φορά το ακούτε;
Έτσι κρατήθηκαν οι κοινωνίες τότε.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Το κάνουν κι άλλοι, δηλαδή, όπως
το κάνατε εσείς;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εδώ διάφοροι αυτοδιοικητικοί δικοί
σας…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούστε τα. Όταν λέτε κάτι, πρέπει να ακούσετε την απάντηση
µέχρι τέλους.
Διάφοροι αυτοδιοικητικοί, δικοί σας από τη Νέα Δηµοκρατία
υπερηφανεύονται –και έχουν δίκιο- ότι την περίοδο της κρίσης
αυτοί που κράτησαν όρθιες τις τοπικές κοινωνίες ήταν οι δήµοι,
οι οποίοι µέσα από την όποια ευχέρεια είχαν και την οικονοµική
δυνατότητα στήριξαν. Πώς νοµίζετε ότι τα έκαναν τότε; Επίσηµα;
Για ρωτήστε τους να σας πουν πώς τα έκαναν. Γι’ αυτό σεµνά
και ταπεινά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο κ. Ζαριφόπουλος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µην κάνετε διάλογο µεταξύ
σας.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αισθάνοµαι µεγάλη τιµή που βρίσκοµαι σήµερα εδώ και από το Βήµα της Βουλής για πρώτη
φορά απευθύνοµαι στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Απευθύνοµαι
στο Σώµα, προκειµένου να υποστηρίξω τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που ορίζουν τις αρµοδιότητες και τη δοµή του νέου
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και θεωρούµε αυτή τη
δοµή του νέου Υπουργείου αναγκαία συνθήκη, προκειµένου να
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µπορέσουµε να υλοποιήσουµε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της
χώρας.
Πού βρισκόµαστε σήµερα, όσον αφορά την ψηφιακή οικονοµία; Σύµφωνα µε τον δείκτη ψηφιακής οικονοµίας και κοινωνίας,
τον δείκτη Daisy, για το 2019 η χώρα µας βρίσκεται στην εικοστή
έκτη θέση µεταξύ των είκοσι οκτώ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είµαστε πάνω µόλις από τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Αν
δούµε, δε, τους επιµέρους δείκτες όσον αφορά τις ψηφιακές
υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, πέφτουµε άλλη µία θέση και είµαστε στην εικοστή εβδόµη θέση.
Η γραφειοκρατία είναι πολύ µεγάλη. Είµαστε πρωταθλητές
στην Ευρώπη στη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία αυτή µας κοστίζει περίπου 7% του ΑΕΠ. Αναρωτιέται, λοιπόν, κανείς πώς εν
έτει 2019 και µε την τεχνολογία διαθέσιµη είµαστε ακόµα τόσο
πίσω, έχουµε τόσο µεγάλη γραφειοκρατία και τόσο φτωχές ψηφιακές υπηρεσίες στο δηµόσιο τοµέα.
Σίγουρα έχουµε ακόµα πάρα πολλές απαρχαιωµένες διαδικασίες. Έχουµε διαδικασίες οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι
αχρείαστα συνθέτες και σίγουρα ένα µεγάλο κοµµάτι της δουλειάς που θα γίνει στο Υπουργείο, είναι αυτές τις διαδικασίες να
τις ανασχεδιάσουµε και να τις απλοποιήσουµε.
Πέραν αυτού, όµως, ακόµα και αν απλοποιούσαµε όλες τις
διαδικασίες, έχουµε άλλο ένα µεγάλο πρόβληµα. Το πρόβληµα
έχει να κάνει µε το γεγονός ότι τα συστήµατα του δηµοσίου δεν
δια λειτουργούν, δεν µιλάνε µεταξύ τους. Άρα η πληροφορία δεν
µεταφέρεται από το ένα σύστηµα και από τον ένα φορέα του δηµοσίου στον άλλο φορέα του δηµοσίου και καλείται ο πολίτης να
αναλάβει τον ρόλο του διακοµιστή αυτής πληροφορίας. Ζητάµε,
δηλαδή, από τους πολίτες, αυτοί µε δική τους φυσική παρουσία
και µετακίνηση και µε πολλές δικές τους χαµένες ανθρωποώρες
και εκνευρισµό, να διαλειτουργήσουν τα συστήµατα. Καταλαβαίνουµε ότι αυτό δεν µπορεί να συνεχίσει άλλο.
Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν; Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να
κεντροποιήσουµε τον συντονισµό, µε έναν κεντρικό συντονιστικό
φορέα να φέρουµε αυτούς τους φορείς και αυτά τα συστήµατα
µαζί, προκειµένου να τα κάνουµε να διαλειτουργήσουν.
Και η προηγούµενη κυβέρνηση ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, σωστά προχώρησε στη σύσταση ενός Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ακριβώς προκειµένου αυτό το Υπουργείο να
συντελέσει αυτόν τον επιτελικό, συντονιστικό ρόλο. Όµως δεν
µου έδωσε σε αυτό το Υπουργείο τις απαραίτητες αρµοδιότητες
και τη δοµή εκείνη που θα επέτρεπε στο Υπουργείο να επιτελέσει
αυτόν τον ρόλο και να καταφέρει τον στόχο του. Έτσι έχουµε
µέχρι και σήµερα κατακερµατισµό των ψηφιακών αρµοδιοτήτων.
Έχουµε πολλές επικαλύψεις. Έχουµε δράσεις οι οποίες είναι
αποσπασµατικές και γενικά υπάρχουν πολύ συγκεχυµένες γραµµές.
Έρχεται, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο να ορίσει στο νέο Υπουργείο ακριβώς αυτή την οργανωτική δοµή, τις αρµοδιότητες, τον
ρόλο όσον αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων, όσον αφορά
τη διαλειτουργικότητα, προκειµένου να µπορέσουµε να κάνουµε
αυτά τα µητρώα, αυτά τα συστήµατα του δηµοσίου να λειτουργήσουν µεταξύ τους και να µπορέσουµε έτσι να δώσουµε ψηφιακές υπηρεσίες στον πολίτη.
Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους υπόλοιπους φορείς παραµένουν, όµως, το Υπουργείο αναλαµβάνει έναν
συντονιστικό ρόλο σε µία επιτροπή ψηφιακού µετασχηµατισµού,
που συµµετέχουν όλες αυτές οι γενικές διευθύνσεις των υπόλοιπων φορέων. Αυτή η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα και µε συγκεκριµένο πλάνο και οριζόντιες δράσεις το
Υπουργείο προχωρά σε υλοποίηση.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, για ένα συγκεντρωτικό µοντέλο, όπως
ακούστηκε στις επιτροπές, αλλά πρόκειται για ένα καλύτερο µοντέλο συντονισµού και δράσης γρήγορα και άµεσα, προκειµένου
να φέρουµε αποτελέσµατα. Άλλωστε είναι ένα µοντέλο το οποίο
έχει επιτυχώς εφαρµοστεί σε άλλες χώρες, προηγµένες χώρες
και ενδεικτικά αναφέρω τη Μεγάλη Βρετανία και την Εσθονία.
Πάω πολύ γρήγορα στο κοµµάτι της βίβλου του ψηφιακού µετασχηµατισµού, όπου εδώ δεν έχει τόσο σηµασία- όπως αναφέρθηκε στις επιτροπές- το πώς θα την ονοµάσουµε αλλά τι θα
κάνουµε µε αυτή.
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Η προηγούµενη κυβέρνηση συνέταξε µια εθνική ψηφιακή
στρατηγική κι αυτό ήταν µια πρώτη προσπάθεια. Αν δούµε,
όµως, αυτή τη στρατηγική, είναι µια προσπάθεια να καλυφθούν
τα πάντα, όλοι οι τοµείς του δηµόσιου τοµέα χωρίς προτεραιότητες, χωρίς χρονοδιαγράµµατα. Εστιάζει περισσότερο στο τι και
πολύ λιγότερο στο πώς, στο ποιος και στο ποτέ, προκειµένου να
υλοποιηθεί αυτό το οποίο εξαγγέλλεται στο κείµενο.
Η βίβλος ψηφιακού µετασχηµατισµού την οποία θα συντάξουµε, προφανώς θα αποτυπώσει την υφιστάµενη κατάσταση,
προφανώς θα αξιολογήσει τα έργα που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, τα συµβασιοποιηµένα έργα προφανώς θα προχωρήσουν,
αλλά δεν θα µείνει ένα εξαγγελτικό κείµενο. Θα είναι ένα εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής, προτεραιοποιώντας τόσο
βραχυπρόθεσµες όσο και µεσοπρόθεσµες δράσεις, σε συνεργασία µε όλους τους φορείς, µε την αγορά, µε τους κοινωνικούς
και πολιτικούς φορείς, αλλά εστιάζοντας στην υλοποίηση, χωρίζοντας δηλαδή υπευθύνους, χρονοδιαγράµµατα παραδοτέα, µιλώντας πολύ συγκεκριµένα για το πώς θα γίνει η συγγραφή των
προδιαγραφών, πώς θα παρακολουθούνται τα έργα, πώς θα υλοποιούνται ολοκληρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης): Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δώστε µου, σας παρακαλώ, ένα λεπτό ακόµα.
Από εκεί και πέρα αυτή η βίβλος θα επικαιροποιείται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα. Είναι ένα ζωντανό εργαλείο, όπως ανέφερα
προηγουµένως, υλοποίησης και θα ακουµπάει σε όλους τους πυλώνες του δείκτη Ντέζι, αυτού του δείκτη ψηφιακής οικονοµίας
και κοινωνίας. Δεν πρόκειται, δηλαδή, να ασχοληθεί µονάχα µε
τα κοµµάτια που έχουν να κάνουν µε τις ψηφιακές υπηρεσίες του
δηµοσίου αλλά και µε άλλους πυλώνες, όπως ενδεικτικά µε τον
πυλώνα του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπου σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας -και µε έναν συντονιστικό πάλι ρόλο του δικού µας
Υπουργείου- θα προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε προγράµµατα εκµάθησης στα σχολεία, στα πανεπιστήµια, προγράµµατα
κατάρτισης για τους ανέργους, για τους συµπολίτες µας της τρίτης ηλικίας, προγράµµατα σχετικά µε την ασφάλεια στο διαδίκτυο και άλλα πολλά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στόχος µας είναι όλοι µας και
όλοι οι πολίτες πολύ γρήγορα να νιώσουν απτά αποτελέσµατα
και η ζωή µας µε τη βοήθεια της τεχνολογίας να γίνει πιο απλή,
πιο εύκολη στη σχέση µας µε το κράτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης): Χρειαζόµαστε κάποιες συγκεκριµένες δράσεις
και σας καλώ να υπερψηφίσετε τις σχετικές διατάξεις του νοµοσχεδίου. Έχουµε πολλή δουλειά να κάνουµε, έργα και όχι λόγια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο
Βήµα η κ. Μερόπη Τζούφη, Βουλευτής από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αξιότιµοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα αναφερθώ αποκλειστικά στις ρυθµίσεις που αφορούν την παιδεία και την έρευνα.
Αξιότιµη κυρία Υπουργέ της Παιδείας, παρακολουθούµε στενά
τις πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει και επίσης τις εξαγγελίες
που κάνετε για την εκπαίδευση.
Προφανώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται ως εµβληµατική και
πρώτη διάταξη, όπως έχει ειπωθεί, συµβολικού χαρακτήρα, η κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου.
Έχετε κάνει, όµως και πολλές άλλες εξαγγελίες, όπως την
αναστολή των διετών προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης των ΑΕΙ για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ, την κατάργηση της
δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης σε τµήµατα των πανεπιστηµίων, τη µείωση των εισακτέων στα ΑΕΙ, την επαναφορά της
βάσης του «10» και παραπάνω, κατά την κρίση των σχολών βάσει ποιων δεδοµένων, άραγε;- τις διαγραφές των φοιτητών
που υπερβαίνουν το «ν+2», ενώ γνωρίζετε ότι δεν επιβαρύνουν
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τα ιδρύµατα, όπως και την εισαγωγή των εξετάσεων σε όλες τις
τάξεις του λυκείου.
Το συµπέρασµα, λοιπόν, το οποίο εξάγεται, είναι ότι προφανώς έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε στην κατεδάφιση του
έργου της προηγούµενης περιόδου.
Υπάρχουν και άλλα πράγµατα στα οποία δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όπως η δίχρονη
προσχολική εκπαίδευση, το ολοήµερο στα δηµοτικά, η νέα αρχή
στα ΕΠΑΛ, οι παρεµβάσεις στην ειδική αγωγή και άλλα.
Θέλω να πω ότι αυτές οι µεταρρυθµίσεις τις οποίες ήδη έχετε
εξαγγείλει, είναι προφανώς µελετηµένες και στοχευµένες. Θα τις
χαρακτήριζα και βαθιά ταξικές προς όφελος των ιδιωτικών συµφερόντων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης
και κατάρτισης.
Διαµορφώνεται ένα τοπίο, αγαπητή Υπουργέ, ώστε ο µαθητής
να κρίνεται ανίκανος να φοιτήσει στο δηµόσιο πανεπιστήµιο µε
βάση αυτούς τους αποκλεισµούς, ενώ καθίσταται αυτοδίκαια ικανός να µπορεί να φοιτήσει σε ιδιωτικό κολλέγιο ή και ιδιωτικό πανεπιστήµιο του εξωτερικού. Δεν υπάρχει υποκρισία, άραγε, σε
αυτό;
Με παρόµοιο τρόπο προχωρήσατε σε µια οπισθοδροµική πρωτοτυπία, αποσπώντας την έρευνα από την παιδεία. Είναι µια κίνηση µε πολλούς αρνητικούς συµβολισµούς αλλά και
λειτουργικές αδυναµίες, όπως σας επισηµαίνει η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών -την ανακοίνωση της οποίας θα καταθέσω στα
Πρακτικά- η οποία λέει ότι στη διεθνή πρακτική που ακολουθείται
επί δεκαετίες στην Ευρώπη –Γαλλία, Γερµανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Ρωσία- ο τοµέας είναι ουσιαστικά συνδεδεµένος µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Και αυτό
αποτελεί µία σοβαρή παλινδρόµηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση αύξησε τις δαπάνες για την έρευνα στο 1% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου στα 2
δισεκατοµµύρια ευρώ, διαµόρφωσε εθνική στρατηγική, στήριξε
ερευνητικές υποδοµές, ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναµικό και δηµιούργησε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες νέες θέσεις εργασίας.
Και αυτά τα θετικά µέτρα αντέστρεψαν την εικόνα που κυριαρχούσε διαχρονικά και έδωσαν µια καινούργια προοπτική.
Και θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το µεταρρυθµιστικό
έργο καταγράφεται και στη συνείδηση της ακαδηµαϊκής και της
ερευνητικής κοινότητας, αλλά και στο χθεσινό άρθρο του
«NATURE». Kαι δεν φαντάζοµαι να αµφισβητεί κανείς αυτό το περιοδικό, το πιο έγκριτο ίσως επιστηµονικό περιοδικό, το οποίο
επισηµαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να έχασε τις εκλογές, όµως οι
αξιολογήσεις στις µεταρρυθµίσεις και στην έρευνα θα πρέπει να
παραµείνουν. Και αυτό το άρθρο θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Και έρχοµαι στο θέµα του ασύλου. Επιλέξατε ως πρώτη ρύθµισή σας την κατάργησή του. Δεν µας προκαλεί εντύπωση. Όλοι
και όλες γνωρίζουµε την τοποθέτηση της συντηρητικής παράταξης απέναντι στο άσυλο, µια αλλεργία θα έλεγα απέναντι στην
ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, στην πολιτική ζύµωση της νεολαίας, την κριτική σκέψη και την αµφισβήτηση. Για τον λόγο
αυτόν δηµιουργείτε εντυπώσεις, ενώ γνωρίζετε πως στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, στην πλειοψηφία των είκοσι τεσσάρων πανεπιστηµίων επικρατεί ηρεµία και µόνο σε τρία και τέσσερα
ιδρύµατα παρατηρούνται µεµονωµένα κρούσµατα.
Λέτε ότι διασφαλίζετε την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και
την ελεύθερη έκφραση, όταν η διάταξη που καταθέσατε δεν προβλέπει καν τη θεσµική κατοχύρωση του ακαδηµαϊκού ασύλου,
δεν αναφέρεται ως όρος όπως προβλεπόταν στο ισχύον θεσµικό
πλαίσιο αλλά και σε δικό σας παλαιότερο νόµο του 2007, τον
νόµο Γιαννάκου, που κινείται στο ίδιο πνεύµα, και γι’ αυτό θα καταθέσω τη σύγκριση των διατάξεων στα Πρακτικά.
Αξίζει να συζητήσουµε σοβαρά την αποτελεσµατικότητα του
νόµου Διαµαντοπούλου, που είχε καταργήσει το άσυλο στο διάστηµα από το 2011 έως το 2017 και προφανώς προκύπτει σύµφωνα και µε έρευνες του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ότι τότε η
παραβατικότητα όχι µόνο δεν µειώθηκε αλλά αυξήθηκε. Εποµένως ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση επανακατοχύρωσε το ακαδηµαϊκό
άσυλο και θέσπισε -και το ξέρετε- πλαίσιο για την αντιµετώπιση
των κακουργηµατικών πράξεων αυτεπαγγέλτως. Επίσης επειδή
αναγνωρίσαµε το σύνθετο του προβλήµατος, συστήσαµε και ει-
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δική επιτροπή µε ευρεία συµµετοχή, προσεγγίζοντας το ζήτηµα
µε όρους µελέτης, τεκµηρίωσης και διαλόγου, που, όµως, δεν
αξιοποιήθηκε παραπέρα. Η δική σας προσέγγιση και πρόβλεψη
για την εξοµοίωση του πανεπιστηµιακού χώρου µε τον κοινό δηµόσιο χώρο είναι άκρως επικίνδυνη και απειλεί τα θεµέλια της
ακαδηµαϊκής ειρήνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επιτρέψτε µου ένα µε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, ασφαλή πανεπιστήµια είναι τα ζωντανά πανεπιστήµια και η πολιτεία πρέπει να χρηµατοδοτήσει την αποτελεσµατική τους φύλαξη. Παράλληλα χρειάζεται η ορθή εφαρµογή
του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου που δίνει αρµοδιότητες
και υποχρεώσεις στην Ελληνική Αστυνοµία αλλά µε κύριο και
αποφασιστικό ρόλο των πρυτανικών αρχών. Αντίθετα η προληπτική αστυνοµοκρατία, το δόγµα «νόµος και τάξη» µάς γυρίζει
πολλά χρόνια πίσω και νοµίζω ότι θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν
σας τον τρόπο που τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων, που παρά τη γενική του
συµφωνία µε την κατάργηση του ασύλου, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσει η αστυνοµία στην εφαρµογή του
νόµου αλλά και την άρνησή της να εγκατασταθεί µόνιµα στα πανεπιστήµια.
Αγαπητή κυρία Υπουργέ, µε τη διάταξή σας παραβλέπετε ότι
το άσυλο είναι σύµφυτο µε την ιστορία του ελληνικού πανεπιστηµίου, ζυµωµένο µε αγώνες για δικαιώµατα ήδη και πάρα πολλά
χρόνια πριν τη δικτατορία. Παραβλέπετε ότι είναι ακαδηµαϊκός
θεσµός και σύµβολο δηµοκρατίας. Δεν είναι ιστορικό απολίθωµα.
Είναι άσυλο δράσεων, το οποίο προστατεύει όχι µόνο από κρατικούς καταναγκασµούς αλλά και από ιδιοτελή συµφέροντα και
τις επιβουλές τους, όπως σας επισηµαίνουν και εκατοντάδες
ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι σε κείµενο υπογραφών τους το οποίο θα
σας καταθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα ελληνικά πανεπιστήµια, τα πρυτανικά συµβούλια, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι εργαζόµενοι και οι φοιτητές δεν πρόκειται
να ανεχθούν εντός των χώρων τους ούτε τις αδικαιολόγητες και
άσκοπες περιπολίες ούτε τους «µαύρους πάνθηρες».
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας, λέω το εξής: Ενώ έχουµε
ακούσει τόσες εξαγγελίες για την παιδεία, είστε ιδιαίτερα σιωπηλοί για τις τεράστιες ανάγκες σε µόνιµο προσωπικό, τη στιγµή
που µε το άρθρο 62 αυξάνετε τις διαθέσιµες πιστώσεις για αναπληρωτές και ωροµίσθιους. Αυτό σηµαίνει ότι αναγνωρίζετε τις
τεράστιες ανάγκες που έχει το δηµόσιο σχολείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κυρία
συνάδελφε, ολοκληρώστε. Ξεπεράσατε τον επιπλέον χρόνο των
δύο λεπτών.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είστε σιωπηλοί, λοιπόν, στην ανάγκη τόσο γενναίας χρηµατοδότησης, ενώ παραλαµβάνετε αυξηµένους προϋπολογισµούς
µετά από δέκα χρόνια περικοπών, αλλά και καµµιά αναφορά δεν
κάνατε στην υλοποίηση του κανόνα «ένα προς ένα» που είναι
πάρα πολύ κρίσιµος για το δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, ως µέλος αυτού του οργανικού συστήµατος, να πω ότι στο µέτρο των δυνάµεών µας θα
αποκαλύπτουµε τα σχέδιά σας, διότι αποτελούµε µέρος αυτού
του συνόλου που για πολλά χρόνια µε την προσπάθειά του κρατάει πολύ ψηλά το δηµόσιο πανεπιστήµιο στις διεθνείς κατατάξεις αλλά και στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, πράγµα
που επιχειρείτε να αποδοµήσετε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μερόπη Τζούφη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει η κ.
Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με όλο τον σεβασµό, νοµίζω πως ο τρόπος που διεξάγεται σή-
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µερα η συζήτηση δεν αποτελεί συζήτηση, αλλά απλώς µια παράθεση µονολόγων και όχι παράθεση επιχειρηµάτων σε ένα πλαίσιο
διαλογική συζήτησης. Κι επίσης ο χρόνος ο οποίος µειώνεται
πάντα από τους Βουλευτές, είναι πάρα πολύς λίγος για να γίνει
µια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση για πολύ κρίσιµα και
σοβαρά ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, δεν θα σχολιάσω ότι συζητάµε σήµερα ένα πολυνοµοσχέδιο µε τη µορφή
του κατεπείγοντος, όταν δύο εβδοµάδες πριν στις προγραµµατικές σας δηλώσεις δεσµευόσασταν ότι δεν θα υπάρξει νοµοσχέδιο µε τέτοια διαδικασία, ένα νοµοσχέδιο µάλιστα το οποίο
πραγµατεύεται θεµελιώδεις έννοιες και αρχές πολιτικής και κοινωνικής σηµασίας, βαθιά ριζωµένες στην ιστορία της χώρας και
των κινηµάτων αυτού του τόπου.
Σπεύδετε, λοιπόν να καταργήσετε το πανεπιστηµιακό άσυλο
χωρίς να συζητηθεί µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Χρησιµοποιείτε την κατάργηση του ασύλου
από τη µια επικοινωνιακά και από την άλλη βαθιά πολιτικά, διότι
οι σκοποί σας δεν είναι η δήθεν πάταξη της εγκληµατικότητας
εντός των πανεπιστηµιακών χώρων, αλλά η επίθεση σε θεµελιώδη δικαιώµατα, η επίθεση στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, η εµπορευµατοποίηση της παιδείας. Γι’ αυτό και επικαλείστε συνεχώς
µια ψευδή, µια στρεβλή, µια ανύπαρκτη πραγµατικότητα στα ελληνικά πανεπιστήµια, δυσφηµώντας τα δηµόσια ιδρύµατα. Γιατί
το κάνετε άραγε; Επικαλείστε συνεχώς ψεύδη.
Μας είπατε, κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραµέως, ότι απειλείται η
ζωή των φοιτητών µέσα στα πανεπιστήµια και δεν έχει δικαίωµα
η αστυνοµία να παρέµβει. Ψέµατα. Είπατε, επίσης, ότι η πολεοδοµία -µια δηµόσια υπηρεσία- δεν µπορεί να µπει σε πανεπιστηµιακό χώρο. Ψέµατα. Είπατε, επίσης, ότι είναι άντρο ανοµίας τα
πανεπιστήµια. Ψέµατα. Τι άλλο θα πείτε για να δικαιολογήσετε
τις αντισυνταγµατικές σας πράξεις;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας επισηµάνω ότι
το πανεπιστηµιακό άσυλο όπως το έχετε στο µυαλό σας, δεν
υπάρχει. Ναι το άσυλο όπως κατακτήθηκε τη δεκαετία του ’70
δεν υπάρχει πλέον. Αυτό που ισχύει σήµερα είναι η έννοια της
προστασίας της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, της ελευθερίας της
έκφρασης, της έρευνας και της διδασκαλίας.
Επίσης η πάταξη της εγκληµατικότητας δεν έχει καµµία απολύτως σχέση µε το άσυλο. Κακώς τα συγχέετε. Καµµία απολύτως
το ξαναλέω. Τα ζητήµατα της αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας ρυθµίζονται µε τον ν.4485/2017 - γνωστός ως νόµος Γαβρόγλου- όπου η επέµβαση της δηµόσιας δύναµης γίνεται
αυτεπάγγελτα σε κακουργηµατικές πράξεις.
Δεν χρειάζεται ούτε άδεια του πρύτανη ούτε σύγκληση πρυτανικού συµβουλίου, όπως ψευδώς για άλλη µια φορά επαναλαµβάνει η κυρία Υπουργός. Σε περιπτώσεις µικρής
παραβατικότητας έχουν ευθύνη οι πρυτανικές αρχές και αρκετές
φορές η λύση αυτών των ζητηµάτων αποτελεί και µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχέσης των φοιτητών µε τους
εκπαιδευτικούς. Με τη λογική που εσείς, όµως, εκθέτετε, ουσιαστικά καταργείτε το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων.
Για παράδειγµα µε τη διάταξη που φέρνετε, αν σε περίπτωση
ερευνητικού πειράµατος, µια ιδιωτική εταιρεία θεωρήσει ότι δυσφηµείται από τα αποτελέσµατα της έρευνας, σταµατάει η
έρευνα ή αποσιωπώνται τα πορίσµατα της έρευνας. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και µε εκφράσεις ενός καθηγητή, που εκφράζονται
µέσα στην αίθουσα ενός πανεπιστηµίου.
Πώς ακριβώς µε αυτή τη λογική προστατεύεται η ακαδηµαϊκή
ελευθερία; Με τη φίµωση; Με το δόγµα του φόβου; Με τη συνοδεία αστυνοµίας θα εκφράζονται ελεύθερα φοιτητές και καθηγητές; Πώς ακριβώς; Θα ήθελα να µας το εξηγήσετε.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι η παραβατικότητα δεν έχει καµµία
σχέση µε την έννοια και την πρακτική του ασύλου. Υπάρχει ήδη
επαρκές νοµικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να τηρείται και να εφαρµόζεται κι εκεί έχουµε δουλειά να κάνουµε.
Ο στόχος σας, λοιπόν, είναι η δυσφήµηση του δηµόσιου και
κοινωνικού χαρακτήρα του πανεπιστηµίου, ακριβώς γιατί αντιµετωπίζετε την παιδεία και την έρευνα ως εµπόρευµα και όχι ως
χώρο παραγωγής σκέψης, διακίνησης ιδεών, διαµόρφωσης κοινωνικών και πολιτικών συλλογικοτήτων, διαµόρφωσης ενεργών
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πολιτών εν τέλει.
Ήδη το πλαίσιο των πολιτικών σας περιγράφει και στις προγραµµατικές δηλώσεις ιδιωτικά πανεπιστήµια, διαγραφή φοιτητών, κατάργηση διετών προγραµµάτων, αξιολόγηση µε όρους
αγοράς, περιορισµός στην πρόσβαση µε τη βάση του δέκα, σύνδεση της βιωσιµότητας και της χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων µε όρους εµπορικούς και όχι επιστηµονικούς, επίθεση σε
θεµελιώδη συνταγµατικά και ανθρώπινα δικαιώµατα.
Αν αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι οι ιδεοληψίες
της Δεξιάς, αν δεν είναι η εφαρµογή στην πράξη του ουρµπανισµού, του ακροδεξιού λαϊκισµού, τι είναι; Πρόοδος;
Σας καλώ, λοιπόν, να επισκεφθείτε τα ελληνικά πανεπιστήµια
και να γνωρίσετε την πραγµατική ζωή και τα επιτεύγµατα των ελληνικών πανεπιστηµίων, γιατί προφανώς έχετε άγνοια από αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σας καλώ να σεβαστείτε τα ελληνικά πανεπιστήµια και τους
ανθρώπους τους και να δώσετε όλα εκείνα τα εχέγγυα για τη
στήριξη και την ανάπτυξή τους, για την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου και όχι την κατάργηση και την εφαρµογή του υπάρχοντος
νοµικού πλαισίου. Διότι η βία πάντα προκαλεί βία και θα έχετε
την απόλυτη ευθύνη γι’ αυτό.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στα ζητήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ψηφιακής πολιτικής, ωστόσο ο χρόνος που µας
επιτρέπεται είναι πάρα πολύ λίγος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Φάµελλος Σωκράτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν αρχίζουµε
καλά. Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, παραβιάζει το χθεσινό ψηφισµένο νοµοσχέδιο, έχει θεµατολογία-σκούπα, έχει µείζονες αντισυνταγµατικές διατάξεις, δεν έχει περάσει από
διαβούλευση και, µάλιστα, υποτίµησε σηµαντικά τις διαδικασίες
της κοινωνίας, µιας και ήρθε Αύγουστο να επικαλεστεί το επείγον
για το πανεπιστηµιακό άσυλο. Από πού ως πού; Καµµία βάση,
καµµία νοµιµοποίηση.
Κρίµα που η τόσο νωπή εντολή εξελίσσεται σε υποτίµηση της
κοινωνίας και, µάλιστα, σε υποτίµηση της διαβούλευσης και, µάλιστα, σε µια ηττοπάθεια, κύριε Υπουργέ, έναντι της συζήτησης
που µπορεί να ανοίξει στα πανεπιστήµια.
Κύριοι της Κυβέρνησης, αυτά που εισάγετε σήµερα αµφισβητούν δηµοκρατικές λειτουργίες και δικαιώµατα της ελληνικής πολιτείας µετά τη Μεταπολίτευση, χρησιµοποιώντας και
αξιοποιώντας εργαλεία πολιτικής εξαπάτησης και προπαγάνδας
ψεύδους, κρύβοντας µια σκληρά αναχρονιστική και νεοφιλελεύθερη αλλοίωση των αλλαγών που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Αµφισβητείτε τη λειτουργία της δηµοκρατίας µας και θέλετε να
εξελίξετε και να υλοποιήσετε ένα απολυταρχικό και συγκεντρωτικό κράτος, όπως έλεγε και το χθεσινό νοµοσχέδιο, αµφισβητώντας ουσιαστικά την παραγωγή ιδεών και αυτός είναι ο στόχος
σας.
Όταν συζητάτε, κύριοι, για την αυτοδιοίκηση και για το άσυλο,
στην παραγωγή ιδεών στοχεύετε. Θέλετε να περιορίσετε ασφυκτικά την παραγωγή ιδεών στην Ελλάδα, γιατί δεν θέλετε να αναπτύσσονται ιδέες που υπηρετούν το ευρωπαϊκό ιδεώδες και
αµφισβητούν τη δική σας εξουσία. Διότι αυτά τα οποία εισάγετε
σήµερα στο νοµοσχέδιο, είναι απολύτως αντίθετα µε το ευρωπαϊκό ιδεώδες.
Τα βασικά θέµατα του νοµοσχεδίου είναι η κατάργηση της
απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση, ευρωπαϊκά κατακτηµένη, η
κατάργηση του κοινοτισµού, ευρωπαϊκά κατακτηµένη, η παραβίαση του ασύλου, λειτουργία της Ευρώπης απόλυτη, η αποκόλληση της έρευνας από τα πανεπιστήµια, ευρωπαϊκά κατακτηµένη,
η καθαίρεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ευρωπαϊκά κατακτηµένη και µια υδροκέφαλη ψηφιακή διακυβέρνηση εν είδει big
brother.
Όλα αυτά δεν έχουν καµµία σχέση µε την Ευρώπη που θέλουν
οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες πολίτες, αλλά αναδεικνύουν τη δυ-
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σανεξία, την αλλεργία, θα έλεγα, που έχετε µέσα στη Νέα Δηµοκρατία για την ουσία της δηµοκρατίας. Δυστυχώς προοιωνίζονται
πολύ δύσκολες στιγµές για την κοινωνία µας. Εµείς οφείλουµε
να προετοιµάσουµε την κοινωνία και να την ενηµερώσουµε για
όλα αυτά τα σκοτεινά και αντιδηµοκρατικά που θέλετε να υλοποιήσετε.
Η τοποθέτηση και του κ. Λιβάνιου ως προς την αντισυνταγµατικότητα και του κ. Θεοδωρικάκου ήταν ξεκάθαρες. Η Νέα Δηµοκρατία µάς απειλεί µε λιγότερη δηµοκρατία. Αποδεικνύει την
προσήλωσή της στο δηµαρχοκεντρικό µοντέλο, γιατί δεν δέχεται
την ουσία της αυτοδιοίκησης, που είναι η τοπική διοίκηση, η εγγύτητα προς τον πολίτη, σε αντίθεση και µε τη Χάρτα της Αυτοδιοίκησης και µε τον δηµοκρατικό προγραµµατισµό που
δηµιουργεί η τοπική οικονοµία αλλά και µε τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Καταφέρατε µε ένα κείµενο που παραβιάζει συνταγµατικούς
κανόνες, να παραβιάσετε και τα βασικά παγκόσµια κείµενα δηµοκρατίας και ανάπτυξης. Στόχος της Νέας Δηµοκρατίας είναι
να επιβάλει ασφυξία στις τοπικές κοινωνίες και στον κοινοτισµό,
που τροφοδοτεί τη σκέψη και την τοπική λειτουργία. Για ποιον
λόγο; Διότι θέλει να προφυλάξει, να µονώσει και να επιµηκύνει
µια στείρα εξουσία, που δεν παράγει για την κοινωνία πρόοδο.
Το µόνο που παρήγαγε στο παρελθόν, ήταν διαπλοκή και χρεοκοπία και πολιτική αλλά και οικονοµική για τη χώρα µας.
Όµως αυτή η ασφυξία στο επίπεδο του κοινοτισµού θα δηµιουργήσει και περιορισµό της ευηµερίας για τις τοπικές κοινωνίες
και µας νοιάζει πάρα πολύ το πώς θα τροφοδοτηθεί η τοπική
ανάπτυξη. Διότι επιδιώκετε ακρωτηριασµό της δηµοκρατίας και,
µάλιστα, καθηµερινών δηµοκρατικών λειτουργιών, όπως ο κοινοτισµός, ενίσχυση δηµαρχοκεντρικού µοντέλου και του επαγγελµατισµού στην αυτοδιοίκηση -να τα λέµε ξεκάθαρα- θέλετε
να αναπαράγετε ένα πολιτικό σύστηµα µε επαγγελµατίες δηµάρχους, που θα είναι οι κοµµατάρχες σας, που θα ανανεώνουν το
πολιτικό σας προσωπικό, γιατί δεν σας ενδιαφέρει διόλου η κυβερνησιµότητα. Οι καρέκλες των δηµάρχων σας ενδιαφέρουν,
αυτούς θέλετε να τακτοποιήσετε. Διότι αυτό το σκηνικό εδώ και
χρόνια υπηρετείτε στην Ελλάδα και είναι γνωστό ότι η διαπλοκή
ενισχύθηκε στην τοπική κοινωνία από ένα δηµαρχοκεντρικό µοντέλο και όχι από την απλή αναλογική. Διότι αυτό δηµιουργεί συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, µε τις συναλλαγές που γίνονται,
όταν φτιάχνονται τα δηµοτικά ψηφοδέλτια. Διότι η απλή αναλογική, ο κοινοτισµός και ο περιορισµός θητειών είναι η δηµοκρατική απάντηση.
Έχετε κότσια; Απλή αναλογική, κοινοτισµό, περιορισµό θητειών των δηµάρχων. Γιατί δεν το κάνετε; Διότι πολύ απλά θέλετε
καρέκλες. Οι καρέκλες είναι η τοπική διαπλοκή και η αναπαραγωγή του τοπικού συστήµατος.
Φοβάστε, λοιπόν, αυτή τη συζήτηση. Για ποιον λόγο; Γιατί και
στο επίπεδο της καρέκλας του κ. Μητσοτάκη θέλετε να αναπαράγετε τον ίδιο συγκεντρωτισµό και τον επαγγελµατισµό στην
πολιτική, γιατί έχετε γεµίσει την Αίθουσα αυτή µε επαγγελµατίες
της πολιτικής, γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα και στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Μας κατηγόρησε για ιδεοληψίες µας στην απλή αναλογική. Η
απλή αναλογική είναι ιδεοληψία; Μα είναι ο ευρωπαϊκούς κανόνας της Αυτοδιοίκησης, είναι η ουσία της δηµοκρατίας. Σε λίγο
θα µας κατηγορήσετε για ιδεοληψία ότι είναι η περιφερειακή
ανάπτυξη, η αποκέντρωση και πιθανά και η ισοτιµία της ψήφου,
διότι αυτό που κάνετε σήµερα, είναι ότι τροποποιείτε την ισοτιµία
της ψήφου και µάλιστα µετά τις εκλογές έρχεστε εκ των υστέρων
και καταργείται και τις τοπικές κοινότητες και την ισοτιµία της
ψήφου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διότι, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω, αλλοιώνετε τα αιρετά
όργανα παίρνοντας αρµοδιότητες από εκλεγµένα δηµοτικά συµβούλια πριν καν υλοποιήσουν το έργο τους -για να έχουµε να κρίνουµε τουλάχιστον- και ταυτόχρονα παραβιάζετε τον ρόλο και
τον λόγο ύπαρξης των κοινοτήτων. Καταργείτε τις δυνατότητες
αποφάσεων των κοινοτήτων. Δεν είναι µόνο η απλή αναλογική
στο δηµοτικό συµβούλιο. Αλλά µετά την εκλογή προσβάλλετε και
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τους ψηφοφόρους, προσβάλλετε και τους υποψηφίους, προσβάλλετε και τους αιρετούς. Και µιλάµε για περίπου έξι χιλιάδες
πεντακόσιες κοινότητες και τους προσβάλλετε όλους, τριάντα
χιλιάδες αιρετούς τους παίρνετε αρµοδιότητα που είχαν ως υποψήφιοι, λόγους για τους οποίους τους ψήφισε ο κόσµος. Και
είναι και αντισυνταγµατικό αλλά και παραβιάζετε και την αποκέντρωση. Διότι φανταστείτε ότι έχουµε οικισµούς δέκα χιλιάδων
πολιτών, που παίρνετε την αρµοδιότητα των αποφάσεων από τα
συµβούλιά τους. Δέκα χιλιάδες πολίτες, κύριε Υπουργέ, δεν
έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τον τόπο τους; Ποιος
είστε εσείς που θα το κρίνετε αυτό, όταν δέκα χιλιάδες πολίτες
ψήφισαν για να έχουν αρµοδιότητα οι τοπικές τους κοινότητες
και το αφαιρείτε;
Και παρ’ ότι ήρθαν εδώ ανεξάρτητοι συνδυασµοί και σας το
πρότειναν να το τροποποιήσετε, δεν το κάνατε, γιατί πολύ απλά
θέλετε να περιορίσετε το δικαίωµα της βούλησης, θέλετε να
πείτε στον πολίτη: «Δεν µε νοιάζει τι ψηφίζεις, εγώ τα αλλάζω
µετά. Τα έχω γραµµένα στα παλιά µου τα παπούτσια όλα, συνταγµατικούς κανόνες, δηµοκρατία, κάλπες. Και έρχοµαι µετά και
παίρνω τη δυνατότητα των αποφάσεων από τις κοινότητες». Και,
δυστυχώς, αυτό είναι νόθευση της λαϊκής κυριαρχίας. Και το επιλέγετε. Γι’ αυτό και κάναµε και την αίτηση αντισυνταγµατικότητας. Και θα κριθείτε εάν δεν το τροποποιήσετε µέχρι το τέλος
της συνεδρίασης, γιατί αφαιρείτε αρµοδιότητα από τον εγγύτερο
στον πολίτη θεσµό που είναι ο πυρήνας της δηµοκρατίας, είναι
η ουσία της δηµοκρατίας. Και προσέξτε, βάζετε µέσα τη δυνατότητα συµµαχιών σε επίπεδο παρατάξεων αλλά αφαιρείτε τη
δυνατότητα να ψηφίζεται πρόεδρος κοινότητας από άλλη παράταξη. Δύο µέτρα και δύο σταθµά; Μα τι υποκρισία είναι αυτή;
Ποιον νοµίζετε ότι θα κοροϊδέψετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι τραγικό να λέει
ο Υπουργός ότι αναβαθµίζονται τα δηµοτικά συµβούλια και να
το λέει από το Βήµα της Βουλής, ενώ ταυτόχρονα αφαιρεί αρµοδιότητες στα δηµοτικά συµβούλια. Είναι τραγικό να λέει ότι η
απλή αναλογική δηµιουργεί πελατειακές σχέσεις, όταν το δικό
τους το σύστηµα δηµιουργεί πελατειακές σχέσεις. Και είναι τραγικό να µιλάει για οικονοµική ανάπτυξη στο δηµαρχοκεντρικό σύστηµα, όταν υπονοεί ότι ένας θα ντιλάρει µε τοπικά συµφέροντα
και όχι το δηµοτικό συµβούλιο. Μόνο στη διαφάνεια της δηµοκρατίας λύνεται το θέµα της ανάπτυξης. Μόνο έτσι οι παραγωγοί
βρίσκουν ισοτιµία. Αλλιώς υπάρχουν περιορισµένες διακριτές
σχέσεις διαπλοκής και στην οικονοµία µε την τοπική αυτοδιοίκηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φάµελλε, µιλάτε παραπάνω δυόµισι λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Και, βέβαια, αφού δεν είχε επιχειρήµατα ο κ. Θεοδωρικάκος, πέταξε την µπάλα στην εξέδρα. Μίλησε
για τα σκουπίδια. Έχουµε δηλαδή το µοντέλο Χατζηδάκη που καταστροφολογεί για τη ΔΕΗ και έχουµε και το µοντέλο Θεοδωρικάκου που καταστροφολογεί για τα σκουπίδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φάµελλε, µιλάτε ήδη παραπάνω τρία λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω, γιατί είναι σηµαντικό
για τη δηµόσια υγεία, κύριε Πρόεδρε.
Σας λέω, λοιπόν, το εξής: Είναι δηµόσια γνωστό ότι ο περιφερειάρχης που απέρχεται, έχει καταθέσει και ένα πρόγραµµα µε
τριάµισι χρόνια επάρκεια, µε προϋπολογισµό 150 εκατοµµυρίων
ευρώ, που δώσαµε εµείς στο ταµείο του ΠΕΠ Αττικής, που δεν
είχε δώσει η προηγούµενη κυβέρνηση και µε έναν σχεδιασµό µε
προτεραιότητα στην ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή, γιατί ο
προηγούµενος σχεδιασµός ήταν κόντρα στα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είναι άδικο για
τους συναδέλφους σας!.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αυτό πρέπει να υλοποιήσετε. Αυτό
είναι το πρόγραµµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
παρακαλώ σεβαστείτε τους συναδέλφους σας. Παρακαλώ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν ολοκληρώνετε! Μιλάτε ήδη τόσα λεπτά παραπάνω.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αν σκεφτώ ό,τι η επάρκεια σας κρύβεται στο ότι τοποθετήσατε υπεύθυνο Γραφείου Πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη µε µια µεγαλειώδη κωλοτούµπα κόντρα σε
όλες τις δεσµεύσεις σας, την κ. Αντωνίου, πρώην Βουλευτή Καστοριάς, έχοντας ήδη ακυρώσει µε ΦΕΚ από τις 11 Ιουλίου τις
αρµοδιότητές της, δεν ελπίζω σε τίποτα από την Κυβέρνησή σας.
Τέτοια τραγικά λάθη δεν κάνουν ούτε οι πρωτοεισερχόµενοι σε
αυτή την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Καταργήσατε µε ΦΕΚ το Γραφείο
Πρωθυπουργού και ανακοινώσατε χθες υπεύθυνη Γραφείου
Πρωθυπουργού. Πόσο χαµηλά µπορεί να πέσει αυτή η διαδικασία της πολιτικής εκπροσώπησης;
Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι έστω και τώρα υπάρχει ο τρόπος
και ο χρόνος να λύσουµε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
τελείωσε! Έχετε πάει στα εννέα λεπτά. Δεν είναι δυνατόν να µιλάτε διπλάσιο χρόνο. Θα κλείσω το µικρόφωνο.
Παρακαλώ να έρθει στο Βήµα η κ. Βούλτεψη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: … προς όφελος της πατρίδας µας.
Σας ζητώ, κύριοι Υπουργοί, να ενισχύσετε τη λειτουργία της
τοπικής αυτοδιοίκησης, να ενισχύσετε τη λειτουργία της απλής
αναλογικής και µέσα στα πανεπιστήµια να υπερασπιστούµε την
παραγωγή διδασκαλίας, έρευνας και παραγωγή ιδεών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώσατε! Αυτό που κάνετε είναι αυθαιρεσία.
Παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη, ελάτε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Διότι το µέτρο που θέλετε να εισάγετε περιορίζει την παραγωγή ιδεών στα πανεπιστήµια. Και πρέπει να το σκεφθείτε πάρα πολύ καλά πριν προχωρήσετε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πάντως αν νοµίζετε ότι µ’ αυτή την αυθαιρεσία εξυπηρετείτε και το Κοινοβούλιο
αλλά και το ήθος της Βουλής και την αισθητική της Βουλής, κάνετε λάθος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι της δηµοκρατίας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κυρία
Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φάµελλε, το
να µιλάτε εσείς εννιάµισι λεπτά και οι συνάδελφοί σας να µιλάνε
πέντε λεπτά είναι πρωτοφανές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έτσι είναι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα αναγκαζόµαστε να κλείνουµε το µικρόφωνο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προτιµώ να υπερασπίζοµαι τη δηµοκρατία επί της ουσίας …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε τώρα!
Ποια δηµοκρατία επί της ουσίας; Σας παρακαλώ! Εσείς θα µονοπωλήσετε την ιδέα της δηµοκρατίας; Δεν κατάλαβα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Βέβαια. Εσείς είσαστε οι υπερασπιστές
της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έτσι την εννοείτε
τη δηµοκρατία; Σας παρακαλώ. Έτσι εννοείτε τη δηµοκρατία;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ως πρόσωπο το προτιµώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Έχει κατοχυρωθεί αυτό µέσα στο
Κοινοβούλιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αρκετά.
Ορίστε, κυρία Βούλτεψη, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κοιτάξτε: Αναλογική δεν είναι αυτό που
εφαρµόσατε, κύριοι της Αντιπολίτευσης και κύριε Φάµελλε. Είναι
ένα νόθο σύστηµα, γιατί αν θέλατε αναλογική, θα πήγαινε αναλογικά. Ο πρώτος θα ήταν δήµαρχος και θα είχε όσους συµβούλους έβγαζε, ο δεύτερος θα ήταν δεύτερος, ο τρίτος θα ήταν
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τρίτος και θα είχε έναν αριθµό συµβούλων, για να µπορέσει να
συνεννοηθεί µε τον επόµενο. Εσείς τους πάτε σε µπαράζ πλειοψηφικό στον δεύτερο γύρο, γιατί απλώς θέλετε το µπάχαλο.
Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Έτσι βγαίνει ένας ο οποίος έχει έξι
συµβούλους και δεν είναι δήµαρχος αυτός που έχει είκοσι έξι.
Πώς θα το κάνουµε δηλαδή; Απλώς αυτό θέλετε να κάνετε. Είστε
«το κάνουµε και βλέπουµε». Αυτό είπατε και στην επιτροπή,
«αφήστε το να εφαρµοστεί και βλέπουµε, αφήστε να µπουν οι
µπαχαλάκηδες στα πανεπιστήµια και µετά βλέπουµε, αφήστε να
έρθουν ενάµισι εκατοµµύριο µετανάστες και µετά θα δούµε πώς
θα τους βγάλουµε, αφήστε µε τον Ποινικό Κώδικα να βγουν όλοι
οι εγκληµατίες έξω και µετά θα δούµε τι θα κάνουµε». Ναι αλλά
πολιτική είναι η τέχνη τού προβλέπειν. Εσείς, όµως, για πολιτική
ξέρετε µόνο την επαναστατική γυµναστική.
Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, θα ασχοληθώ σχεδόν αποκλειστικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, διότι αυτό που συµβαίνει
είναι ακατανόητο και αδιανόητο. Είναι ξεκάθαρο ότι γι’ αυτή την
επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υπάρχει ούτε
ίχνος πολιτικής επιρροής. Θυµάστε για ποια πρόσωπα µιλάµε
αυτή τη στιγµή; Μιλάµε για την κ. Θάνου, η οποία τέταρτη σε
σειρά αρχαιότητας διορίστηκε στις δύο τα ξηµερώµατα της 29ης
Ιουνίου του 2015, ενώ αφήσατε ακέφαλα όλα τα άλλα ανώτατα
δικαστήρια και βρέθηκε έτσι µόνη να γίνει Πρωθυπουργός στις
27 Αυγούστου του 2015, αφού προηγουµένως είχε επιχειρηµατολογήσει και µε επιστολή της που εξαπέλυσε στο εξωτερικό για
το περιεχόµενο του αποτελέσµατος του δηµοψηφίσµατος. Αυτό
δεν είναι πολιτικό; Δεν έλαβε θέση; Τους εξηγούσε και ποια ήταν
η βούληση του ελληνικού λαού. Είναι δουλειά αυτή του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου; Μήπως θυµάστε ότι όταν
αφυπηρέτησε –το ξέρετε- διορίστηκε αµέσως άµεση προϊσταµένη του νοµικού γραφείου του Πρωθυπουργού, αναµειγνυόταν,
έδινε συνεντεύξεις, ανακατώθηκε και στη σκευωρία της «NOVARTIS»;
Αλήθεια άλαλα τα χείλη των ασεβών, βλέπω. Από χθες που
πήγε στο αρχείο η δικογραφία για τον Σαµαρά, όλοι εκείνοι οι
οποίοι τα έβρισκαν όλα και έλεγαν ότι είναι το µεγαλύτερο σκάνδαλο, λέξη! Ο κ. Τσίπρας ανέβηκε στο Βήµα, λέξη! Δυο χρόνια
δεν κάνατε άλλη δουλειά, από το να µιλάτε για το δήθεν σκάνδαλο της «NOVARTIS». Και η κ. Θάνου είχε παρέµβει -και ιδού
για τα Πρακτικά που είχε παρέµβει τότε- και της είχε απαντήσει
η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και είχε πει ότι ήταν θεσµικά
ανεπίτρεπτη η παρέµβασή της, διότι είχε χαρακτηρίσει το σκάνδαλο της «NOVARTIS» ως µεγάλο σκάνδαλο και σε εύρος εµπλεκοµένων προσώπων.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η κ. Θάνου είχε παρέµβει σε αυτό. Είχε χαρακτηρίσει διάφορες υποθέσεις, δηλαδή είχε λάβει πολιτική θέση για όλα αυτά
και µετά απ’ όλα αυτά διορίστηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού
µε τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής
Χθες στην ακρόαση φορέων ρώτησα την κ. Θάνου το εξής:
«Πόσοι µετά την εφαρµογή αυτής της διάταξης θα αποχωρήσουν από την Επιτροπή Ανταγωνισµού;». Μου λέει: «Απ’ όσο γνωρίζω τέσσερις, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και δύο εισηγητές».
Δηλαδή τέσσερις µέσα σε αυτό το δήθεν ανεξάρτητο σώµα ήταν
άνθρωποι οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στο πρωθυπουργικό και σε
υπουργικά γραφεία, δηλαδή σε µια επιτροπή που δεν πρέπει να
έχει ίχνος πολιτικής επιρροής, τέσσερις άνθρωποι είχαν βολευτεί
και τακτοποιηθεί εκεί.
Ένα από αυτά τα πρόσωπα είχε εµπλακεί και στην υπόθεση
των αδειών των τηλεοπτικών. Τώρα θα πάει να εφαρµόσει ανταγωνισµό που είναι το κυρίως πεδίο στο οποίο αναπτύσσονται τα
θέµατα των τηλεοπτικών καναλιών, ένα πρόσωπο που ήταν σε
καίρια θέση τότε; Μου το ξεκαθάρισε ότι θα φύγουν τέσσερις.
Δεν είναι µόνο η κ. Θάνου. Άρα εσείς είχατε στήσει την Επιτροπή
Ανταγωνισµού.
Και το λέω αυτό, γιατί τώρα µας φέρατε µετά τη «NOVARTIS»,
για την οποία δεν µιλήσατε ξανά, καινούργιο θέµα, ότι τάχα η
Επιτροπή Ανταγωνισµού έψαχνε την εταιρεία «ΑΡΓΟΣ» του Μα-
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ρινάκη. Συγγνώµη αλλά αυτά είχαν λυθεί από την προηγούµενη
επιτροπή, που είχε επιβάλει πρόστιµα πολύ βαριά 150.000 ευρώ,
450.000 ευρώ σε εταιρείες διανοµής τύπου. Απλώς µετά αφού
βάλατε εσείς την κ. Θάνου, τότε εµφανίζεται και ο Υπουργός Οικονοµίας και θέλησε να ανακινήσει το θέµα και να υποβάλει νέο
αίτηµα, να ξανασχοληθεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποία ω
του θαύµατος ξαφνικά σε δύο µέρες ξεκίνησε ξανά την υπόθεση
αυτή της «ΑΡΓΟΣ», για την οποία έχει εκδώσει αποφάσεις και
είχαν εκδοθεί ήδη από τις 4 Ιουνίου. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κάποιο
τέτοιο θέµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα λέω όλα αυτά, για να τα ακούσει και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, που λέει ότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις
για τη µη ανεξαρτησία της επιτροπής. Συγγνώµη δεν νοµίζω να
χρειάζονται άλλες αποδείξεις, από το ότι τέσσερα πρόσωπα υπηρετούσαν σε υπουργικά γραφεία και είχαν αναµιχθεί σε υποθέσεις που δεν έπρεπε να έχουν αναµιχθεί, για να είναι στην
Επιτροπή του Ανταγωνισµού.
Σας δίνω εδώ, κύριε Πρόεδρε -και το καταθέτω στα Πρακτικάαπό την Επιτροπή Ανταγωνισµού όλη την υπόθεση της «ΑΡΓΟΣ»
που λέτε ότι θα τη διαλευκάνετε και είχε διαλευκανθεί µε την
προηγούµενη, του κ. Κυριτσάκη, διοίκηση.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελειώνω µε κάτι ακόµη. Στα χρόνια αυτά τα τελευταία -και
αυτό το ξέρει ο κ. Πολάκης πολύ καλά- και λόγω της κρίσης κ.λπ.
πολλοί γιατροί µας από τους πιο έµπειρους συµπλήρωσαν το
εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας τους και έπρεπε να αφυπηρετήσουν. Όλοι έφυγαν και έγιναν ανάρπαστοι από τον ιδιωτικό
τοµέα. Οι δε νέοι γιατροί µας που βγαίνουν από τα νοσοκοµεία,
γίνονται ανάρπαστοι από το εξωτερικό. Πήγε, λοιπόν, µια οµάδα
γιατρών στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και ζήτησε
για δύο χρόνια αυτοί που ήταν εξήντα επτά ετών, γιατί είχε αποψιλωθεί ο «Άγιος Σάββας» και όλα τα νοσοκοµεία µας κ.λπ., που
έχουν την εµπειρία, να πάρουν µια παράταση, να κάτσουν ένα,
δύο χρόνια µέχρι να δούµε τι θα κάνουµε. Η απάντηση που έλαβαν εξωδίκως ήταν: «Μα δεν το κάναµε για τη Θάνου που γύρευε
να µείνει ένα, δύο χρόνια παραπάνω Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου. Δεν µπορούµε να το κάνουµε». Δηλαδή η κ. Θάνου νίκησε
και τον καρκίνο, διότι αυτό που ζητούσαν οι γιατροί του «Αγίου
Σάββα» ήταν να περάσουµε ένα, δύο χρόνια για να µείνουµε εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία συνάδελφε,
έχετε περάσει τον χρόνο κατά δύο λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Νίκησε τον καρκίνο και έγινε το σαράκι σας, κύριε Πολάκη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το «εξωδίκως», δεν
ισχύει. Δεν µπορούµε να πετάµε τέτοια εδώ. Μπορώ να απαντήσω;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Να µη σου πω ονόµατα τώρα!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να µου πείτε! Γιατί εγώ απάντησα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Φίλος σου είναι!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει κανένα «εξωδίκως».
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Φίλος σου είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείτε στο Βήµα
ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Μετά θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης κ. Βιλιάρδο.
Ορίστε, κύριε Πλεύρη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
πολύ σηµαντικό στη Βουλή να γίνεται µια κουβέντα και για ιδεολογικά θέµατα. Λόγω του περιορισµένου του χρόνου και επειδή
εγώ θέλω να σεβαστώ τους συναδέλφους και να µιλήσουν οι περισσότεροι και θα προσπαθήσω να τον τηρήσω, θα έρθω αποκλειστικά στο άρθρο 64, που έχει να κάνει µε την ακαδηµαϊκή
ελευθερία.
Εδώ έχουν τεθεί σε επίπεδο κριτικής δύο επίπεδα. Το ένα επί-
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πεδο είναι το ιδεολογικό. Ποιο είναι το ιδεολογικό επίπεδο; Εγώ
το σέβοµαι απόλυτα, γιατί έχω µεγαλώσει σε ένα οικογενειακό
περιβάλλον, που είχε τελείως διαφορετικές αντιλήψεις σε αυτό
το κοµµάτι και έχω µεγάλη ευαισθησία, όσο κι αν κάποιοι δεν θέλετε να το πιστέψετε. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι έχουν ευαισθησία
στο θέµα του ασύλου.
Πάµε, λοιπόν, στο ιδεολογικό κοµµάτι. Πράγµατι, το 1981, στα
έξι, επτά χρόνια µετά την πτώση της δικτατορίας, ήταν λογικό να
γίνεται µια κουβέντα ότι πρέπει να υπάρχουν χώροι που να έχουν
αυξηµένη προστασία.
Διότι υπήρχε, αν θέλετε, ακόµα και σε εκείνη την περίοδο µια
ανασφάλεια ή καχυποψία απέναντι στον κρατικό µηχανισµό.
Μπορούµε να πούµε σοβαρά τώρα ότι το 2019 θεωρούµε πως
σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν µπορούµε να εκφράσουµε
ιδέες και αντιλήψεις και χρειάζονται κάποιοι χώροι, οι οποίοι
έχουν ανάγκη µεγαλύτερης αυξηµένης προστασίας;
Επειδή άκουσα συναδέλφους εδώ πέρα του ΣΥΡΙΣΑ: και εµείς
περάσαµε από ελληνικό πανεπιστήµιο και κάναµε πτυχίο, µεταπτυχιακό και διδακτορικό. Και φαντάζοµαι ότι συµφωνείτε όλοι
ότι ενώ έχω διδακτορικό στη Νοµική Σχολή δεν µπορώ να µπω
στη Νοµική Σχολή, διότι αυτή τη στιγµή άµα πάω να µιλήσω στη
Νοµική Σχολή, κινδυνεύει η σωµατική µου ακεραιότητα.
Τι έρχεται, λοιπόν, και λέει αυτό το άρθρο; Άρα, στο ιδεολογικό κοµµάτι θα µπορούσαµε να συζητήσουµε σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά το 2019 να λέµε ότι στην Ελληνική Δηµοκρατία
χρειάζονται χώροι αυξηµένης προστασίας ως προς την έκφραση
των ιδεών, µε συγχωρείτε, είναι προσβολή για όλους µας, γιατί
σηµαίνει ότι δεν έχουµε διασφαλίσει τέτοιους χώρους σε όλη την
ελληνική επικράτεια. Τι λέει; Τι αλλαγή κάνει στην παράγραφο 3;
Εντός των χώρων των ΑΕΙ οι αρµόδιες αρχές ασκούν όλες τις
κατά το νόµο αρµοδιότητές τους, συµπεριλαµβανοµένης της
επέµβασης, λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Πού παραβιάζεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία; Ξεκάθαρα µιλάει για αξιόποινες
πράξεις. Άκουσα την αξιότιµη συνάδελφο από το ΣΥΡΙΖΑ, που
είπε ότι λέει ο Υπουργός ψέµατα, γιατί για τα κακουργήµατα
πράγµατι µπαίνει η αστυνοµία. Μόνο τα κακουργήµατα είναι;
Τι γίνεται στην περίπτωση ενός σοβαρού πληµµελήµατος; Δηλαδή, σας λέω ότι η κατοχή εκρηκτικών υλών µε τον νέο Ποινικό
Κώδικα είναι πληµµέληµα. Αν αυτή τη στιγµή, λοιπόν, πάρουν την
αστυνοµία και τους πουν: «Μέσα στο Πολυτεχνείο είναι τριακόσιες µολότοφ και δύο εκρηκτικοί µηχανισµοί», θεωρούµε λογικό
να πρέπει η αστυνοµία να µπει σε µία συνεννόηση µε τις πρυτανικές αρχές; Και αν οι πρυτανικές αρχές είτε από φόβο είτε από
αβελτηρία είτε από οποιαδήποτε κατεύθυνση, δεν δώσουν εντολή, δεν θα πει µπορεί να µπει η αστυνοµία;
Αν αυτή τη στιγµή, γίνονται επεισόδια και πετιούνται µολότοφ
και τους κυνηγούν οι αστυνοµικοί, σας φαίνεται λογικό ο άλλος
µε το που πατήσει το πεζοδρόµιο και µπει µέσα να σταµατάει
ξαφνικά το κράτος δικαίου και να µην µπορεί να κάνει σύλληψη
για πληµµέληµα;
Είναι σηµαντικό, στις εγκληµατικές πράξεις να υπάρχει απόλυτη αποδοχή πως θέλουµε ό,τι εφαρµόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια, να εφαρµόζεται και µέσα στα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, ό,τι γίνεται σε οποιονδήποτε δηµόσιο χώρο, να γίνεται
και στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τότε ναι, θα προασπίσουµε το
άσυλο των ιδεών.
Διότι ξέρετε τι γίνεται τώρα; Άκουσα τον κ. Πολάκη µε µεγάλη
προσοχή στην επιτροπή -δεν είµαι µέλος, αλλά τον έβλεπα- που
είπε ότι στην πραγµατικότητα, µέσα σε αυτούς τους χώρους,
έχουν µπολιαστεί άτοµα, έχουν µπολιαστεί ιδέες και αυτά όλα.
Αντίστοιχα, όµως, θα σας πω ότι µέσα σε αυτούς τους χώρους
υπήρχαν και µειοψηφίες, που κυριαρχούσαν, στο όνοµα του πανεπιστηµιακού ασύλου, διότι οι φοιτητές έκαναν εκλογές όλο
αυτό το διάστηµα και ξέρουµε τα αποτελέσµατα. Όµως, όλως
τυχαίως, υπήρχαν µειοψηφίες, που πολλές φορές δεν ήταν και
της εκπαιδευτικής κοινότητας, που κατάφεραν, λόγω της δύναµης και της βίας, να επιβάλλονται µέσα στους φοιτητές. Μέσα
εκεί, δυστυχώς, µπήκαν και ποινικοί. Δεν λέω αναγκαστικά ότι
αυτοί ήταν οι ποινικοί, αλλά µπήκαν και ποινικοί. Και δεν αναφέροµαι µόνο στο παρεµπόριο, που είναι ένα πλαίσιο, που δεν µπορεί να µπει, αλλά µπήκαν και σκληροί ποινικοί. Και γι’ αυτό
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βλέπετε ότι σε χώρους πανεπιστηµίων πλησίον υπάρχει και η εγκληµατικότητα, που έχει να κάνει µε ναρκωτικά και οτιδήποτε.
Το ιδεολογικό, όµως, κοµµάτι, που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ -και αυτή
είναι η πραγµατικότητα- είναι ότι για πρώτη φορά, πάει να δηµιουργηθεί µέσα στα πανεπιστήµια µία δύναµη, ώστε να µην µπορούν να επιβάλλονται αυτές οι µειοψηφίες, να υπάρχει ένα
κράτος δικαίου συνολικό σε αυτούς τους ανθρώπους και να µην
µπορούν κάποιοι, λίγοι, στο όνοµά ότι δεν µπορεί να µπουν οι αντίπαλοί τους, δεν µπορεί να µπει αυτός που δεν µου αρέσει ο
λόγος του, γιατί ξέρω ότι ανά πάσα στιγµή, θα έχω τη δύναµη να
τον χτυπήσω, να κάνω οτιδήποτε και να µην µπορεί να µιλήσει.
Και προκαλώ, Έλληνες Βουλευτές, να πάµε να µιλήσουµε στις
µεγάλες σχολές, που έχουν πρόβληµα µε το άσυλο. Δεν µπορούµε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι, που το 2020 πρέπει να ξεπεραστεί.
Και για να είµαι συνεπής σε αυτό το οποίο είπα στην αρχή, κλείνω
την οµιλία µου και πραγµατικά, δεν υπάρχει πλέον ιδεολογικό
θέµα. Υπάρχει θέµα εφαρµογής της νοµιµότητας σε όλον τον
χώρο της ελληνικής επικράτειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να σας ενηµερώσω ότι οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής, κατέθεσαν ονοµαστική ψηφοφορία για το
άρθρο 64 του σχεδίου νόµου. Συνεπώς, όλοι οι εισηγητές και οι
Βουλευτές από εδώ και πέρα µπορούν αν θέλουν, όταν τους
δοθεί ο λόγος, να ασχοληθούν µε το άρθρο 64.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Βιλιάρδο, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πότε θα γίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε δίκιο, κύριε
Τζαβάρα. Θα αποφασιστεί από τον Πρόεδρο και σε συνεννόηση
µε τις κοινοβουλευτικές οµάδες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε υπόψη σας,
κύριε Βιλιάρδο, ότι, επειδή µίλησε ο Αρχηγός σας, θα έχετε έξι
λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Θα πάρω και το χρόνο της τριτολογίας µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν προβλέπεται,
αλλά θα υπάρξει µια ανοχή. Το άρθρο 110 δεν το προβλέπει,
αλλά εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει µια ανοχή.
Με την έγκριση του Σώµατος θα πάµε σήµερα µέχρι τη 01:00’,
γιατί είναι πάρα πολλοί οι οµιλητές και αύριο θα ξεκινήσουµε στις
9:30’ αντί στις 10:00’.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ζητάω
τον λόγο εδώ και τριάντα-σαράντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Τζανακόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προσπαθούµε από το πρωί
να συνεννοηθούµε. Υπάρχει µια δυσκολία απ’ ό,τι φαίνεται. Εν
πάση περιπτώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τι δυσκολία υπάρχει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ζητάω τον λόγο εδώ
και ενάµισι λεπτό. Έχω σηκώσει το χέρι µου πέντε φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κατατέθηκε τώρα
η ονοµαστική ψηφοφορία. Το Προεδρείο οφείλει να την ανακοινώσει και να σας πει ότι θα αποφασιστεί αργότερα ο χρόνος που
θα συζητηθεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στα µέσα Αυγούστου και
έτσι όπως έχετε επιλέξει να προχωρήσετε στο νοµοθετικό έργο,
δεν υπάρχει κανένας λόγος να τσακωνόµαστε.
Σας λέω, πολύ απλά, ότι σας έκανα πριν από µιάµιση ώρα περίπου µια πρόταση, για να µπορέσει να συγκροτηθεί ο κατάλογος των οµιλητών µε έναν τρόπο που να ευνοεί την ανταλλαγή
επιχειρηµάτων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας το εξήγησα
αυτό. Δυο φορές το έχω πει και σε εσάς και στον συνάδελφό
σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επιλέξατε να αγνοήσετε
την πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχει λήξει το
θέµα αυτό. Γινόταν κατ’ επανάληψη και επί των ηµερών σας. Δεν
υπάρχουν ηλεκτρονικές κάρτες. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είµαστε
θαυµατοποιοί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε ή δεν έχω τον λόγο;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μα, όταν είναι στο Βήµα οµιλητής, δεν
επιτρέπεται, βρε παιδί µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας εξήγησα.
Υπάρχει η αρρυθµία αυτή. Σε δέκα µέρες θα είναι έτοιµες οι ηλεκτρονικές κάρτες. Μετά τις διακοπές, δεν θα υπάρχει πρόβληµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω τον λόγο ή δεν έχω
τον λόγο; Να περιµένω να τελειώσει ο οµιλητής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μα, λέτε το ίδιο
πράγµα.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος φάνηκε καθαρά πως η Νέα Δηµοκρατία, θεωρώντας πως ξεπλύθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης
ότι οι Έλληνες πείστηκαν πως δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο
κόµµα της και στα καταστροφικά µνηµόνια, προσπάθησε να εκµεταλλευθεί την ευκαιρία. Πώς; Με την υπερσυγκέντρωση εξουσιών στην ίδια, που αποφασίζει πλέον και διατάζει, όπως
διαπιστώνεται µε τον καταιγισµό των νοµοσχεδίων, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς φυσικά, να υπάρχει κανένας
λόγος, µε εξαίρεση ίσως το φορολογικό. Κυρίως όµως µεταφέρει δεκάδες εξουσίες στον Πρωθυπουργό, που µετατρέπεται κυριολεκτικά σε έναν αιρετό µονάρχη, µε ένα Υπουργικό
Συµβούλιο, το οποίο προίκισε µε πρωτοφανή προνόµια. Κάτι ανάλογο προσπαθεί να προωθήσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση, για
να εκµεταλλευθεί τα συγκυριακά εκλογικά αποτελέσµατα αυτών,
που εξέλεξε µε την υπερσυγκέντρωση εξουσίας στους δικούς
της δηµάρχους.
Έτσι, αντί να προωθήσει ένα κράτος δικαίου προωθεί ένα κράτος εν κράτει. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για
την Ελλάδα, ειδικά επειδή έχει µετατραπεί σε αποικία χρέους των
ξένων, γεγονός που σηµαίνει πως η µεγαλύτερη αυτή εξουσία
µεταβιβάζεται αυτόµατα στους ξένους, σε αυτούς, που συνεχώς
εκβιάζουν την Ελλάδα, όπως πρόσφατα µε το εθνικό έργο της
ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αττικής µε την Κρήτη. Εν προκειµένω, θέλουν να µας επιβάλουν µια κοινοπραξία µε έδρα την
Κύπρο, αντί του φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ», που είχε συστήσει η θυγατρική της ΔΕΗ, ο ΑΔΜΗΕ.
Πρόκειται για µια δηµόσια επιχείρηση, που απαξιώνεται συνεχώς µε τις απαράδεκτες δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη, για τις
οποίες έχουµε καταθέσει λεπτοµερή ερώτηση. Εάν δεν το κάνουµε, µας απειλούν µε απώλεια των κοινοτικών κονδυλίων
ύψους 335 εκατοµµυρίων ευρώ, γνωρίζοντας πόσο σηµαντικό
είναι το εγχείρηµα για την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια αντισυνταγµατικής παραχάραξης της βούλησης των πολιτών. Στόχος της είναι
να αποκτήσουν πλήρη και απόλυτη εξουσία οι δήµαρχοι και οι
περιφερειάρχες της Νέας Δηµοκρατίας, ακυρώνοντας, επί της
ουσίας, την απλή αναλογική, που εµείς ως Ελληνική Λύση υποστηρίζουµε. Πρόκειται για µια εκλογική διαδικασία, µε την οποία
έγινε η ανάδειξη των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων.
Ταυτόχρονα, η Νέα Δηµοκρατία προπαγανδίζει, ισχυριζόµενη
πως ο νέος θεσµός απέτυχε, ενώ ακόµα δεν άρχισε να εφαρµόζεται. Δυστυχώς, φαίνεται πως θεωρεί τους πολίτες ανώριµους. Παραµένοντας, λοιπόν, πιστή στην ακραία νεοφιλελεύθερη ιδεολογία
της και στην κληρονοµική, οικογενειοκρατική αντίληψη της, δεν
θέλει να τους παρέχει, έστω τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στις
δηµοκρατικές διαδικασίες της απλής αναλογικής, µε τις οποίες
αναλαµβάνονται ατοµικές ευθύνες από τους πολίτες.
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Όλοι γνωρίζουµε, όµως, πως το καθεστώς που θέλει να επαναφέρει η Νέα Δηµοκρατία, είναι αυτό ακριβώς που χρεοκόπησε
όλους τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και που
αποµάκρυνε από την τοπική αυτοδιοίκηση τους ικανούς πολίτες
των τοπικών κοινωνιών, αφού επικρατούσε πάντα η άποψη και η
αρχή του ενός ανδρός, αυτή ακριβώς που µεγιστοποίησε χθες η
Νέα Δηµοκρατία µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου για το επιτελικό
κράτος. Και δεν πρέπει να ξεχνάµε πως το συγκεκριµένο κόµµα
υπερχρέωσε την Ελλάδα το 2009, εκτοξεύοντας κυρίως τις δηµόσιες δαπάνες.
Έτσι µε τέτοιες αντιδηµοκρατικές µεθοδεύσεις δεν απελευθερώνεται η συλλογική ενέργεια των πολιτών, µε τη βοήθεια της
οποίας το έθνος µας θα µπορούσε να πετύχει κυριολεκτικά θαύµατα.
Περαιτέρω, στα άρθρα 19 έως 41 διαβάζουµε για τη σύσταση,
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µιας υπερµεγέθους
υπηρεσίας µε σωρεία τµηµάτων και διευθύνσεων, που δεν έχουν
καµµία σχέση µε την ψηφιακή εποχή, µε την απλοποίηση των διαδικασιών, µε την ευελιξία της διοίκησης και µε τη συµµετοχή του
ίδιου πολίτη στις διαδικασίες της καθηµερινότητάς του, αλλά και
της γενικότερης πολιτικής.
Ειδικά στο άρθρο 27, παράγραφος 4 για την ανοιχτή διακυβέρνηση, δεν βλέπουµε πουθενά να ιδρύεται κάποια διεύθυνση,
η οποία θα έχει ως αποστολή της να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις νοµοθέτησης και διακυβέρνησης της χώρας, µε τη συµµετοχή της βούλησης των πολιτών, µέσω της ψηφιακής
τεχνολογίας. Μιλάµε, δηλαδή, για την απλοποίηση της ψηφιακής
άµεσης δηµοκρατίας. Είναι κάτι, που έχει στο πρόγραµµά της η
Ελληνική Λύση, όπου αναφέρει πως η σύγχρονη τεχνολογία θα
χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση της δηµοκρατίας µε την άµεση
συµµετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία και στη λήψη
αποφάσεων.
Είναι ένα βήµα, που θα έθετε την Ελλάδα στην πρώτη γραµµή
του παγκόσµιου ενδιαφέροντος και στην πρωτοπορία του αγώνα
για την καλυτέρευση της δηµοκρατίας στις σύγχρονες πολυπληθείς κοινωνίες, ενάντια στην επικράτηση της ακραίας νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης.
Σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο, η νοµοθετική κατοχύρωσή του στην Ελλάδα αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία, επειδή
δεν συναντάται σε κανένα σχεδόν σύγχρονο πολιτισµένο κράτος.
Στην Ελλάδα ειδικά, το άρθρο 16, παράγραφος 1 του Συντάγµατος κατοχυρώνει απόλυτα την ακαδηµαϊκή ελευθερία και την
ελεύθερη ανάπτυξη των νέων ιδεών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είµαστε, λοιπόν, υπέρ του πανεπιστηµιακού ασύλου, όπως
προβλέπεται στο Σύνταγµα και ρυθµίζεται στις δύο πρώτες παραγράφους του παρόντος νοµοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, είµαστε κατά του ασύλου της ανοµίας εντός των πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων και εναντίον της δια της βίας επιβολής της µίας άποψης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Εντούτοις, δεν πρέπει να µείνουµε µόνο σε αυτά που προτείνει
η Νέα Δηµοκρατία. Θα πρέπει, δηλαδή, να υπάρχουν αυστηρότερα µέτρα για τα εγκλήµατα που τελούνται εντός των χώρων
των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, όπου καταθέσαµε µία ανάλογη
τροπολογία.
Συνεχίζοντας, το άρθρο 72, περί µείωσης του ετήσιου επιτοκίου επιβάρυνσης ρυθµισµένων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δεν είναι ξεκάθαρο και εξαρτάται κάθε φορά
αν θα υπάρχει µείωση του επιτοκίου. Εν προκειµένω, πιστεύουµε
πως θα πρέπει να ρυθµιστεί µόνο η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου, χωρίς προσαυξήσεις, πρόστιµα και τόκους.
Όσον αφορά δε, τις διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
άρθρα 95 έως 100, αυτό που έχει σηµασία είναι να θεσµοθετηθεί
η επιτάχυνση της έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων, αφού
είναι κάτι που εµποδίζει, σε µεγάλο βαθµό, τη λειτουργία της οικονοµίας µας, η οποία είναι αυτό που οφείλει να µας ενδιαφέρει
πρωτίστως.
Κλείνοντας, δεν χρειαζόµαστε επιτελικό κράτος και επιτελική
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τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που χρειαζόµαστε, είναι ένα σχέδιο
για την οικονοµία, ένα δικό µας σχέδιο. Αυτό που χρειαζόµαστε
είναι ανάπτυξη, αφού χωρίς ανάπτυξη δεν θα λύσουµε κανένα
απολύτως πρόβληµα των Ελλήνων, ανάπτυξη, όµως, µε εγχώριες
επενδύσεις που υπερέβαιναν ανέκαθεν το 20% του ΑΕΠ µας,
έναντι κάτω του 2% των ξένων τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Καταθέτω το συγκριτικό γράφηµα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βιλιάρδο, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θυµίζουµε εδώ, πως σύµφωνα µε µία πρόσφατη µελέτη, οι εγχώριες επιχειρήσεις, που επιβίωσαν, µείωσαν µεν τα έξοδά τους
κατά 11%, αλλά τις επενδύσεις τους κατά 57%, ενώ σήµερα, το
26% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ζόµπι, ζωντανές-νεκρές
δηλαδή, µε δάνεια 15 δισεκατοµµυρίων και µε οφειλές της τάξεως των 10 δισεκατοµµυρίων.
Δεν χρειαζόµαστε, βέβαια, απλά επενδύσεις, αλλά αειφόρες
επενδύσεις. Τέτοιες, δηλαδή, που δεν θα θυσιάζουν το µέλλον
των παιδιών µας στο παρόν και στο βωµό του χρέους, όπως πιστεύουµε για το Ελληνικό, αλλά θα είναι κοινωνικά και διαχρονικά δίκαιες, σε σχέση µε τις εισοδηµατικές τάξεις και µε όλες
τις γενιές των Ελλήνων.
Για να τα καταφέρουµε, πρέπει να προηγηθούν οι δηµόσιες
επενδύσεις, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ζήτηση και να ακολουθήσουν οι ιδιωτικές. Καµµία χώρα, άλλωστε, ποτέ στον κόσµο
δεν τα κατάφερε να ξεφύγει από µία τέτοια παγίδα, χωρίς δηµόσιες επενδύσεις.
Πρέπει, επίσης, να σταµατήσει το ξεπούληµα των δηµοσίων
επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται για τη ΔΕΗ, σύµφωνα µε τις
δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη. Ελπίζουµε δε, να µην ακολουθήσουν
τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», µε κριτήριο την αντικατάσταση της
επιτυχηµένης ηγεσίας τους, από µία που απέτυχε προηγουµένως, αφού θα επρόκειτο για ένα ακόµη µεγαλύτερο έγκληµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Τζανακόπουλος έχει
ζητήσει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, θέλω
να ενηµερώσω ότι µε βάση το άρθρο 72 του Κανονισµού της
Βουλής, δεκαπέντε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουν την αίτηση για τη διενέργεια ψηφοφορίας µε ονοµαστική κλήση, επί
των άρθρων 1 έως 16 του σχεδίου νόµου, τα άρθρα 64 και 65 και
το άρθρο 101 στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Να την καταθέσετε.
Σε σχέση τώρα µε την ερώτηση που έγινε, κατ’ αρχήν δεν
υπάρχει δυνατότητα να κάνουµε εναλλαγές. Αν δείτε τον κατάλογο, έχει φθάσει στο νούµερο εκατόν είκοσι επτά και έως αυτή
τη στιγµή έχουν µιλήσει στην ουσία δεκαέξι συνάδελφοι, οπότε
σήµερα θα πάµε µέχρι τη µία το βράδυ.
Σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο, θα κάνουµε µία προσπάθεια
η ονοµαστική ψηφοφορία -εσείς ρωτήσατε νοµίζω, κύριε Τζαβάρα- να γίνει λίγο µετά τις 15.00 αύριο. Θα κάνουµε µία προσπάθεια.
Αυτό σηµαίνει, όµως, ότι θα πρέπει ο καθένας να κρατάει τον
χρόνο του, γιατί αν ξεπερνάµε τον χρόνο µας και αφαιρούµε
στην ουσία οµιλητές και είναι, τέλος πάντων, εις βάρος των επόµενων.
Ο κ. Βασίλειος-Νικόλαος Υψηλάντης, από τη Νέα Δηµοκρατία,
έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι δεν περίµενα σε αυτό το Κοινοβούλιο να
υπάρχει υφαρπαγή χρόνου πέντε λεπτών, χωρίς να υπάρχει επίσης σεβασµός στις υποδείξεις για τήρηση του χρόνου από το
Προεδρείο και χωρίς να υπάρχει σεβασµός στους Βουλευτές.
Ήµουν Βουλευτής την περίοδο 2012-2015, όταν δυστυχώς τέτοιες τακτικές δεν εφαίνοντο από συναδέλφους του δηµοκρατι-
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κού τόξου, αλλά δυστυχώς, από Βουλευτές του µορφώµατος,
που καθόταν εκεί πάνω δεξιά.
Θεωρώ, λοιπόν, όταν εµείς εδώ συζητάµε για τη δηµοκρατία,
για την τήρηση των συνταγµατικών αρχών κ.λπ., θα πρέπει πρώτον να τηρούµε τον Κανονισµό της Βουλής, που είναι αυτός ο
οποίος διέπει τις σωστές εργασίες, τις δηµοκρατικές εργασίες
και τις λειτουργίες της Βουλής των Ελλήνων.
Την ελληνική παθογένεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
καταταλαιπωρεί από συστάσεώς µας το κράτος -η αρνητικότητα,
η αναβλητικότητα, η αποφυγή να αντιµετωπίσουµε ρεαλιστικά
προβλήµατα κατάµατα και να δίνουµε τις πρέπουσες απαντήσεις- η Αντιπολίτευση σήµερα υπηρετεί µε τις θέσεις της, όχι
µόνο κατά τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου, αλλά και ως πυρήνα της πολιτικής της, που την εµφανίζει από τις πρώτες κιόλας
ηµέρες εδώ, στη νέα Βουλή. Ευτύχηµα, βέβαια, είναι ότι ακριβώς
την ίδια στάση έδειχνε και ως κυβέρνηση και τη στάση αυτή κατεδίκασε ο ελληνικός λαός, στέλνοντάς την στην Αντιπολίτευση.
Είναι καλό να µην καταλαβαίνεις από τα λάθη σου και να τα συνεχίζεις.
Τι επιστρατεύει, όµως, την προσέγγισή της αυτή; Τα γνωστά
εργαλεία. Επίκληση δήθεν, αντισυνταγµατικότητας διατάξεων,
θεσµική παρακµή -ακούστηκε εδώ-, επινοήσεις µεθοδεύσεων
στα νόµιµα αιτήµατα της ελληνικής δικαιοσύνης και άλλα τέτοια
παρόµοια, που από τη µια δείχνουν τη διάθεση της Αντιπολίτευσης να βάλουν φρένο στη γρήγορη διόρθωση καταστάσεων που
θέλουν να ανακόψουν κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού του
κράτους και της διοίκησης και από την άλλη να προκαλέσουν εντυπώσεις για επηρεασµό της κοινής γνώµης, των Ελλήνων πολιτών.
Τι απαντά η Κυβέρνηση; Γρήγορα και µε την πρέπουσα δηµοκρατική ευαισθησία και σεβασµό, εν προκειµένω, σε αυτό εδώ
το νοµοσχέδιο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, µε την οποία άλλωστε
συµπλέει σε θέσεις, απαντά µε τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού, λόγω των ατόπων που δηµιούργησε το έκτρωµα αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, που λέγεται
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».
Όσον αφορά τα ζητήµατα της λειτουργίας των τοπικών και περιφερειακών αρχών και οργάνων, επιλέγεται µε τη δηµοκρατική
τροποποίηση του νόµου. Νόµος, µαθαίναµε στη Νοµική Σχολή,
αντικαθιστά νόµο. Με τη δηµοκρατική, λοιπόν, τροποποίηση του
νόµου, την αλλαγή του, αρχικά µε ενθάρρυνση των διαδηµοτικών
παραταξιακών συνεργασιών, και στην περίπτωση της µη εξεύρεσης συµφωνίας µε την τυχόν υιοθέτηση πρότασης των µειοψηφιών και ως έσχατο µέσο την απόφαση από τις προβλεπόµενες,
κατά τον νόµο, επιτροπές.
Επισηµαίνεται ότι οι αλλαγές αυτές αφορούν στο σύνολό τους
προβλήµατα, που υπάρχουν εν όψει της εγκατάστασης των νέων
δηµοτικών αρχών, που πρέπει να λειτουργήσουν, για να µπορέσει να προχωρήσει η τοπική αυτοδιοίκηση στις µεγάλες τις αποφάσεις.
Δεν προλαβαίνω να µιλήσω -όπως ήθελα- για το πανεπιστηµιακό άσυλο. Ως πατέρας φοιτητών, όµως, θέλω να δηλώσω
εδώ, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι δεν είµαι υπερήφανος για τα
πανεπιστήµια και για την εικόνα αυτή, την οποία παρουσιάζουν
σήµερα πολλά ελληνικά πανεπιστήµια και σχολές ούτε µε τις
εστίες της παραβατικότητας που υπάρχουν εκεί. Νοµίζω ότι η
διάταξη αυτή προστατεύει το άσυλο, αλλά δεν δίνει άσυλο στην
ανοµία.
Δεν είναι εδώ ο κύριος Υφυπουργός Εσωτερικών. Υπάρχει µία
διάταξη, η οποία έχει εισαχθεί ειδικά για τις αστικές εταιρείες µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχω µιλήσει γι’ αυτό και στην επιτροπή. Αφορά µία δοµή Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο και στα
Δωδεκάνησα πολύ σηµαντική, η οποία εδώ και δεκαετίες έχει
υπηρετήσει τα µέγιστα στην αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών µε µεγάλη επιτυχία. Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα στο
άρθρο 5 παράγραφος 16 του νοµοσχεδίου να µπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν αυτές οι εταιρείες.
Έχει γίνει, κύριε Υπουργέ, ένα λάθος σε µία ηµεροµηνία. Η
ισχύς των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου να αρχίζει από
την 1η Ιανουαρίου του 2018. Επίσης, παρακαλώ για την αντικατάσταση ενός όρου αδόκιµου νοµικά. Εκεί που αναφέρει «οι εται-
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ρείες, οι οποίες τελούν σε εκκαθάριση» δεν ανακαλείται η εκκαθάριση, αλλά αναβιώνουν. Παρακαλώ, την αντικατάσταση, λοιπόν, της λέξης «εκκαθάριση» µε τη λέξη «αναβίωση», που είναι
και ο νοµικά ορθός όρος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για το ένα λεπτό καθυστέρησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει τώρα ο κ.
Κεγκέρογλου. Στον κ. Κέγκέρογλου θα είµαι πιο ανεκτικός, γιατί
ήταν ένας από τους πέντε, που δεν µίλησαν χθες, διότι διεκόπη
ξαφνικά.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κι έξι λεπτά να βάλετε, είµαστε
εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Επειδή θα πάω στην
Κρήτη την άλλη εβδοµάδα, θέλω να έχω συµµάχους!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σε αντίθεση µε τη συντηρητική αντίληψη για το συγκεντρωτικό
κράτος που υπηρέτησε η Νέα Δηµοκρατία µε συνέπεια στη Μεταπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ έθεσε την τοπική αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο της πολιτικής ως ένα από τα τρία βάθρα της
δηµοκρατίας, την χειραφέτησε µαζί µε τα συλλογικά της όργανα
και δροµολόγησε τον µετασχηµατισµό του κράτους.
Με τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» επανασχεδιάστηκαν τα επίπεδα διακυβέρνησης µε ριζική ανακατανοµή των
αρµοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση
Α’ και Β’ Βαθµού. Το τοπίο άλλαξε ριζικά. Από τους πενήντα
πέντε κρατικούς νοµάρχες µεταβήκαµε στις δεκατρείς αιρετές
περιφέρειες, µε κυρίαρχο ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Από τις έξι χιλιάδες κοινότητες χωρίς προσωπικό, πόρους και
αρµοδιότητες περάσαµε σε χίλιους και στη συνέχεια σε τριακόσιους τριάντα ισχυρούς δήµους, που µπορούν να υπηρετήσουν
τις πόλεις, τους πολίτες και να ικανοποιήσουν τις κοινωνικές
ανάγκες των ανθρώπων, τους οποίους εκπροσωπούν.
Ταυτόχρονα, υπήρξε µεγάλη µεταφορά κεντρικής εξουσίας
στις αποκεντρωµένες δοµές, αλλά και στις ανεξάρτητες αρχές,
που ιδρύθηκαν. Το ΑΣΕΠ, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, ο Συνήγορος του Πολίτη, η
ΑΔΑΕ, η ΡΑΕ, η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών αποτελούν επιτυχή
παραδείγµατα µεταρρύθµισης παρά την ασέβεια εκ δεξιών και
εξ ευωνύµων.
Σε αυτή την κοσµογονία προοδευτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεω,ν που έφερε το ΠΑΣΟΚ για να δηµιουργηθεί το σύγχρονο
ελληνικό κράτος, είχε πάντα απέναντι τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά
όχι µόνο. Η παραδοσιακή Αριστερά µε τις διάφορες εκδοχές της
πιστή, στη λογική του κρατισµού, όταν δεν λαΐκιζε, ποιούσε την
νήσσαν.
Ακόµη και µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που υλοποιούσε την αδήριτη
ανάγκη προκειµένου να ανασυσταθεί το κράτος για να αντιµετωπίσει την πολύπλευρη κρίση µε αναπτυξιακή και παραγωγική
αναδιάρθρωση, αλλά και µε διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής,
ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί ιδεών και προτάσεων, κατέθεσε τον µέγιστο λαϊκισµό για το χωροταξικό, ξεπερνώντας τη Νέα Δηµοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από οκτώ χρόνια εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» έπρεπε να γίνει µια ψύχραιµη αξιολόγηση και να βελτιώσουµε τον θεσµό εκεί που αποδείχτηκε ότι
έπασχε, στην προοπτική της προαγωγής του για την επόµενη δεκαετία, αξιοποιώντας βέβαια, πάντα και τις νέες τεχνολογίες, τις
νέες µεγάλες δυνατότητες που µας δίνει η τέταρτη βιοµηχανική
επανάσταση.
Αντί αυτών, ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» ναρκοθέτησε τις
δυνατότητες της αυτοδιοίκησης να διαχειριστεί αποτελεσµατικά
τις αρµοδιότητες, που ήδη είχε, για τις τοπικές υποθέσεις και την
περιφερειακή ανάπτυξη. Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» έδωσε εκ των προτέρων στη Νέα Δηµοκρατία το άλλοθι που θα αναζητούσε, για να
προχωρήσει στην αντιµεταρρύθµιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ούτε
παραγγελιά να το είχε η Νέα Δηµοκρατία και ο Μητσοτάκης!
Σε πρώτη φάση στήνουν ένα συγκεντρωτικό σύστηµα διοίκησης εντός της αυτοδιοίκησης µε αφαίρεση αρµοδιοτήτων από
τα συλλογικά όργανα. Σε δεύτερη φάση, θα έχουµε επαναφορά
αρµοδιοτήτων και εξουσίας της αυτοδιοίκησης στο κεντρικό κρά-
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τος. Άλλωστε, µε το χθεσινό νοµοσχέδιο προχωρεί η Κυβέρνηση
στην επανασυγκέντρωση της εξουσίας στο κεντρικό κράτος, το
οποίο κατ’ επίφαση ονοµάζει επιτελικό. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χθες τον Σούτσο, τον παραπέµπω στις σηµερινές
γελοιογραφίες της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», του Μακρή και του Πετρουλάκη, που δίνουν απάντηση.
Το µπάχαλο του ΣΥΡΙΖΑ δεν διορθώνεται µε τα τερατουργήµατα της Νέας Δηµοκρατίας, κύριοι Υπουργοί. Η προσπάθεια
των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να αντιπολιτευτούν τη Νέα Δηµοκρατία στα πεδία που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έκανε χειρότερα,
όπως η υπερδιόγκωση του κεντρικού κράτους, µόνο θυµηδία
προκαλεί δύο µέρες τώρα.
Στο ίδιο µοτίβο και η παρέµβαση του κ. Τσίπρα, ο οποίος δεν
τοποθετήθηκε επί του σκληρού πυρήνα της πολιτικής της Νέας
Δηµοκρατίας, που αφορά το υπερσυγκεντρωτικό κράτος που
στήνει, αλλά επικέντρωσε την κριτική του µόνο στη στελέχωσή
του. Αυτό είναι απόρροια των αντιλήψεων Νέας Δηµοκρατίας και
ΣΥΡΙΖΑ, που συγκλίνουν στο συγκεντρωτικό κράτος από άλλες
οπτικές.
Διαφωνούν, αλλά µόνο για το ποιοι θα είναι οι εγκάθετοι µετά
την ανακατάληψη των θερινών ανακτόρων. «Θάνου» ο ένας, «Κυριτσάκης» ο άλλος. Κάποιος φώναξε από τα ορεινά του ΣΥΡΙΖΑ
το όνοµα «Τουλουπάκης». «Όχι στον Ρουµπάτη» ο ένας «όχι στον
Κοντολέοντα» ο άλλος. «Ρακιντζής» ο ένας, «Παπασπύρου» ο
άλλος.
Όχι, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα. Στις 7 Ιουλίου οι πολίτες δεν ψήφισαν εναλλαγή των µεν από τους δε. Ψήφισαν αλλαγή πολιτικής, σεβασµό στη δηµοκρατία. Ψήφισαν
αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσµών, των ανεξάρτητων
αρχών και ενίσχυση της διαφάνειας µε θέσπιση πρόσθετων νέων
κανόνων.
Το ζήτηµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού είχε τεθεί και στη διαδικασία επιλογής της κ. Θάνου από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τη
Χρυσή Αυγή. Γι’ αυτό συµφωνούµε µε την άποψη της κ. Θάνου
του 2009, η οποία είπε να µην παίρνουν θέσεις οι δικαστές αµέσως µετά την αφυπηρέτηση έναντι παχυλών αµοιβών και προτείνουµε µε τροπολογία που έχουµε καταθέσει τη διεύρυνση του
101 άρθρου µε διαφανείς διαδικασίες και ασυµβίβαστα σε όλες
τις ανεξάρτητες αρχές.
Για το πανεπιστηµιακό άσυλο αυτό που απαιτείται, είναι η αποκατάσταση της αληθούς έννοιας του πανεπιστηµιακού ασύλου,
η προστασία των ακαδηµαϊκών ελευθεριών και της διακίνησης
των ιδεών και των απόψεων και η πάταξη της ανοµίας.
Κλείνω, αναφερόµενος στη µοναδική δυνατότητα, που θα µπορούσε να υπάρξει, για να αντιµετωπιστούν ορισµένα από τα αρνητικά του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Είναι µία η δυνατότητα: καθαρές
προγραµµατικές συνεργασίες πάνω στο τραπέζι, µε διαφάνεια
και συγκεκριµένα κριτήρια, όταν αυτές επιτευχθούν και όχι απαγόρευση, που εσείς θεσπίζετε.
Όµως, κύριοι Υπουργοί, προχωράτε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση στην ψήφιση των διατάξεων και προβλέπω ότι από 1η Σεπτέµβρη θα φέρνετε δυο-τρεις τροπολογίες ανά εβδοµάδα, για
να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα του φαύλου κύκλου στον
οποίο εισέρχεστε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Συρµαλένιος έχει
τον λόγο για πέντε λεπτά και αµέσως µετά ο κ. Δερµεντζόπουλος
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν
νοµοσχέδιο επιβάλλεται δια της πλειοψηφίας της Νέας Δηµοκρατίας κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα κατάργησης της απλής
αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Πριν αλέκτορα φωνήσαι, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούµενο.
Πριν λειτουργήσουν, έστω και κατ’ ελάχιστο, τα νέα και πρόσφατα εκλεγµένα αυτοδιοικητικά όργανα Α’ και Β’ βαθµού, πριν
καν αρχίσει να εφαρµόζεται, έστω και για µία µέρα, ο νέος νόµος,
φέρνετε αυτόν τον νόµο αλλοίωσης της λαϊκής βούλησης στο
όνοµα της κυβερνησιµότητας.
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Υποτίθεται ότι ακούσατε, δήθεν, τον αχό της κοινωνίας, που
διαµαρτύρεται, πριν καν βιώσει τα υποτιθέµενα αδιέξοδα και την
αναποτελεσµατικότητα των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων. Κανέναν αχό της κοινωνίας δεν ακούσατε, κυρίες και
κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Τους δικούς σας δηµάρχους και
τους δικούς σας περιφερειάρχες ακούσατε, που διαµαρτύρονται
εκεί που δεν έχουν την πλειοψηφία.
Τι κάνετε, όµως, µε αυτό το νοµοσχέδιο; Καταργείτε απροκάλυπτα την απλή αναλογική, αφαιρώντας την πραγµατική εξουσία
από τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, ακυρώνοντας ουσιαστικά τον κυρίαρχο ρόλο και τη φωνή του καθενός και της καθεµιάς
δηµοτικού
και
περιφερειακού
συµβούλου,
επαναφέροντας το δηµαρχοκεντρικό και περιφερειαρχοκεντρικό
σύστηµα διακυβέρνησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον,
δίνετε ένα καίριο πλήγµα στην ανανέωση του πολιτικού συστήµατος και στην κοινωνία των πολιτών.
Η πεµπτουσία της απλής αναλογικής δεν έγκειται µόνο στην
αυθεντική εκπροσώπηση των συσχετισµών της λαϊκής ψήφου.
Κυρίως έγκειται στο ότι οµάδες πολιτών, ιδιαίτερα στους δήµους, µπορούσαν να διεκδικήσουν την εκπροσώπησή τους, έστω
και µε µία έδρα, οµάδες ενεργών πολιτών που δρουν και λειτουργούν στις τοπικές κοινωνίες, πολλές φορές και µε στοχευµένο
θεµατικό περιεχόµενο και το κυριότερο, ανεξάρτητα από πολιτική και κοµµατική προέλευση.
Τώρα τι κάνετε; Στο όνοµα της κυβερνησιµότητας, δηλαδή της
απόλυτης δηµαρχοκεντρικής και περιφερειαρχοκεντρικής εξουσίας επαναφέρετε τον απόλυτο κοµµατικό έλεγχο της τοπικής
αυτοδιοίκησης, απωθώντας την ενεργή κοινωνία ουσιαστικά στο
περιθώριο.
Περιµένετε µήπως, την αναβάθµιση του πολιτικού συστήµατος
ή και το να περιβληθεί το πολιτικό σύστηµα και το πολιτικό προσωπικό µε µεγαλύτερο κύρος και µεγαλύτερη εµπιστοσύνη από
τους πολίτες; Προφανώς όχι, γιατί προφανώς, είναι το τελευταίο
που σας ενδιαφέρει.
Προχωράτε, όµως, και σε µία σειρά άλλες τροποποιήσεις µε
την ίδια λογική στην τοπική αυτοδιοίκηση, της απόλυτης κυριαρχίας του δηµάρχου και του περιφερειάρχη, που τροποποιούν
τόσο τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», όσο και τις θετικές διατάξεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Σε ό,τι αφορά τις συµπράξεις µεταξύ παρατάξεων, θεσµοθετείτε δύο αδιανόητα. Το πρώτο αδιανόητο είναι η σύµπραξη των
παρατάξεων, χωρίς καµµία προγραµµατική βάση. Το δεύτερο
αδιανόητο είναι η απαγόρευση ανάκλησης αυτής της σύµπραξης, δηλαδή ακόµα και αν διαπιστώσουν οι ίδιες παρατάξεις, που
έχουν δεχθεί τη σύµπραξη, ότι δεν µπορούν πλέον να συνεργαστούν, άρα να πρέπει να λυθεί αυτή η συνεργασία.
Απόλυτη παραχάραξη, βεβαίως, της λαϊκής βούλησης και
ψήφου αποτελεί και ο έλεγχος της Οικονοµικής Επιτροπής, της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αλλά και των νοµικών προσώπων
των ΟΤΑ.
Καταργείτε, επίσης, -και αυτό αποτελεί και καίριο πλήγµα για
τη λειτουργία των κοινοτήτων- την αποφασιστική αρµοδιότητα
των προέδρων των κοινοτήτων, σε σχέση µε τη διαχείριση των
κεντρικών αυτοτελών πόρων για την προώθηση έργων και δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι πραγµατικά µία τεράστια οπισθοδρόµηση, οι τοπικές κοινότητες να µην µπορούν να
παραγάγουν έργα και δράσεις, γιατί δεν θα µπορούν να αποφασίσουν για τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες, καταργείτε τη δυνατότητα χωρικός αντιπεριφερειάρχης να ανήκει σε άλλη παράταξη,
άρα και αυτό είναι πλήγµα στη συνεργασία, που κατά τα άλλα,
εφόσον γίνει, δεν µπορεί να ανακληθεί. Τον καθορισµό των επάρχων των νησιωτικών επαρχιών µπορεί και πάλι αυθαίρετα ο περιφερειάρχης να τον κάνει και έξω από τα όρια και τα νησιά του
συγκεκριµένου επαρχείου.
Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ στο θέµα του ασύλου και στο
θέµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πραγµατικά, δεν προλαβαίνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Όµως, θα πω µε τρεις λέξεις το
εξής: Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µέχρι στιγµής εφαρ-
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µόζει απολύτως τα τρία αλληλένδετα δόγµατα. Δόγµα πρώτο:
Ασφυκτικός πρωθυπουργικός έλεγχος στα πάντα. Δόγµα δεύτερο: Νόµος και τάξη διά της καταστολής. Δόγµα τρίτο: Οικονοµικός νεοφιλελευθερισµός µε πρώτες επιλογές τη συµµετοχή
εκπροσώπων των µεγάλων επιχειρήσεων στην Κυβέρνηση και
την ενίσχυση των µεγάλων εισοδηµάτων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Αγαπητοί συνάδελφοι,
καταλαβαίνω πολύ καλά ότι είναι πολύ αγχωτικό να σας ζητάει
το Προεδρείο να µιλήσετε για το νοµοσχέδιο σε πέντε λεπτά. Μια
συµβουλή -αν θέλετε- είναι να επικεντρωθείτε σε ένα θέµα, ώστε
να µπορέσετε να το αναπτύξετε. Μην προσπαθείτε να πιάσετε
και τα εκατόν τόσα άρθρα. Σαν συµβουλή το δίνω.
Τον λόγο έχει ο κ. Δερµεντζόπουλος και αµέσως µετά ο κ. Αµυράς.
Ορίστε, κύριε Δερµεντζόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έτυχε η πρώτη µου οµιλία ως εκπρόσωπος του ελληνικού
Κοινοβουλίου να αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που εισάγει
το Υπουργείο Παιδείας και µεταξύ αυτών ένα ζήτηµα για το
οποίο είχε δεσµευτεί ο Πρωθυπουργός µας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα είναι στις πρώτες νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Προσωπικά µε έχει απασχολήσει, ως µέλος των οργάνων συνδιοίκησης της Νοµικής, αλλά και από τη θέση του Προέδρου των
µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων της Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αναβάθµισης της ποιότητας του
ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος στο άρθρο 64 η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας αποκαθιστά το άσυλο στην πραγµατική του
έννοια, στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών και την ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία.
Είµαι σίγουρος πως θα αναφερθούν αρκετά γεγονότα, στοιχεία, παραδείγµατα και στατιστικά στη συζήτηση, πότε θεσπίστηκε το άσυλο, πότε και πόσες φορές αυτό παραβιάστηκε,
πόσα περιστατικά έκνοµων ενεργειών έχουν τελεσθεί, ποιος έχει
την ευθύνη, πού αλλού συµβαίνει αυτό στον κόσµο και ούτω καθεξής. Τα έχουµε ακούσει. Όλοι µας έχουµε επιχειρηµατολογήσει υπέρ και κατά. Δεν θέλω να αναλωθώ σε χιλιοειπωµένα
στοιχεία και επιχειρήµατα. Για χρόνια, το συγκεκριµένο θέµα του
ασύλου ήταν ένα ζήτηµα, που η µια γενιά µετακυλούσε στην
άλλη. Δεν είναι το µόνο, άλλωστε.
Αυτό, όµως, συνέβαλε ως άλλος ένας κρίκος στο να διαµορφωθεί µία σωρεία προβληµάτων, που πότισαν δηλητήριο την κοινωνία µας. Καθρέφτης της κοινωνίας µας είναι το πανεπιστήµιο
στην ανοχή της παραβατικότητας, στην επίκληση ότι αυτό συµβαίνει διαχρονικά, µία µάχη ενάντια στη λογική που τόσο έντονα
βιώσαµε την κορύφωσή της τα τελευταία χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπεράσπιση του ασύλου της
παραβατικότητας εν έτει 2019 γίνεται από ανθρώπους, που προτιµούν τη στασιµότητα, που αρνούνται ή αδυνατούν να αντιληφθούν, όχι µόνο το παγκόσµιο γίγνεσθαι, αλλά και τις δικές µας
δυνατότητες ως κράτος.
Το πανεπιστήµιο, εκτός από χώρος έρευνας και πνευµατικής
καλλιέργειας, αποτελεί -ναι!- έναν χώρο όπου δίνεται η δυνατότητα στον άνθρωπο να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να
βιώσει τη διαφορετικότητα, αλλά και τη συναντίληψη, να καλλιεργήσει τον αλληλοσεβασµό, την ανεκτικότητα και, έχοντας ως
βάση αυτά, να βρει διαδρόµους στο να προοδεύσει και να προσφέρει ως πολίτης. Αντ’ αυτού, η παραµονή σε µια προβληµατική
κατάσταση αποτυπώνει όλα αυτά, που αποθαρρύνουν κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.
Τις τελευταίες µέρες, λοιπόν, όλοι µας βιώνουµε την αισιοδοξία των Ελλήνων ότι κάτι αλλάζει, κάτι πάει να γίνει και έτσι οφείλουµε να συνεχίσουµε. Το ελληνικό πανεπιστήµιο πρέπει να
ξαναµπεί στις ράγες και να συνεχίσει το ταξίδι και την αποστολή
του και πρέπει να αποδοθεί σε αυτούς, που πραγµατικά ανήκει,
στους φοιτητές, τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό.
Το κράτος µε τη σειρά του, θεσπίζοντας κανόνες και παρέχοντας οικονοµικά µέσα, πρέπει και οφείλει να αποτελεί τον εγγυητή
της απρόσκοπτης λειτουργίας και ελευθερίας της επιστηµονικής
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έρευνας και διδασκαλίας, που αναπτύσσεται στον χώρο του πανεπιστηµίου.
Και εδώ καλούµαι να συµφωνήσω µε την άποψη του Προέδρου
της Βουλής κ. Τασούλα σε αρθρογραφία το 1980 στη «Βιοµηχανική Επιθεώρηση». Ένα συστατικό παρακολούθηµα της έννοιας
του κράτους είναι ότι η άσκηση της κρατικής εξουσίας σε όλη την
επικράτεια είναι αδιαίρετη και συνεπώς, θα αποτελούσε για το
κράτος αυτοαναίρεση της αποστολής του, αν οµολογούσε έκπτωση -έστω εξαιρετική- των αρµοδιοτήτων και των υποχρεώσεών
του από ορισµένους χώρους, όπως τα ΑΕΙ.
Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και γιατί δεν έπρεπε ποτέ
να πάψει να είναι αδιανόητο ο χώρος στον οποίο ασκείται η ακαδηµαϊκή ελευθερία να αποτελεί το πεδίο προστασίας της παραβατικότητας, όσο και το καταφύγιο δραστών, που τελούν
αξιόποινες πράξεις εντός των ΑΕΙ, κρίνεται επιβεβληµένη η προτεινόµενη ρύθµιση και εξοµοιώνεται ο χώρος των ΑΕΙ µε τον κοινό
δηµόσιο χώρο, φυσικά όσον αφορά την άσκηση αρµοδιοτήτων
των αρχών και την επέµβασή τους, λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Η συγκεκριµένη, λοιπόν, ρύθµιση µπορεί να ωφελεί όλη την
ελληνική κοινωνία, εγώ προσωπικά όµως θέλω να την αφιερώσω
σε όλα τα παιδιά της µεγάλης παράταξης των πανεπιστηµίων της
χώρας, που για χρόνια αγωνιστήκαµε, της ΔΑΠ–ΝΔΦΚ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Αµυράς από τη Νέα Δηµοκρατία και µετά ο
κ. Βλάχος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες ηµέρες γιορτάσαµε τα σαράντα πέντε χρόνια από την αποκατάσταση της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε έναν τρόπο και µε τιµές, που αρµόζει
σε ένα σύγχρονο δυτικό κράτος. Όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, όποια κι αν είναι
αυτή, να διατρανώνουν τις θέσεις τους, µε µία µόνο προϋπόθεση, να σέβονται τον νόµο και το Σύνταγµα. Εµείς, στη γιορτή
της δηµοκρατίας διακηρύξαµε την πίστη µας στις δηµοκρατικές
αρχές και εκφράσαµε την πεποίθηση ότι η δηµοκρατία λειτουργεί εντός και εκτός του Κοινοβουλίου.
Δυστυχώς, φαίνεται ότι στα πανεπιστήµια ισχύει κάτι διαφορετικό. Το άσυλο ιδεών, το άσυλο της επιστηµονικής έρευνας,
της εξέλιξης των διδασκόντων, των φοιτητών, του διοικητικού
προσωπικού, µετατράπηκε από µικρές οργανωµένες µονάδες σε
άβατο εγκληµατικότητας και παραβατικότητας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έπρεπε να είχαµε λήξει µε το ζήτηµα του πώς προασπίζουµε το ακαδηµαϊκό άσυλο. Θα έπρεπε να είχαµε συµφωνήσει.
Δείτε τι γίνεται, για παράδειγµα στα πανεπιστήµια του εξωτερικού, εκεί όπου πολλοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν σπουδάσει και έχουν διδάξει. Η ασφάλεια σε κάθε προηγµένη δυτική
κοινωνία είναι το προαπαιτούµενο για την ελευθερία. Το ίδιο λοιπόν και για το ακαδηµαϊκό άσυλο. Με το άρθρο 64…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Οι περισσότεροι φόνοι…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Διαφωνείτε, κύριε συνάδελφε, ότι η ασφάλεια είναι προαπαιτούµενο της ελευθερίας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Οι περισσότερες ανθρωποκτονίες…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εσάς σας ικανοποιούν οι µολότοφ; Εµάς
δεν µας ικανοποιούν οι µολότοφ µέσα στα πανεπιστήµια.
Σε λίγα δευτερόλεπτα θα µιλήσετε, αλλά είστε τόσο εγκλωβισµένοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ας µην συνεχιστεί αυτός
ο διάλογος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μα µε διακόπτει συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Όχι, συνέχεια. Μία φορά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δύο. Μην κοιτάτε, που την πρώτη του
την χάρισα!
Εµείς δεν θα ανακαλύψουµε εδώ την Αµερική. Θα έπρεπε να
συµφωνήσουµε στα αυτονόητα. Το άρθρο 64 είναι ένα άρθρο
που προασπίζει, θεµελιώνει, µπετονάρει το πανεπιστηµιακό
άσυλο. Δεν το καταργεί. Με το άρθρο 64 εµείς θέλουµε οι φοιτητές, για παράδειγµα, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης να σκέφτονται µόνο τις σπουδές τους και όχι αν θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πετύχουν κανέναν έµπορο ναρκωτικών στη γωνία. Θέλουµε τους
καθηγητές να σκέφτονται µόνο πώς θα εξελίξουν τη διδασκαλία
τους, όχι αν θα έρθουν αντιµέτωποι µε βαρβάρους, µε βανδάλους και µε χτισίµατα γραφείων. Θέλουµε τα αµφιθέατρα να γεµίζουν από γνώσεις και όχι από υλικά για µολότοφ. Εν τέλει,
θέλουµε τα πανεπιστήµια να έχουν το αυθεντικό άσυλο, την αυθεντική ακαδηµαϊκή ελευθερία, ένα άσυλο ιδεών και όχι ουσιών.
Συνολικά, το νοµοσχέδιο αυτό που φέρνει η Κυβέρνηση είναι
ένα νοµοσχέδιο, που φέρνει επιτέλους τη λογική στην πρώτη
γραµµή. Πρέπει δηλαδή να γίνει µεγάλη κουβέντα και να διαφωνήσουµε για την αυτονόητη υποχρέωση του κράτους να διανέµει
κατ’ οίκον τα φάρµακα στους καρκινοπαθείς; Χρειάζεται, δηλαδή, πολλή σκέψη, πολύ µεγάλη ανάλυση για να δεχθούµε ότι
οι δήµοι και οι περιφέρειες, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
κυβερνιούνται; Στην κεντρική πολιτική σκηνή ο µη σχηµατισµός
κυβέρνησης συνεπάγεται εκλογές. Υπάρχει εκεί διέξοδος. Στους
δήµους και στις περιφέρειες δεν µπορεί να συµβεί αυτό. Θέλει
πάρα πολλή κουβέντα, για να συµφωνήσουµε όλοι ότι το ελληνικό δηµόσιο πρέπει να µετατραπεί σε έναν ψηφιακό οργανισµό;
Η πολύ επιτυχηµένη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών µετατρέπεται σε Γενική
Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς όφελος και συµφέρον του πολίτη.
Δεν άκουσα τίποτα από την Αντιπολίτευση για τις εκατόν είκοσι
δόσεις, που θεσπίζουµε για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι µια δεύτερη ευκαιρία και µάλιστα, µε επιτόκιο 3% αντί
του 5% που ίσχυε. Ούτε, επίσης, χρειάζεται πάλι να χωρίσουµε
τα τσανάκια µας για την υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας
να εκδίδει τις συντάξεις ψηφιακά σε άµεσο χρόνο.
Σε έναν χρόνο, λοιπόν, από τώρα, µε το παρόν σχέδιο νόµου
και όλες τις ρυθµίσεις, που θα ακολουθήσουν, µία στις τρεις συντάξεις θα εκδίδεται ψηφιακά και δεν θα χρειάζεται οι άνθρωποι
να περιµένουν τρία και τέσσερα χρόνια.
Συνεπώς µε το παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση ανοίγει επιτέλους τα παράθυρα των πανεπιστηµίων για να µπει φρέσκος
αέρας ακαδηµαϊκής ελευθερίας και όχι η κάπνα από τις µολότοφ.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που δίνει το προβάδισµα στη λογική και την
πρόοδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα καλούσα, λοιπόν, την Αντιπολίτευση να αναλογιστεί ότι όσο
είναι κολληµένη σε ιδεοληψίες και σε αυτή την κοµµατική τυφλότητα, µόνο κακό κάνει στον εαυτό της. Και παρά το γεγονός ότι
νοµίζει ότι θα προκαλέσει καθυστερήσεις και πίεση στην Κυβέρνησή µας, να ξέρετε ότι η ελληνική κοινωνία έχει πάρει τα µηνύµατά της και εµπιστεύεται και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την
Κυβέρνηση συνολικά, για να προχωρήσουµε προς τα εµπρός µε
λογική και πρόοδο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα µιλήσει τώρα ο κ.
Βλάχος από τη Νέα Δηµοκρατία, µετά η κ. Κεφαλίδου από το Κίνηµα Αλλαγής, µετά ο κ. Ανδριανός από τη Νέα Δηµοκρατία και
µετά ο κ. Κλέων Γρηγοριάδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
από το ΜέΡΑ25.
Κύριε Βλάχο, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση φέρνει τη ρύθµιση για την αυτοδιοίκηση και θα
αναρωτηθεί κανείς γιατί γίνεται αυτό. Μα, είναι απλό. Είναι αίτηµα των αυτοδιοικητικών παραγόντων και µάλιστα, των αυτοδιοικήσεων που εκλέχθηκαν πρόσφατα. Πολλοί επένδυσαν, όπως
ξέρετε, και στις περιοχές σας στην εκλογή της Νέας Δηµοκρατίας, επειδή είχαµε δεσµευθεί ότι θα προσπαθήσουµε να στρογγυλέψουµε -όχι ασφαλώς να αλλάξουµε- τα προβλήµατα, τα
οποία δηµιούργησε ο νόµος της προηγούµενης κυβέρνησης.
Ο νόµος της προηγούµενης κυβέρνησης ήρθε στο όνοµα της
δηµοκρατίας. Περισσότερη δηµοκρατία στους δήµους. Δεν ξέρω
πού ακριβώς είχε εντοπιστεί αυτό το έλλειµµα δηµοκρατίας, σε
ποιους δήµους. Εγώ έλλειµµα µάλλον οικονοµικών είχα εντοπίσει
και πλεονάσµατα αρµοδιοτήτων. Και αντί να ασχοληθούµε µε τα
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ουσιαστικά, ήρθαµε εµείς και µιλήσαµε σχεδόν για άµεση δηµοκρατία, να µπορούν µεταξύ των δύο Κυριακών οι παρατάξεις να
συνεννοούνται -κοινώς, να τα βρίσκουν και ακόµα πιο κοινά, να
συναλλάσσονται- για να µπορέσει ο δήµαρχος, ο οποίος εκλέγεται, γιατί είναι ο εκλεκτός πια της τοπικής κοινωνίας να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.
Εδώ, θα µου επιτρέψετε, η Κυβέρνηση ίσως να µην σκέφτηκε
και πονηρά, να αφήσει να εφαρµοστεί ο νόµος έξι µήνες, έναν
χρόνο, να υπάρξουν τα προβλήµατα αυτά, τα οποία όλοι έχουν
εντοπίσει, για να δούµε πια τι θα λέγατε. Από υπερβολική ευαισθησία, φέρνει σήµερα προκαταβολικά τη ρύθµιση κατ’ απαίτηση της αυτοδιοίκησης και προσπαθεί να δώσει λύσεις στα
προβλήµατα, πριν αυτά δηµιουργηθούν. Γιατί όντως, σε ορισµένους ειδικά δήµους, τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν είναι
τεράστια κι έχουν ήδη καταγραφεί.
Άρα, αντί σήµερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να ζητάει και τα
ρέστα γι’ αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία, καλό θα ήταν να
χαµηλώσει τους τόνους. Ήταν ένα λάθος, για το οποίο επέµεινε
τότε ο αρµόδιος Υπουργός. Όταν το εξαγγείλατε για πρώτη
φορά, δεν ξέρατε τι ακριβώς θέλατε να κάνετε. Σας ρωτάγαµε
επίµονα πώς θα διοικηθούν οι δήµοι, δεν µας απαντούσατε και
στο τέλος, παραµονές εκλογών, φέρατε αυτή τη ρύθµιση όπως
όπως.
Χαµηλώστε λίγο τους τόνους. Ας αφήσουµε να γίνει το θέληµα
των δηµοτικών αρχόντων, µε την ευχή να λειτουργήσουν καλύτερα, αποτελεσµατικότερα, προς όφελος των συµπολιτών µας
στον κάθε δήµο.
Έρχοµαι στο δεύτερο. Γίνεται πολλή κουβέντα αυτές τις µέρες
για το άσυλο. Βεβαίως, επειδή όλοι έχουµε περάσει από πανεπιστήµια και ξέρουµε τι σήµαινε κάποιες φορές άσυλο, βλέπουµε
σήµερα, στην κυριολεξία, πώς έχει καταντήσει. Ιδιαίτερα δε, σε
κάποιες σχολές, ξέρετε ότι αυτό που ισχύει είναι η απόλυτη παρανοµία και συνεχείς έκνοµες ενέργειες από κάποιους, που τις
περισσότερες φορές δεν έχουν και καµµία σχέση µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα.
Εµείς θέλουµε να λέµε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν άσυλο.
Έχουν άσυλο, δηλαδή, όλοι αυτοί που βγάζουν την πραµάτειά
τους το πρωί στην Πατησίων και το βράδυ, µόλις σουρουπώσει,
τη βάζουν στα υπόγεια της πρώην ΑΣΟΕΕ, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου. Αυτοί πρέπει να έχουν άσυλο! Αυτό θέλετε να µας
πείτε σήµερα εδώ πέρα; Γι’ αυτό επιµένετε ακόµη;
Διότι, µη µας πείτε ότι κινδυνεύει η ελεύθερη διακίνηση ιδεών
από την Αστυνοµία και τα υπόλοιπα. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν
πια. Μετά από πάνω από σαράντα χρόνια δηµοκρατίας αυτά είναι
διασφαλισµένα και εν πάση περιπτώσει, και όπου υπάρξει -γιατί
ζωή είναι αυτή- κρούσµα, εδώ είµαστε να το δούµε. Όµως, δεν
µιλάµε για παρέµβαση στην πραγµατική ελεύθερη διακίνηση
ιδεών. Δεν εκδιώχθηκε µέχρι σήµερα κανένας καθηγητής γι’ αυτά
που λέει στους φοιτητές του. Αντίθετα, είδαµε να «χτίζονται» τα
γραφεία καθηγητών και να αποκλείονται αυτοί στο εσωτερικό
των κτηρίων. Αυτά τα φαινόµενα είδαµε. Όλοι αυτοί στο τέλος
της µέρας να είναι άγνωστοι, να µην τους ξέρει κανείς. Αυτό δεν
πρέπει να τελειώσει;
Το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων δεν το ενοχλεί κανείς, το
στηρίζουµε όλοι, το υπηρετούµε όλοι. Θέλουµε, όµως, την τάξη
και τη νοµιµότητα στα πανεπιστήµια. Ούτε αστυνοµικό κράτος
ούτε αστυνοµοκρατία που λέτε. Σιγά µήπως η αστυνοµία είχε την
πολυτέλεια να τρέξει να πάει να εµπλακεί, εκεί που δεν χρειάζεται. Όµως, όταν και όπου χρειαστεί, πρέπει και εκεί να ισχύει ό,τι
ισχύει σε όλη τη δηµόσια ζωή. Τελεία και παύλα. Αυτό το τόσο
απλό, νοµίζω ότι το καταλαβαίνουν οι πολίτες, το υιοθετούν, το
επικροτούν και εµείς το κάνουµε πράξη.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια αναφορά που έκανε χθες ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σχετικά µε τον διορισµό
του κ. Κυριτσάκη. Πρέπει να σας πω, επειδή τότε ήµουν Υφυπουργός στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι την ευθύνη ορισµού της
Επιτροπής Ανταγωνισµού την έχει ο εκάστοτε Υπουργός Ανάπτυξης. Όµως, την πολιτική εποπτεία την έχει ο αρµόδιος Υφυπουργός ή τουλάχιστον την είχε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τότε, πρέπει να σας πω για την αποκατάσταση της αλήθειας,
στον κ. Σπύρο Ζησιµόπουλο -ο οποίος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού και είχε οριστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ- του ζητήθηκε -ερωτήθηκε από µένα
προσωπικά- αν θα ήθελε να παραµείνει µε ανανεωµένη θητεία.
Ο κ. Ζησιµόπουλος -µιλάµε για υπαρκτά πρόσωπα- αρνήθηκε την
ανανέωση της θητείας του και τότε ψάξαµε να βρούµε ποιος θα
µπορούσε να καλύψει αυτή τη θέση, που καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ιδιαίτερα προσόντα.
Καταλήξαµε στον κ. Κυριτσάκη, ο οποίος δεν επιλέχθηκε γιατί
ήταν φίλος φίλου και τα υπόλοιπα που λέτε, αλλά γιατί ήταν ένα
γνωστό στέλεχος, προερχόµενο από τη δικαιοσύνη. Είχε µόλις
συνταξιοδοτηθεί, είχε χρόνο, είχε τη διάθεση και δέχθηκε να
υπηρετήσει την Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Πρέπει δε, να σας πω ότι στο διάστηµα που απέµεινε µέχρι τις
εκλογές που έφυγε η Νέα Δηµοκρατία, όσες φορές έγινε συνάντηση µε τον κ. Κυριτσάκη, έγινε µόνο για στατιστικά στοιχεία, δηλαδή πώς προχωράει η Επιτροπή Ανταγωνισµού και ποτέ για την
ουσία των θεµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κύριε
Βλάχο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σε αυτό ούτε εµείς ζητήσαµε ποτέ κάτι,
αλλά ούτε και ο κ. Κυριτσάκης ήταν διατεθειµένος να µπει σε
αυτή τη κουβέντα. Δεν είχαµε και λόγο να µπούµε στην ουσία
των υποθέσεων. Ήταν ελεύθερος να διακινήσει τις υποθέσεις
του, να αναζητήσει το δίκαιο, να επιβάλει ποινές και να χρεωθεί
το αποτέλεσµα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα των γεγονότων εκείνων. Δεν
θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί πράγµατι δεν έχω χρόνο.
Όµως, µην προσπαθούµε να δώσουµε ερµηνείες σε γεγονότα,
που έγιναν διαφορετικά και που µας βολεύει εµείς να τα ερµηνεύσουµε σήµερα όπως θέλουµε, για να δώσουµε εξήγηση σε
µια κυβερνητική πρωτοβουλία.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει η κ. Κεφαλίδου από το Κίνηµα Αλλαγής και µετά ο κ. Ανδριανός από τη
Νέα Δηµοκρατία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πολυνοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα τέθηκαν πάρα πολλά ζητήµατα, θέµατα αυτοδιοίκησης, κυβερνησιµότητας δήµων,
ανεξάρτητων αρχών, αναδροµικότητας ασυµβιβάστων.
Εγώ θα µείνω στα θέµατα παιδείας, ως αρµόδια κοινοβουλευτικά από το Κίνηµα Αλλαγής για το πολύ σοβαρό αυτό θέµα.
Ξεκινώ τονίζοντας, για άλλη µια φορά ότι στο Κίνηµα Αλλαγής
είµαστε µε καθαρότητα και σαφήνεια θετικοί στα µείζονα θέµατα
της ασφάλειας και της εύρυθµης λειτουργίας των ΑΕΙ της
χώρας, όχι της κατάργησης τους, όπως άστοχα έχει επικρατήσει,
αλλά της προστασίας. Η αποδιοργάνωση που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκπαίδευση δεν αντιµετωπίζεται µε πυροτεχνήµατα.
Χρειάζεται να ξαναδούµε µε σοβαρότητα τη διάρθρωση της εκπαίδευσης µας µε ενιαία συνεκτικά σχέδια νόµων, που θα να ψηφιστούν µε τη µέγιστη δυνατή συναίνεση.
Στον χώρο της παιδείας επιβάλλεται να φυσήξει άµεσα άνεµος
αλλαγής. Αυτή η άποψη συνδέεται κυρίως µε την ανάγκη να ανοίξουν διάπλατα οι πύλες των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων στην
έρευνα, να προτάξουµε την ανανέωση των προγραµµάτων σπουδών, να διαµορφώσουµε κίνητρα για την αριστεία και τη διάκριση
και τέλος να αναζητήσουµε τους αναγκαίους συνδέσµους µε τις
σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία και την παραγωγή εντός
και εκτός συνόρων.
Υπό το πρίσµα αυτό, δεν είµαστε καθόλου σίγουροι ότι η µεταφορά της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται στη
σωστή κατεύθυνση. Ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια δεν
µπορούν να πορεύονται σε διαφορετικούς δρόµους. Και τα δυο
είναι συνυφασµένα µε τη νεωτερικότητα και την καινοτοµία. Οι
ίδιοι οι ερευνητές το λένε µε σαφήνεια: Ο θεσµικός διαχωρισµός
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων οδηγεί στην υποβάθµιση της βασικής έρευνας. Και χωρίς βασική έρευνα, δεν µπορεί
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να αναπτυχθεί η εφαρµοσµένη έρευνα, άρα δεν µπορούµε να
έχουµε ούτε καινοτόµες εφαρµογές ούτε φυσικά και νέα τεχνολογικά προϊόντα. Άρα, για ποια ώθηση στην οικονοµία µπορούµε
να µιλήσουµε;
Σε ό,τι αφορά το άσυλο, είναι αλήθεια άµεσο και πιεστικό το
ζήτηµα της ασφάλειας και της εύρυθµης λειτουργίας των ΑΕΙ.
Το αντιλαµβάνεται ο κάθε πολίτης και όλων όσοι η κοµµατική
τους ταυτότητα δεν έχει γίνει παρωπίδα.
Είναι µια συζήτηση για το αυτονόητο και την αµφισβήτησή του.
Είναι µια συζήτηση, που προσφέρεται, όσο καµµία άλλη, για την
επίδειξη ευρύτερων συναινέσεων. Συναινέσεων για την παιδεία
µας, συναινέσεων για το δηµόσιο πανεπιστήµιο και την ποιότητά
του. Είναι η απαίτηση κάθε Έλληνα πολίτη, είναι η απαίτηση κάθε
παιδιού, που επί δώδεκα χρόνια ετοιµάζεται για την εισαγωγή
του σε ένα πανεπιστήµιο, που θα του προσφέρει τη γνώση αλλά
και τους τρόπους να την αναζητά, να θέλει να µάθει, να εξελίσσεται, να µπορεί να σταθεί µε τις δικές του δυνάµεις άξιος και
όρθιος σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Αυτή είναι
η δουλειά των πανεπιστηµίων. Αυτό είναι και το πανεπιστήµιο,
για το οποίο οφείλουµε όλοι να δουλέψουµε και οφείλουµε όλοι
να προστατέψουµε.
Η προτεραιότητα της Κυβέρνησης για τη ρύθµιση του πανεπιστηµιακού ασύλου είναι όντως µια καλή αρχή. Δείχνει µια πρόθεση αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας, µέχρι εκεί
όµως. Το νοµοθετικό πλαίσιο υπάρχει από το 2011. Η πολιτική
βούληση ήταν αυτή που έλειπε. Αυτή η προστασία δεν έχει καµµία σχέση µε την ανοχή της παρανοµίας, όπως δεν έχει και καµµία σχέση µε την επιβολή αστυνοµοκρατίας στα ΑΕΙ. Και όσο και
αν βολεύει την πολιτική εκµετάλλευση -που σίγουρα δεν τη χρειάζεται µια νέα Κυβέρνηση µε νωπή εντολή- η δηµιουργία µιας
σηµαίας, που σήµερα βαφτίσαµε άσυλο και αύριο κάτι άλλο, η
αλήθεια είναι ότι δεν οφείλονται οι χρόνιες παθογένειες της εκπαίδευσης στην αναποτελεσµατική προστασία του πανεπιστηµιακού ασύλου. Οφείλουµε να την αποκαταστήσουµε γι’ αυτούς
που πραγµατικά τους αφορά: την πανεπιστηµιακή κοινότητα, διδάσκοντες και φοιτητές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ µισό λεπτό και θα κάνω πολύ
σύντοµα.
Ο φόβος της ανοµίας όµως, δεν νικιέται µε τον φόβο της αστυνοµοκρατίας. Αυτό λέµε, απλά και ξεκάθαρα. Η ασαφής διατύπωση της παραγράφου 3 του άρθρου 64 µπορεί να σφραγίζει τις
πόρτες των ΑΕΙ σε κάθε επίδοξο παραβατικό, κινδυνεύει όµως
να τραυµατίσει την ίδια την ελευθερία που θέλει να προστατέψει.
Ακριβώς επειδή στον χώρο της εκπαίδευσης σφυρηλατούνται
αξίες και διαµορφώνονται συνειδήσεις -να υποθέσουµε δηµοκρατικές- οφείλουµε να λύσουµε ζητήµατα και όχι να σωρεύσουµε και άλλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νόµοι δεν φτιάχνονται sur mesure για συγκεκριµένο Υπουργό µιας συγκεκριµένης κυβέρνησης. Οι νόµοι οφείλουν να είναι απρόσωποι και να µπορούν να
επιτελέσουν τον σκοπό τους, ακόµα και όταν εφαρµόζονται από
αυτούς που τον επιβουλεύονται.
Το θέµα του ασύλου είναι ήδη µία φορτισµένη έννοια, που επιβάλλει ξεκάθαρες και λιτές διατυπώσεις. Ακριβώς επειδή -όπως
και η αρµόδια Υπουργός είπε- το µέλλον περνά µέσα από τα σχολεία µας και τα πανεπιστήµιά µας, ουδείς δικαιούται να το εµποτίσει µε ένα παρελθόν που δεν τιµά κανέναν µας, έστω και κατά
λάθος. Για να εδραιωθεί πραγµατικά η ανεµπόδιστη διακίνηση
των ιδεών της νεωτερικότητας, της καινοτοµίας, το πανεπιστήµιο
χρειάζεται τον χώρο του ελεύθερο και ασφαλή από εξωπανεπιστηµιακούς µπαχαλάκηδες και κάθε είδους παραβατικούς.
Οι διατάξεις για το πανεπιστηµιακό άσυλο δεν λύνουν τα προβλήµατα παιδείας. Στην καλύτερη περίπτωση, αποτελούν ανανέωση µιας υπόσχεσης ότι ένας νέος αέρας δηµιουργικότητας θα
αρχίσει να δροσίζει το άνυδρο τοπίο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Στη χειρότερη, το άσυλο θα γίνει ακόµη µία µεγάλη σηµαία που θα κρύψει τις πολιτικές ανεπάρκειες µας. Εδώ είµαστε
να δούµε πόση συναίνεση αντέχετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Κεφαλίδου, πρέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πει να ολοκληρώσετε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Ανδριανός. Στη συνέχεια, θα µιλήσει ο κ. Γρηγοριάδης.
Όπως σας είπα, παρακαλώ, να τηρείτε τον χρόνο. Διαφορετικά, κόβουµε οµιλητές.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, η Κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη πως ό,τι
λέει το εννοεί. Αποδεικνύουµε, λοιπόν, πως τιµάµε στο έπακρο
την εµπιστοσύνη των πολιτών, το ηχηρό τους µήνυµα η χώρα να
αφήσει οριστικά πίσω τις ανέξοδες υποσχέσεις, που µόνο βάρη
και προβλήµατα προσέθεσαν στις πλάτες των Ελλήνων.
Κατά την προεκλογική περίοδο, δεσµευθήκαµε για συγκεκριµένες παρεµβάσεις µε θετικό αποτέλεσµα στην πατρίδα, την κοινωνία, την απασχόληση, το εισόδηµα και την καθηµερινότητα των
νοικοκυριών. Ένα µήνα µετά τις εκλογές, οι Έλληνες διαπιστώνουν τη συνέπεια λόγων και πράξεων, αφού πολλές από τις δεσµεύσεις µας νοµοθετούνται. Αποδεικνύουµε, λοιπόν, έτσι στην
πράξη µια άλλη προσέγγιση για την πολιτική, µια προσέγγιση προσανατολισµένη στο αποτέλεσµα, στην οικοδόµηση της εµπιστοσύνης µε τους πολίτες, στην εµπέδωση της νέας κανονικότητας,
της προϋπόθεσης για κάθε αισιόδοξη σκέψη για το µέλλον.
Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός ότι καταργείται
επιτέλους η ταλαιπωρία για τους σοβαρά πάσχοντες συνανθρώπους µας, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την πρόσβασή τους στα
αναγκαία φάρµακα. Η διανοµή στο σπίτι, στους χώρους νοσηλείας ή στο φαρµακείο της γειτονιάς είναι µία αυτονόητη ρύθµιση, που κακώς δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης,
εξαιρετικά σηµαντική είναι η θέσπιση της ψηφιακής έκδοσης των
συντάξεων, που θα απαλλάξει τους δικαιούχους από µήνες ή και
χρόνια ακόµα ταλαιπωρίας και καθυστέρησης στην καταβολή
των συντάξεων. Είναι µία σηµαντική ανάσα η µείωση στο 3% από
το 5% του επιτοκίου για οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία, µαζί µε
τις εκατόν είκοσι δόσεις.
Αφ’ ενός λοιπόν, το πολυνοµοσχέδιο αυτό περιέχει προβλέψεις, που µε απλό τρόπο αποδίδουν θετικό χειροπιαστό αποτέλεσµα στην καθηµερινότητα των Ελλήνων και αφ’ ετέρου,
περιέχει θεσµικές ρυθµίσεις σηµαντικές, όπως για την τοπική αυτοδιοίκηση και την ανοµία στα πανεπιστήµια.
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η διάταξη για το άσυλο που είχε φέρει
η προηγούµενη κυβέρνηση, δεν απέδωσε απολύτως κανένα θετικό αποτέλεσµα. Πρώτα από όλα, επ’ ουδενί δεν ενίσχυσε την
ελευθερία του λόγου. Σήµερα, η ελευθερία του λόγου, η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών στα πανεπιστήµια δεν απειλείται από
την εφαρµογή των νόµων, όπως ισχύει σε κάθε δηµόσιο χώρο,
γιατί η δηµοκρατία µας πατάει σε στέρεες βάσεις.
Δεύτερον και εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι πανεπιστηµιακοί χώροι έχουν µετατραπεί σε κέντρα παράνοµης διακίνησης ουσιών και λαθραίων προϊόντων και αξιοποιούνται για
κάλυψη ακόµη και σε επιθέσεις βίας εναντίον φοιτητών και διδασκόντων.
Οι εικόνες ντροπής στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο, ο ξυλοδαρµός καθηγητών στο Πάντειο και αλλού, οι επιθέσεις εναντίον φοιτητών και φοιτητριών, τα εργαστήρια κατασκευής µολότοφ στο
κτήριο του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, οι βανδαλισµοί διατηρητέων πανεπιστηµιακών κτηρίων αλλά και πανάκριβου τεχνολογικού εξοπλισµού, έπρεπε να είχαν τελειώσει χρόνια πριν.
Ορθά, λοιπόν, η Κυβέρνηση κάνει πράξη ένα αίτηµα του συνόλου σχεδόν της ακαδηµαϊκής κοινότητας και της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, θεσπίζοντας για τα πανεπιστήµια τους
κανόνες και τις εγγυήσεις της νοµιµότητας, που ισχύουν άλλωστε για κάθε άλλο δηµόσιο χώρο.
Η Αστυνοµία θα µπορεί να κάνει πλέον τη δουλειά της, χωρίς
τα ιδεοληπτικά εµπόδια της προηγούµενης συνθήκης, που έθεταν αποδεδειγµένα σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια µελών
της ακαδηµαϊκής κοινότητας, αλλά και τη δηµόσια περιουσία.
Φυσικά οι µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης
για τη δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση της πατρίδας µας δεν
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σταµατούν εδώ, όµως η εγγύηση της νοµιµότητας και της ασφάλειας όλων των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας είναι
προϋπόθεση για την περαιτέρω ενίσχυση του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου των πανεπιστηµίων µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν κάποιες πολιτικές
δράσεις τόσο ώριµες, τόσο αυτονόητες στη συνείδηση κάθε
απροκατάληπτου πολίτη που χρειάζεται πάρα πολύ µεγάλη ρητορική δεινότητα, για να αντιταχθεί κανείς σε αυτές. Οι αιτιάσεις
όσων αντιδρούν στην εµπέδωση της νοµιµότητας στα πανεπιστήµια είναι ένα τέτοιο παράδειγµα ρητορικής υπερβολής. Είναι ταυτόχρονα ένα παράδειγµα πολιτικής πώρωσης της αποσύνδεσης
µιας πολιτικής δύναµης από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της
κοινωνίας µε µόνο στόχο την εξυπηρέτηση µικροκοµµατικών
συµφερόντων.
Αν, λοιπόν, θέλουµε πραγµατικά να ανοίξουµε µια νέα αισιόδοξη εποχή για την πατρίδα µας, οι πολιτικές δυνάµεις της
χώρας οφείλουµε κατά προτεραιότητα να δίνουµε πειστικές
απαντήσεις στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Οφείλουµε να µη δείχνουµε καµµία ολιγωρία στη θέσπιση αυτονόητα θετικών µέτρων,
όπως η χωρίς ταλαιπωρία διανοµή φαρµάκων σε βαριά νοσούντες. Οφείλουµε να µη διστάζουµε να νοµοθετούµε µέτρα υπερώριµα και αυτονόητα µε σχεδόν καθολική αποδοχή από την
κοινωνία, όπως η εµπέδωση της νοµιµότητας στα πανεπιστήµια.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, αποδεικνύει στην πράξη ότι µπορεί να ανταποκριθεί πλήρως σε αυτό το µεγάλο αίτηµα, τόσο των πολιτών, όσο
και των καιρών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 κ. Κλέων Γρηγοριάδης έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά. Ακολουθεί ο κ. Γκίκας
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω τα όσα έχω να πω σε σχέση µε το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα, δράττοµαι της ευκαιρίας να αναφέρω σε
όλους σας και φυσικά στο Προεδρείο το γεγονός ότι χθες, όχι
απολύτως νόµιµα, θεωρώ ότι µου αφαιρέθηκαν τρία λεπτά από
τον χρόνο που είχα για να µιλήσω. Δεν µου τα έδωσε ο κ. Μπούρας, ο Προεδρεύων χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα σας τα δώσω εγώ
τώρα.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Όχι, δεν τα χρειάζοµαι. Θα χρειαστώ
και λιγότερα από τα δώδεκα λεπτά, που έχω αυτή τη στιγµή.
Απλώς, είναι χρήσιµο να ακουστεί δηµόσια ότι δεν ακολουθήθηκε
µια σωστή τακτική χθες, καθώς, ναι µεν µίλησε ο Πρόεδρός µας
την προηγούµενη µέρα, εποµένως δεν δικαιούµουν δώδεκα
λεπτά, αλλά όπως όλοι ξέρετε καλύτερα από εµένα -όπως όλοι
ξέρετε, είµαι νέος σε αυτή την Αίθουσα- δικαιούµουν έξι συν τρία
λεπτά. Αντί να πάρω τα τρία, τα οποία ζήτησα και µου τα αρνήθηκαν, όταν έφτασα στο έξι και µισό, µ’ έναν πρωτόγνωρο -από
τα όσα έχω δει τουλάχιστον στην Αίθουσα µέχρι τώρα γεγονόταο Πρόεδρος µε διέκοπτε, θα έλεγα, µε πολύ µαχητικό τρόπο, µε
σπάνια µαχητικό τρόπο. Ας ελπίσουµε να είναι σύµπτωση. Να ξέρουν όλοι ότι δεν θα επιτρέψουµε να ξανασυµβεί αυτό. Την επόµενη φορά, θα το παλέψουµε µε νύχια και µε δόντια.
Ξεκινώ. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω ακούσει επανειληµµένα µε τα ίδια µου τα αυτιά -όχι µέσα σε αυτή την Αίθουσα γιατί
µόλις τώρα µπήκα, αλλά από το σπίτι µου, από την τηλεόρασητον πρώην Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και νυν Πρωθυπουργό να εγκαλεί µετ’ επιτάσεως, θα έλεγα, τον νυν Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και µέχρι πριν ένα µήνα Πρωθυπουργό, τον κ. Αλέξη Τσίπρα, για τα περίφηµα -τα έχετε ακούσει κι εσείς- νοµοσχέδια-κουρελούδες, για διάφορες άσχετες
διατάξεις που ακολουθούσαν ως ρετάλια αυτά τα νοµοσχέδιακουρελούδες και αναρωτιέµαι τι να συµβαίνει. Μήπως έχει συµβεί κάποια συνταγµατική εκτροπή, που δεν πήρε χαµπάρι κανείς
από εµάς και συνεχίζει ο κ. Τσίπρας να φέρνει τα νοµοσχέδια, µε
τον τρόπο, που αυτός ξέρει, στη Βουλή για ψήφιση;
Προφανέστατα, σας καθησυχάζω, το Σύνταγµα λειτουργεί σε
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έναν βαθµό, δεν έχει συµβεί αυτό. Έχει συµβεί κάτι άλλο που
είναι πιο λυπηρό. Έχει συµβεί ότι αποδεικνύεται, µε το καληµέρα,
η τεράστια ανακολουθία µεταξύ προεκλογικών λόγων και µετεκλογικών έργων του νυν Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ας περάσουµε τώρα στην ουσία. Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η Κυβέρνηση, είναι προφανές ότι εδώ θέτει ζήτηµα κυβερνησιµότητας στους δήµους. Και πώς λέτε ότι επιχειρεί να
λύσει αυτό το ζήτηµα κυβερνησιµότητας στους δήµους; Θεσπίζοντας διατάξεις, που εύκολα θα µπορούσε νοµίζω κανείς να τις
χαρακτηρίσει εντελώς αντισυνταγµατικές, όπως είναι τα άρθρα
και οι παράγραφοι του νόµου, που αφορούν τις αµετάκλητες
συµπράξεις δηµοτικών παρατάξεων και τις Επιτροπές Οικονοµικών και Ποιότητας Ζωής.
Η Νέα Δηµοκρατία και ο Πρωθυπουργός σας, είναι φανερό ότι
στο δίληµµα δηµοκρατία ή κυβερνησιµότητα επιλέγουν κυβερνησιµότητα. Όποιος, όµως, κυβερνά, χωρίς απόλυτη και καθαρή
δηµοκρατία, µέσα όµως σε ένα δηµοκρατικό υποτίθεται πολίτευµα, είναι νοµίζω για όλους αυταπόδεικτο ότι κινείται στα όρια
της συνταγµατικής νοµιµότητας ή ακόµα και εκτός αυτής της
συνταγµατικής νοµιµότητας.
Το άρθρο 2 και ειδικότερα η παράγραφος 4 του παρόντος νοµοσχεδίου προβλέπει πως σε περίπτωση που η παράταξη του
εκλεγµένου στον δεύτερο γύρο δηµάρχου, δεν έχει εκλέξει τον
ελάχιστο αριθµό των µελών, που απαιτείται για να έχει πλειοψηφία στις δύο αυτές πολύ σηµαντικές για τους δήµους επιτροπές,
τότε ο αριθµός των µελών αυτών που εκλέγει, θα προσαυξάνεται
εντελώς αυθαιρέτως, µέχρι να φτάσει στον αριθµό, που ορίζει ο
νόµος. Δηλαδή, τι κάνει; Αφαιρεί κανονικότατα, µε το έτσι θέλω,
έδρες εκλεγµένες από τους δηµότες των υπολοίπων παρατάξεων και τις προσθέτει επίσης, µε το έτσι θέλω, και µε τρόπο
προδήλως αντισυνταγµατικό στην παράταξη του εκλεγµένου
κατά τον δεύτερο γύρο δηµάρχου.
Ουσιαστικά, δηλαδή, το νοµοσχέδιο αυτό δίνει εντελώς πραξικοπηµατικά τον έλεγχο των Επιτροπών Οικονοµικών και Ποιότητας Ζωής –που, επαναλαµβάνω, είναι ίσως οι δύο
σηµαντικότερες επιτροπές που υπάρχουν στους δήµους- στον
εκλεγµένο από τον δεύτερο γύρο δήµαρχο.
Δαιµονοποιώντας την απλή αναλογική, η Νέα Δηµοκρατία προτίθεται, προφανώς, να εγκαθιδρύσει ένα άκρως επικίνδυνο και
καταφανώς αντιδηµοκρατικό πλαίσιο στους δήµους, όπου πρόκειται -σας προειδοποιώ, αγαπητοί συνάδελφοι- στο µέλλον να
παρακολουθήσουµε σκηνές απείρου κάλλους µε δηµάρχους και
δηµοτικά συµβούλια, που θα έχουν προκύψει, όχι από την ψήφο
των δηµοτών τους, αλλά από εντελώς αυθαίρετες προσθαφαιρέσεις εδρών.
Φοβάται, µήπως, ο κύριος Πρωθυπουργός, την απλή αναλογική; Θεωρεί, µήπως, ότι η απλή αναλογική τελικά δεν µπορεί να
λειτουργήσει, δεν µπορεί να δουλέψει; Περίεργο, γιατί -ξέρετελειτουργεί θαυµάσια εδώ και µερικές δεκαετίες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ισπανία, που κάνουν τις δηµοτικές
εκλογές τους -µέχρι λίγα χρόνια πριν, λίγες δεκαετίες πριν- και
τις βουλευτικές εκλογές τους -και η Ιταλία- µε την απλή και ανόθευτη απλή αναλογική.
Εδώ, βέβαια, θα πρέπει να σηµειώσουµε και τη βοήθεια που
παρείχε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δηµοκρατία, ώστε αυτή σήµερα να
δύναται να επιχειρεί τέτοιες συνταγµατικές εκτροπές, καθώς η
µισή απλή αναλογική που έφερε ο νόµος Σκουρλέτη για τις δηµοτικές εκλογές, δεν έκοψε τελείως ως όφειλε, αν ήθελε πράγµατι να είναι απλή αναλογική, τον δεύτερο γύρο, έτσι ώστε οι
δήµαρχοι να εκλέγονται από την ψήφο των εκλεγµένων δηµοτικών συµβούλων όλων των παρατάξεων.
Σε αυτή την περίπτωση, αγαπητοί πρώην σύντροφοι, η Νέα
Δηµοκρατία δεν θα είχε την παραµικρή δυνατότητα για αντισυνταγµατικά παιχνίδια, τουλάχιστον στους δήµους της χώρας. Θα
πρέπει να το σκεφτείτε και δεύτερη φορά.
Ας περάσουµε τώρα στο πανεπιστηµιακό άσυλο. Ας ξεκινήσουµε µε µια παραδοχή -νοµίζω θα συµφωνήσετε όλοι, αριστεροί, δεξιοί και κεντρώοι- ότι τα πανεπιστήµια είναι κατ’ εξοχήν
χώροι ελεύθερης και δηµοκρατικής διακίνησης ιδεών, χώροι
όπου η έρευνα και η γνώση δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες
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και µελλοντικούς επιστήµονες της χώρας µας, όχι απλώς να πάρουν µια διαπίστευση αριστείας, αλλά να ζυµωθούν µε νέες
ιδέες, να αναπτύξουν τη σκέψη και την κριτική τους ικανότητα,
να µετατραπούν τελικά σε πολιτικά όντα µε άποψη.
Το αφήγηµα ότι στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας µας
επικρατεί ανοµία και άρα πρέπει να καταργηθεί de facto το
άσυλο, καταρρίπτεται -και µάλιστα, µε εκκωφαντικό κατά τη
γνώµη µου θόρυβο- καθώς το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο -εγώ
δεν είµαι νοµικός, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι για να το καταλάβεις- επιτρέπει την άµεση αντιµετώπιση παράνοµων πράξεων
εντός του χώρου πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Επίσης, το αφήγηµα αυτό φανερά αντιφάσκει, γιατί είτε υπάρχει, αγαπητοί συνάδελφοι, ανοµία στα πανεπιστήµια, όπως εσείς
λέτε µόνο και µόνο λόγω του ασύλου είτε υπάρχει άβατο ανοµίας
και σε άλλες περιοχές της πόλης, οι οποίες δεν προστατεύονται
από κανένα άσυλο, όπως τα Εξάρχεια, όπου σύµφωνα µε τον
Πρωθυπουργό η ανοµία εκεί ζει και βασιλεύει.
Αφού, λοιπόν, στα Εξάρχεια, όπου δεν υπάρχει κανένα άσυλο,
η αστυνοµία παρ’ όλα αυτά δεν µπορεί να επεµβαίνει αποτελεσµατικά, γιατί µόλις στα πανεπιστήµια καταργηθεί το άσυλο, η
αστυνοµία ως δια µαγείας θα µπορεί να επεµβαίνει αποτελεσµατικά;
Να ξεκαθαρίσουµε κάτι, για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις,
για τα Εξάρχεια εννοώ. Για το ΜέΡΑ25 εκτός από τη δαιµονοποίηση των Εξαρχείων, που δεν διαφέρουν σε τίποτα από πολλές
άλλες περιοχές της πόλης και που η Κυβέρνηση συστηµατικά τα
στοχοποιεί, καθώς προφανώς, θεωρεί συλλήβδην όλους τους κατοίκους τους, ταξικούς και πολιτικούς της αντιπάλους, εκτός λοιπόν από την προκατάληψη της Κυβέρνησης απέναντι στα
Εξάρχεια, η ελληνική αστυνοµία µπορεί εδώ και δεκαετίες να
επεµβαίνει σε όλη την επικράτεια όπου, αλλά και όποτε αυτό
χρειαστεί.
Η τυχόν αναποτελεσµατικότητά της πιστεύουµε ότι οφείλεται
στις δοµικές της ανεπάρκειες, στην ελλιπή εκπαίδευση της και
κυρίως στις αθρόες προσλήψεις, που ξαναεπιχειρούνται -τις είχε
επιχειρήσει και ο κ. Σαµαράς θυµίζω, τις είχε πραγµατοποιήσειαυτή τη στιγµή µόνο και µόνο βέβαια, για τη δηµιουργία εντυπώσεων, προσλήψεις ανθρώπων, που ακριβώς επειδή προορίζονται
για την δηµιουργία εντυπώσεων, προκειµένου να βρεθούν στους
δρόµους, πριν καν λάβουν την απαραίτητη γι’ αυτό εκπαίδευση.
Φοβάται ο κύριος Πρωθυπουργός την ελεύθερη διακίνηση των
ιδεών ή µήπως µέσα στα σχέδιά του για πλήρη ιδιωτικοποίηση
της παιδείας δεν χωράει η αντίδραση της φοιτητικής νεολαίας
και οι κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες; Είναι νοµίζουµε πια φανερό ότι ισχύει προφανώς και εδώ το σύνθηµα: «Στις τράπεζες
λεφτά και ασυλία, στη νεολαία σφαίρες και ανεργία».
Καταλαβαίνετε φυσικά ότι αυτό το σύνθηµα έχει γραφτεί µάλλον µέσα σε µία αίθουσα ή σε κάποιο προαύλιο πανεπιστηµίου,
εκεί που εσείς θεωρείτε ότι µία τέτοια ενέργεια απλώς λερώνει
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τους τοίχους. Πράγµατι, είναι αλήθεια, λερώνει τους τοίχους.
Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό σας διαβεβαιώ ούτε και για εµάς, τουλάχιστον για όσους εξ ηµών έχουµε περάσει την τέταρτη δεκαετία της ζωής µας. Είναι όµως αυτό άραγε, όπως εσείς
ισχυρίζεστε, πιο σηµαντικό γεγονός από το γεγονός ότι οι νέοι
µας σχεδόν συνολικά θυσιάζονται εδώ και δέκα χρόνια στον
βωµό της ανεργίας και βέβαια, πολύ σπανιότερα, πάντως που
και που, όπως στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που δεν πρόλαβε καν να ζήσει, στον βωµό της ασύδοτης
αστυνοµοκρατίας;
Η κατάργηση του ασύλου, αγαπητή κυρία Κεραµέως -θα µε
θυµηθείτε κάποια στιγµή- θα πετύχει ακριβώς τα αντίθετα από
τους στόχους της. Μόλις η πρώτη διµοιρία των ΜΑΤ, κυρία
Υπουργέ, µπει µέσα σε ένα αµφιθέατρο και µόλις κάνει εκεί
χρήση χηµικών και καπνογόνων -που είναι και το µόνο που ξέρει
να κάνει, δεν την αδικώ για αυτό, αυτός είναι ο προορισµός της,
αλλά δεν ξέρει να κάνει και τίποτα άλλο: καπνογόνα και χηµικάτότε ο πανικός, ο τρόµος και η ένταση θα δηµιουργήσουν αµέσως τις προϋποθέσεις για να ζήσουµε ίσως το επόµενο εθνικό
µας δράµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, το
ΜέΡΑ25, σήµερα από αυτό το Βήµα, σας προειδοποιεί: Αν δεν
θέλετε να προσθέσετε ένα ακόµα ένοχο µυστικό -και το µυστικό
εδώ είναι ότι το άσυλο δεν καταργείται για καµµιά καταπολέµηση
της δήθεν ανοµίας, αλλά για να επιτρέψει στην αστυνοµοκρατία
που θα ακολουθήσει την κατάργησή του να αντιµετωπίσει τις αντιδράσεις των φοιτητών στη µελλοντική σας προαποφασισµένη
απόπειρα ιδιωτικοποίησης στα πανεπιστήµιά µας- ίσως φοβάµαι
το πιο επικίνδυνο από όλα στη σειρά των ένοχων µυστικών σας,
προλαβαίνετε ακόµα και τώρα να αποσύρεται από το νοµοσχέδιο
την επίµαχη διάταξη για την κατάργηση του ασύλου.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους που µε ακούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά µια σειρά νοµοτεχνικών
βελτιώσεων, οι οποίες στη συντριπτική πλειοψηφία αφορούν διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τις καταθέτω
στα Πρακτικά, προκειµένου να διανεµηθούν σε όλα τα κόµµατα
για να µην σπαταλήσουµε χρόνο τώρα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Γκίκας έχει τον λόγο
τώρα, µετά ο κ. Κάτσης και µετά ο κ. Βαρουφάκης.
Ορίστε, κύριε Γκίκα, έχετε τον λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να µη σχολιάσω τη
χθεσινή κατηγορία του κ. Τσίπρα. Μας κατηγόρησε για υποκρισία και λαϊκισµό. Θέλω να θυµίσω στο Σώµα ότι το πρώτο νοµοσχέδιο το οποίο έφερε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο
ψηφίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ενάµιση περίπου µήνα µετά τις
εκλογές, ήταν ένα νοµοσχέδιο µε τον ψευδεπίγραφο τίτλο:
«Μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση» που έδινε περίπου 200 εκατοµµύρια σε ανθρώπους, που πράγµατι είχαν ανάγκη. Όµως, οι
περισσότερες διατάξεις ήταν διατάξεις που άλλαζαν ουσιαστικά
τη λειτουργία του κράτους σε πολλά θέµατα.
Μία, λοιπόν, από τις διατάξεις αυτές -θυµίζω στο Σώµα- ήταν
η κατάργηση του εθνικού συντονιστή κατά της διαφθοράς, που
όλως τυχαίως, την περίοδο εκείνη ήταν ο πρώην εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου, κ. Τέντες, ο οποίος είχε διοριστεί από την
προηγούµενη κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου. Τεσσεράµισι χρόνια µετά κατηγορείτε εµάς για υποκρισία και λαϊκισµό. Προφανώς, ο Πρωθυπουργός αναφερόταν στο θέµα της κ. Θάνου. Δεν
έχω να πω τίποτα. Σέβοµαι τη διαδροµή του καθενός.
Στην ίδια συζήτηση ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Μάρδας είχε πει ότι η προσπάθεια της Κυβέρνησης τότε θα ήταν
να µειώσει τους µετακλητούς υπαλλήλους κατά 50%. Μάλιστα,
το έχω µπροστά µου, εξήγησε πως το ισχύον καθεστώς προβλέπει χίλιους εκατόν εβδοµήντα τρεις µετακλητούς, ενώ µε το προωθούµενο ο αριθµός θα έπεφτε στους πεντακόσιους πενήντα
τέσσερις. Αντ’ αυτού, δύο χιλιάδες πεντακόσιους φτάσατε. Και
κατηγορείτε εµάς για υποκρισία και λαϊκισµό.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Στέφανος Γκίκας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επειδή όµως ο χρόνος τρέχει, θεωρώ ότι αυτό το πολυνοµοσχέδιο είναι ένα ουσιώδες νοµοθέτηµα, το οποίο βελτιώνει σηµαντικά πτυχές της διακυβέρνησης της χώρας και στο κοµµάτι
βεβαίως ,της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο κοµµάτι της ψηφιακής διακυβέρνησης. Ρυθµίζει και θέµατα πολύ σηµαντικά του
Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας και Εργασίας.
Θα σταθώ σε δύο θέµατα. Βεβαίως µε τον ν.4555/2018 εισήχθη η απλή αναλογική στους δήµους και τις περιφέρειες. Είδαµε ότι µε αυτόν τον τρόπο, δεν µπορεί να κυβερνηθεί ένας
δήµος και µια περιφέρεια. Σε διακόσιους τριάντα έναν δήµους
αυτή τη στιγµή, οι εκλεγµένοι δήµαρχοι δεν έχουν την πλειοψηφία των δηµοτικών συµβούλων. Και ένας, βεβαίως, µικρός αριθµός περιφερειών.
Για να µπορέσει, λοιπόν, να υπάρχει κυβερνησιµότητα και στο
κοµµάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγονται αυτές οι διατάξεις, οι οποίες βελτιώνουν ουσιαστικά τη διαδικασία, για να κυβερνηθούν σωστά οι δήµοι. Διότι, αν ένας δήµος ή µια
περιφέρεια δεν κυβερνηθεί σωστά, τότε θα έχει επίπτωση στην
ζωή των πολιτών. Άρα, λοιπόν, σωστά εισάγονται οι διατάξεις
αυτές. Θα δούµε στην πράξη πώς θα εφαρµοστεί. Είµαι απόλυτα
βέβαιος ότι θα δοθούν στους δήµους και τις περιφέρειες οι δυνατότητες να κυβερνηθούν οµαλά.
Το άλλο σηµείο στο οποίο θέλω να σταθώ, και το ανέφεραν
όλοι οι συνάδελφοι, είναι το άσυλο.
Φίλες και φίλοι, και εγώ έχω δύο κόρες φοιτήτριες. Αν ρωτήσετε τα παιδιά µας, αν ρωτήσουµε τους γονείς, αν ρωτήσουµε
την κοινωνία, θα µας πουν ότι, έτσι όπως έχει καταντήσει το
άσυλο να εννοείται, είναι ουσιαστικά ένα άσυλο παραβατικότητας, παρανοµίας, ένα άσυλο που συλλογικότητες που κινούνται
στα όρια της παρανοµίας, βρίσκουν καταφύγιο. Και ουσιαστικά,
αντί να διακινείται ελεύθερα η διδασκαλία, το πνεύµα, οι ιδέες,
έχουµε καταντήσει στο ακριβώς αντίθετο.
Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε όλοι πως οι εικόνες ντροπής
που τα προηγούµενα χρόνια βλέπαµε στα πανεπιστήµια, θα πρέπει να εκλείψουν. Και αυτός είναι ένας τρόπος που αυτό θα επιτευχθεί.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, εισάγονται σηµαντικές διατάξεις που θα βοηθήσουν.
Αναφέροµαι στο άρθρο 16 για το Μητρώο Πολιτών. Εισάγεται
στο Μητρώο Πολιτών ο ΑΜΚΑ. Ο ΑΜΚΑ είναι πολύ σηµαντικός
για τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση των δοµών του κράτους. Είναι το πρώτο βήµα, ώστε µετά από ένα διάστηµα το
Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει στην ψηφιοποίηση, που θα
καταλήξει στην δηµιουργία ψηφιακών -όπως λέγονται- συντάξεων µε το πάτηµα ενός κουµπιού.
Τέλος, θέλω πραγµατικά να πω -γιατί όλοι µας ή οι περισσότεροι εξ ηµών, έχουµε βιώµατα από την επάρατη νόσο σε µέλη των
οικογενειών µας- ότι αυτό το οποίο γίνεται µε αυτή τη διάταξη,
που επιτέλους οι καρκινοπαθείς, οι πάσχοντες από σκλήρυνση
κατά πλάκας δεν θα στήνονται στις ουρές των φαρµακείων του
ΕΟΠΥΥ για να παραλάβουν τα φάρµακά τους, είναι κάτι το οποίο
έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Ευτυχώς έγινε τώρα
από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Βεβαίως, και ψηφίζουµε το πολυνοµοσχέδιο αυτό, που θα βελτιώσει τη ζωή και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και γενικότερα
τη ζωή των Ελλήνων πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Γκίκα.
Τον λόγο έχει ο κ. Κάτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε άλλο ένα
προπαρασκευαστικό νοµοσχέδιο της νέας Κυβέρνησης, ώστε να
µπορεί να ασκήσει εξουσία κατά τη γνώµη µου κατά το δοκούν,
επιχειρώντας µία µεγάλη οπισθοδρόµηση. Και το µοναδικό επιχείρηµα που ακούµε όλοι από τα χείλη όλων σας, της πλειοψηφίας και της Κυβέρνησης, είναι η νίκη στις εκλογές της 7ης
Ιουλίου. Το έχετε µάθει καλά το non paper.
Απλά, σας θυµίζω ότι στις εκλογές της 7ης Ιουλίου δόθηκε ένα
πάρα πολύ υψηλό ποσοστό στον ΣΥΡΙΖΑ της τάξης του 32% σχεδόν, που σηµαίνει ότι θα είµαστε εδώ να σας ελέγχουµε και να
σας ασκούµε κριτική. Άρα, λοιπόν, αποδεχτείτε τη νέα κατάσταση και εσείς, γιατί µας φαίνεται πολύ καλά ότι πιέζεστε ήδη
από τις πρώτες µέρες.
Πάµε τώρα στα του νοµοσχεδίου. Έρχεστε µε νόµο για τους
δήµους και τις περιφέρειες να νοθεύσετε τη λαϊκή εντολή στις
αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ενώ οι τοπικές κοινωνίες έκαναν τις επιλογές τους εντός του αναλογικού
δηµοκρατικού πλαισίου του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», έρχεστε µε νοµοθετική ρύθµιση και επαναφέρετε εκ των υστέρων το δηµαρχοκεντρικό µοντέλο ακόµα πιο ενισχυµένο από πριν. Στην ουσία,
καθίσταται το δηµοτικό συµβούλιο διακοσµητικό και όλες οι αποφάσεις παίρνονται από τις επιτροπές και από τον δήµαρχο.
Το κάνετε µάλιστα, µέσα σε δύο µόλις µήνες µετά από τις
εκλογές, χωρίς καν να έχει δοκιµαστεί στην πράξη ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». Αυτή είναι η δηµοκρατική αντίληψη, που έχετε για την
ψήφο των πολιτών και για την αυτοδιοίκηση γενικότερα.
Δεύτερο θέµα. Επιχειρηµατολογείτε, κυρίες και κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, υπέρ της κατάργησης του ακαδηµαϊκού ασύλου, λοιδορώντας προφανώς διαχρονικά τα πανεπιστήµιά µας
ως χώρους ανοµίας, παραβατικότητας, συκοφαντώντας έτσι
συλλήβδην ολόκληρη την ακαδηµαϊκή κοινότητα.
Γνωρίζετε, βέβαια, ότι το απαραίτητο θεσµικό πλαίσιο για την
αντιµετώπιση των κακουργηµατικών πράξεων υπάρχει. Η εµµονή
σας µε το άσυλο, υπηρετεί κατά τη γνώµη µου αλλότριους σκοπούς. Αφ’ ενός πρόκειται περί µιας ακροδεξιάς ιδεοληψίας, που
αποστρέφεται τα προοδευτικά κεκτηµένα και αφ’ ετέρου σας
εξυπηρετεί εργαλειακά ως µέτρο προληπτικής καταστολής. Η
κρυφή αντιλαϊκή ατζέντα που σχεδιάζετε να εφαρµόσετε, ξέρετε
ότι θα συναντήσει αντιστάσεις στο κοινωνικό πεδίο και ήδη ετοιµάζετε το γήπεδο της ακραίας καταστολής. Θέλετε το πιο δυναµικό κοµµάτι και το πιο δηµιουργικό κοµµάτι της νεολαίας να
είναι αποστειρωµένο µέσω της αστυνοµοκρατίας ενός χώρου,
όπου διακινούνται ελεύθερα οι ιδέες. Όλες οι συντηρητικές δυνάµεις αυτό φοβόσασταν και αυτό συνεχίζετε να φοβάστε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΑ’ - 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Τρανταχτό παράδειγµα τέτοιων πολιτικών, που συναντούν αντιδράσεις, όπως είδαµε από τη συζήτηση των φορέων, είναι και
η κατάργηση της Νοµικής Σχολής της Πάτρας. Προς ποιο όφελος; Προφανώς ιδιωτικών συµφερόντων της αλλοδαπής. Ευελπιστώ να καταλάβετε γρήγορα το λάθος σας και να σταµατήσετε
εδώ, κυρία Υπουργέ.
Νεοσυσταθέντα τµήµατα, όπως αυτό της µετάφρασης και
διερµηνείας στην Ηγουµενίτσα, ιδρυµένο µε νόµο και µε νέες θέσεις µελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων, είναι κεκτηµένα της ακαδηµαϊκής κοινότητας και είναι και αιτήµατα των
τοπικών κοινωνιών. Απαιτούµε να τα σεβαστείτε και να εγγυηθείτε τη λειτουργία των νεοσύστατων τµηµάτων, αν και τα µηνύµατα είναι άκρως ανησυχητικά.
Σε αυτό το σηµείο να περάσω στην ψηφιακή πολιτική. Παρατήρηση πρώτη. Έχουµε τη θεσµοθέτηση αυτού που εµείς φοβόµαστε ότι µπορεί να γίνει ο δεύτερος πυλώνας του επιτελικού
κράτους του κ. Μητσοτάκη, δηλαδή του ψηφιακού κράτους.
Αυτό αναλύεται στο παρόν σχέδιο νόµου και θέτω δύο ζητήµατα
και µία απορία.
Μας λέτε ότι συγκεντρώνετε σε ένα υπερυπουργείο πλέον
πληροφοριακά συστήµατα, υπηρεσιακές µονάδες -γενική γραµµατεία πληροφοριακών συστηµάτων, κοινωνία της πληροφορίας
κ.λπ.- και αρµοδιότητες από άλλα Υπουργεία, για να επιταχύνετε
και να απλουστεύσετε τις διαδικασίες της ψηφιακής µεταρρύθµισης, υλοποιώντας ψηφιακά έργα.
Αυτή η ενοποίηση -θέλω να είµαι σαφής- υπό προϋποθέσεις
θα µπορούσε να λειτουργήσει θετικά, ώστε να µην υπάρχει κατακερµατισµός και έλλειψη διαλειτουργικότητας. Ευχόµαστε από
καρδιάς στη νέα ηγεσία του Υπουργείου να τα καταφέρει.
Είµαστε, όµως, καχύποπτοι, καθώς τα δείγµατα γραφής της
νέας Κυβέρνησης σε άλλους τοµείς δεν είναι θετικά. Υπάρχει µία
σαφής προσπάθεια να υπερσυγκεντρώνονται εξουσίες στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, σε µία από πάνω προς τα κάτω δοµή
εξουσίας κλειστή και απολύτως ελεγχόµενη από άτοµα εµπιστοσύνης. Μήπως έχουµε και εδώ µία παρόµοια προσπάθεια; Γιατί,
ναι µεν, συγκεντρώνονται όλα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, εν τούτοις όλα ξεκινούν και καταλήγουν στον Υπουργό. Ο
Υπουργός αποφασίζει τις διοικήσεις των δοµών, το προσωπικό
που υπηρετεί, τις αρµοδιότητες, τη λειτουργία.
Μήπως η υπερσυγκέντρωση στοχεύει στο να παρακάµπτονται
αρµοδιότητες, να ελέγχονται οι δοµές, έτσι ώστε όλα τα ψηφιακά
έργα που πρέπει να γίνονται, να γίνονται µόνο όπως τα θέλει ο
Υπουργός, µε τις προδιαγραφές που του ορίζει η αγορά και
όποιος αντιδρά να παρακάµπτεται fast track και µάλιστα µε πρωθυπουργική κάλυψη;
Εδώ είµαστε για να δούµε αν όντως έχετε σκοπό τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό, όπου θα µας βρείτε αρωγούς ή αν αυτό το φιλόδοξο σχέδιο θα καταλήξει µια κλειστή δοµή κορυφής, όπου θα
κλείνει fast track deals ψηφιακών έργων, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί αν τηρούνται οι όροι του δηµοσίου συµφέροντος. Εδώ θα είµαστε να ελέγχουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας.
Παρατήρηση δεύτερη. Ο Ελληνικός Διαστηµικός Οργανισµός,
ο ΕΛΔΟ, όταν ιδρύθηκε επί των ηµερών µας, για να µπορέσουµε
για πρώτη φορά να αναπτύξουµε εθνική στρατηγική στον τοµέα
του διαστήµατος, αξιοποιώντας παράλληλα το επιστηµονικό
προσωπικό και την εγχώριο βιοµηχανία, εσείς το κόµµα της
δήθεν επιχειρηµατικότητας µας λοιδορούσατε. Μάλιστα, ο κ.
Δένδιας, ως εισηγητής σε εκείνο το νοµοσχέδιο, µάς είχε πει ότι
θα το καταργήσει ως άχρηστο.
Σήµερα, λοιπόν, κάνετε µία εντυπωσιακή κυβίστηση. Τον µετονοµάζετε και κρατάτε τη σκοπιµότητά του, η οποία είναι ακριβώς ίδια µε το Ελληνικό Κέντρο Διαστήµατος λέξη προς λέξη.
Και ερωτώ τον κ. Δένδια από το Βήµα της Βουλής να µας απαντήσει τι θα ψηφίσει σήµερα που ο ΕΛΔΟ δεν καταργείται, αλλά
µετονοµάζεται.
Συνοψίζοντας, κάνετε µία επικοινωνιακή διαχείριση του θέµατος. Δίνετε διαρροές στον Τύπο ότι καταργείται ο ΕΛΔΟ του
Παππά και άλλα τέτοια, ενώ στην πράξη αναγνωρίζετε απόλυτα
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την ανάγκη εθνικής στρατηγικής στον τοµέα του διαστήµατος,
επικροτώντας απόλυτα τη δική µας επιλογή. Και θέλουµε και µία
τεκµηριωµένη απάντηση για την αλλαγή του νοµικού προσώπου
από Α.Ε. του δηµοσίου σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ποια σκοπιµότητα εξυπηρετεί, δεν
έχουµε ακόµα καταλάβει.
Τρίτο σηµείο και κλείνω. Ακούσαµε τον κ. Ζαριφόπουλο να µας
λέει ότι τα συµβασιοποιηµένα έργα θα προχωρήσουν και ότι η
βάση της ψηφιακής βίβλου είναι η εθνική ψηφιακή στρατηγική,
που πρώτη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάρτισε.
Περιµένουµε να µας πείτε πώς θα την εµπλουτίσετε, µε ποιον
θα τη διαβουλευτείτε, ποιος εντέλει θα την αποφασίσει, ποιος
κάνει τι και σε τι χρόνο. Κάθε φορά, όµως, που θα αναφέρεστε
στον δείκτη DESI, εγώ θα σας δίνω και θα σας καταθέτω δύο επιστολές.
Η πρώτη επιστολή είναι από τον τότε αρµόδιο επίτροπο, τον
Γιόχαν Χαν, στις 20 Νοεµβρίου του 2013, όπου πίνακας παραληπτών-αποδεκτών είναι ο κ. Χρυσοχοΐδης ως Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο πρώην Πρωθυπουργός κ.
Σαµαράς, ο νυν Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χατζηδάκης. Και τι έλεγε τότε; Σας βάζει αιρεσιµότητα για τα επιτεύγµατα της τότε ψηφιακής διακυβέρνησής σας και παγώνει
ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ, επειδή
δεν είχατε προχωρήσει την ψηφιακή σύγκλιση.
Και µία δεύτερη επιστολή. Επειδή εµείς είµαστε άχρηστοι και
Μαδουριστές σαν κυβέρνηση, στις 23-3-2017 έρχεται µία άλλη
επιστολή από την Κοµισιόν, η οποία αίρει την αιρεσιµότητα
αυτών των κονδυλίων, γιατί έχουν προχωρήσει όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρώτη επιστολή του 2013, για να
υπάρξει ψηφιακή σύγκλιση.
Τα καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά της Βουλής, για να ξέρετε
και εσείς πριν αναφερθείτε στους δείκτες DESI την επόµενη
φορά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Κάτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε, ολοκληρώσατε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Εµείς , λοιπόν, θα είµαστε εδώ για να σας
ασκούµε κριτική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κάτση, µιλάτε
επτάµισι λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τελειώνετε, αλλά δεν τελειώνετε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: …χωρίς µηδενισµούς, όπως επιβάλλει ο
ρόλος µας, και χωρίς συµπεριφορές, όπως του κ. Γεωργιάδη «τα
λέµε σε τέσσερα χρόνια», που επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 κ. Βαρουφάκης έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλτατοι της Συµπολίτευσης, ας
συµφωνήσουµε ότι τα πρώτα βήµατα γραφής µιας κυβέρνησης
σηµατοδοτούν τις αξίες, όπως πρέπει να συµβεί.
Το πρώτο φορολογικό νοµοσχέδιο που φέρατε, βεβαίως, δεν
θα µπορούσε να έχει ουσία, από τη στιγµή που όπως και η προηγούµενη κυβέρνηση, έχετε ενταχθεί στο δόγµα του «ναι σε όλα,
στους δανειστές», το οποίο ακυρώνει οποιαδήποτε ουσιαστική
φοροαπαλλαγή, δεν κάνει τίποτα για τη χρεοδουλοπαροικία, δεν
κάνει τίποτα για την 100% προπληρωµή φόρου. Αυτό είναι το αντίτιµο της ρήξης µε τους ψηφοφόρους σας, έτσι ώστε να µην
γίνει ρήξη µε τους δανειστές σας ή δανειστές µας.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον, όµως, είναι ότι τα επόµενα δύο νοµοσχέδια σας έδιναν τη δυνατότητα να σηµατοδοτήσετε τις
πραγµατικές σας αρχές, όσον αφορά θεσµούς, το κράτος, τη διοίκηση ή την παιδεία. Και τι σηµατοδοτήσατε;
Έχει ενδιαφέρον να ρίξουµε µια µατιά σε κάτι που είπε ο καλός
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συνάδελφος κ. Γεραπετρίτης χθες στο κλείσιµο της διαδικασίας
για την ψήφιση του χθεσινού νοµοσχεδίου. Υπάρχει ένα νήµα, το
οποίο συνδέει το χθεσινό νοµοσχέδιο µε το σηµερινό, στο οποίο
αξίζει να ρίξουµε µια µατιά. Είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απατώντας
στις κατηγορίες για νεοφιλελευθερισµό της Κυβέρνησης, ότι ένα
νεοφιλελεύθερο κράτος σηµαίνει συρρίκνωση του κράτους. Στη
θεωρία ίσως, στην πράξη σε καµµία περίπτωση.
Πρώτη διδάξασα του νεοφιλελευθερισµού η κ. Θάτσερ στο
όνοµα της συρρίκνωσης του κράτους, όταν άρχισε να εφαρµόζει
τις πολιτικές συρρίκνωσης του κράτους, συνειδητοποίησε στην
πορεία ότι για να υπερβεί, για να υπερκεράσει τις µεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις που αντιµετώπιζε, έπρεπε να υπερσυγκεντρώσει εξουσίες στο κεντρικό κράτος, στην κεντρική κυβέρνηση,
έπρεπε να δηµιουργήσει, να κτίσει ένα αυταρχικό über-κράτος
στο όνοµα της συρρίκνωσης του κράτους. Αυτή ήταν η προσωπική τραγωδία της κ. Θάτσερ. Το κατάλαβε στο τέλος της ζωής
της.
Έχει ενδιαφέρον να δούµε από πού ξεκίνησε το κτίσιµο αυτού
του σιδηρόφραχτου über-κράτους, που στόχο είχε τη συρρίκνωση του κράτους, αλλά τελικά έφερε τη διόγκωση του κράτους. Ξεκίνησε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί ήταν που η κ.
Θάτσερ αντιµετώπισε τις µεγαλύτερες κοινωνικές αντιστάσεις.
Και τι έκανε; Με στόχο την υπέρβαση αυτών των κοινωνικών αντιστάσεων, εκατοντάδες νοµοσχέδια και διατάξεις, διατάγµατα,
που οδήγησαν πάρα πολύ γρήγορα στην κατάργηση της αυτονοµίας της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη Βρετανία, ιδίως
στην Αγγλία -αργότερα και στη Σκωτία- την υπερσυγκέντρωση
εξουσίας στα χέρια δηµάρχων που ήλεγχε η κ. Θάτσερ και κατάργηση δήµων που δεν ήλεγχε η κ. Θάτσερ.
Δεν είναι τυχαίο κατ’ εµέ, ανεξάρτητα αν το κάνετε συνειδητά
ή ασυνείδητα, ότι ξεκινάτε τη µεγάλη σας µεταρρυθµιστική προσπάθεια υπέρ ενός µικρού νεοφιλελεύθερου κράτους, υποτίθεται, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια, έχετε µια πολύ µεγάλη
διαφορά µε την κ. Θάτσερ. Η κ. Θάτσερ ήταν σοβαρή νεοφιλελεύθερη συν το ότι έκανε και τις οικονοµίες της, όσον αφορά τα
ταµειακά του βρετανικού δηµοσίου. Ποτέ δεν θα πούλαγε τον
ΟΠΑΠ ή το «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ» στις εξευτελιστικές τιµές που εσείς
δεχθήκατε. Ποτέ δεν θα έλεγε «ναι σε όλα» στους ασυνάρτητους, αστοιχείωτους, ψευτοτεχνοκράτες των Βρυξελλών. Αλλά,
ας το αφήσουµε αυτό.
Το πρόβληµα το οποίο έχουµε διαβάζοντας το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι
ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για εµάς, ακόµα και όταν καταλαβαίνουµε τα κίνητρά σας, να παρακολουθήσουµε ένα σκεπτικό
τόσο αποξενωµένο από τη λογική. Έστω ότι δεχόµαστε τα περί
κυβερνησιµότητας. Δεν τα δεχόµαστε. Διαφωνούµε κάθετα,
αλλά κατανοούµε ότι υπάρχει µια βαθιά απέχθεια για τη δηµοκρατία που ξεκινάει, αν θέλετε, και από την αρχαιότητα µε τον
Πλάτωνα. Στη δική σας περίπτωση νοµίζω ότι πρέπει να πάµε πιο
κοντά στον κ. Σόιµπλε, ο οποίος στο πρώτο Eurogroup, στο οποίο
παρευρέθηκα, ευθαρσώς είπε ότι οι εκλογές δεν επιτρέπεται να
αµφισβητούν τα µνηµόνια.
Οπότε γύρισα και του θύµισα ότι αυτό θα είναι κάτι µε το οποίο
το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Κίνας θα είναι ιδιαίτερα χαρούµενο,
γιατί κι αυτοί πιστεύουν ότι οι εκλογές δεν πρέπει να αλλάζουν
τις οικονοµικές πολιτικές.
Έστω ότι σε αυτό το πλαίσιο της απέχθειας προς την πραγµατική, αυθεντική δηµοκρατία αποδεχόµαστε την σκέψη που έχετε
ότι πρέπει, έστω και πραξικοπηµατικά, για να κυβερνηθούν οι
δήµοι να πάρουµε έδρες, θέσεις στις πολύ σηµαντικές αυτές επιτροπές, την Επιτροπή Οικονοµικών και την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, και να τις δώσουµε από την πλειοψηφία στη µειοψηφία
έως ότου ο δήµαρχος που βγαίνει τη δεύτερη Κυριακή, που µειοψηφεί στο δηµοτικό συµβούλιο, να έχει την απόλυτη πλειοψηφία αυτών των σηµαντικών επιτροπών.
Αυτό που ο νους αδυνατεί, όµως, να συλλάβει, ακόµα και αν
συµφωνούσαµε µαζί σας, που δεν υπάρχει πιθανότητα να συγχωρήσουµε, είναι αυτή η φοβερή έννοια της αµετάκλητης σύµπραξης δηµοτικών παρατάξεων. Πώς τη σκεφτήκατε; Τι
µπορούµε να περιµένουµε από την Κυβέρνησή σας; Ποιο είναι
το επόµενο βήµα; Συνταγµατική αναθεώρηση που να καταργεί
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τη δεδηλωµένη στο Κοινοβούλιο, που να επιτρέπει σε έναν πρωθυπουργό να παραµείνει τέσσερα χρόνια πρωθυπουργός µε
πλειοψηφία, ακόµα κι όταν χάσει την εµπιστοσύνη του Κοινοβουλίου; Εκεί θα προχωρήσουµε; Γιατί αυτή είναι η λογική συνέπεια
της τερατώδους ιδέας της αµετάκλητης σύµπραξης.
Τι πρέπει να γίνει; Ας µιλήσουµε τώρα επί του πρακτέου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νόµος Σκουρλέτη για τον τρόπο
διεξαγωγής των δηµοτικών εκλογών αποδεικνύει ότι όπως και η
ηµιµάθεια έτσι και ο ηµιεκδηµοκρατισµός είναι επικίνδυνος.
Να σας δώσουµε το παράδειγµα που ανέφερε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του τι πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει.
Εµείς ως ΜέΡΑ25 είµαστε ταγµένοι στην απλή αναλογική. Και είµαστε ταγµένοι, γιατί δεν πιστεύουµε ότι µπορεί πραγµατικά να
κυβερνηθεί είτε ένα κράτος είτε ένας δήµος όταν η πλειονότητα
των πολιτών έχει δείξει τη δυσπιστία της στον δήµαρχο ή τον
Πρωθυπουργό, ψηφίζοντας άλλα κόµµατα τα οποία διαφωνούν
κάθετα µε τις πολιτικές του εν λόγω δηµάρχου ή του εν λόγω
Πρωθυπουργού.
Πιστεύουµε ότι η δηµοκρατικότητα και η αναλογικότητα πηγαίνουν χέρι-χέρι. Η κυβερνησιµότητα; Το αφήγηµα ότι η απλή
αναλογική αναιρεί την κυβερνησιµότητα, τουλάχιστον στον χώρο
της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταρρέει µε το που κοιτάµε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Θα σας δώσω ένα, τον Δήµο της Βαρκελώνης. Η Δήµαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου είναι
συνοδοιπόρος και µέλος του ΜέΡΑ25, συνεργάτης µας και ηγείται µιας δηµοτικής αρχής η οποία είναι διαµάντι.
Μιλάµε για οικονοµικά εύρωστο δήµο, για οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Μιλάµε για έναν πλεονασµατικό δήµο, µε κοινωνική ευαισθησία, µε πανευρωπαϊκή και παγκόσµια εµβέλεια στα
ζητήµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Δεκαπέντε χιλιάδες οικίες κατασκεύασε ο συγκεκριµένος δήµος για µετανάστες. Το
ότι δεν επέτρεψαν τη µεταφορά από τη Λέσβο στη Βαρκελώνη
οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα όνειδος για
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς εξελέγη η κ. Κολάου; Εξελέγη από
το δηµοτικό συµβούλιο στη βάση της αναλογικότητας.
Εµείς, λοιπόν, προτείνουµε κάτι πολύ συγκεκριµένο. Έχουµε
αυτόν τον νόµο που έχουµε, καλώς ή κακώς. Είναι το εκλογικό
συµβόλαιο µεταξύ των δηµοτών και των δηµοτικών αρχών. Δεν
διανοείται δηµοκράτης, αναδροµική αλλαγή αυτού του εκλογικού συµβολαίου µεταξύ των δηµοτών και των δηµοτικών αρχών.
Πρέπει να παραµείνει έτσι ως έχει, τουλάχιστον µέχρι τις επόµενες εκλογές.
Εµείς πιστεύουµε ότι από τις επόµενες δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές πρέπει η εκλογή του δηµάρχου να γίνεται από
το δηµοτικό συµβούλιο στη βάση της αναλογικότητας. Αυτή είναι
η πρόταση και η θέση του ΜέΡΑ25.
Θα αναφερθώ πάρα πολύ σύντοµα στον κατάλογο των νέων
γραφείων και φορέων που µετονοµάζετε, δηµιουργείτε, σκαρφίζεστε. Δεν αντέχει στην κριτική ένας τέτοιος κατάλογος χωρίς
σκεπτικό, χωρίς ουσία.
Παρατήρησα κάπου ότι προτείνετε τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλοποίησης Διαδικασιών να τη σπάσετε σε Γραφείο Επικοινωνίας και σε Γενική Διεύθυνση
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Φαντάζοµαι θα έχετε και µία υποεπιτροπή µε σαφώς προκαθορισµένους στόχους, την απλοποίηση της απλοποίησης αυτής της
απλοποίησης.
Κοιτάξτε, αν θέλετε να θυµίσετε στο Κοινοβούλιο µε αυτές τις
προτάσεις σας τον Τζορτζ Όργουελ και λίγο Μόντι Πάιθον είναι
δικαίωµά σας. Εµείς δεν σας ακολουθούµε και όλες αυτές τις
διατάξεις θα τις καταψηφίσουµε.
Και τώρα θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, να έρθω στο µέγα ζήτηµα του ασύλου. Επειδή, όπως
µας έµαθαν οι φεµινίστριες, το προσωπικό είναι πολιτικό, θα µου
επιτρέψετε µια προσωπική ιστορία.
Δεκέµβριος του 2009 στη Νοµική Σχολή, στην οδό Σίνα, στον
5o όροφο, στο αµφιθέατρο παρέδιδα το µάθηµα της Πολιτικής
Οικονοµίας ένα απόγευµα, κρύο απόγευµα, σκοτεινό απόγευµα,
δύσκολο απόγευµα στους πρωτοετείς φοιτητές µου. Κάπου από
τα έγκατα του κτηρίου, µέσα από το κλιµακοστάσιο άρχισε να
έρχεται αυτή η βοή, ο θόρυβος της δυσαρέσκειας και της αγω-
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νίας. Ακούγαµε βαριές πατηµασιές, βρισιές, απειλές. Γνωρίζαµε
ότι ήµασταν στα πρόθυρα εισβολής από καταληψίες εξωπανεπιστηµιακούς.
Όσο ο θόρυβος αυτός ανέβαινε, σταµάτησα τη διάλεξη και
είπα στους φοιτητές, δεκαοκτάχρονα παιδιά, δεκαεννιάχρονα
παιδιά, φρέσκα, από το σχολείο και κάποιοι µεγάλης ηλικίας, οι
λεγόµενοι «αιώνιοι φοιτητές» -που ξέρετε, κυρία Υπουργέ, πως,
όταν επιστρέφουν στο πανεπιστήµιο, όταν µπορούν να βρουν τον
χρόνο και το χρήµα για να έλθουν, είναι οι καλύτεροι φοιτητές
µας παρεµπιπτόντως και κλείνω την παρένθεση- ότι έχουµε µία
απλή επιλογή. Έξοδος ή παραµένουµε στην αίθουσα να υπερασπιστούµε το άσυλο συνεχίζοντας το µάθηµά µας. Δεν έφυγε κανένας. Προς τιµήν τους, έµειναν όλοι εκεί. Δεν χρειάστηκε καν
να τους εµψυχώσω. Περισσότερο εµψύχωναν εκείνοι εµένα.
Μετά από πέντε, δέκα λεπτά που συνεχίζαµε πεισµατικά το µάθηµα, νιώθω τα µάτια τους να µαγνητίζονται από το τζάµι της
πόρτας πίσω µου στο αµφιθέατρο. Είχαν έρθει οι κουκουλοφόροι
µε τις στολές παραλλαγής, έσπαγαν, αναποδογύριζαν τραπέζια.
Κάποια στιγµή µπήκαν και στην αίθουσα. Εµείς συνεχίσαµε το
µάθηµα. Και το συνεχίσαµε κόντρα σε αυτή την εισβολή.
Εκείνο το βράδυ έγραψα ένα άρθρο, το οποίο δηµοσιεύτηκε
στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Επιτρέψτε µου να διαβάσω ένα µικρό
απόσπασµα: «Αν ήµουν ο βασικός εκπρόσωπος του κατεστηµένου που στόχο έχει να καταργήσει στην πράξη το δηµόσιο πανεπιστήµιο, να το υποβαθµίσει, να το µετατρέψει σε αποθήκη
λανθάνουσας ανεργίας, αν στόχος µου ήταν να καµφθούν οι αντιστάσεις της κοινωνίας στην ιδέα των ιδιωτικών πανεπιστηµίων,
αν αποφάσιζα να τιµωρήσω τους φοιτητές που δεν είχαν τα χρήµατα να σπουδάσουν στο εξωτερικό ή που και να τα είχαν, προτίµησαν το ελληνικό πανεπιστήµιο, αν όλα αυτά ήταν αλήθεια, θα
µπορούσα να σκαρφιστώ τίποτε αποτελεσµατικότερο από αυτό
που συνέβη σήµερα στο αµφιθέατρο;». Κατέληξα γράφοντας:
«Το άσυλο απαιτεί περιφρούρηση, διαφύλαξη, γιατί αλλιώς µετατρέπεται σε ασυλία εκείνων που στρέφονται εναντίον του πανεπιστηµιακού ασύλου».
Θέλω να κάνω ένα ερώτηµα σε εσάς, κυρία Υπουργέ. Εάν
εκείνη τη µέρα, την προηγούµενη ή έναν µήνα πριν, η τότε κυβέρνηση, το 2009, είχε καταργήσει το άσυλο, τι θα είχε αλλάξει;
Απολύτως τίποτε!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εάν δεν δηµιουργηθεί µια υπηρεσία περιφρούρησης του ασύλου, ένα σώµα πανεπιστηµιακής
ασφάλειας, πανεπιστηµιακής αστυνοµίας, µε την εκπαίδευση ένστολων, µε τα µέσα και τα αγαθά που χρειάζονται, έτσι ώστε να
περιφρουρηθεί η περιουσία του πανεπιστήµιου, η ακαδηµαϊκή
ελευθερία, το δικαίωµα στην έκφραση όλων των απόψεων, δεν
πρόκειται να αλλάξει τίποτε, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος.
Η πρώτη µέριµνα της πολιτείας θα έπρεπε εδώ και χρόνια να
είναι η δηµιουργία αυτής της πανεπιστηµιακής υπηρεσίας διαφύλαξης και περιφρούρησης του ασύλου.
Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει, ότι εσείς, συνάδελφοι, σύντροφοι
του ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνατε τέσσερα χρόνια, είναι ένα µεγάλο ατόπηµα. Όπως µε µεταρρύθµιση µετατρέψατε τα ΤΕΙ, όπως είχε
κάνει η Θάτσερ αρχικά, σε πανεπιστήµια χωρίς πόρους και µε άκουσον, άκουσον!- αποσπάσεις καθηγητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα ΤΕΙ, έτσι κάνατε κακό και στα σχολεία και στα ΤΕΙ
και στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Αν, αντί γι’ αυτό, είχατε εγκαθιδρύσει το σώµα περιφρούρησης του πανεπιστηµιακού ασύλου, σήµερα η Νέα Δηµοκρατία θα είχε πολύ λιγότερες ευκαιρίες
για να καταργήσει το πανεπιστηµιακό άσυλο.
Θέλω να κλείσω την οµιλία µου µε κάτι το οποίο για εµένα έχει
πάρα πολύ µεγάλη σηµασία.
Το βαθύτερο νόηµα του πανεπιστηµιακού ασύλου, η ελευθερία
λόγου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν εξασφαλίζεται µόνο
όταν αποτρέπεται η βία και η καταστολή, όταν κάποιος µου επιτρέπει να βγαίνουν τα λόγια από το στόµα µου χωρίς να φοβάµαι. Είναι πολύ σηµαντικό, δεν αρκεί, όµως. Είναι ικανή συνθήκη,
δεν είναι αναγκαία.
Πέραν της ασφάλειας των πανεπιστηµιακών συµµετεχόντων,
πέρα από την εξασφάλιση ότι δεν θα είµαστε θύµατα είτε της
παρακρατικής είτε της κρατικής βίας στα πανεπιστήµια, πέρα
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από την έλλειψη φυσικών περιορισµών, η πανεπιστηµιακή κοινότητα, για να αναπτύξει την ελευθερία του λόγου, απαιτεί εφόδια
και χρόνο. Χρειάζεται ο φοιτητής, η φοιτήτρια, ο καθηγητής, η
καθηγήτρια τους πόρους που είναι απαραίτητοι για να υπερβεί,
να ξεπεράσει τον εαυτό του, τον εαυτό της, την αυτολογοκρισία.
Ο µεγαλύτερος εχθρός της ελευθερίας του λόγου και της σκέψης είναι οι κοινωνικές συµβάσεις µιας πατριαρχικής και συντηρητικής κοινωνίας που θέλουν τον πανεπιστηµιακό, τον φοιτητή,
έναν καθώς πρέπει αναπαραγωγό προκαταλήψεων.
Το άσυλο δεν είναι µόνο άσυλο από την αστυνοµία, τα ΜΑΤ,
τους κουκουλοφόρους. Είναι και αυτό. Είναι βασικά η δηµιουργία
συνθηκών ενός οικοσυστήµατος, στο οποίο αναφύεται η δύσκολη, η επικίνδυνη γνώση, ενός οικοσυστήµατος το οποίο θα
είναι απολύτως περιχαρακωµένο και προστατευόµενο από τις
σειρήνες, τόσο του κράτους και του κρατισµού, όσο και των αγορών και των πολυεθνικών.
Είναι ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο µε ασφάλεια και µε πόρους,
έτσι ώστε οι συµµετέχοντες στην πανεπιστηµιακή διαδικασία να
µπορούν να σκέφτονται καλά και κυρίως επικίνδυνα, γιατί από
αυτή την επικινδυνότητα της καλής σκέψης προκύπτει η χρήσιµη
νέα γνώση.
Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, για το ΜέΡΑ25 ότι µία παράταξη που
έχει κάνει παντιέρα της τα ιδιωτικά πανεπιστήµια ξεκινάει µε την
κατάργηση του ασύλου.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, Χάρβαρντ στην Ελλάδα
δεν θα φτιάξει κανένας ιδιώτης. Χάρβαρντ φτιάχνεται µόνο στις
Ηνωµένες Πολιτείες, όπου οι «Robber Barons» έχουν µία συγκεκριµένη διαδικασία. Εδώ ακόµα και οι λίγοι Έλληνες ολιγάρχες,
που µπορεί να έχουν κάποια χρήµατα, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα
τα επενδύσουν σε ελληνικό ιδιωτικό πανεπιστήµιο. Στο Χάρβαρντ
θα τα δώσουν, για να ιδρύσουν µία έδρα στο όνοµά τους.
Εδώ, το µόνο πράγµα, το οποίο συζητάτε µε τα ιδιωτικά πανεπιστήµια είναι η αναγνώριση των πτυχίων των υπαρχόντων κολλεγίων, των ίδιων κολλεγίων που παίρνουν δικά µας παιδιά µε
πολύ καλές σπουδές, διδακτορικά από την Αµερική, από την Ελλάδα, παιδιά που έχουν λόγο να είναι στην Ελλάδα, θέλουν να
είναι στην Ελλάδα, έχουν τους γονείς τους εδώ, τα οποία τα βάζουν και διδάσκουν είκοσι και τριάντα ώρες τη βδοµάδα. Ξέρετε
τι σηµαίνει αυτό; Το τέλος της ακαδηµαϊκής τους καριέρας. Τα
«καίνε» αυτά τα παιδιά. Όποιος διδάσκει είκοσι και τριάντα ώρες
την εβδοµάδα δεν θα γράψει ποτέ κανένα άρθρο από αυτά τα
οποία θα του εξασφαλίσουν µία πανεπιστηµιακή καριέρα σε ένα
σοβαρό πανεπιστήµιο.
Το άσυλο και η ακαδηµαϊκή ελευθερία απαιτεί την προστασία
των πανεπιστηµιακών, σαν αυτά τα παιδιά, τόσο από τους κουκουλοφόρους, τα ΜΑΤ, όσο και από την ασυδοσία των εργοδοτών -είτε είναι ιδιωτών είτε είναι δηµοσίων- που τους σπρώχνουν
προς µία τυποποιηµένη αναπαραγωγή τυποποιηµένης γνώσης,
η οποία τελικά καταδικάζει και τους φοιτητές τους σε τρίτης ποιότητας γνώσεις και ποτέ δεν θα τους καταστήσει ανταγωνιστικούς ούτε στους Έλληνες ούτε στους ξένους συµφοιτητές τους.
Κυρίες και κύριοι, νοµίζετε ότι καταργώντας το άσυλο, µε µία
κίνηση, θα κόψετε τον γόρδιο δεσµό της ανοµίας και της διαπλοκής στα πανεπιστήµια; Σφάλλετε. Όµως, υπάρχει µία κίνηση, που
µπορείτε να κάνετε και µόνο εσείς της Νέας Δηµοκρατίας µπορείτε να την κάνετε. Είστε οι µοναδικοί που έχετε τη δυνατότητα
να κάνετε το ένα πράγµα εν µία νυκτί, που θα δώσει βαθµούς
ελευθερίας, ανάσες στην πανεπιστηµιακή κοινότητα: Καταργείστε τη ΔΑΠ, την παράταξη η οποία αναπαράγει και εκµεταλλεύεται τη διαπλοκή στον πυρήνα του ελληνικού πανεπιστηµίου, την
παράταξη από την οποία εσείς γαλουχείτε την επόµενη γενιά
στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεννηµατά έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε τη µάχη των εντυπώσεων δεν
κυβερνιέται η χώρα. Το ζήσαµε αυτό όλα τα προηγούµενα χρόνια
και βρεθήκαµε πολλές φορές µπροστά σε αδιέξοδα.
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Προσπαθείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, να µας πείσετε ότι παίζετε επίθεση. Δυστυχώς, όµως, δεν πρόκειται για µια προσπάθεια αποτελεσµατικότητας στη βάση της αξιοκρατίας και της
διαφάνειας που χρειάζεται η χώρα, αλλά πρόκειται για µια επίθεση συγκεντρωτισµού, αυταρχισµού και προσπάθειας αποκατάστασης του κράτους της Δεξιάς. Με λίγα λόγια, οι µηχανές
όπισθεν ολοταχώς.
Σας το είπαµε και στις προγραµµατικές δηλώσεις, ότι τα
πρώτα δείγµατα είναι απογοητευτικά. Πρώτα υποχωρήσατε
στους δανειστές, τώρα κάτω από την πίεση κάτι λέτε κι εσείς για
τα πρωτογενή πλεονάσµατα, αλλά η θηλιά εδώ παραµένει µια
χαρά στον λαιµό της οικονοµίας και της ελληνικής κοινωνίας. Και
σας προκαλούµε σχεδόν καθηµερινά να παρουσιάσετε εδώ, στο
Κοινοβούλιο, το σχέδιό σας, προκειµένου να αλλάξουν οι συγκεκριµένοι στόχοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Αλλάξατε ριζικά στάση και στο θέµα των Πρεσπών. Μιλούσατε
για βέτο και τώρα µιλάτε για την απόλυτη τήρηση της συµφωνίας. Πολιτική υποκρισία κι εδώ! Στο δε κράτος έχετε προϊστορία.
Η περίφηµη επανίδρυση του κράτους σάς ακολουθεί και σάς
στοιχειώνει.
Ήδη όµως, κύριε Μητσοτάκη -ακούτε, φαντάζοµαι, από το
γραφείο σας αυτή τη συζήτηση- γράφετε τη δική σας ιστορία
στον τοµέα αυτόν. Σαν να µην έφταναν οι πενήντα δύο γενικοί
γραµµατείς, που διορίσατε µε καθαρά κοµµατικά κριτήρια, ψηφίσατε και τον νόµο µε το βαρύγδουπο τίτλο: «Επιτελικό Κράτος». Μόνο που τελικά το κράτος αυτό είναι αυτοκρατορικό.
Πριν από τις εκλογές, για πολλούς µήνες, είχατε κάνει σηµαία
την αποκοµµατικοποίηση του κράτους. Τώρα, όµως, πράττετε το
ακριβώς αντίθετο. Υπηρετείτε τον συγκεντρωτισµό και ενισχύετε
το πρωθυπουργοκεντρικό µοντέλο διακυβέρνησης της χώρας.
Ακόµα και η τελική ευθύνη της σύνταξης των νοµοσχεδίων µεταφέρεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, η οποία βέβαια ενισχύεται µε εκατοντάδες υπαλλήλους -τους εκλεκτούς- που θα
αποτελούν το µακρύ χέρι του αυτοκράτορα στη διοίκηση.
Από τους άριστους, πήγαµε στους αρεστούς. Πώς; Με συγκεκριµένες επιλογές σας, σε πολύ σηµαντικές θέσεις, κολλητών,
µε αµφιλεγόµενα προσόντα και προφίλ και βεβαίως, µε την επιλογή ανθρώπων της κυβέρνησης Καραµανλή, που µε τις πράξεις
και τις παραλείψεις τους ευθύνονται για τον δηµοσιονοµικό
εκτροχιασµό της οικονοµίας, οι οποίοι παραποίησαν τα στοιχεία
για το έλλειµµα το 2009 και οδήγησαν στην ένταση της κρίσης
και τα µνηµόνια. Τώρα, η ανταµοιβή τους προδίδει την εµµονή
της Νέας Δηµοκρατίας σε εκείνη ακριβώς την πολιτική. Το νέο,
λοιπόν, προσωπείο της Νέας Δηµοκρατίας υποχωρεί και αποκαλύπτεται το γνωστό παλιό της πρόσωπο.
Ο κ. Τσίπρας που είδα πως ήρθε και πήρε τον λόγο -και ξανάρχισαν τις γνωστές συγκρούσεις και τους διχασµούς, χωρίς
ουσία και περιεχόµενο- δεν µπορεί σήµερα σε καµµία περίπτωση
να είναι τιµητής, γιατί ο ίδιος και η πολιτική του είναι αυτή που
έφερε τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δηµοκρατία ξανά στην εξουσία. Τώρα, βέβαια, τροµάζει γιατί βλέπει τι; Βλέπει το ανεστραµµένο είδωλο της δικής του πολιτικής και βλέπει ότι έχουν
ακριβώς τους ίδιους στόχους.
Ένα είναι το συµπέρασµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Με
αυτές τις λογικές η Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνουν το ελληνικό κράτος πιο πίσω και από τη δεκαετία του ’60,
επαναφέροντας την ενός ανδρός αρχή ως τη νέα λογική διακυβέρνησης του κράτους.
Σήµερα, η Κυβέρνηση επιχειρεί το δεύτερο βήµα. Όµως, και
αυτό είναι στην ίδια ακριβώς λογική µε το πρώτο. Και πάλι µε τις
διαδικασίες του επείγοντος, χωρίς ουσιαστικό διάλογο, χωρίς
καν να έχουν αναδειχθεί τα προβλήµατα του σχεδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», που θα έπρεπε να φανούν, για να αξιολογηθεί στην πράξη
τι σηµαίνει η µεταρρύθµιση του ΣΥΡΙΖΑ για τους δήµους και τις
περιφέρειες αυτής της χώρας.
Θεωρώντας, λοιπόν, ότι έχει πετύχει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των αυτοδιοικητικών θεσµών, η Νέα Δηµοκρατία µε φωτογραφικές ρυθµίσεις επιχειρεί τη µεταφορά των εξουσιών στον
δήµαρχο ή στον περιφερειάρχη, υποβαθµίζοντας έτσι σηµαντικά
τον ρόλο των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων. Προ-
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σπαθεί να δικαιολογήσει βεβαίως, όλες αυτές τις µεθοδεύσεις,
επικαλούµενη την κυβερνησιµότητα των δήµων και των περιφερειών. Στην πραγµατικότητα, όµως, απλώς κάνει εκπτώσεις σε
δηµοκρατικές διαδικασίες.
Το Κίνηµα Αλλαγής αντιτάχθηκε σθεναρά στο σχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» του ΣΥΡΙΖΑ, µε βάση το οποίο έγιναν και οι πρόσφατες
εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Το καταγγείλαµε ως ένα σχέδιο, που
οδηγεί στην κυριαρχία της συναλλαγής και των εκβιασµών, ως
µια επικίνδυνη και ακραία συντηρητική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, που
θέλει την αυτοδιοίκηση πολύ απλά να είναι το µακρύ χέρι του
κεντρικού κράτους.
Ζητήσαµε από την πρώτη στιγµή την κατάργησή του. Αυτό δεν
σηµαίνει όµως ότι µπορούµε να ανεχθούµε την αυθαιρεσία του
συγκεντρωτισµού, τις δοτές πλειοψηφίες, την υπονόµευση της
δηµοκρατικής λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσµών.
Εµείς δεν απορρίπτουµε τα τυχοδιωκτικά παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ
για να κάνουµε τα δικά µας παιχνίδια. Αυτή είναι η µεγάλη µας
διαφορά από τη Νέα Δηµοκρατία, που αντιτάχθηκε σε όλες τις
µεγάλες τοµές και µεταρρυθµίσεις, που έγιναν στον τοµέα της
αυτοδιοίκησης από την παράταξή µας διαχρονικά.
Θα ήθελα να επισηµάνω ορισµένα κρίσιµα σηµεία, σε σχέση
µε το νοµοσχέδιο. Πρώτον, συµφωνούµε στις συµπράξεις παρατάξεων. Πότε όµως; Όταν αυτές συνοδεύονται από ένα νέο κοινό
πρόγραµµα, µε αρχές, συγκεκριµένες θέσεις, το οποίο θα τεθεί
και στην κρίση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου. Διαφωνούµε µε την πρόβλεψη του νοµοσχεδίου για συµπράξεις συναλλαγής. Στην ουσία, υλοποιεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
αυτό, που από την αρχή ήθελε να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεύτερον, διαφωνούµε µε την υποβάθµιση των δηµοτικών και
περιφερειακών συµβουλίων. Αναγορεύονται τεχνητά µειοψηφίες
σε πλειοψηφίες. Εµείς προτείνουµε να προβλεφθεί µια ουσιαστική προδικασία διαλόγου, που θα επιτρέψει τις συγκλίσεις και
τη δηµιουργία πλειοψηφιών µέσα από την υποχρέωση κατάθεσης επιµέρους κοστολογηµένων αντιπροτάσεων επί του τεχνικού
προγράµµατος και του προϋπολογισµού, που συνοδεύονται και
από γνωµοδότηση της οικονοµικής υπηρεσίας. Με λίγα λόγια, να
δώσουµε τη δυνατότητα στα συµβούλια να βρουν πραγµατικές
συµπλεύσεις και όχι συµπλεύσεις συναλλαγής.
Τρίτον, θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε µια ενίσχυση του
ρόλου και των αποφάσεων σε θέµατα καθηµερινότητας από τον
εκλεγµένο δήµαρχο και περιφερειάρχη. Δεν συµφωνούµε όµως
µε την αυθαίρετη και τεχνητή δηµιουργία πλειοψηφιών στις βασικές επιτροπές, όπως είναι η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή για την ποιότητα ζωής του δήµου ή αντίστοιχα της
περιφέρειας ούτε βέβαια µε τις διορισµένες ενισχυµένες πλειοψηφίες των τριών πέµπτων στα νοµικά πρόσωπα των δήµων.
Μάλιστα, πρόκειται για διορισµούς από τον δήµαρχο ούτε καν
εκλογή από τη νέα παράταξη, που θα προκύψει µετά από τις
συµπράξεις και θα διαθέτει πια αυτή η νέα παράταξη µια πλειοψηφία στο συµβούλιο.
Όλες αυτές οι επισηµάνσεις θα µπορούσαν, αν γίνονταν αποδεκτές, να βελτιώσουν κάποιες πτυχές του νοµοσχεδίου, χωρίς
όµως να αλλάζουν ριζικά την αρνητική εικόνα που τόσο ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», όσο και οι προσπάθειες της Νέας Δηµοκρατίας δηµιουργούν.
Είναι πια άλλες οι απαιτήσεις των καιρών, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές. Έχει έρθει η ώρα για µια µεγάλη αλλαγή στο κράτος,
στην αποκέντρωση και στους αυτοδιοικητικούς θεσµούς. Η παράταξή µας ήταν αυτή που εµπνεύστηκε και εφήρµοσε όλες τις
µεγάλες αλλαγές στο κράτος. Προχώρησε µε τόλµη σε πολύ σηµαντικές µεταρρυθµίσεις και στην αναβάθµιση της αυτοδιοίκησης. Με τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», οδηγήσαµε
στην αιρετή περιφέρεια και στους τριακόσιους είκοσι πέντε δήµους που άντεξαν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και έδωσαν
µάχες και για την ανάπτυξη, αλλά και για την κοινωνική συνοχή
και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι τώρα όσο ποτέ, αντί για τη µιζέρια και
τον τυχοδιωκτισµό και τις σκοπιµότητες, επιβάλλεται µια πραγµατική επανάσταση στο κράτος. Και προτείνουµε, πρώτον, το
κράτος να µετατραπεί σε επιτελικό στρατηγείο.
Μένουν στην ευθύνη του η πολιτική άµυνας και ασφάλειας της
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χώρας, η δηµόσια τάξη, η εξωτερική πολιτική, τα δηµόσια οικονοµικά, ο γενικός σχεδιασµός των πολιτικών υγείας και παιδείας,
η προστασία της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς -εδώ κάνω µια
πολύ µικρή παρένθεση, γιατί, πριν συζητήσουµε για την επανάσταση στον πολιτισµό, καλό θα είναι να λειτουργήσει το αναβατόριο στην Ακρόπολη- µε ένα δίκαιο σύστηµα αξιολόγησης και
ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε αξιοκρατική
στελέχωση από προσωπικό υψηλών προσόντων.
Δεύτερον, µε βάση την αρχή της εγγύτητας, όλες οι αποφάσεις που µπορούν να παρθούν στο πληρέστερο στον πολίτη επίπεδο µεταβιβάζονται ως αρµοδιότητα στους δήµους, µε τους
αντίστοιχους πόρους.
Τρίτον, η ανάπτυξη της περιφέρειας σχεδιάζεται, συντονίζεται
και υλοποιείται από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Είναι σχέδιο
που προϋποθέτει γενναία µεταφορά πόρων από τα ευρωπαϊκά
περιφερειακά προγράµµατα και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
Αυτές ήταν και παραµένουν οι θέσεις µας.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δηµοκρατία έχουν πρόθεση να τις συζητήσουν και πολύ περισσότερο να τις εφαρµόσουν, διότι δεν θέλουν την ανεξαρτησία και
τη δύναµη των αυτοδιοικητικών θεσµών. Δεν πιστεύουν στον
ρόλο τους. Θέλουν να τους ελέγξουν και αν δεν µπορούν να το
κάνουν αυτό, να τους διαλύσουν, όπως δηλαδή έκανε το προηγούµενο διάστηµα ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον συγκεκριµένο νόµο.
Στους δήµους, στις περιφέρειες, στην κοινωνία υπάρχουν δυνάµεις που υιοθετούν τους δικούς µας στόχους και θα αντισταθούν. Θα διεκδικήσουν και θα βρεθούν απέναντι δυναµικά σε
αυτούς που νοµίζουν ότι ξεµπέρδεψαν µε την αυτοδιοίκηση,
επειδή σήµερα κάνουν κάποιες µικροδιευθετήσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Στο θέµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θέλω να υπενθυµίσω ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε προχωρήσει από το 2010
σε ουσιαστικές τοµές για την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας
και της διαφθοράς, αλλά και για την ενίσχυση της δηµοκρατικής
πληροφόρησης. Δεν υπήρχε συνέχεια.
Δυστυχώς το νοµοσχέδιο επαναλαµβάνει την κυβερνητική λογική της πολυπλοκότητας των δοµών, των επικαλύψεων αρµοδιοτήτων, των πολλών φορέων που υλοποιούν δράσεις. Όταν,
όµως, µιλάµε για ψηφιακή εποχή, µιλάµε και για απλές, σαφείς,
διαφανείς λύσεις και διαδικασίες.
Εδώ έχουµε έξι φορείς µε πολυµελή διοικητικά συµβούλια,
προέδρους, διευθύνοντες, προσωπικό, εγκαταστάσεις, το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από αυτό που χρειάζεται να κάνουµε, σπατάλη πόρων, διάχυση ευθυνών, κακή αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού. Θα είναι αρνητικό για τη χώρα, για την οικονοµία, για
τους πολίτες να χαθεί µια ακόµη µεγάλη ευκαιρία για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έρχοµαι τώρα στο θέµα του πανεπιστηµιακού ασύλου. Για την παράταξή µας, είναι αδιαπραγµάτευτη αρχή η κατοχύρωση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας στην
έρευνα και τη διδασκαλία, η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και η αντιµετώπιση των
φαινοµένων της βίας και της ανοµίας, που δυστυχώς αναπτύσσονται όλα αυτά τα χρόνια µέσα στα ΑΕΙ.
Όλοι οι νόµοι, όµως, που ψηφίστηκαν από το 1982 και µετά
περιελάµβαναν διατάξεις που προέβλεπαν την παρέµβαση δηµόσιας δύναµης, δηλαδή της Αστυνοµίας, σε περιπτώσεις παράνοµων ενεργειών στους ακαδηµαϊκούς χώρους, ακόµη και ο
νόµος του ΣΥΡΙΖΑ για περιπτώσεις κακουργηµάτων. Ιδιαίτερα,
όµως, ο ν.4009/2011, που ψηφίστηκε µε ευρύτατη πλειοψηφία
στη Βουλή, κατοχύρωνε µε το άρθρο 3 την ακαδηµαϊκή ελευθερία και προέβλεπε ότι σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός
των χώρων των ΑΕΙ εφαρµόζεται η κοινή ποινική νοµοθεσία.
Έλυσαν τα προβλήµατα όλοι αυτοί οι νόµοι; Δυστυχώς, όχι,
γιατί έλειψε η πολιτική βούληση από την εκάστοτε κυβέρνηση
και την Αστυνοµία και επίσης, γιατί η ακαδηµαϊκή κοινότητα δεν
συνεργάστηκε όπως θα έπρεπε.
Είναι ώρα να δώσουµε µια ρεαλιστική νοµοθετική λύση στο
θέµα του ασύλου και µε πολιτική βούληση να την κάνουµε πράξη.
Για αυτό έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία να διαµορφωθεί σε
αυτή τη Βουλή µια ευρύτατη πλειοψηφία γύρω από το θέµα
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αυτό, γιατί σε τελική ανάλυση η δυνατότητα παρέµβασης της
Αστυνοµίας δεν λύνει όλα τα προβλήµατα. Το άβατο στα Εξάρχεια δεν προβλέπεται από καµµία νοµοθετική ρύθµιση.
Στόχος µας, λοιπόν, είναι να αντιµετωπιστούν οι παράνοµες
πράξεις χωρίς να δηµιουργείται εικόνα αστυνοµοκρατίας στα
ΑΕΙ. Δεν µπορεί να υπάρχουν ελεύθερες περιπολίες, λες και πρόκειται για την αγορά µιας περιοχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Δεν µπορεί να εµφανίζεται η αστυνοµία χωρίς να υπάρχει καµµία αξιόποινη πράξη. Δεν χρειάζεται να δηµιουργηθεί Αστυνοµικό Τµήµα Νοµικής, Πολυτεχνείου, ΑΣΟΕΕ, Παντείου κ.ο.κ..
Στην πράξη είναι αδύνατον. Δεν υπάρχουν καν οι δυνάµεις για
να γίνει αυτό. Ούτε µπορεί να είναι σε καθηµερινή βάση µέσα
στα πανεπιστήµια και να ελέγχουν µην τυχόν και υπάρχει ξανά
πρόβληµα. Θα πρόσθετα ότι κανείς άσχετος µε τα πανεπιστήµια
δεν πρέπει να επιτρέπεται να κυκλοφορεί στους χώρους τους
χωρίς ειδική άδεια επισκέπτη, όπως συµβαίνει στις περισσότερες
προηγµένες χώρες. Είµαστε θετικοί για ιδιωτική φύλαξη, αλλά
και για κάρτες εισόδου αυτών που έχουν σχέση µε τα ιδρύµατα,
όπως γίνεται σε όλο τον κόσµο, αλλά είµαστε εξόχως αρνητικοί
µε την επιβολή ενός αστυνοµικού καθεστώτος που αντίκειται ευθέως στο αυτοδιοίκητο, στην αυτονοµία, στον σεβασµό των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων.
Δυστυχώς η παράγραφος 3 της κυβερνητικής πρότασης δίνει
τη δυνατότητα να επικρατήσουν οι αρνητικές καταστάσεις που
επισηµάναµε, δίνει τη δυνατότητα παρερµηνειών. Δεν θα συµφωνήσουµε σε αυτήν, ενώ θεωρούµε θετικές τις παραγράφους
1 και 2. Καλούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση να κατανοήσει το πού
οδηγούν αυτές οι λογικές και να τροποποιήσει την παράγραφο
3.
Εµείς έχουµε προτείνει συγκεκριµένη, απλή, αποτελεσµατική,
εναλλακτική διατύπωση για την παράγραφο αυτή. Τι λέει αυτολεξεί; «Όταν τελούνται αξιόποινες πράξεις, εφαρµόζεται η κοινή
νοµοθεσία και εντός των χώρων των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση οποιουδήποτε οργάνου τους». Καθαρές κουβέντες, χωρίς κανένα περιθώριο παρερµηνείας. Τι κάναµε στην πραγµατικότητα; Πήραµε τον
νόµο του ΠΑΣΟΚ, τον προηγούµενο, ο οποίος είχε ψηφιστεί µε
πάρα πολύ µεγάλη πλειοψηφία εδώ, γιατί λέγαµε όλο αυτό το
διάστηµα ότι χρειάζονται βελτιώσεις. Εντοπίσαµε δύο θέµατα.
Το ένα είναι ότι όταν υπάρχει παρεµπόριο ακριβώς έξω από την
πόρτα του πανεπιστηµίου και η Αστυνοµία κυνηγάει αυτούς που
το διαπράττουν το αδίκηµα και µπαίνουν µέσα στο πανεπιστήµιο
για να ζητήσουν «άσυλο», προφανώς δεν µπορεί να έχουν κανένα
άσυλο και µπορεί η αστυνοµία να τους συλλάβει. Και αυτό πρέπει
να είναι πάρα πολύ καθαρό. Και από την άλλη µεριά, έπρεπε να
είναι πάρα πολύ καθαρό -για να µην υπάρχει ένα µπαλάκι ευθυνών µεταξύ ανευθύνων- ότι δεν χρειάζεται καµµία προηγούµενη
έγκριση πανεπιστηµιακού οργάνου για να κάνει η αστυνοµία τη
δουλειά της, όταν τελείται αξιόποινη πράξη. Πόσο πιο καθαρά
δηλαδή να αποτυπωθούν αυτά που πρέπει να γίνουν, για να µην
έχει κανένας άλλοθι να µην κάνει τη δουλειά του;
Σας καλώ ακόµη και τώρα να την αποδεχτείτε, αλλιώς θα φέρετε µεγάλη ευθύνη, γιατί θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου στα πανεπιστήµια από το φθινόπωρο. Και το χειρότερο είναι ότι δεν θα
υπάρξει και καµµία αποτελεσµατικότητα, δεν θα πετύχουµε τον
στόχο που έχουµε όλοι και η µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής
κοινωνίας. Δεν µπορεί να συνεχίσει να γίνεται αυτό που γίνεται
στα πανεπιστήµια σε βάρος των παιδιών µας, σε βάρος του ελληνικού λαού. Και έχουµε ευθύνη να δώσουµε ένα ισχυρό µήνυµα σήµερα και αύριο σε αυτή την Αίθουσα όλοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα παρακολουθήσουµε τη
συνέχεια στην προεκλογική διαµάχη, τη διχαστική πόλωση µεταξύ Τσίπρα - Μητσοτάκη, Μητσοτάκη - Τσίπρα, που φαίνεται ότι
αναβιώνει από τα πρώτα κιόλας βήµατα σε αυτή τη νέα περίοδο,
µια διχαστική πόλωση που στην πραγµατικότητα δεν έχει περιεχόµενο. Κεντρικό στοιχείο της αναµέτρησής τους αυτές τις
µέρες ήταν ποιος διόρισε τους περισσότερους κολλητούς.
Όσον αφορά το θέµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η Κυβέρνηση διώχνει µεν την κ. Θάνου, τις πρακτικές της οποίας έχουµε
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πολλές φορές καταδικάσει -προσωπικά η ίδια και γραπτά έχω αντιδράσει στον τρόπο που προσπάθησε να παρέµβει- όµως καθόλου δεν ενδιαφέρεται να δώσει ένα οριστικό τέλος στα
φαινόµενα κοµµατισµού και συναλλαγής για τις επιλογές των
προσώπων που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές. Σας βολεύει, κύριοι της Κυβέρνησης, να παραµένουν κοµµατικά σας
στελέχη ως επικεφαλής ή µέλη σε διάφορες ανεξάρτητες κατά
τα άλλα αρχές.
Καταθέσαµε σήµερα τροπολογία που δίνει τέλος σε αυτές τις
πρακτικές. Αποτρέπεται κάθε συναλλαγή και δεν επιτρέπεται η
κοµµατική κατάληψη των ανεξάρτητων αρχών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Ζητάµε, λοιπόν, τόσο από την Κυβέρνηση όσο και απ’ όλα τα
κόµµατα της Βουλής να την αποδεχθούν.
Επαναλαµβάνω για µία ακόµα φορά ότι εµείς ασκούµε µαχητική, υπεύθυνη και προγραµµατική αντιπολίτευση, πάντα µε τις
δικές µας προτάσεις, τις εναλλακτικές προτάσεις που καταθέτουµε από το Βήµα της Βουλής, γι’ αυτό και καταψηφίζουµε τις
διατάξεις που µας επιστρέφουν στο παρελθόν, που υπονοµεύουν
τους θεσµούς, που καθιστούν τους πολίτες δέσµιους της πελατειακής λογικής και του πελατειακού κράτους. Γι’ αυτό καταψηφίζουµε και διατάξεις που δεν εξυπηρετούν το δηµόσιο
συµφέρον, που αιφνιδιαστικά αλλάζουν συµφωνίες και συµβάσεις υπέρ τρίτων.
Ας το καταλάβουν, λοιπόν, όλοι πάρα πολύ καλά. Θα πράττουµε αυτό που επιβάλλει η ευθύνη και η συνείδησή µας, όχι οι
δικές τους σκοπιµότητες και τα νταραβέρια. Τελεία και παύλα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): H κ. Μαρία Κοµνηνάκα
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν σας παρακολούθησα. Υπάρχει κάποιο θέµα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ναι, υπάρχει ένα θέµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Μόλις πριν από λίγο µάς διανεµήθηκε
εδώ ένα κείµενο που φέρει τον τίτλο «Νοµοθετικές βελτιώσεις».
Στην πραγµατικότητα, αρκεί να ρίξει κάποιος µια µατιά σε ορισµένα µόνο σηµεία, για να δει ότι εδώ έχουν παρεισφρήσει κανονικές τροπολογίες. Αρκεί να δείτε έστω και την τελευταία, την
υπ’ αριθµόν 65 δήθεν νοµοθετική βελτίωση, για να δείτε ότι προστίθεται κανονικά νέα διάταξη, «αρµοδιότητα του προέδρου του
ΕΟΤ να εγκρίνει δαπάνες από πενήντα χιλιάδες µέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ». Έτσι, βλέποντας επιφανειακά και την υπ’ αριθµόν
56 που αφορά τα θέµατα της ηλεκτρονικής, της ψηφιακής διακυβέρνησης, βλέπουµε να προστίθενται τρία ολόκληρα εδάφια
στο άρθρο 59.
Αυτό το έγγραφο πρέπει να αποσυρθεί. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τι είναι νοµοτεχνική βελτίωση, που κατά βάση, αν δεν
κάνω λάθος, αφορά φραστικές, συντακτικές ή γραµµατικού χαρακτήρα διορθώσεις που έχουν παρεισφρήσει στο κείµενο, και
να ξεχωρίσουµε τις τροπολογίες και να έλθουν µε την κανονική
διαδικασία των τροπολογιών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μάλιστα. Καταγράφηκε
η παρατήρησή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Σε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο είναι πολλά τα εµπλεκόµενα Υπουργεία δώσαµε εγκαίρως –γιατί αύριο θα γίνει η
ψηφοφορία- τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι περισσότερες εκ
των οποίων είναι καθαρά τυπικές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι όλες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Οι περισσότερες, ο µεγαλύτερος αριθµός. Ακούω
από τους συναδέλφους αυτό το οποίο αναφέρουν, αλλά ουσιαστικά είναι πρόσθεση αρµοδιοτήτων σε κείµενα τα οποία ήδη
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υπάρχουν, στα οποία προστίθεται, ας πούµε, µία επιπλέον αρµοδιότητα, όπως αυτό που ανέφερε ο κ. Καµίνης. Υπάρχει, όµως,
η δυνατότητα να το δούµε –δεν ψηφίζουµε σήµερα- και να ακούσουµε και τις ενστάσεις σας και βεβαίως θα είναι εδώ οι αρµόδιοι
Υπουργοί για να κρίνουν αυτοί τι τελικώς θα γίνει.
Εγώ οφείλω µια απάντηση –και µε την ευκαιρία αυτή πήρα τον
λόγο- στον κ. Πολάκη για την παρατήρηση που είχε κάνει ορθώς
νωρίτερα σε σχέση µε το άρθρο 61 παράγραφος 16, όπου
υπήρχε η πρόβλεψη στο αρχικό κείµενο ότι οι τρεις θέσεις ειδικού προσωπικού των εµπειρογνωµόνων του παλιού Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης, οι οποίοι πλέον µεταφέρονται στο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετατρέπονται σε µόνιµο
προσωπικό.
Στη νοµοτεχνική βελτίωση αυτή η παράγραφος έχει διαγραφεί. Ορθώς παρατηρήθηκε. Η πρόθεση του συντάκτη ήταν να
αποτυπώσει την απόφασή µας αυτές τις θέσεις να µην είναι θέσεις ειδικού προσωπικού µε τριετή θητεία η οποία κατά την
ισχύουσα διάταξη, όπως την είχε φέρει η προηγούµενη κυβέρνηση, θα ανανεώνεται κάθε φορά, αλλά να αποτελούν θέσεις µόνιµου προσωπικού και αυτό θα γίνει, αλλά δεν αφορά τα
συγκεκριµένα τρία πρόσωπα από τα τετρακόσια είκοσι πέντε του
συνόλου του προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Βεβαίως διαγράφονται. Πολύ σωστά το παρατήρησε
ο κ. Πολάκης. Είχαν ήδη διαγραφεί από τη Δευτέρα, απλά τώρα
ήρθε το σύνολο των νοµοτεχνικών βελτιώσεων και γίνεται αντιληπτό ότι αυτές οι δύο παράγραφοι βεβαίως και διαγράφονται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
µια τροπολογία που κατατέθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτό, γιατί οι τροπολογίες θα υποστηριχτούν πρώτα και µετά. Απλά θέλω, κύριε
Γεωργαντά, να σας πω ότι ήδη κατατέθηκε η ένσταση του κ. Καµίνη. Θα σας παρακαλούσα να δείτε ξανά το τι είναι νοµοτεχνική
βελτίωση. Είναι πολύ συγκεκριµένο. Έχετε τον χρόνο ως Κυβέρνηση να µετατρέψετε τη νοµοτεχνική βελτίωση σε κανονική τροπολογία. Δηλαδή προσθέσεις ή παραλείψεις µεγάλων κοµµατιών
που αλλάζουν το άρθρο είναι τροπολογία.
Επιτέλους, κυρία Κοµνηνάκα, µε την κοµµουνιστική υποµονή
που επιδείξατε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι απορίας άξιο πώς δικαιολογείται η ακολουθούµενη σήµερα διαδικασία επείγοντος για τα
περισσότερα -αν όχι για όλα- άρθρα του υπό συζήτηση νοµοθετήµατος. Είµαι µια συζήτηση fast track για ένα νοµοσχέδιοσκούπα αρµοδιότητας δεκαπέντε Υπουργείων. Δεν µας ξενίζει
βέβαια σε ό,τι αφορά το άρθρο για την κατάργηση του ακαδηµαϊκού ασύλου η επιλογή σας αυτό να συζητηθεί Αύγουστο
µήνα, κατά την προσφιλή πλέον τακτική, οι αντιδραστικές αλλαγές για την παιδεία να έρχονται µε σχολεία και πανεπιστήµια κλειστά.
Γιατί αυτό που φοβάστε, αυτό που σας ενοχλεί και στο άσυλο
είναι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, η διεκδίκηση για καλύτερους
όρους στις σπουδές για δουλειά και η ζωή µε δικαιώµατα. Ήδη
οι δυνάµεις του µετώπου «αγώνας σπουδαστών» οργανώνουν τις
πρώτες αντιδράσεις τους και είµαστε σίγουροι ότι µαζικά και οργανωµένα θα συνεχίσουν οι λαϊκές κινητοποιήσεις, ώστε ο νόµος
αυτός να µείνει στα χαρτιά.
Θέλετε να επιβάλλετε σιγή νεκροταφείου και στα πανεπιστήµια ανάλογη µε αυτήν που επιδιώκετε να επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. Γιατί αυτή ταιριάζει σε ένα πανεπιστήµιο µε
άσυλο στα νατοϊκά προγράµµατα, στην έρευνα για λογαριασµό
των επιχειρηµατικών οµίλων, ένα πανεπιστήµιο-επιχείρηση που
αποτελεί τον διακηρυγµένο διαχρονικά στόχο της Νέας Δηµοκρατίας, στόχο βέβαια που µε µεγάλη επιτυχία υπηρέτησαν τόσο
ο ΣΥΡΙΖΑ –παλαιοί και νέοι- όσο και το ΠΑΣΟΚ προηγούµενα. Γι’
αυτό κανένας σας δεν βγάζει άχνα για τις συνθήκες διαβίωσης
και µόρφωσης, γι’ αυτά που πραγµατικά απασχολούν και απασχολούσαν τους φοιτητές, για τη συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότηση µε τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδοµές, την
ανύπαρκτη φοιτητική µέριµνα, την κατηγοριοποίηση των πτυχίων, τη γενίκευση των διδάκτρων στα µεταπτυχιακά προγράµ-
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µατα, αυτά και άλλα τόσα που δηµιουργούν ανασφάλεια στους
φοιτητές, που αποκλείουν τους νέους των λαϊκών οικογενειών
από την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση λόγω του δυσβάστακτου κόστους για το ήδη ρηµαγµένο λαϊκό εισόδηµα.
Χρησιµοποιείτε ως πρόσχηµα την καταπολέµηση τάχα της εγκληµατικότητας στα πανεπιστήµια. Μα, το ισχύον σήµερα πλαίσιο επιτρέπει την αυτεπάγγελτη επέµβαση της αστυνοµίας για
αντιµετώπιση κακουργηµάτων, εγκληµάτων κατά της ζωής και
µε άδεια του πρυτανικού συµβουλίου σε κάθε άλλη εγκληµατική
πράξη.
Τι είναι αυτό αλήθεια που εµπόδισε την καταπολέµηση του εµπορίου ναρκωτικών στα πανεπιστήµια όλα αυτά τα χρόνια, έστω
και από το 2011 έως το 2007 που επαίρεται και το ΠΑΣΟΚ ότι
ίσχυσε η κατάργηση του ασύλου; Στις γειτονιές της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης, δυστυχώς σε όλη την επαρχία που ανθίζει το εµπόριο ναρκωτικών, ποιο άσυλο σας εµποδίζει να επέµβετε; Είναι
η πολιτική σας, η πολιτική όλων των αστικών κοµµάτων που καλλιεργεί την «ναρκωκουλτούρα» και δεν διστάζει να σπρώξει τις
πιάτσες ναρκωτικών και στα πανεπιστήµια, µε τη δηµιουργία, για
παράδειγµα, χώρων εποπτευόµενης χρήσης µέσα σε αυτά.
Δεν είναι, βέβαια, ούτε στόχος σας η καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, γιατί τότε, πριν φτάσετε έξω από την ΑΣΟΕ για να
πιάσετε τον τελευταίο τροχό της αµάξης, θα κάνατε τον κόπο να
ψάχνετε για τον κινητήρα, τα µεγάλα ψάρια του λαθρεµπορίου
που θησαυρίζουν και κυκλοφορούν ως ευυπόληπτοι επιχειρηµατίες µακριά από τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Ίσως, βέβαια, έρθουν σε λίγο ως επενδυτές στα πανεπιστήµια από άλλη πόρτα.
Ούτε, βέβαια, είναι το άσυλο που ενθαρρύνει τη δράση των
λεγόµενων µπαχαλάκηδων, αλλά αντίθετα αυτοί οι µηχανισµοί
είναι που αξιοποιούνται για να κτυπηθεί το άσυλο, όπως αξιοποιούνται για να κτυπηθούν οι εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις σε
χώρους που δεν καλύπτονται από το άσυλο και δρουν παρ’ όλα
αυτά ανενόχλητοι.
Τίποτα από όλα αυτά δεν αποτελεί την πραγµατική στόχευση
της Κυβέρνησης. Μόνη στόχευση είναι να επιβάλλει µε σιδερένια
πυγµή την πλήρη εµπορευµατοποίηση της παιδείας και ταυτόχρονα να εµπεδωθεί στη λαϊκή συνείδηση ότι τα κεκτηµένα των
εργατικών λαϊκών αγώνων των προηγούµενων δεκαετιών τίθενται
όλα υπό αµφισβήτηση.
Σας παρέδωσαν ικανό για αυτό νοµοθετικό οπλοστάσιο οι προκάτοχοί σας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Φρόντισαν, παρά τη
γενική τάση µείωσης των ποινών σε όλα τα αδικήµατα του Ποινικού Κώδικα, όχι µόνο να διατηρήσουν, αλλά και να αυξήσουν τις
ποινές µόνο για τα αδικήµατα της παρακώλησης λειτουργίας της
δηµόσιας υπηρεσίας και των συγκοινωνιών, αδικήµατα που κατά
συνήθη τακτική επιστρατεύονται για το κτύπηµα των λαϊκών κινητοποιήσεων.
Γι’ αυτό και, παρά τις πλασµατικές προεκλογικές διαφωνίες
για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, αφήνετε άθικτες µε τις σηµερινές τροποποιήσεις το
συνολικό αντιδραστικό χαρακτήρα τους, τους αµερικανόπνευστους αντιδραστικούς θεσµούς που ευνοούν τους οικονοµικά
ισχυρούς και πλήττουν βασικά υπερασπιστικά δικαιώµατα των
κατηγορουµένων, τις προβληµατικές διατάξεις που οδηγούν σε
οριζόντια µείωση των ποινών ακόµα και για βαριά κακουργήµατα,
για τις οποίες σηκώνετε αποπροσανατολιστικά κουρνιαχτό, στην
ουσία τους, όµως, συµφωνείτε.
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στο ζήτηµα που απασχόλησε
ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία της Λέσβου για την αφαίρεση και
των ελάχιστων αποφασιστικών αρµοδιοτήτων που είχαν δοθεί
στα κοινοτικά συµβούλια. Σαφώς διαφωνούµε και θα καταψηφίσουµε την αλλαγή αυτή, όµως η επικέντρωση της αντιπαράθεσης σε αυτές µόνο τις κουτσουρεµένες αρµοδιότητες των
κοινοτικών συµβουλίων συσκοτίζουν τον κύριο λόγο που οδήγησε σε µαρασµό τόσο τα χωριά όσο και τις πόλεις των νησιών
µας, αλλά και γενικότερα.
Πέρα, βέβαια, από τις αντιλαϊκές πολιτικές που στράγγισαν κυριολεκτικά το λαϊκό εισόδηµα, είναι και αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των θεσµών της τοπικής διοίκησης που
συνεχίζεται σήµερα πάνω στο στρωµένο δρόµο των µεταρρυθµίσεων «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», γιατί
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οι οποίες αρµοδιότητες χωρίς κρατικούς πόρους είναι αυτές που
διαλύουν τους δήµους και τις κοινότητες, που τις µετατρέπει σε
φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς και ανοίγει πεδίον δόξης λαµπρόν για την επιχειρηµατική δραστηριότητα, αποκλείοντας έργα
προστασίας και βελτίωσης της ζωής των λαϊκών στρωµάτων
τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά, γιατί αυτό αποτελεί κόστος
και δεν αυγατίζει τα κέρδη τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Σταϊκούρας θα παρουσιάσει µία τροπολογία µε γενικό
αριθµό 12 και ειδικό 1 και αµέσως µετά, οµού µε τον κ. Βεσυρόπουλο, θα παρουσιάσουν την τροπολογία µε γενικό αριθµό 19
και ειδικό 7.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κάνω δύο σύντοµα σχόλια και τέσσερις παρατηρήσεις.
Πρώτη παρατήρηση, άρθρο 85, για να απαντάω και σε αυτά που
δεν ήµουν στην επιτροπή. Όπως ξέρετε, υπήρχαν δύο προεδρικά
διατάγµατα 81 και 84 του 2019, από τα οποία προέκυψαν διάφορες οργανωτικές αλλαγές στη δοµή του κράτους. Για να υπάρχει
συνεπώς απρόσκοπτη εκτέλεση του προϋπολογισµού, αυτό που
γίνεται είναι ότι µε βάση την διοικητική ταξινόµηση του κρατικού
προϋπολογισµού που υπήρχε µέχρι 7-7-19 έτσι θα γίνει και για
αυτές υπηρεσίες, για αυτό και η άσκηση των σχετικών οικονοµικών αρµοδιοτήτων από τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονοµικών
Υπηρεσιών θα γίνεται από τους φορείς απ’ όπου προέρχονται.
Είναι καθαρά τυπικό θέµα λόγω των οργανικών αλλαγών.
Άρθρο 86. Στο άρθρο 86 ο κανονισµός παιγνίων εκδίδεται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Ουσιαστικά τι κάνουµε; Κυρώνουµε διάταξη της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου της προηγούµενης κυβέρνησης που κατατέθηκε τέλος Ιουνίου.
Τροπολογία µε γενικό αριθµό 12 και ειδικό 1 που είναι πλέον
άρθρο 107. Τι λέει αυτό πολύ απλά; Υπάρχει ξανά επικεφαλής
του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων. Θα εκπροσωπεί
και τη χώρα σε διάφορα διεθνή φόρα, άρα έχει αυξηµένο φόρτο
εργασίας. Συνεπώς αν είναι πανεπιστηµιακός, θα πρέπει να είναι
σε αναστολή καθηκόντων.
Τέλος, στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 19 και ειδικό 7, στο
δεύτερο κοµµάτι -τα άλλα θα τα αναπτύξει ο αρµόδιος Υφυπουργός, ο κ. Βεσυρόπουλος- υπάρχει το Συµβούλιο Συστηµικής Ευστάθειας. Αυτό έχει επτά µέλη. Πλέον υπάρχει Υφυπουργός στην
Κυβέρνηση αρµόδιος για θέµατα χρηµατοοικονοµικής πολιτικής.
Άρα προστίθεται κι αυτός στα µέλη του Συµβουλίου Συστηµικής
Ευστάθειας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Βεσυρόπουλος έχει
τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 19 και ειδικό 7 εισάγονται
τροποποιήσεις του άρθρου 17 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 της προτεινόµενης διάταξης διευρύνεται ο σκοπός χορήγησης στοιχείων και
πληροφοριών προς τις υπηρεσίες των φορέων γενικής κυβέρνησης. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα στους φορείς αυτούς να αποκτούν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης,
προκειµένου να διευκολυνθούν στην είσπραξη οφειλών των φορολογουµένων προς αυτούς.
Με την παράγραφο 2 της προτεινόµενης διάταξης αίρονται οι
προϋποθέσεις για τη χορήγηση στοιχείων µητρώου φορολογουµένων για νοµικά και φυσικά πρόσωπα για τα οποία συνιστούν
δεδοµένα πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως είναι παραδείγµατος χάριν, ονοµατεπώνυµο, αριθµός φορολογικού µητρώου,
ΔΟΥ κ.λπ., στους φορείς γενικής κυβέρνησης στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας µε τη φορολογική διοίκηση και την αποτελεσµατική
ανταλλαγή στοιχείων και δεδοµένων µε την ταχύτερη διενέργεια
των σχετικών ελέγχων και διασταυρώσεων.
Με την παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα να χορηγούνται
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στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του προσωποποιηµένα στοιχεία ανά αριθµό φορολογικού µητρώου καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία που τηρεί
η φορολογική διοίκηση, προκειµένου να διευκολυνθεί η διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του δηµοσίου τοµέα αλλά και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων µε γνωµοδότηση που έβγαλε το 2016 είχε επιτρέψει τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών προς την ΕΛΣΤΑΤ. Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν
τόσο πληροφορίες µητρώου, ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας και επαγγέλµατος, τηλέφωνο επικοινωνίας,
είδος δραστηριότητας, όσο και πληροφορίες φορολογικού περιεχοµένου.
Τέλος, µε την παράγραφο 4 αλλάζει ο τρόπος χορήγησης συγκατάθεσης του φορολογουµένου στην περίπτωση αποκάλυψης
σε τρίτο στοιχείων ή πληροφοριών που τον αφορούν. Ειδικότερα
θα απαιτείται πλέον ρητή και ειδική έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση για την αποκάλυψη των στοιχείων που τον αφορούν.
Σηµειωτέον ότι τώρα απαιτείται µόνο έγγραφη συναίνεση. Τέλος,
προστίθεται η δυνατότητα ανάκλησης της ανωτέρω συγκατάθεσης.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 84 του νοµοσχεδίου
που συζητούµε σήµερα, τροποποιείται το άρθρο 184 του
ν.2960/2001 του τελωνειακού κώδικα. Διευκρινίζεται ο όρος της
εκκρεµούς δικαστικά υπόθεσης, ώστε να καθίσταται σαφές και ξεκάθαρο ότι ως τέτοιες νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της
Επικρατείας κατόπιν άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού
ενδίκου µέσου ή αιτήσεως αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού
ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης. Με τον τρόπο αυτό αίρεται
η σχετική αµφισβήτηση και ξεκαθαρίζεται µε τρόπο ενιαίο και συνολικό ποιες υποθέσεις νοούνται ως εκκρεµείς δικαστικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έχουν διανεµηθεί ήδη
οι τροπολογίες.
Τον λόγο έχει η κ. Μάνη-Παπαδηµητρίου για πέντε λεπτά.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι κατά
τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου -και ας µου επιτραπεί η
έκφραση- τα φώτα της σκηνής είναι κυρίως στραµµένα στα θέµατα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τη διάταξη του
Υπουργείου Παιδείας, τα οποία πράγµατι είναι ζητήµατα µε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος.
Ωστόσο εγώ θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου εστιάζοντας
στη ρύθµιση που επισπεύδεται από το Υπουργείο Υγείας και
βάζει τέλος στις ουρές της ντροπής, που σχηµατιζόταν καθηµερινά στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ και απαλλάσσει χιλιάδες ασθενείς καρκινοπαθείς και πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας
από την ταλαιπωρία που υφίσταντο για την προµήθεια των απαραίτητων φαρµάκων τους. Πλέον οι συµπολίτες µας αυτοί θα
µπορούν να προµηθεύονται τα φάρµακα υψηλού κόστους χωρίς
οικονοµική επιβάρυνση για τους ίδιους και για τον ΕΟΠΥΥ και
από τα φαρµακεία της γειτονιάς τους.
Ο Πρωθυπουργός µας, Κυριάκος Μητσοτάκης, το υποσχέθηκε
και σήµερα η υπόσχεση αυτή γίνεται πράξη. Και είναι µία ρύθµιση που αποτελεί την αφετηρία από µία σειρά µέτρων, που στοχεύουν στην ανακούφιση συµπολιτών µας οι οποίοι ανήκουν σε
ιδιαίτερα ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
Στο σηµείο αυτό -και θα ήθελα να απευθυνθώ προς την ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας- ίσως θα ήταν σωστό να συµπεριληφθούν
στην παραπάνω λίστα και φάρµακα που κάνουν χρήση οι καρκινοπαθείς µετά τη διενέργεια της χηµειοθεραπείας. Να συµπεριληφθούν, δηλαδή, και αυτά στη λίστα του ΕΟΠΥΥ.
Αναφορικά τώρα µε τα θέµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, επικαλεστήκατε τη δήθεν αντισυνταγµατικότητα των διατάξεων που
αναφέρονται στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, τη στιγµή που
ο νόµος που εσείς ψηφίσατε, ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», καταστρατηγεί
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κατ’ ουσίαν τη συνταγµατική διάταξη του άρθρου 102, που κατοχυρώνει τις αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και
τούτο, διότι ο νόµος που ψηφίσατε οδηγεί µε βεβαιότητα τους
δήµους και τις περιφέρειες σε πλήρη ακυβερνησία.
Και δεν αναφερόµαστε σε υποθετικούς χρόνους. Μιλάµε για
τώρα. Μιλάµε ότι αυτό υπάρχει κίνδυνος να συµβεί σε δύο εβδοµάδες. Και ποιο θα ήταν το αποτέλεσµα εάν εφαρµοζόταν αυτός
ο νόµος; Θα ήταν αδύνατον να ληφθούν αποφάσεις για µία σειρά
ζητηµάτων που άπτονται της καθηµερινότητας των συµπολιτών
µας, όπως η µεταφορά των µαθητών στα σχολεία, θέµατα καθαριότητας του δήµου, θέµατα ύδρευσης, άρδευσης, οδοποιίας και
πολλά αλλά και αρκετά πιο σηµαντικά, όπως είναι η ψήφιση των
προϋπολογισµών τους.
Και έρχεται το παρόν νοµοσχέδιο και δίνει λύση σε αυτά τα
προβλήµατα, καθώς θεσµοθετεί διά νόµου πλέον τις συµπράξεις
µεταξύ των εκλεγµένων παρατάξεων, ώστε να υπάρχει το αυτονόητο, δηλαδή, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόµενο κεφαλαιώδες ζήτηµα του σηµερινού νοµοσχεδίου είναι το –εντός πολλών εισαγωγικών- «πανεπιστηµιακό άσυλο». Και λέω εντός πολλών
εισαγωγικών, διότι πέραν του ότι δεν τυγχάνει συνταγµατικής κατοχύρωσης, έχει φτάσει να αποτελεί άσυλο εκνοµίας και διενέργειας κάθε είδους παράνοµης δραστηριότητας, όπως
παρεµπόριο, διακίνηση ναρκωτικών, προπηλακισµοί καθηγητών,
φοιτητών, υπαλλήλων, υλικές καταστροφές σε κτήρια και σπουδαστήρια. Και η λίστα δεν έχει τελειωµό!
Και σε αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το άρθρο 16 του Συντάγµατος -που είναι ίσως
το πιο πολυσύνθετο άρθρο του Συντάγµατος- είναι ένα πλέγµα
επιµέρους ελευθεριών και δικαιωµάτων, είναι ένα άσυλο ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Και όταν, κύριοι συνάδελφοι
της Αντιπολίτευσης, σφραγίζονται οι πόρτες των καθηγητών, δεν
παραβιάζεται το συνταγµατικό δικαίωµα της ελεύθερης διδασκαλίας; Και όταν έχουµε βίαιη διακοπή µαθηµάτων, δεν παραβιάζεται το συνταγµατικό δικαίωµα για την ανεµπόδιστη
παρακολούθηση των µαθηµάτων;
Επικαλεστήκατε, βέβαια, ότι η σχετική διάταξη όπως ισχύει σήµερα, δηλαδή ο νόµος Γαβρόγλου, δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα, καθώς προβλέπει ότι η αστυνοµία έχει τη δυνατότητα να
εισέρχεται στο πανεπιστήµιο σε περιπτώσεις κακουργηµάτων,
εγκληµάτων κατά της ζωής και σε άλλες περιπτώσεις έπειτα από
απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Ας αναρωτηθούµε, όµως, όλοι µας τι γίνεται πραγµατικότητα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, και µε βάση
την κοινή λογική αν είναι εφικτή στην πράξη η εφαρµογή αυτής
της διάταξης. Τη στιγµή που διαπράττεται αδίκηµα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι -και ας υποθέσουµε ότι είναι αργά τη νύχταποιος θα εκτιµήσει και ποιος θα χαρακτηρίσει εάν το αδίκηµα
που τελείται εκείνη την ώρα είναι κακούργηµα ή πληµµέληµα και
-όπως έχει η διάταξη- θα κληθεί το πρυτανικό συµβούλιο να συγκληθεί, να συνεδριάσει νοµίµως, να υπεισέλθει σε νοµικά ζητήµατα, να χαρακτηρίσει το αδίκηµα κακούργηµα ή πληµµέληµα
και αναλόγως να ζητήσει την επέµβαση αστυνοµίας; Αυτό, κύριοι
συνάδελφοι, δεν είναι εφικτό να γίνει.
Με τη φερόµενη ρύθµιση παύει πλέον η εργαλειοποίηση του
ασύλου και η υποβάθµιση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Δίνεται
η δυνατότητα πλέον στις αρµόδιες αρχές να ασκούν εντός των
πανεπιστηµίων όλες τις κατά νόµο αρµοδιότητές τους, συµπεριλαµβανοµένης και της επέµβασης, λόγω τέλεσης αξιόποινων
πράξεων.
Η νέα ρύθµιση απλά επαναφέρει την κοινή λογική και αποκαθιστά το άσυλο στην πραγµατική του έννοια, που δεν είναι άλλη
από την κατοχύρωση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, όπως άλλωστε επεσήµανε και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε χρέος απέναντι στους
συµπολίτες µας που µας τίµησαν και µας εµπιστεύτηκαν µε την
ψήφο τους, να λαµβάνουµε αποφάσεις που διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον και διαφυλάσσουν τη δηµόσια περιουσία. Και
αυτή η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να κινηθεί προς αυτήν
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ακριβώς την κατεύθυνση, εισάγοντας το παρόν νοµοσχέδιο και
υλοποιώντας την απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για την αποκατάσταση της αληθινής έννοιας του ασύλου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Παναγής Καππάτος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα µε αφορµή την πρώτη µου οµιλία ως Βουλευτής Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, να ευχαριστήσω τους
συµπολίτες µου στη µονοεδρική περιφέρεια των νησιών µας, για
την εµπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπό µου.
Η τιµή αυτή µάλιστα είναι διπλή, αν αναλογιστούµε πως η έδρα
της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης επιστρέφει στη Νέα Δηµοκρατία
δώδεκα χρόνια µετά. Αποτελεί εποµένως στοίχηµα για εµάς, αφ’
ενός να αναδείξουµε τα προβλήµατα της κοινωνίας των νησιών
µας και αφ’ ετέρου να ανταπεξέλθουµε στην ευθύνη που απορρέει από το εκλογικό αποτέλεσµα της 7ης Ιουλίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η σηµερινή συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων δεν αφορά ακόµη ένα νοµοσχέδιο ή ένα διυπουργικό νοµοσχέδιο που καλύπτει απλώς µια σειρά
προβλέψεων. Αφορά σε ρυθµίσεις καθ’ όλα επείγουσες, γιατί η
ανάγκη αντιµετώπισης των προβληµάτων που το νοµοσχέδιο θεραπεύει, είναι που µας ωθούν να νοµοθετήσουµε σήµερα.
Τόσο η φύση του νοµοσχεδίου όσο και ο χρόνος που έχω στη
διάθεσή µου µε περιορίζουν στην αναφορά δύο σηµαντικών παρεµβάσεων από τις πολλές και επείγουσες που συζητούµε σήµερα: την ανάγκη για οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και την αποκατάσταση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.
Όσον αφορά στο πρώτο, προκειµένου να αντιληφθούµε τη
σπουδαιότητα των παρεµβάσεων που προωθούνται, δεν έχουµε
παρά να διερωτηθούµε αν το υπάρχον πλαίσιο ευνοεί την οµαλότητα στη λήψη αποφάσεων των δήµων και των περιφερειών.
Αν εκείνοι µπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα και µε στοιχειώδη συνέχεια τις θεµελιώδεις λειτουργίες τους και αν τελικά η
αυτοδιοίκηση αποδίδεται ως χαρακτηριστικό στους ΟΤΑ ή όχι.
Η απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δύσκολο
να δοθεί. Οι περισσότεροι από εµάς προερχόµαστε από εκλογικές περιφέρειες που η εµπνεύσεως ΣΥΡΙΖΑ νοµοθέτηση έφερε
τις τοπικές αυτοδιοικήσεις σε αδιέξοδο. Γνωρίζουµε από πρώτο
χέρι τι σηµαίνει ένας δηµοκρατικά εκλεγµένος δήµαρχος, χωρίς
δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο συµβούλων. Αντιλαµβανόµαστε τον κίνδυνο που προκαλεί η πολυδιάσπαση και ο κατακερµατισµός στα όργανα διακυβέρνησης δήµων και
περιφερειών.
Επειδή, όµως, δεν αρκεί να διαπιστώνουµε ένα πρόβληµα,
αλλά οφείλουµε να δίνουµε λύση, το σηµερινό νοµοσχέδιο
απαντά σε αυτό ακριβώς το διακύβευµα. Θεσµικό πλαίσιο σύµπραξης παρατάξεων, δυνατότητα εφαρµογής προγραµµάτων
που οι δηµότες ενέκριναν µε την ψήφο τους, µέσω της πλειοψηφίας του δηµάρχου και του περιφερειάρχη στις επιτροπές, αλλά
και ουσιαστική αξιολόγηση του έργου αντιπεριφερειαρχών και
αντιδηµάρχων, µέσω της µείωσης της θητείας τους στο ένα έτος.
Μπορούµε µε άλλα λόγια να µιλήσουµε για µια αντίληψη επιτελικού κράτους σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δήµαρχοι
και οι περιφερειάρχες ανακτούν την ισχύ εκείνη που καθρεφτίζει
τη λαϊκή εντολή και την ίδια στιγµή τα όργανα λήψης αποφάσεων
αποκτούν ξεκάθαρες αρµοδιότητες, η αποτελεσµατικότητά τους
θωρακίζεται και η πολυφωνία διασφαλίζεται θεσµικά.
Αναφορικά µε την ακαδηµαϊκή ελευθερία, οι ρυθµίσεις της
Υπουργού Παιδείας απαντούν στην επί χρόνια κατακρεούργηση
της έννοιας του ασύλου. Η ελεύθερη έκφραση ιδεών, η παραγωγή νέας γνώσης και η απρόσκοπτη εκτέλεση διδακτικού έργου
εντός των ΑΕΙ, παραβιάστηκαν χάρη σε µια ελαστική αντίληψη
περί ασύλου που για πολλά χρόνια καλλιεργήθηκε από µέρος
του πολιτικού συστήµατος.
Η ελευθερία έδωσε τη θέση της στην ασυδοσία. Η προστασία
των ιδεών υποχώρησε προς επίρρωση της ατιµωρησίας των εγκληµατιών και τα ελληνικά πανεπιστήµια έγιναν βορρά στις ορέξεις παραβατών του κοινού ποινικού δικαίου.
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Ας δούµε, όµως, στην περίπτωση τέλεσης ενός εγκλήµατος
εντός των ΑΕΙ τι θα έπρεπε να συµβεί, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Με την τέλεση της εγκληµατικής πράξης η πληροφορία έπρεπε να φτάσει στον πρύτανη, εκείνος να αναζητήσει
τα µέλη του πρυτανικού συµβουλίου και εφόσον είναι διαθέσιµοι,
να συνεδριάσουν. Ακολούθως, αφού αποφάσιζαν εάν επρόκειτο
περί πταίσµατος, πληµµελήµατος, κακουργήµατος ή εγκλήµατος
κατά της ζωής, τότε θα ήταν -θεωρητικά πάντα- σε θέση να ειδοποιήσουν την αστυνοµία.
Σήµερα αυτό σταµατά και ορθώς, εφόσον ζούµε σε µια ελεύθερη κοινωνία µε το κράτος δικαίου να ρυθµίζει την τάξη και τη
θεσµική οµαλότητα. Γιατί, άραγε, τα πανεπιστήµιά µας να αντιµετωπίζονται ωσάν κάτι που χρήζει διαφορετικής αντιµετώπισης;
Με την ψήφιση του νοµοσχεδίου προβλέπεται πως εντός των
χώρων των ΑΕΙ οι αρµόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόµο
αρµοδιότητές τους, συµπεριλαµβανοµένης της επέµβασης λόγω
τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Με το νοµοσχέδιο σε ισχύ, ο
χώρος των ΑΕΙ εξοµοιώνεται µε τον κοινό δηµόσιο χώρο και η
κοινή λογική επιστρέφει, επιτέλους, στον δηµόσιο διάλογο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι νοµίζω απολύτως ξεκάθαρο πως οι συνθήκες µεταρρύθµισης -ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε- ενός θεσµού
ιστορικού, αλλά και διαστρεβλωµένου ταυτόχρονα, έχουν επέλθει. Με το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα αποδίδουµε στο
πανεπιστηµιακό άσυλο τον ουσιώδη χαρακτήρα του ελευθερία
ιδεών και λόγου, έρευνα και διδασκαλία χωρίς λογοκρισία, πανεπιστηµιακοί χώροι ελεύθεροι στους φοιτητές, διδάσκοντες και
εργαζοµένους τους.
Με απλά λόγια, βάζουµε, επιτέλους, τέλος στο άσυλο εγκληµατικότητας, βίας και παρανοµίας που καθηµερινά ερχόµαστε
αντιµέτωποι σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας και
δίνουµε χώρο στο άσυλο δηµιουργικότητας, προόδου, καινοτοµίας, έρευνας και εκπαίδευσης στο ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο. Και µην έχετε καµµιά αµφιβολία πως το εν λόγω νοµοσχέδιο
προβλέπει το αυτονόητο για την ανώτατη εκπαίδευση, που όµως
παρέµενε ζητούµενο µέχρι χθες.
Έγραφε ο σηµερινός Πρόεδρος της Βουλής κ. Τασούλας τον
Μάρτιο του ’90: «Η έννοια του πανεπιστηµιακού ασύλου στις
µέρες µας έγινε το ιδεολογικό υπόβαθρο µιας επιθέσεως που
απειλεί να παραµορφώσει, να εκτρέψει και να αποπροσανατολίσει τα πανεπιστήµια από την εκτέλεση του σκοπού τους. Σκοπός
του πανεπιστηµίου είναι η παραγωγή και η µετάδοση της γνώσης, η ανάδειξη συνειδητοποιηµένων πολιτών και η καλλιέργεια
της κριτικής σκέψης.». Αυτόν τον σκοπό καλούµαστε σήµερα να
διαφυλάξουµε αλλά και να ενισχύσουµε.
Το διακύβευµα, εποµένως, είναι η ελευθερία σε κάθε έκφανση
της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, στη διακίνηση ιδεών στα πανεπιστήµιά µας και την άσκηση εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση που δεν εµποδίζεται τεχνηέντως, όπως η προηγουµένη
κυβέρνηση επιχείρησε, αλλά ελέγχεται και λογοδοτεί στους πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώνετε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Το σηµερινό νοµοσχέδιο αυτό ακριβώς επιτυγχάνει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Κωτσός από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, νιώθω
µεγάλη συγκίνηση και τιµή που απευθύνοµαι σήµερα εδώ στο
εθνικό Κοινοβούλιο. Είναι η πρώτη µου φορά και θα ήθελα κατ’
αρχάς να ευχαριστήσω θερµά τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που µου έκανε
την τιµή να συµµετάσχω στο ψηφοδέλτιο και φυσικά τους συµπατριώτες µου, τις Καρδιτσιώτισες και τους Καρδιτσιώτες που
µε τίµησαν µε την ψήφο τους και µου έδωσαν το δικαίωµα να
απευθύνοµαι σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στις εκλογές της 7ης Ιου-
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λίου ο λαός της Ελλάδας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έδωσαν
εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην Κυβέρνησή µας να
κάνει το άλµα πιο γρήγορα από τη φθορά. Και αυτό επιχειρεί η
σηµερινή Κυβέρνηση και αξίζουν θερµά συγχαρητήρια και στον
Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς που επιδεικνύουν µεγάλη
ετοιµότητα, µεγάλη ταχύτητα και ταυτόχρονα, καλούµε και τις
άλλες πλευρές να ακολουθήσουν αυτή την ταχύτητα και αυτή
την ετοιµότητα.
Παράλληλα, ο ελληνικός λαός απαιτεί από την Κυβέρνηση να
κάνει την επανάσταση του αυτονόητου. Διότι είναι αυτονόητο για
έναν λαό που καταδυναστεύεται από την υπερφορολόγηση, να
µειωθεί ο ΕΝΦΙΑ. Είναι αυτονόητο για µια κοινωνία που είναι
υπερχρεωµένη, να υπάρξει η δυνατότητα ευνοϊκών ρυθµίσεων
των χρεών της. Είναι αυτονόητο για τους πολίτες µας, που ταλαιπωρούνται από µια βραδυκίνητη, δυσκοίλια και δυσκίνητη δηµόσια διοίκηση, να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση για το επιτελικό
κράτος που θα δώσει ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα στην
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Είναι αυτονόητο, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να δοθεί
η δυνατότητα στα συλλογικά όργανα της τοπικής δηµοκρατίας
να µπορούν να παίρνουν αποφάσεις, να επιλύουν ταχύτατα τις
τοπικές υποθέσεις, γιατί οι πολίτες αυτό περιµένουν από τις δηµοτικές αρχές και όχι αέναες φιλοσοφικές συζητήσεις µέσα στα
δηµοτικά συµβούλια, που δεν θα καταλήγουν πουθενά.
Επαίρονται οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι εψήφισαν την απλή
αναλογική. Ξεχνούν, όµως, ότι αυτό το κατάφεραν αξιοποιώντας
την ενισχυµένη αναλογική, την ενισχυµένη πλειοψηφία των πενήντα εδρών που τους έδινε ο προηγούµενος νόµος. Και, βέβαια,
µιλάµε για απλή αναλογική µε τέσσερις διαφορετικές εκφάνσεις:
στα µεν µονοµελή όργανα όπου έχουµε απόλυτη πλειοψηφία,
διότι αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους, όσες κι αν
πάρει, γίνεται πρόεδρος, στα δε τοπικά πολυµελή συµβούλια
έχουµε απλή αναλογική στην εκλογή των τοπικών συµβούλων και
έµµεση εκλογή του προέδρου, στα µεν δηµοτικά συµβούλια
απλή αναλογική στους δηµοτικούς συµβούλους και δεύτερο
γύρο για τον δήµαρχο.
Και βέβαια, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εκείνο που για
εµένα παραµένει δυσεξήγητο ακόµη και σήµερα, παρά τα πάρα
πολλά χρόνια που υπηρέτησα την τοπική αυτοδιοίκηση έχοντας
και σχέση µε τη δηµόσια διοίκηση, είναι το εξής αυτονόητο, που
δεν είναι αυτονόητο, ότι το κράτος µας δεν έχει θεσµική µνήµη.
Το λέω αυτό διότι διαµαρτύρονται οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ
για τον τρόπο που αλλάζει πλέον ποιος θα είναι πρόεδρος στα
τοπικά συµβούλια. Τους θυµίζω ότι µε τον ν.3852/2010, τον περιβόητο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ο κ. Ραγκούσης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
τότε, θέσπισε για τις δηµοτικές κοινότητες την έµµεση εκλογή
του προέδρου. Σας πληροφορώ ότι τα προβλήµατα που προέκυψαν τότε, ήταν πάρα πολλά. Για αυτό ξανά ο κ. Ραγκούσης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα, επανέφερε την άµεση εκλογή,
δηλαδή ο πλειοψηφών σύµβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασµού ήταν ο πρόεδρος.
Αυτονόητο είναι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, οι καρκινοπαθείς να µπορούν γρήγορα και άµεσα να παίρνουν τα φάρµακα στο σπίτι τους.
Αυτονόητο, τέλος, είναι και αυτό που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 64. Τότε οι αρµόδιες αρχές θα µπορούν
να παρεµβαίνουν, όταν έχουµε παραβατικότητα στα πανεπιστήµια. Πραγµατικά, εκεί χρειάζεται και λεκτικός ακροβατισµός,
αλλά και λογική αυθαιρεσία προκειµένου να υποστηρίξουµε το
αντίθετο.
Τελειώνοντας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αλήθεια πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση κάνει το
άλµα πιο γρήγορα από τη φθορά. Θα ήθελα να προτείνω στους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν µπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το άλµα, τουλάχιστον να µη βάζουν προσκόµµατα και
εµπόδια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Παπαχριστόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παρέµβαση για µια τροπολογία που κατατέθηκε. Έχει κατατεθεί
λάθος και πρέπει να επανακατατεθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παπαχριστόπουλε, θα περιµένετε λίγο.
Ορίστε, κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Υπάρχει µια τροπολογία, η οποία υπογράφεται από τον κ. Σταϊκούρα, τον κ. Θεοδωρικάκο και τον κ.
Βορίδη, που αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα µιλήσω επί της ουσίας όταν πρέπει, αλλά δεν ξέρω αν θα την υπερασπιστεί ο κ. Σταϊκούρας ή ο κ. Βορίδης. Αφορά το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα έρθει ο κ. Βορίδης, οπότε κρατηθείτε και, όταν έρθει ο κ. Βορίδης, θα κάνετε
την παρέµβαση.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ακούστε µε. Είναι λάθος κατατεθειµένη,
γιατί αυτή είναι ΚΕΕΛΠΝΟ ζωονόσων, αλλά από τη βιασύνη τους
έχουν καταθέσει µια ειδική έκθεση του άρθρου 75 παράγραφος
3 του Συντάγµατος, όπου ο κ. Βορίδης αναφέρεται ως Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κακώς την έκαναν δεκτή
και οι υπηρεσίες. Είναι τροπολογία που αφορά το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν είναι ο κ. Βορίδης Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ε, φυσικά δεν είναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: … και πρέπει να επανακατατεθεί, γιατί
επί της ουσίας θα µιλήσουµε. Μεταφέρουµε τεχνογνωσία, µου
φαίνεται, από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κ. Παπαχριστόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω κάπως αλλιώτικα, διαφορετικά, επειδή
έζησα τα τεσσεράµισι τελευταία χρόνια αυτή την Αίθουσα εδώ,
της Ολοµέλειας πολύ στενά, γιατί στο κόµµα στο οποίο ανήκα
από τους εννέα Βουλευτές οι εφτά ήταν Υπουργοί και οι δύο βγάζαµε όλο το κοινοβουλευτικό έργο. Δικαιούµαι, λοιπόν, να πω ότι
την ανθρωπογεωγραφία και το τι ακριβώς έγινε σε αυτή την Αίθουσα την ξέρω κι εγώ καλά, όπως και µερικοί άλλοι συνάδελφοι.
Θέλω απλά να θυµίσω και να πω καλές κουβέντες για τέσσερις
Υπουργούς αυτής της Κυβέρνησης, για τον κ. Δένδια, για παράδειγµα, που λέει ότι εξωτερική πολιτική, αν και ήταν αριστερή
αυτή η Κυβέρνηση, ήταν η σωστή. Να πω για τον κ. Σταϊκούρα
ότι δεν υπάρχει δηµοσιονοµικό πρόβληµα για το 2019. Και να πω
για δυο άλλους Υπουργούς τον κ. Παναγιωτόπουλο, Υπουργό
Εθνικής Άµυνας και για τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών,
που λένε καλές κουβέντες για τη Συνθήκη των Πρεσπών.
Ξέρετε, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική και πράγµατι πολλές φορές συµπεριφέρεσαι ακραία όταν είσαι αντιπολίτευση,
ενώ όταν είσαι κυβέρνηση προσγειώνεσαι. Δεν θέλω να θυµίσω
εδώ τι άκουγα πριν δυο-τρεις µήνες και ήµουν ένας από αυτούς
τους πολλούς συναδέλφους που υποστήκαµε τα πάνδεινα για τη
Συνθήκη των Πρεσπών. Σήµερα σιγή τάφου. Δεν µιλάει κανείς.
Εγώ το χαιρετίζω.
Πάµε στα σηµερινά. Θέλω να ξεκινήσω µε µία έκθεση του Λέανδρου Ρακιντζή του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας Διοίκησης,
που δεν ήταν διορισµένος από την τότε κυβέρνηση, αλλά τον
κράτησε -και καλά έκανε- γιατί έκανε πολύ καλά τη δουλειά του.
Ακούσατε µήπως τότε ποιοι πρωτοστατούσαν στη διαφθορά;
Έκθεση του Λέανδρου Ρακιντζή στις 20 Ιουλίου 2015, τους πρώτους µήνες της διακυβέρνησης: Δήµοι και πολεοδοµία. Μήπως
ξέρετε ποιο καθεστώς είχαν οι δήµοι τότε; Ενός ανδρός αρχή!
Ο δήµαρχος αποφάσιζε δεν πάει να χτυπιόταν η αντιπολίτευση,
δεν πάει να έλεγε ό,τι θέλει ο Λέανδρος Ρακιντζής. Αυτοί και πολεοδοµία ήταν πρώτοι στη διαφθορά.
Έρχεται, λοιπόν, η κυβέρνηση και θεσµοθετεί απλή αναλογική
στους δήµους, αυτονόητα πράγµατα, να ελέγχεται ο δήµαρχος,
το εκτροφείο διαφθοράς που είναι οι δήµοι να σταµατήσει. Και
πριν αλέκτωρ λαλήσει, πριν δούµε τα αποτελέσµατα αυτής της καινούργιας, ας το πούµε, κατάστασης, έρχεστε να καταργήσετε την
απλή αναλογική στους δήµους. Γιατί άραγε το κάνετε αυτό; Δεν
αφήνετε τουλάχιστον να δείτε πώς θα λειτουργήσει, πώς θα πάει;
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Η απάντηση για µένα είναι εύκολη. Είναι πρόκριµα και την άλλη
µεγάλη αλλαγή που έχετε στο µυαλό σας αργότερα, την απλή
αναλογική σε επίπεδο κράτους.
Εκεί πάλι θέλω να σας θυµίσω ότι µία χώρα µε θηριώδεις παντοδυναµίες, αυτές που ονειρεύεστε πάλι, χρεοκόπησε και λεηλατήθηκε. Δεν θέλω να οξύνω το κλίµα, αλλά είναι το θέµα µας
η απλή αναλογική στους δήµους και πιστεύω ότι είναι πρόκριµα
γι’ αυτό που έχετε στο µυαλό σας αργότερα και για το κράτος.
Πιστεύω ότι κάνετε λάθος. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης -κι άλλοι συνάδελφοι τα είπαν- η απλή αναλογική αναγκάζει τα κόµµατα να µην βρίζονται, να µην κακοποιούνται µεταξύ
τους, αλλά να συνεννοούνται. Δύσκολο βήµα; Δύσκολο. Πρέπει
να γίνει; Πρέπει. Γιατί το αποτρέπετε; Νοµίζω ότι κάνετε λάθος.
Θέλω να προχωρήσω, επειδή ήδη έχω φάει πολύ χρόνο, στο
άσυλο. Θέλω να θυµίσω για το άσυλο ότι είναι κατάκτηση αιώνων. Αν δεν το ξέρετε, διαβάστε την ιστορία. Άσυλο και δηµόσιο πανεπιστήµιο είναι όροι ταυτισµένοι. Αν δεν το ξέρετε, να το
µάθετε. Και είναι και θεσµός δηµοκρατίας το άσυλο.
Και αν και αυτό δεν το ξέρετε, θέλω να σας θυµίσω έναν µεγάλο καθηγητή -που δεν νοµίζω να υπάρχει ούτε ένας σε αυτή
την Αίθουσα που τον αµφισβητεί- τον Αριστόβουλο Μάνεση. Ξέρετε τι έλεγε; Όταν αµφισβητείς το άσυλο, αµφισβητείς το δηµόσιο πανεπιστήµιο και αµφισβητείς τη δηµοκρατία. Μπορώ να
σας δώσω πού και πότε έγραψε ο Αριστόβουλος Μάνεσης αυτά
που σας λέω. Και ακόµα -ακούστε- διαπρύσιος, µε πάθος κηρύττει την τάξη και την ασφάλεια µέσα στα πανεπιστήµια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ναι, στα κερδοσκοπικά ιδρύµατα υπάρχει τάξη και ασφάλεια
και δεν υπάρχει άσυλο. Είναι αυτά τα ιδρύµατα -για να συνεννοούµαστε- που φτιάχνουν γρανάζια του συστήµατος, όπου
ογδόντα πέντε άτοµα -θα γίνω κουραστικός να το λέω- στον πλανήτη έχουν περιουσιακά στοιχεία όσο ο µισός φτωχός πλανήτης.
Σε αυτά τα κερδοσκοπικά ιδρύµατα, ναι, δεν υπάρχει άσυλο. Εκπαιδεύονται καλά µυαλά για να γίνουν γρανάζια ενός συστήµατος.
Αυτό θέλουµε; Εγώ λέω όχι. Μας χωρίζει άβυσσος. Δεν το θέλουµε αυτό το πράγµα. Στο Καρολίνσκα δεν υπάρχει αυτό το
πράγµα ούτε στη Σορβόννη ούτε σε δεκάδες ευρωπαϊκά πανεπιστήµια και σε µερικά αµερικάνικα που είναι λίγα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παπαχριστόπουλε, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω µια µικρή προσωπική αναφορά για το άσυλο. Στα χρόνια
της χούντας ο Μπάµπης και ο Χρηστάκης ήταν οι ασφαλίτες της
Ιατρικής Σχολής για όσους θυµούνται. Τότε µαζευόµασταν, λοιπόν, όλοι έξω από το αµφιθέατρο της Φυσιολογίας και πατώντας
επάνω στο άσυλο επί χούντας κάναµε ό,τι κάναµε. Ήµασταν
λίγοι, βέβαια, φοιτητές, υπαρκτοί, όµως, ο µακαρίτης ο Παπασταυρίδης, ο µακαρίτης ο Λευτέρης ο Δράκος, ο Κώστας ο Λαλιώτης. Και θυµάµαι χαρακτηριστικά τον Μπάµπη και τον
Χρηστάκη που γύριζαν -το ξέραµε- αλλά είχαν έναν σεβασµό
ακόµα και επί χούντας η οποία δεν τόλµησε να το καταργήσει.
Εσείς γιατί το κάνετε, άραγε;
Και όταν βούτηξαν τον Κώστα Λαλιώτη –µε ευπρέπεια, οφείλω
να οµολογήσω, «ακολούθησέ µας»- και τον µπαγλάρωσαν στο
αυτοκίνητο της Ασφάλειας, έξω όµως από το κιγκλίδωµα της Ιατρικής και έφαγε το ξύλο της αρκούδας στη Μεσογείων, έδειχναν έναν έµπρακτο όχι σεβασµό -δεν είχε σεβασµό η χούντααλλά υπολόγιζε το άσυλο.
Νοµίζω ότι ανοίγετε µια σελίδα που θα τη βρείτε µπροστά σας.
Τώρα δεν καταλαβαίνετε ακριβώς τι κάνετε, θα το καταλάβετε
µετά από λίγο καιρό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Σαρακιώτης Ιωάννης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο κλείσιµο µόλις ενός µήνα
από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας η Νέα Δηµο-
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κρατία συνεχίζει να επιδεικνύει έναν πρωτοφανή ζήλο και µια ξεκάθαρη εµµονή ως προς τα θέµατα τα οποία έκανε σηµαία της
ως αντιπολίτευση και µε την επικοινωνιακή αξιοποίηση των
οποίων ήρθε και στην εξουσία.
Εν τη απουσία σοβαρού λόγου κριτικής στην οικονοµία –όπου,
ειρήσθω εν παρόδω, το πρώτο νοµοσχέδιό σας στήθηκε σε στέρεα και όχι σαθρά δηµοσιονοµικά θεµέλια, τα οποία σας κληροδότησε η κατ’ εσάς χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών- στα
υπόλοιπα, στα µείζονα ζητήµατα που απασχολούν τη χώρα µας
η Νέα Δηµοκρατία έχει επιλέξει να εστιάσει την αντιπολιτευτική
της κριτική σε τοµείς µε µη µετρήσιµα στοιχεία, όπως το αίσθηµα
ασφάλειας των πολιτών.
Συνεχίζετε ακόµη και σήµερα να επενδύετε στο θυµικό, εργαλειοποιείτε το θέµα της ασφάλειας, συνδέοντάς το εντέχνως µε
τον θεσµό του ασύλου και έρχεστε να το καταργήσετε άρονάρον, εν µέσω θερινής ραστώνης, δίχως επαρκή διαβούλευση,
για να ικανοποιήσετε µόνο και µόνο την εκπεφρασµένη ιδεοληψία σας.
Η κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου αποτελεί ένα ξεκάθαρο στίγµα πολιτικής και προθέσεων ως προς τον τρόπο
άσκησης της διακυβέρνησης της χώρας. Συνιστά δε απτό δείγµα
γραφής για τη φιλοσοφία και το αξιακό υπόβαθρο του πολιτικού
κόµµατός σας, το οποίο απαξίωσε µε τον πλέον βάναυσο τρόπο
τα προηγούµενα χρόνια τα ελληνικά δηµόσια πανεπιστήµια. Επιλέξατε συνειδητά να τα υποβιβάσετε µε τη ρητορική σας, όχι
µόνο τα ίδια τα ιδρύµατα, αλλά και χιλιάδες ακαδηµαϊκούς καθηγητές, φοιτητές, οι οποίοι απολαµβάνουν την αναγνώριση σε
παγκόσµιο επίπεδο µε βάση µια σειρά δεικτών αξιολόγησης.
Αντί να προχωρήσετε στην αναγκαία διαβούλευση µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα από την οποία θα αναδεικνύονταν τα πραγµατικά προβλήµατα των πανεπιστηµίων, προτιµήσατε να φέρετε
ένα αυταρχικό νοµοθέτηµα, θεωρώντας πανάκεια την κατάργηση
του ασύλου και αγνοώντας το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο.
Και για να γνωρίζουν και οι συµπολίτες µας, υπάρχει ήδη από
το 2017 το θεσµικό πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο επέµβαση δηµόσιας δύναµης σε χώρους των ΑΕΙ επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως
σε περιπτώσεις τέλεσης κακουργηµάτων, καθώς και εγκληµάτων
κατά της ζωής και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ύστερα από
απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου.
Αντί, όµως, να εξετάσετε πώς θα εφαρµοσθεί ο νόµος και να
απαντήσετε στις τιθέµενες προκλήσεις, καταφεύγετε σε επικοινωνιακές κορώνες του τύπου «άσυλο ανοµίας» και στην απολυταρχική λογική, αλλά και συνειδητή επιλογή σας του «πονάει
κεφάλι, κόβει κεφάλι».
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν αποδέχεστε πολλές φορές τον ισχυρισµό του ΣΥΡΙΖΑ ότι εδώ και κάποια χρόνια
είστε ένα ιδιόµορφο νεόπλασµα νεοφιλελευθερισµού, µε ισχυρή
δόση ακροδεξιάς. Δυστυχώς για ακόµη µια φορά επιβεβαιωνόµαστε, καθώς στο πρώτο µόλις νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας απεµπολείτε ακόµη και την ίδια την πολιτική, ιδεολογική
και νοµοθετική σας παρακαταθήκη, αφού αυτό σε τίποτα δεν θυµίζει τον νόµο του 2007 της τότε Υπουργού κ. Μαριέττας Γιαννάκου.
Διαβάζω, λοιπόν, το άρθρο 3 του ν.3549/2007 που οι κυρίες
και οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας είχαν ψηφίσει: «Παράγραφος 4. Το ακαδηµαϊκό άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους του
ΑΕΙ στους οποίους γίνεται εκπαίδευση και έρευνα. Δεν επιτρέπεται η επέµβαση δηµόσιας δύναµης στους παραπάνω χώρους,
παρά µόνο κατόπιν πρόσκλησης ή άδειας του αρµόδιου οργάνου
του ιδρύµατος και µε την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής
αρχής.».
Ερχόµαστε και στην παράγραφο 7 την οποία είχατε υποστηρίξει από το Βήµα της Βουλής, αλλά και την οποία είχατε ψηφίσει
και πολλοί από εσάς, γιατί τότε ήσασταν Βουλευτές ή Υπουργοί:
«Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού για το ακαδηµαϊκό άσυλο, τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών,
µετά από έγκληση του αρµοδίου οργάνου της παραγράφου 5
του άρθρου αυτού, ή της συγκλήτου για τα πανεπιστήµια και της
συνέλευσης για τα ΤΕΙ.».
Θα σας το αφήσω και στα Πρακτικά, µήπως και θυµηθείτε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, πώς ήταν κάποτε η Νέα
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Δηµοκρατία και να µην αµφισβητήσετε στο µέλλον τους ισχυρισµούς µας για την µετάλλαξη του κόµµατός σας, καθώς έχει
πλέον γίνει κάτι άγνωστο ακόµη και σε πολλούς από εσάς.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαρακιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Κωνσταντίνος Χητάς, από την Ελληνική Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το πρωί σήµερα ακούω τις
οµιλίες των συναδέλφων, των Υπουργών, των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων, όλων των συναδέλφων εδώ. Και προσπαθώ να
µπω στο µυαλό κυρίως των συναδέλφων από τα αριστερά, του
ΣΥΡΙΖΑ και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Προσπαθώ
να καταλάβω γιατί χρειάζεται να σπαταλάµε τόσο χρόνο για να
µιλάµε για τα αυτονόητα.
Για εµένα ή και για εµάς, αν θέλετε, στην Ελληνική Λύση, κάποια πράγµατα είναι αυτονόητα. Η δική µας λογική είναι ότι ακολουθούµε τη λογική πάντα. Αυτό λέµε και αυτό ακολουθούµε.
Στο θέµα του ασύλου, να πω δύο τρία πράγµατα, γιατί έχουν
ακουστεί τα πάντα σήµερα. Καθένας λέει αυτό που θέλει. Σέβοµαι απόλυτα τι προστάζει και τι αναφέρει το κοµµατικό και ιδεολογικό manual του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΚΕ ή του κ.
Παπαχριστόπουλου κ.λπ., αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι σήµερα στο 2019 που ζούµε ότι τα παιδιά σας –γιατί είµαι σίγουρος
ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε παιδιά που σπουδάζουν,
όπως κι εγώ στα σαράντα πέντε µου χρόνια- θα πρέπει πλέον να
πηγαίνουν ασφαλή στο πανεπιστήµιο και να επιστρέφουν από
αυτό.
Και ο κ. Βαρουφάκης µάς περιέγραφε µε πολύ ωραίο και γλαφυρό τρόπο τι έζησε εκείνο το απόγευµα, εκείνο το βράδυ, κάτω
στο υπόγειο που δίδασκε και ο κ. Παπαχριστόπουλος µας ταξίδεψε στη χούντα. Τι σχέση έχει η χούντα µε το 2019 δεν έχω καταλάβει ακόµη. Τι σχέση έχουν αυτά που έζησε, αυτές οι µαύρες
σελίδες της ελληνικής ιστορίας µε το σήµερα;
Γιατί, λοιπόν, το άσυλο, το οποίο είναι ένα άσυλο ιδεών, να µην
το φωλιάσουµε, να µην το σπιτώσουµε σε ένα πανεπιστήµιο το
οποίο θα βγάζει υγεία, σε κτήρια τα οποία θα είναι καθαρά, σε
κτήρια τα οποία θα είναι απαλλαγµένα από ναρκέµπορους; Για
ποιον λόγο; Δεν το καταλαβαίνω. Τι σχέση έχει το άσυλο µε τις
συνθήκες διαβίωσης; Είναι απλά τα πράγµατα.
Κυρία Υπουργέ, είναι στη σωστή κατεύθυνση, προχωρήστε.
Σας το ζητάµε σαν χάρη, όµως, να έχει αποτέλεσµα. Πολλές
φορές έχει επιχειρηθεί. Άκουγα την κ. Γεννηµατά να λέει: «ήταν
δικό µας», «τα δικά µας άρθρα», «αυτό το πήρατε και κάνατε αντιγραφή», «το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία». Εµείς θέλουµε αποτέλεσµα. Μπορείτε να καθαρίσετε τα πανεπιστήµιά µας;
Μπορείτε να διώξετε τους ναρκέµπορους, το παρεµπόριο, τους
επίδοξους βιαστές κ.λπ. από εκεί µέσα; Μπορείτε να καθαρίσετε
το πανεπιστήµιό µας;
Αναφέρατε παραδείγµατα για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Δεν
µας είπατε όµως ότι στην Ευρώπη µπαίνεις µε καρτελάκι µέσα.
Εδώ µόλις ακούτε ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στα πανεπιστήµια, Έλληνες πολίτες εκπαιδευµένοι να είναι στην πόρτα για
να ελέγχουν ποιος µπαίνει και ποιος βγαίνει, ανατριχιάζετε.
Κακώς ανατριχιάζετε. Θα πρέπει να είστε υπέρ της τάξης. Τίποτα
παραπάνω και τίποτα λιγότερο.
Έχουµε καταθέσει µια αναλυτική τροπολογία, κυρία Κεραµέως, µε προτεινόµενες αλλαγές στο νοµοσχέδιό µας. Μιλάµε
για αυστηροποίηση των ποινών, θεωρούµε ότι µετά τη δεύτερη
φορά που συλλαµβάνεται το ίδιο άτοµο είτε µε µολότοφ είτε µε
ρόπαλα είτε µε σπρέι κ.λπ. να καταστρέφει τη δηµόσια περιουσία, θα πρέπει να γίνεται κακουργηµατική πράξη, για να το σκεφτεί καλύτερα.
Ένα µικρό σχόλιο -για να το τρέξω λίγο- για την κ. Θάνου. Τα
είπε το πρωί και ο κ Βελόπουλος. Μιλάµε ξεκάθαρα για µία φωτογραφική διάταξη. Δεν το συζητάµε. Αναδεικνύουµε την υποκρισία όλων. Δεν µας ενδιαφέρει η κ. Θάνου. Εµάς µας
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ενδιαφέρει αυτό το αλισβερίσι, ότι «φεύγουν οι δικοί σας για να
έρθουν οι δικοί µας». Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η Νέα Δηµοκρατία προσπαθεί να γκρεµίσει το κράτος που έχτισε ο ΣΥΡΙΖΑ
και να εγκαθιδρύσει το δικό της. Τι δεν καταλαβαίνετε; Αν η κ.
Θάνου είναι δική της, δικιά µας, «ηµέτερη» κ.λπ. είναι δικό σας
θέµα. Δεν µας αφορά η κ. Θάνου. Απαντώ και στον κόσµο που
µας ρωτάει γιατί είµαστε κατά της υπόθεσης αυτής.
Να πάµε λίγο στους άξιους στους οποίους αναφέρεστε. Εµείς
λέµε ότι δεν θέλετε τελικά άξιους, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
θέλετε τους «κολλητούς».
Ένα πολύ σύντοµο σχόλιο για την ΕΥΠ. Αναλύθηκαν και χθες.
Ο κύριος που ανέλαβε την ΕΥΠ, αµφιβόλου αξιοπιστίας σεκιουριτάς. Δεν µπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχετε στο µυαλό σας.
Ότι δεν θέλετε άξιους, αλλά θέλετε τους δικούς σας το αποδεικνύει βεβαίως και αυτή η φοβερή κυβίστηση αλά Κοµανέτσι της
Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη.
Είµαι από τη Β’ Θεσσαλονίκης και η δουλειά µου είναι δηµοσιογράφος. Σαν τώρα -είκοσι πέντε χρόνια κάνω ραδιόφωνοηχούν στα αυτιά µου οι συνοµιλίες που είχα µε Υπουργούς, Βουλευτές, ακροατές για το πόσο άχρηστο ήταν το πρωθυπουργικό
γραφείο.
Κύριε Μητσοτάκη, που δεν είστε εδώ, δική σας δήλωση στις
28 Μαρτίου 2018: «Νοµίζω ότι όλη η υποβάθµιση και η εγκατάλειψη της πόλης καθρεφτίζεται στο άχρηστο για τον πολίτη, αλλά
χρήσιµο για το κοµµατικό ρουσφέτι γραφείο του Πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη.». Και το διατηρείτε, κύριε Μητσοτάκη, και αναλαµβάνει η κ. Μαρία Αντωνίου. Δεν την ξέρω την κυρία. Εξαιρετική. Καταθέτω στα Πρακτικά τη δήλωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα δήλωση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ακούσουν τα νιάτα µας,
τα παιδιά µας, η κόρη µου, τα παιδιά σας που σπουδάζουν, τι
αξιοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε πώς παίρνουν τις θέσεις; Παίρνουν τις θέσεις µε τα
εξής προσόντα: σπουδές -δεν την ξέρω την κυρία και µπορεί να
είναι εξαιρετική-, µαθητικά χρόνια στην ΟΝΝΕΔ, πανεπιστηµιακά
στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, πρόεδρος της νοµαρχιακής επιτροπής στην
ΟΝΝΕΔ Καστοριάς. Συγχαρητήρια για τις επιδόσεις σας!
Αυτοί αναλαµβάνουν. Παιδιά του στενού κοµµατικού σωλήνα.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, όταν κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, να
κοιτάτε τον εαυτό σας και στον καθρέφτη. Το άχρηστο, κατά τον
κ. Άδωνι Γεωργιάδη, πρωθυπουργικό γραφείο. «Πέντε χιλιάδες
άνθρωποι έχασαν το ΕΚΑΣ για το γραφείο του Πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη.». Δήλωσή του στις 3 Δεκεµβρίου του 2016.
Κύριε Γεωργιάδη, να πάτε στο πρωθυπουργικό γραφείο να δείτε
εάν λειτουργεί καλά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χητάς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα δήλωση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα να κλείσω µε ένα άσχετο θέµα, αλλά πολύ σχετικό
και επίκαιρο. Είπε ο Πρόεδρός µας, ο κ. Βελόπουλος, το πρωί,
ότι ήρθε η ώρα να ορίσουµε την ΑΟΖ µας. Σήµερα, κυρίες και
κύριοι, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Ντονµέζ -θα το καταθέσω στα Πρακτικά- έκανε δηλώσεις και λέει ότι σύµφωνα µε τη
«HURRIYET» η γεώτρηση έφτασε σε βάθος χιλίων επτακοσίων
δέκα µέτρων. Και εµείς κοιµόµαστε τον ύπνο του δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χητάς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα δήλωση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καληνύχτα και ευχαριστώ πολύ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι η κ. Αλεξοπούλου Χριστίνα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας την πρώτη µου οµι-
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λία από αυτό το Βήµα του εθνικού Κοινοβουλίου, αυτονόητα διακατέχοµαι από έντονα συναισθήµατα συγκίνησης, τιµής και ευγνωµοσύνης: Συγκίνησης, καθώς πλέον βρίσκοµαι σε έναν χώρο
τον οποίο παρακολουθώ ως ενεργός πολίτης από νεανική ηλικία,
τιµής, επειδή στέκοµαι σε µια κορυφαία θεσµική θέση, την οποία
έχουν κοσµήσει ιστορικές προσωπικότητες της πατρίδας µας, ευγνωµοσύνης προς τον Θεό, προς την οικογένειά µου, προς τους
συνεργάτες µου και προς τους συµπατριώτες µου, τους πολίτες
της Αχαΐας, οι οποίοι µου ανέθεσαν την ευθύνη να τους εκπροσωπήσω σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, ευγνωµοσύνης επίσης προς την παράταξή µου, τη Νέα Δηµοκρατία, την οποία
υπηρετώ από τα µαθητικά µου χρόνια και προσωπικά προς τον
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος µε επέλεξε ως ένα
από τα περίπου πενήντα άτοµα, νέα στελέχη, σε όλη την Ελλάδα,
που σηµατοδοτούν την ανανέωση για την οποία δεσµεύτηκε στον
ελληνικό λαό.
Ο Πρωθυπουργός µού έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσω για
πρώτη φορά το αξίωµα του Βουλευτή σε µια πολύ µικρή, πολύ
δύσκολη προεκλογική περίοδο, µέσα από ένα πολύ αξιόλογο ψηφοδέλτιο, του οποίου µάλιστα επικεφαλής ήταν ο ίδιος. Είµαι ευγνώµων. Διαβεβαιώνω τους συµπολίτες µου, όλους ανεξαιρέτως
τους Αχαιούς, ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους, τις οποίες µάλιστα φιλοδοξώ
να ξεπεράσω.
Παίρνω τον λόγο σήµερα, επειδή το νοµοσχέδιο που συζητούµε εµπίπτει στα άµεσα ενδιαφέροντά µου ως πολίτης, ως
επαγγελµατίας και ως πολιτικός. Πρώτα από όλα, µε ενδιαφέρει
λόγω της εµπειρίας που διαθέτω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πριν
τις 7 Ιουλίου, είχα διεκδικήσει την ψήφο των συµπολιτών µου µία
ακόµα φορά, στις νοµαρχιακές εκλογές του 2006, εκλεγόµενη
τότε πρώτη νοµαρχιακή σύµβουλος στην παράταξη που υποστήριζε η Νέα Δηµοκρατία.
Από την τετραετή θητεία µου, λοιπόν, στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Αχαΐας, αλλά και από τη συµµετοχή µου στα κοινά πριν
και κατά τη θητεία, γνωρίζω καλά την ανάγκη ύπαρξης σταθερών
πλειοψηφιών και τις δυσλειτουργίες που προκαλούν οι αναγκαστικοί συµβιβασµοί µεταξύ ασύµβατων παρατάξεων.
Πώς θα λειτουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση τα επόµενα χρόνια, όταν στο 70% των δήµων οι δήµαρχοι δεν διαθέτουν την
πλειοψηφία στα δηµοτικά συµβούλια; Θα µπορούσε µήπως να
κυβερνήσει ένας Πρωθυπουργός µε µειοψηφία στη Βουλή; Προφανώς, όχι.
Σε παρόµοια κατάσταση ακυβερνησίας οδηγούν τους δήµους
οι ανεύθυνοι πειραµατισµοί της προηγούµενης κυβέρνησης,
τους οποίους διορθώνει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία.
Επιτρέψτε µου, όµως, να επισηµάνω και ορισµένες σηµαντικές
ρυθµίσεις που αφορούν σε άλλα Υπουργεία, πέραν του Εσωτερικών. Χαιρετίζω µεταξύ άλλων τις διατάξεις που αφορούν στη
νοµοθεσία περί προσωπικών δεδοµένων, όπως ο ορισµός Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, σύµφωνα και µε τις
ευρωπαϊκές διατάξεις.
Είναι ένας τοµέας ο οποίος ενδιαφέρει και το δικό µας λειτούργηµα, κάτι που διαπίστωσα στην προεκλογική περίοδο και
που σίγουρα έχετε διαπιστώσει και εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι.
Προσωπικά, κατά την προεκλογική µου εκστρατεία, είχα αναθέσει σε εξιδεικευµένη νοµική οµάδα την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων, αλλά υπήρχαν περιπτώσεις
στις οποίες ακόµα και οι ειδικοί δυσκολεύονταν να καταλήξουν
στο τι πραγµατικά προβλέπεται.
Αυτό, λοιπόν, πρέπει να το δούµε προσεκτικότερα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, όπως οφείλουµε στους συµπολίτες και τους
ψηφοφόρους µας.
Εξαιρετικά θετική βρίσκω, επίσης, τη ρύθµιση του νοµοσχεδίου περί µείωσης του επιτοκίου των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία από πέντε σε τρεις ποσοστιαίες µονάδες, πρώτα
από όλα, επειδή η µείωση αυτή διευκολύνει την ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και την αποπληρωµή
ολόκληρου του ποσού που οφείλουν και δεύτερον, διότι είναι µία
από τις πολλές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής µας για να εξαλειφθεί η βαριά φορολογία, την οποία βιώσαµε µε τον πιο οδυνηρό τρόπο όλοι οι επαγγελµατίες και οι εργαζόµενοι την
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προηγούµενη τετραετία, ειδικά εµείς του ιδιωτικού τοµέα. Διότι,
αν δεν µειωθούν δραστικά οι φόροι και οι εισφορές, αν δεν περιοριστεί η δηµόσια σπατάλη, αν δεν πάψει το κράτος να συµπεριφέρεται ως εχθρός προς το επιχειρείν, ανάπτυξη και προκοπή
δεν πρόκειται να έρθουν, όπως δεν θα έρθουν και οι επενδύσεις
που θα δώσουν ανάσα ζωής στην πολύπαθη εθνική οικονοµία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, διαβάζοντας τα προβλεπόµενα για την εµβληµατική επένδυση στο Ελληνικό και σε αυτό το νοµοσχέδιο, αισιοδοξώ ότι µια νέα εποχή πράγµατι ξεκίνησε για την πατρίδα µας
στις 7 Ιουλίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ενδεικτικές αυτής της νέας εποχής είναι και οι διατάξεις του
νοµοσχεδίου οι οποίες αφορούν στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση µέχρι την ενθάρρυνση της δηµιουργίας νεοφυών
επιχειρήσεων, startups, πρέπει να κάνουµε άλµατα στα επόµενα
χρόνια.
Αν το καταφέρουµε -και θα το καταφέρουµε-, θα έχουµε θεαµατικά αποτελέσµατα στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των
πολιτών, στο εισόδηµά τους και στην αναστροφή της διαρροής
των εργαζόµενων υψηλής κατάρτισης προς το εξωτερικό, το διαβόητο brain drain.
Δεν είναι απλώς θεωρητικολογία ή ευχολόγια όλα αυτά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Όπως ξέρουµε, όλη η τεχνολογία αποτελεί µοχλό ανάπτυξης οικονοµίας σε όλο τον κόσµο και βέβαια
στη γεωγραφική γειτονιά µας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι
κάτι που γνωρίζουµε καλά στον Νοµό Αχαΐας µε το Πανεπιστήµιο
Πατρών, µε τα ερευνητικά κέντρα που διαθέτουµε και µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που πρωτοπορούν. Συνοµιλώ τακτικά µε συµπολίτες µας οι οποίοι συµµετέχουν σε τέτοια εγχειρήµατα.
Σκοπεύω να αφιερώσω σηµαντικό τµήµα της κοινοβουλευτικής
µου δραστηριότητας στην προώθηση της τεχνολογικής φύσεως
επενδύσεων στην Αχαΐα και σε όλη την Ελλάδα, µαζί φυσικά µε
τα µεγάλα έργα και τα υπόλοιπα ζητήµατα που απασχολούν τον
νοµό µας.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο διαπνέεται από τη φιλοσοφία της κοινής λογικής, της εναρµόνισης µε την πραγµατικότητα και φυσικά της σκληρής
δουλειάς, χωρίς την οποία δεν έρχεται η επιτυχία. Αυτή είναι η
φιλοσοφία της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό είναι το συµβόλαιο αλήθειας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για όλους αυτούς τους λόγους
προτείνω στο Σώµα την υπερψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου.
Ολοκληρώνοντας αυτή την πρώτη µου οµιλία, εύχοµαι καλή
θητεία σε όλους µας υπέρ των πολιτών, οι οποίοι µας έδωσαν
την εντολή να υπηρετήσουµε την πατρίδα και την κοινωνία αυτή
την τετραετία, χωρίς να χρειάζεται πάντα να θυµόµαστε τις ιδεολογικές ή κοµµατικές µας καταβολές.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ακτύπης Διονύσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ξεκίνηµα αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου να ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία στο κυβερνητικό έργο και
παράλληλα µια ζωντανή κοινοβουλευτική περίοδο.
Επίσης, θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να ευχαριστήσω
τους συµπολίτες της Ζακύνθου για την τιµή που µου έκαναν να
µε εκλέξουν εκπρόσωπο στο ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τριάντα χρόνια µετά η έδρα έρχεται στη
Νέα Δηµοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υποχρέωση του νοµοθετικού
τµήµατος είναι να υπηρετεί τους πολίτες και να δίνει άµεσα λύσεις στα προβλήµατα που αναδύονται, να αντιλαµβάνεται τα σηµεία των καιρών, τις απαιτήσεις κάθε εποχής, να είναι ρεαλιστικό
και να δίνει λύσεις, χωρίς ιδεοληψίες, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς
περιορισµούς που αποτελούν ανάχωµα και εµπόδιο στην επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων.
Το παρόν νοµοσχέδιο µε τις διατάξεις του έρχεται να δώσει
λύσεις σε ζητήµατα που οµολογουµένως έχουν ανακύψει. Θα
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σταθώ κυρίως σε δύο από αυτά, καθώς έχουν µονοπωλήσει τον
δηµόσιο διάλογο και για την οικονοµία του χρόνου.
Το ένα αφορά τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Αποτελεί
κοινή διαπίστωση ότι µε πρόχειρο και βιαστικό τρόπο νοµοθέτησης της απλής αναλογικής στις περιφέρειες και στους δήµους
οδήγησε σε αδιέξοδο. Είναι περισσότερο από προφανής η αδυναµία λήψης αποφάσεων στις περιφέρειες και τους δήµους λόγω
µη εξασφαλισµένης αυτοδυναµίας.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής υπήρχαν άνθρωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης, Βουλευτές εννοώ, και όχι φορείς. Και αναρωτιέµαι, πώς είναι δυνατόν να λέγονται πράγµατα µόνο και µόνο για
να γίνεται µια στείρα αντιπολίτευση γνωρίζοντας ότι εάν δεν γίνει
αλλαγή στον νόµο στέλνουµε την τοπική αυτοδιοίκηση στα τάρταρα. Άνθρωποι που έχουµε ασχοληθεί µε την τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζουµε και ρωτάµε, πώς είναι δυνατόν να ψηφιστεί
προϋπολογισµός; Υπάρχει κανείς εδώ µέσα που έχει ή που γνωρίζει να έχει ψηφιστεί προϋπολογισµός σε κάποιο δήµο της Ελλάδας; Αναφέρθηκε ο Δήµος Βαρκελώνης. Στην Ελλάδα υπάρχει
κάποιος δήµος; Πώς είναι δυνατόν να ψηφιστεί τεχνικό πρόγραµµα; Γιατί επί των ηµερών µου ποτέ δεν ψηφίστηκε προϋπολογισµός και ποτέ δεν ψηφίστηκε τεχνικό πρόγραµµα από
καµµία παράταξη. Και εάν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγµή στη Ζάκυνθο, για παράδειγµα, λόγω του εκλογικού νόµου έχουµε εννιά
διαφορετικούς συνδυασµούς, αντιλαµβάνεστε ότι για να µπορέσει ο δήµαρχος να φτιάξει πλειοψηφία, πρέπει να συνεργαστεί
τουλάχιστον µε τους τέσσερις από τους υπόλοιπους οκτώ συνδυασµούς.
Μην ψάξετε το γιατί έγινε. Θα ρωτήσει κάποιος, γιατί έγινε
αυτό το νοµοθέτηµα από την προηγούµενη κυβέρνηση και πόσα
προβλήµατα δηµιουργεί στην τοπική αυτοδιοίκηση; Μην ψάξετε
να βρείτε καµµία σύνθετη ή πολύπλοκη απάντηση. Είναι απλή.
Γνώριζαν τότε οι κυβερνώντες ότι ξέφτισε η αποδοχή τους στις
τοπικές κοινωνίες. Θυσίασαν, λοιπόν, την αυτοδιοίκηση Α’ και Β’
βαθµού προκειµένου να έχουν έστω και έναν σύµβουλο στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια. Τόσο απλά.
Μπαίνει το ερώτηµα: Το κακό δηλαδή που υπήρχε στην αυτοδιοίκηση θα λυνόταν µε το να εφαρµόσουµε την απλή αναλογική;
Ήταν όλα τακτοποιηµένα στην τοπική αυτοδιοίκηση; Η χρηµατοδότηση ήταν εξασφαλισµένη; Υπήρχαν έλεγχοι θεσπισµένοι; Γίνονταν; Υπήρξε κατάργηση της γραφειοκρατίας, ώστε να
µπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο της ως βασικός πυλώνας υποστήριξης των υποδοµών και της καθηµερινότητας του πολίτη;
Σε αυτό το αδιέξοδο πλαίσιο έρχεται η Κυβέρνηση µε τις πρωτοβουλίες της και δίνει λύσεις µε τη θέσπιση της δυνατότητας
σύµπραξης δηµοτικών και περιφερειακών παρατάξεων, στις
οποίες περιλαµβάνεται υποχρεωτικά η παράταξη του δηµάρχου
ή του περιφερειάρχη και µια σειρά από άλλα ζητήµατα, τα οποία
δεν θα αναφέρω λόγω της οικονοµίας του χρόνου, γιατί θέλω να
ασχοληθώ και µε το δεύτερο θέµα το οποίο είναι στη δηµοσιότητα, αυτό του ασύλου.
Ήδη έκανα λόγο για την ανάγκη να είναι η πολιτική ρεαλιστική,
να αφουγκράζεται τις ανάγκες της εποχής και να δίνει λύσεις.
Θα προσθέσω ότι το εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο κρίνεται εκ
του αποτελέσµατος. Οι εποχές έχουν αλλάξει σηµαντικά. Σήµερα
η δηµοκρατία είναι στέρεη. Σήµερα δεν υπάρχει ο φόβος κατάλυσης της δηµοκρατίας ούτε της απαγόρευσης της ελεύθερης
διακίνησης των ιδεών.
Τι άλλαξε, όµως, σήµερα; Αυτό που άλλαξε σήµερα είναι το
είδος, το ύφος και η σκληρότητα της ασκούµενης βίας, αλλά και
η µεγέθυνση αυτής, εξαιτίας της ελαστικής έως σήµερα ασκούµενης πολιτικής κατά της βίας. Επί των ηµερών της προηγούµενης κυβέρνησης η βία διογκώθηκε, αφού περιθωριακές οµάδες
βαφτίστηκαν ακτιβιστές. Τα σπίτια, οι χώροι εργασίας, τα πανεπιστήµια δεν είναι χώροι ασφαλείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η εγκληµατικότητα αυξήθηκε και παγιώθηκε από ιδεοληψία,
αφήνοντας ανεξέλεγκτες όλες τις περιθωριακές οµάδες και τους
µπαχαλάκηδες να καταστρέφουν περιουσίες και να απειλούνται
ζωές. Παλαιότερα το άσυλο προστατευόταν από την ίδια την κοινότητα. Σήµερα τόσο µε την έξαρση όσο και µε τη σκληρότητα
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της εγκληµατικότητας αυτό δεν µπορεί να συµβεί.
Η κατάσταση σήµερα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι αποκαρδιωτική. Από χώροι προστασίας της ακαδηµαϊκής ελευθερίας
στην έρευνα και τη διδασκαλία µετατράπηκαν σε χώρους προστασίας έκνοµων ενεργειών και συµπεριφορών που τελούνται
εντός αυτών. Αντί τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να αποδοθούν
στους φοιτητές, στους καθηγητές και στο διοικητικό προσωπικό,
εκεί όπου ανήκουν, έχουν καταστεί καταφύγιο δραστών που τελούν αξιόποινες πράξεις.
Όπως ανέφερε και ο συνάδελφος κ. Πολάκης το πρωί, ο οµιλών υπερασπίστηκε µε όλες του τις δυνάµεις το πανεπιστηµιακό
άσυλο κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, όχι βέβαια
το ‘92, αλλά το ‘87, γιατί το ‘91 δεν ήµουν φοιτητής.
Βλέποντας, όµως, τη µετατροπή των ιδρυµάτων σε καταφύγιο
περιθωριακών, εγκληµατιών και εµπόρων ναρκωτικών είναι απαίτηση των καιρών και της κοινωνίας να αλλάξουµε πορεία. Η κοινωνία ήδη είναι ώριµη και ενήµερη, καθώς η συγκεκριµένη
παρέµβαση αποτέλεσε διακριτό σηµείο του πολιτικού λόγου της
παράταξής µας προεκλογικά, που τέθηκε στην κρίση του λαού
και εγκρίθηκε και τώρα πλέον ο λαός απαιτεί λύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τελειώνετε, κύριε
Ακτύπη.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι σε ένα λεπτό.
Σε λιγότερο, κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Σε είκοσι δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Ούτε η ελεύθερη διακίνηση ιδεών ούτε η ακαδηµαϊκή ελευθερία κινδυνεύουν από την άσκηση αρµοδιοτήτων των αρχών και
ενδεχόµενη επέµβασή τους σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινων
πράξεων εντός του χώρου που ασκείται ακαδηµαϊκή ελευθερία.
Αντίθετα, η αναβάθµιση της ποιότητας του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, που εν προκειµένω διασφαλίζεται µε την αποµάκρυνση της κατάστασης ανοµίας και τρόµου, δηµιουργεί όλες
τις απαραίτητες συνθήκες και προϋποθέσεις για την ποιοτικότερη, ουσιαστικότερη και παραγωγικότερη επιτέλεση του ακαδηµαϊκού ρόλου και έργου. Ας µπει επιτέλους ένα φρένο στην
υπονόµευση και υποβάθµιση των εκπαιδευτικών µας ιδρυµάτων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Φραγγίδης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλαµε πολύ να πιστέψουµε ότι µε την αλλαγή της Κυβέρνησης θα άλλαζε και το σκηνικό σε σχέση µε τον τρόπο
νοµοθέτησης, ότι θα εξέλιπαν οι πρακτικές που χρησιµοποίησε
κατά κόρον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Δυστυχώς όµως, οι
προσδοκίες µας διαψεύστηκαν.
Το προωθούµενο πολυθεµατικό νοµοσχέδιο µε το «επείγον»,
µε τις τρεις µέρες διαβούλευσης, µε τη συζήτηση για εβδοµήντα
τέσσερα από τα εκατόν επτά άρθρα, το επιβεβαιώνει. Αποτελείται από πολλές διατάξεις, που θα µπορούσε κάποιος χαρακτηρίζοντας τες να πει «λίθοι, πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως
ερριµµένα». Βεβαίως, αποσκοπεί και σε διάφορες τακτοποιήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι», ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να δηµιουργήσει στην αυτοδιοίκηση αυτό που
δεν είχε, τις κοµµατικές υποδοµές. Εσείς τώρα, µε το πρόσχηµα
της κυβερνησιµότητας, προσπαθείτε να ανατρέψετε τα αποτελέσµατα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δηµιουργείτε ένα ολιγαρχικό κατ’ εξοχήν αρχοκεντρικό σύστηµα διοίκησης δήµων και
περιφερειών, αντίθετο και µε τη βούληση της τοπικής κοινωνίας
και βέβαια αγγίζοντας τα όρια της αντισυνταγµατικότητας.
Πόσο ηθικό άραγε είναι στη δηµοκρατία µας να παραµερίζονται έγκυρες ψήφοι προς χάριν απόκτησης πλειοψηφίας σε επιτροπές του δήµου; Με τον ισχύοντα νόµο της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ δηµιουργήθηκε θέµα κυβερνησιµότητας στους δήµους
και στις περιφέρειες. Αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει κάτι να γίνει για
αυτό. Οι ρυθµίσεις σας, όµως, δεν την εξασφαλίζουν.
Ποιος θα εµποδίσει έναν δηµοτικό σύµβουλο να διαφοροποιηθεί από την παράταξή του και να µείνει ανεξάρτητος ή να εν-
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ταχθεί σε µια άλλη; Γιατί ένας δήµαρχος να προτιµήσει τη σύµπραξη της δικής του παράταξης µε µια άλλη, αφού µπορεί να
προσεταιριστεί µεµονωµένους δηµοτικούς συµβούλους; Πώς θα
κυβερνηθούν οι δήµοι στους οποίους δεν θα γίνουν συµπράξεις
παρατάξεων; Είναι ερωτήµατα που σίγουρα θέλουν απαντήσεις.
Οι προτεινόµενες από εσάς συµπράξεις, όµως, γίνονται χωρίς
προγραµµατικές συγκλίσεις, εγκεκριµένες από το δηµοτικό ή το
περιφερειακό συµβούλιο και γι’ αυτόν τον λόγο είναι ανούσιες.
Αφήνουν δε και περιθώρια καχυποψίας για τη χρήση τους ως εργαλεία συναλλαγής και συµφωνιών, µε µοναδικό σκοπό την εξουσία.
Οι τοµές και οι µεγάλες αλλαγές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην αυτοδιοίκηση δεν προκύπτουν από αποσπασµατικά νοµοθετήµατα. Απαιτείται αναδιανοµή των αρµοδιοτήτων των
οργάνων της αυτοδιοίκησης µέσω νόµου και όχι τεχνητών πλειοψηφιών, µε αµφίβολα αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βλέποντας τις σπασµωδικές νοµοθετικές κινήσεις των προηγούµενων κυβερνώντων, αλλά και τις δικές σας, δεν µπορώ
παρά να τονίσω ότι η παράταξή µας, το ΠΑΣΟΚ, αδιαµφισβήτητα
έχει αφήσει ιστορική παρακαταθήκη µεταρρυθµίσεων στην αυτοδιοίκηση. Σε αυτή την προσπάθεια εµείς τότε ήµασταν µόνοι.
Μόνοι µας σηκώσαµε το βάρος του εκσυγχρονισµού της τοπικής
αυτοδιοίκησης και είµαστε περήφανοι για τα αποτελέσµατα.
Έρχοµαι, όµως και στο θέµα του πανεπιστηµιακού ασύλου,
που έχει ιστορική και συµβολική σηµασία. Ο σκοπός του καθορίστηκε από τον νόµο-πλαίσιο των ΑΕΙ το 1982 της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ και είναι η κατοχύρωση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, της ελεύθερης επιστηµονικής αναζήτησης και της ελεύθερης διακίνησης ιδεών.
Στρέφεται, δε, κατά της κρατικής εξουσίας, απαγορεύοντας
αυθαίρετες επεµβάσεις στους πανεπιστηµιακούς χώρους, αλλά
και κατά ιδιωτών που εισβάλλουν µε στόχο να διαπράξουν ή να
εµποδίσουν την πανεπιστηµιακή έρευνα και διδασκαλία. Η σύλληψη εξάλλου της έννοιας του ασύλου ήταν απόρροια της επέµβασης της κρατικής εξουσίας στα πανεπιστήµια σε σκοτεινούς
παρελθοντικούς χρόνους.
Σήµερα, παρατηρούνται προβλήµατα βίας και ανοµίας στα ΑΕΙ
και σίγουρα αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί. Εξάλλου, όπως ειπώθηκε προηγουµένως από την Πρόεδρό µας, εµείς µε τις δύο
πρώτες παραγράφους του άρθρου συµφωνούµε. Η διαφωνία
µας αφορά τη διατύπωση της τρίτης παραγράφου που είναι ασαφής και ελλοχεύει τον κίνδυνο παρερµηνείας της, για να µην πω
πιο σωστά ερµηνείας, κατά το δοκούν.
Δεν διασφαλίζεται και δεν θα πάµε από το ένα άκρο στο άλλο
και δεν θα έχουµε αστυνοµοκρατία στους χώρους των ΑΕΙ ή προληπτική δράση αρµόδιων αρχών.
Εµµένουµε, λοιπόν, στην πρότασή µας, σε αυτήν που είπε η
Πρόεδρός µας και νοµίζω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή, διότι αλλιώς φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνετε ότι µπορεί η πρότασή σας
να χρησιµοποιηθεί από την εκτελεστική εξουσία µε στρεβλό
τρόπο. Ή µήπως επιθυµείτε να ικανοποιήσετε ακόµα και το πιο
συντηρητικό ακροατήριό σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ να
ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Τελειώνοντας, θέλω να πω δυο λόγια
για τον τουρισµό που είµαι και υπεύθυνος. Δεν αντιµετωπίζουµε
τις προτάσεις αρνητικά. Θα ήθελα, όµως, να επισηµάνω κάποια
πράγµατα.
Πρώτον, για την αδειοδότηση των τουριστικών λιµένων η εισήγηση για χωροθέτηση ή τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικών λιµενικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται από
διυπουργική επιτροπή και όχι από το Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Περιουσίας.
Με αφορµή δε τη χωροθέτηση, θέλω να υπογραµµίσω την έλλειψη τοπικών χωροταξικών σχεδίων, τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για την αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική και δραστηριότητα. Για αυτά υπεύθυνοι είναι οι δήµοι και θα πρέπει να βρεθεί
µία φόρµουλα που να τους δεσµεύει ως προς την πραγµατοποίησή τους.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώσατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
Για δε τον ΕΟΤ, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου πρέπει
να διορίζονται από τους θεσµικούς φορείς και τα γραφεία του
εξωτερικού θα πρέπει να συγχωνευτούν µε τις υπηρεσίες διπλωµατικών αποστολών, εξασφαλίζοντας βέλτιστα αποτελέσµατα
προβολής και διαφήµισης της χώρας και παράλληλα µειώνοντας
δραστικά τις τεράστιες λειτουργικές δαπάνες.
Με την παραδοχή ότι ο τουρισµός αποτελεί ναυαρχίδα της ελληνικής οικονοµίας, θα πρέπει να δούµε σοβαρά και συνολικά τη
δοµή του και τα θέµατα που τον διέπουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Φόρτωµας Φίλιππος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ,
κύριε Υπουργέ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνει ρητές διατάξεις για τη νησιωτικότητα.
Οι κυριότερες επεµβάσεις εντοπίζονται στη διασφάλιση της
οµαλής λειτουργίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. Οι αλλαγές αυτές
αφορούν στο σύνολο των προβληµάτων που υπάρχουν εν όψει
των νέων αρχών. Ο αγώνας, λοιπόν, για την επίλυση των προβληµάτων των δικών µας νησιών είναι συνεχής και αδιάκοπος.
Από τις πρώτες µέρες της νέας διακυβέρνησης η ανταπόκριση
στα αιτήµατα των δικών µας νησιών είναι άµεση, αλλά και αποτελεσµατική, απαντώντας µε αυτό τον τρόπο στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κρίνουν πολλές φορές και µιλούν για
υποβάθµιση του όρου «νησιωτικότητα».
Πάµε, λοιπόν, να δούµε κάποια θέµατα που αφορούν τα δικά
µας νησιά στο νέο πολυνοµοσχέδιο. Υπάρχουν διατάξεις για την
κυβερνησιµότητα δήµων, αλλά και περιφερειών. Επιτρέπει σε
δύο παρατάξεις να συνενωθούν µε κοινή τους απόφαση. Η µια
θα πρέπει να είναι η επικρατούσα, δηλαδή του δηµάρχου. Η νέα
παράταξη θα λειτουργεί ως ενιαία και λογίζεται ως η παράταξη
µε την οποία έχει εκλεγεί ο δήµαρχος ή ο εκάστοτε περιφερειάρχης, για να καταστεί εφικτή η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων διατηρώντας ταυτόχρονα και την αυτοτέλειά τους.
Η δε πλειοψηφία των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, αλλά
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα είναι από την παράταξη
της εκάστοτε δηµοτικής αρχής. Θα έχουν αυξηµένες αρµοδιότητες σε σχέση µε το σηµερινό υφιστάµενο καθεστώς, ώστε να
αποσυµφορήσουν το δηµοτικό συµβούλιο.
Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν ο δήµαρχος κι ο περιφερειάρχης
θα µπορούν να εφαρµόσουν το δικό τους πρόγραµµα για το
οποίο εκλέχθηκαν από τους πολίτες. Λύνεται, λοιπόν, µε αυτόν
τον τρόπο το θέµα της κυβερνησιµότητας των δήµων σε έξι δήµους του Νοµού Κυκλάδων, στον Δήµο Άνδρου, στον Δήµο
Θήρας, στον Δήµο Μήλου, στον Δήµο Μυκόνου, στον Δήµο
Νάξου και στον Δήµο Σερίφου.
Πάµε, λοιπόν, σε ένα άλλο θέµα στο επίµαχο νοµοσχέδιο. Σε
αυτό του συµπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης σε δήµους και του Νοµού Κυκλάδων. Το νέο νοµοσχέδιο στο άρθρο 7
επαναφέρει πλήρως τον θεσµό του «συµπαραστάτη, του δηµότη
και της επιχείρησης», κάτι το οποίο σταµάτησε και καταργήθηκε
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
«Συµπαραστάτης», λοιπόν εκλέγεται και στους νησιωτικούς
δήµους. Εποµένως και τα δικά µας νησιά θα έχουν πλέον έναν
ακόµα θεσµό υποστήριξης για τους πολίτες. Ο δε συµπαραστάτης εκλέγεται όχι µε τη δύσκολη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, αλλά µε τα 3/5 των
παρόντων µελών. Έτσι, λοιπόν, περισσότεροι δήµοι θα καταφέρουν να εκλέξουν αυτόν τον θεσµό.
Ορίζεται πλέον ρητά ότι οι διάφορες καταγγελίες µπορούν να
υποβάλλονται όχι µόνο από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις,
αλλά και από νοµικά πρόσωπα, κάτι το οποίο δεν προβλεπόταν
στην προηγούµενη διάταξη. Ορίζεται πλέον ρητά ότι οι υπηρεσίες του δήµου είναι υποχρεωµένες να παρέχουν κάθε δυνατή
συνδροµή στον «συµπαραστάτη». Ορίζεται πλέον ρητά ότι ο
«συµπαραστάτης» έχει πρόσβαση στο αρχείο του δήµου. Κι ορίζεται πλέον ρητά ότι ο «συµπαραστάτης», αν διαπιστώνει φαινό-
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µενα κακοδιοίκησης, διατυπώνει συστάσεις για την αποτροπή
τους.
Η µέριµνα, λοιπόν, για την επαναφορά και την επικαιροποίηση
του θεσµού οφείλεται στην άοκνη εργασία του Υφυπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου, ο οποίος υπήρξε ένθερµος υποστηρικτής του
από το 2012. Όλοι οι δήµοι, αλλά και οι περιφέρειες που πληρούν
τα κριτήρια, αλλά κυρίως οι νησιωτικοί δήµοι να αποκτήσουν
έναν «συµπαραστάτη». Εποµένως, τα νησιά µας θα έχουν πλέον
έναν ακόµα θεσµό υποστήριξης για τους πολίτες.
Επίσης, προβλέπεται και θέση γενικού γραµµατέα για τους δήµους και στον Νοµό Κυκλάδων ανεξαρτήτως πληθυσµιακών κριτηρίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, συστήνεται και στην περίπτωση του Νοµού Κυκλάδων
και του Νοµού Δωδεκανήσων θέση Περιφερειακού Συντονιστή
Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου.
Απ’ αυτό το Βήµα θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία του
Υπουργείου η οποία όχι µόνο δεσµεύθηκε, αλλά και νοµοθέτησε
όλες τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές τις οποίες προτείναµε σε
συνεργασία µε αυτοδιοικητικούς του Νοµού Κυκλάδων.
Πάµε στο επίµαχο άρθρο 64 για το άσυλο. Συµπληρώνεται σήµερα ένας µήνας από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Ο σηµερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12 Απριλίου
µιλώντας σε εκδήλωση του ΚΕΦΙΜ είχε τονίσει µεταξύ άλλων:
«Με Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τα άβατα τελειώνουν.».
Καταθέτω στα Πρακτικά το σχετικό δηµοσίευµα από την εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ναι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Τα άβατα τελειώνουν. Εποµένως δεν
κάνουµε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αυτά που
είχαµε δεσµευθεί ότι θα κάνουµε. Δηλαδή, τι; Να ενισχύσουµε
και να αποκαταστήσουµε το άσυλο στη δική του πραγµατική έννοια. Αυτό θα το κάνουµε περιορίζοντας τις αξιόποινες πράξεις,
οι οποίες διαπράττονται είτε εντός είτε εκτός των πανεπιστηµίων
και οι δράστες έχουν καταφύγιο εντός των πανεπιστηµίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Φόρτωµα,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Άρα µε όλο αυτό θέλουµε να προστατεύσουµε την ακαδηµαϊκή κοινότητα στο σύνολό της, τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό προκειµένου να
εκφράζονται ελεύθερα. Δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών
όσο δεν τιµωρούνται τέτοιες αξιόποινες πράξεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εκ των πραγµάτων λόγω του περιορισµένου χρόνου
θα αναφερθώ σύντοµα σε δυο θέµατα που ρυθµίζονται µε το υπό
κρίση νοµοσχέδιο, στο θέµα των αλλαγών του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι»
και στο θέµα της κατάργησης του πανεπιστηµιακού ασύλου.
Προκειµένου να δικαιολογήσει τις προτεινόµενες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών για τις αλλαγές στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
Ι» η Νέα Δηµοκρατία έθεσε το ψευτοδίληµµα «κυβερνησιµότητα
ή δηµοκρατία». Σήµερα, µέσω του Υπουργού Εσωτερικών το
συγκεκριµένο ψευτοδίληµµα µετασχηµατίστηκε σε άλλο ψευτοδίληµµα, «κυβερνησιµότητα ή διάλυση των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».
Λάθος είναι και το πρώτο και το δεύτερο ψευτοδίληµµα. Από
την κυβερνητική απάντηση που δίδεται και στη νέα εκδοχή του
ψευτοδιλήµµατος, βάσει των συγκεκριµένων ρυθµίσεων, απουσιάζει η δηµοκρατία και ο σεβασµός προς το αποτέλεσµα των
πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών.
Να υπογραµµιστεί ότι οι σχετικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου
εισάγονται προς συζήτηση µετά τη διενέργεια των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και πριν την ανάληψη των καθηκόν-
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των από τις νέες αυτοδιοικητικές αρχές, ώστε να µην υπάρχει η
δυνατότητα να αποδειχθεί η µη κυβερνησιµότητα των περιφερειών και των δήµων.
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές έγιναν βάσει ενός συγκεκριµένου
εκλογικού συστήµατος, της απλής αναλογικής. Το εκλογικό σύστηµα διαµορφώνει συγκεκριµένους συσχετισµούς, οι οποίοι δεν
µπορούν να αλλάξουν βίαια εκ των υστέρων, δηλαδή µετά τις
εκλογές, όπως γίνεται µε τις σχετικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου. Πρόκειται για παρέµβαση που, καταργούµενου του εκλογικού αποτελέσµατος, ακυρώνει, καταργεί τη λαϊκή βούληση,
πολύ περισσότερο µάλιστα όταν είναι γνωστοί οι συσχετισµοί και
τα πρόσωπα που εξελέγησαν.
Με τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου καταστρατηγείται η αρχή
της ισότητας της ψήφου, δεν γίνεται σεβαστή και ακυρώνεται η
λαϊκή βούληση, έτσι όπως εκφράστηκε στις αυτοδιοικητικές
εκλογές, στις οποίες δεν αναµετρήθηκαν πρόσωπα, αλλά παρατάξεις µε συγκεκριµένα προγράµµατα. Μέσω των ρυθµίσεων
αυτών χορηγείται µε αντισυνταγµατικές µεθοδεύσεις στον πλειοψηφήσαντα στον δεύτερο γύρο υποψήφιο δήµαρχο και εκλεγέντα δήµαρχο πλειοψηφία που δεν έχει και δεν του ανήκει.
Θα κάνω και µερικές παρατηρήσεις για τα τοπικά συµβούλια.
Επιβάλλεται ουσιαστικά η τοποθέτηση συγκεκριµένου υποψηφίου στη θέση του προέδρου του τοπικού συµβουλίου, περιφρονώντας τη νωπή εντολή του εκλογικού σώµατος. Καταργείται
κάθε αποφασιστική αρµοδιότητα των τοπικών συµβουλίων, υποβιβάζοντάς τα σε διακοσµητικά όργανα, δέσµια των αποφάσεων
του δηµάρχου, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά τα συµβούλια αναδείχθηκαν µε ξεχωριστή κάλπη, παρ’ ότι δηλαδή έχουν
άµεση δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
Κυρίως αφαιρείται από τα τοπικά συµβούλια η µόνη αποφασιστική αρµοδιότητα που έχουν, να αποφασίζουν και να διαχειρίζονται πόρους, οι οποίοι αφορούν την καθηµερινότητα των
πολιτών, µε αποτέλεσµα οι τοπικές κοινότητες να στερούνται
αυτής της δυνατότητας και να εξαρτώνται από τη βούληση της
δηµοτικής αρχής. Η αφαίρεση της µόνης αποφασιστικής αρµοδιότητας από τις τοπικές κοινότητες, θα έλεγα ότι αποδεικνύει
άγνοια για το τι συµβαίνει, ιδίως στην ελληνική ύπαιθρο, για τα
προβλήµατα και τις ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας.
Και έρχοµαι τώρα στο πανεπιστηµιακό άσυλο. Το πανεπιστηµιακό άσυλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ακαδηµαϊκός
θεσµός και µάλιστα σύµφωνα µε έγκριτους επιστήµονες και τον
πρύτανη των Ελλήνων συνταγµατολόγων, Αριστόβουλο Μάνεση,
αυτό προκύπτει από το συνταγµατικά κατοχυρωµένο αυτοδιοίκητο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Το πανεπιστηµιακό άσυλο συνδέεται µε τους αγώνες για «ψωµί
–παιδεία – ελευθερία», δηλαδή για δηµοκρατία, δικαιώµατα, την
ίδια τη ζωή. Είναι σύµφυτο µε το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο
και η κατάργησή του θέτει ζήτηµα δηµοκρατίας.
Η Νέα Δηµοκρατία αλλά και συντηρητικοί κύκλοι ευρύτερα
αναφέρονται διαχρονικά στο δηµόσιο πανεπιστήµιο ως άντρο
ανοµίας και παραβατικότητας, δυσφηµώντας το έργο της ακαδηµαϊκής κοινότητας, διδασκόντων και φοιτητών. Αυτή η δυσφήµιση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό της Νέας
Δηµοκρατίας για προώθηση ισχυρών ιδιωτικών συµφερόντων
στον χώρο της εκπαίδευσης και την πλήρη ιδιωτικοποίησή της.
Στο πλαίσιο του πανεπιστηµιακού ασύλου κατοχυρώνονται η
ακαδηµαϊκή ελευθερία και η ακαδηµαϊκή ειρήνη. Παράλληλα, θεσπίζονται και οι κανόνες για την αντιµετώπιση της παρανοµίας
εντός των πανεπιστηµιακών χώρων, βέβαια µε τη σύµπραξη των
πανεπιστηµιακών αρχών. Προς τι, λοιπόν, οι ρυθµίσεις τού υπό
κρίση νοµοσχεδίου για εξοµοίωση του χώρου των ΑΕΙ µε τον
κοινό δηµόσιο χώρο και για κατάργηση του πανεπιστηµιακού
ασύλου;
Η εξήγηση είναι ότι η κατάργησή του αφ’ ενός αποτελεί σηµείο
ιδεολογικής αναφοράς για το συντηρητικό ακροατήριο της Νέας
Δηµοκρατίας –νόµος και τάξη- και αφ’ ετέρου προετοιµάζει το
έδαφος για αντιπαραθέσεις µε το φοιτητικό κίνηµα και την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο από τα έδρανα της Πλειοψηφίας ακούστηκαν και φωνές για προληπτικές ενέργειες
αντιµετώπισης της παρανοµίας.
Διερωτώµαι αν υπονοούν εγκατάσταση δυνάµεων ασφαλείας
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στους πανεπιστηµιακούς χώρους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω λέγοντας ότι και το
νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος που ψηφίστηκε χθες µε την
κυβερνητική πλειοψηφία και το υπό κρίση νοµοσχέδιο εντάσσονται στην πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, πολιτική για προώθηση
ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων. Αυτή η πολιτική χρειάζεται
τη στήριξη της ενός ανδρός αρχής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των κατασταλτικών µηχανισµών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο για έξι λεπτά στον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνιο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώντας, µου έκανε εντύπωση
κάτι που είπε ο κ. Παπαχριστόπουλος, ότι οι δήµοι είναι πεδίο
διαφθοράς. Θα το δούµε. Το αν υπάρχει διαφθορά στους δήµους ή στην πολεοδοµία των δήµων…
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Ρακιντζής το είπε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ναι, απλά
αναφέρω ότι στην αίθουσα το είπε ο κ. Παπαχριστόπουλος.
Δεν είµαι σίγουρος ότι έφταιγε το ότι ο δήµαρχος είχε την
πλειοψηφία. Από όσο ξέρω, κανένα δηµοτικό συµβούλιο δεν συνεδρίασε ποτέ για να βγάλει µια πολεοδοµική άδεια. Το αν θα
πρέπει να βρούµε και να συµφωνήσουµε από κοινού σε ελεγκτικούς µηχανισµούς µε τους οποίους και τα χέρια και των δηµάρχων και των περιφερειακών θα είναι λυµένα, αλλά ταυτόχρονα
θα διασφαλίζεται το δηµόσιο χρήµα, είναι κάτι που θα αποτελέσει ένα πάρα πολύ σηµαντικό βήµα. Και µε την ευκαιρία, πιστεύω
ακράδαντα ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση –το έχουµε συζητήσει- είναι η καλύτερη διέξοδος για να µειωθεί η διαφθορά, ηλεκτρονικοποιώντας όσες περισσότερες διαδικασίες είναι δυνατόν.
Ξεκινάµε µε το ότι στο νοµοσχέδιο υπάρχει µια πολύ σηµαντική τοµή που είναι η διασύνδεση του ΑΜΚΑ µε το µητρώο πολιτών. Ένα πολύ σηµαντικό έργο, το οποίο προχώρησε επί της
προηγούµενης Κυβέρνησης και οφείλουµε να το αναγνωρίσουµε
αυτό, αλλά θα είναι η κινητήρια δύναµη για να προχωρήσουµε
σε όσον το δυνατόν περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Και
τι εννοούµε ηλεκτρονικές υπηρεσίες; Να µη χρειάζεται ο πολίτης
να παίρνει πιστοποιητικό που εκδίδει το κράτος, για να το πάει
σε άλλη δηµόσια υπηρεσία.
Έβλεπα προχθές ότι χρειάζεται στις απονοµές συντάξεων ληξιαρχική πράξη γέννησης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας. Ό,τι
άλλο πιστοποιητικό υπάρχει, το οποίο πλέον θα µπορεί να είναι
άµεσα διαθέσιµο ηλεκτρονικά στον φορέα και να αντλεί τα στοιχεία που θέλει. Έτσι, όχι µόνο ο πολίτης δεν θα πηγαίνει στις διάφορες υπηρεσίες τρέχοντας να µαζέψει τα χαρτιά, αλλά
ταυτόχρονα και διαφάνεια θα υπάρχει και περισσότερη λογοδοσία.
Δυο πράγµατα για την αυτοδιοίκηση. Μιλήσαµε για µη κυβερνησιµότητα και άκουσα κυρίως τη φωνή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης η οποία λέει: «Ρε παιδιά, δεν το είδαµε, γιατί πάµε να
το αλλάξουµε;».
Εκτός από τη θεραπεία, πάρα πολλές φορές πολύ πιο σηµαντική είναι η πρόληψη. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι µε τις συγκεκριµένες διατάξεις και τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες, έτσι
όπως υπήρχαν στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», θα δηµιουργούταν το απόλυτο χάος σε πάρα πολλούς δήµους.
Και επειδή βλέπω στο βάθος και τον κ. Βερναρδάκη, είναι µια
πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αν το πολιτικό σύστηµα επηρεάζεται από το εκλογικό σύστηµα που ισχύει ή το ανάποδο.
Δηλαδή, αν δεν είχαµε απλή αναλογική, αν θα κατέβαιναν
τόσοι πολλοί συνδυασµοί οι οποίοι περίπου επιχείρησαν να αποκτήσουν και διά µέσου µιας µικρής µερίδας ψηφοφόρων σηµαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση του δήµου.
Άκουσα ότι καταργούµε τη λαϊκή νοµιµοποίηση, καταργούνται
τα δηµοτικά συµβούλια, αλλοιώνεται ο ρόλος τους. Το αντίθετο
συµβαίνει επί της ουσίας. Τα δηµοτικά συµβούλια αναβαθµίζονται. Θα συζητάνε µε βάση συγκεκριµένα προγράµµατα, µε συγκεκριµένες µεθόδους, θα κάνουν συγκεκριµένες αντιπροτάσεις
και δεν αρκεί ένα ξερό «όχι». Και πρέπει να προσέξουµε πάρα
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πολύ, γιατί οι δήµοι στήριξαν τη χώρα τα δέκα χρόνια της κρίσης
και ανέλαβαν πολλές φορές και φορτίο που δεν τους αναλογούσε και ιδίως στις µεγάλες πόλεις. Δεν πρέπει ούτε να ισοπεδώνονται όλα ούτε να γίνεται κριτική εύκολη και από µακριά.
Για τις τοπικές κοινότητες, οι αποφασιστικές αρµοδιότητες
που υπήρχαν έτσι όπως είχαν οριστεί µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» θα
ήταν πολύ περιορισµένες. Ούτε την αποκέντρωση υπηρετούσαν
ούτε την αναζωογόνηση της επαρχίας. Τι χρειάζεται πραγµατικά;
Να ρυθµιστούν άµεσα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Να µοιραστούν οι αρµοδιότητες και να δούµε τις τοπικές κοινότητες σαν
µικρές τοπικές κυψέλες οι οποίες θα µπορούν να διαχειρίζονται
µικρά πράγµατα.
Η αποφασιστική αρµοδιότητα που λέγεται και ξαναλέγεται ότι
αφαιρέθηκε δήθεν και έγινε εισηγητική, µπορεί να συζητάµε και
για ποσό της τάξεως των 1.000 ή 2.000 ευρώ τον χρόνο σε µια
µέση κοινότητα. Θα αναβαθµιστεί η κοινότητα, αν πει ο χ πρόεδρος κοινότητας ότι θα γίνει το άλφα έργο αξίας 2.000 ή 3.000
ευρώ;
Και θα σας πω και κάτι άλλο. Άκουσα πριν λίγο ότι διορίζουµε
τον πρόεδρο. Πρόεδρος θα είναι αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στον συνδυασµό που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Πού είναι το λάθος; Πού είναι το αντιδηµοκρατικό σε αυτό;
Άλλωστε θυµόµαστε και τα παλιότερα χρόνια, όταν υπήρχαν οι
κοινότητες προ του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», αυτόν λέγαµε πρόεδρο.
Αυτό θα γίνεται και αυτό είναι πλήρως µεταβατικό.
Δύο λόγια, κλείνοντας, για τον Συµπαραστάτη του Δηµότη.
Προσπαθώ να καταλάβω γιατί ένας θεσµός ο οποίος ήταν πραγµατικά κοντά στον πολίτη, µε όποιες αστοχίες είχε, καταργήθηκε
ή µεταβλήθηκε, αν θέλετε, οριζόντια µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» σε ένα
περιφερειακό επίπεδο. Φαντάζοµαι, δηλαδή, τον αντίστοιχο της
Αττικής, ο οποίος θα ήταν κάτι σαν ένας µίνι Συνήγορος του Πολίτη. Επί της ουσίας, αυτό που θέλουµε είναι τον Συµπαραστάτη
του Δηµότη να είναι κοντά στον δηµότη σε κάθε δήµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Ευχαριστώ.
Επαναφέρονται οι διατάξεις και όχι µόνο επαναφέρονται, αλλά
ενισχύεται ο ρόλος του. Και εναπόκειται πλέον στην αυτοδιοίκηση εάν θα ορίσει τους κατάλληλους, εάν θα εκλέξει τους κατάλληλους και εάν θα υπηρετήσουν τον ρόλο για τον οποίο
εξελέγησαν, µακριά από συναλλαγές και από διάφορα παζάρια.
Ο Συµπαραστάτης του Δηµότη θα έχει συγκεκριµένο ρόλο. Θα
υπηρετεί και θα εντοπίζει προβλήµατα κακοδιοίκησης. Και ειλικρινά σας µιλάω, όταν ήµασταν µαζί τον κ. Καµίνη -εδώ είναιστον Δήµο της Αθήνας, υπήρχαν φορές που λύθηκαν προβλήµατα χάριν στον Συµπαραστάτη του Δηµότη και εντοπίσαµε και
προβλήµατα τα οποία φορές έφταναν και στη δηµοτική αρχή.
Κάνουµε ένα βήµα, να έρθει το κράτος και πιο κοντά στον πολίτη. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Άµεσα θα ξεκινήσει ένας µεγάλος διάλογος και µε την αυτοδιοίκηση και µε τους φορές της
αυτοδιοίκησης και µε τους πολίτες και φυσικά µε τους δηµόσιους υπαλλήλους, για να δούµε πώς θα µοιράσουµε τις αρµοδιότητες κράτος – κυβέρνηση - περιφέρεια.
Να βάλουµε έναν ποσοτικό στόχο, αν θέλετε; Ένα µεγάλο ποσοστό των αποφασιστικών αρµοδιοτήτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας να είναι πλέον στην αυτοδιοίκηση, είτε την πρωτοβάθµια
για όσα είναι τοπικού ενδιαφέροντος είτε τη δευτεροβάθµια για
όσα είναι περιφερειακού ενδιαφέροντος. Να δώσουµε τους πόρους, να δώσουµε τα εργαλεία, να δώσουµε και την ευθύνη,
όµως, στους αιρετούς για να προχωρήσουµε. Κι αυτό είναι κάτι
το οποίο προγραµµατίζεται πάρα πολύ σύντοµα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, µία ερώτηση να θέσουµε στον κύριο Υπουργό. Αναφέρθηκε σε εµάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, όχι
ερωτήσεις.
Ελάτε, κύριε Μαραβέγια.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς είναι η πρώτη µου οµιλία
από το Βήµα της Εθνικής Αντιπροσωπείας, θα ήθελα να ξεκινήσω
ευχόµενος σε όλους καλή θητεία και να ευχαριστήσω τους συµπολίτες µου που µε τίµησαν µε την ψήφο τους.
Θα ήθελα, επίσης, ως νέος και νεοεισερχόµενος στην πολιτική
να εκφράσω και µια ελπίδα, την ελπίδα πως το µήνυµα που
έστειλε τόσο η ιδιαίτερη µου πατρίδα, η Μαγνησία, αλλά και ολόκληρη η χώρα στις τελευταίες εκλογές για ανανέωση του πολιτικού προσωπικού δεν θα µείνει µόνο εκεί. Θέλω να πιστεύω πως
όλοι εµείς οι νεότεροι που µπαίνουµε στην πολιτική µε διάθεση
να αλλάξουµε τα πράγµατα θα φέρουµε όντως κάτι καινούργιο,
πως δεν θα µείνουµε σε µία εικόνα διαφορετική µόνο επιφανειακά. Διότι το να λέει κάποιος ότι φέρνει το νέο στην πολιτική δεν
σηµαίνει ότι το κάνει κιόλας.
Το είδαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό µε τον ΣΥΡΙΖΑ
κατά τα προηγούµενα τεσσεράµισι χρόνια, ένα κόµµα που πήρε
την εξουσία δίνοντας πλήθος ριζοσπαστικών υποσχέσεων για να
καταλήξει δέσµιο των πιο παλαιοκοµµατικών πρακτικών. Πρέπει,
εποµένως, πέρα από τις ατάκες και τα λόγια, να µπούµε κάποια
στιγµή και στην ουσία, να δούµε τι πραγµατικά πρεσβεύει ο καθένας από εµάς και αν αυτό τελικά είναι καινούργιο ή δεν είναι.
Άκουσα, λοιπόν, µε προσοχή τις τελευταίες µέρες τις αιτιάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ για τα πρώτα νοµοσχέδια που κατέθεσε η Κυβέρνηση µας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θυµίζω ότι
πρόκειται για εµβληµατικές πρωτοβουλίες που µειώνουν φόρους
και χρέη προς το δηµόσιο, ξεµπλοκάρουν τους δήµους από την
ακυβερνησία στην οποία θα οδηγούνταν µε την εφαρµογή της
απλής αναλογικής, δηµιουργούν ένα οργανωµένο κέντρο διακυβέρνησης, απλοποιούν τις εκδόσεις συντάξεων και -ίσως το πιο
σηµαντικό- φέρνουν τα φάρµακα στα σπίτια των βαρέως πασχόντων ασθενών.
Τι είχε λοιπόν να πει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά; Άκουσα από
νέους συναδέλφους ό,τι παλιότερο µπορούσε κανείς ποτέ να
φανταστεί. Άκουσα κριτική για την κριτική και ως επί το πλείστον
ξύλινα λόγια. Άκουσα µέχρι ότι δεν είµαστε υγιείς, επειδή ενθαρρύνουµε τον Αρχηγό µας χειροκροτώντας τον κάθε φορά που
ανατρέχει στις εκλογικές νίκες της Νέας Δηµοκρατίας. Άκουσα
ότι πρόκειται για νοµοσχέδια που τα βρίσκει κανείς ακόµα και σε
σουπερµάρκετ. Άκουσα να καταγγέλλεται ακόµα και η δηµιουργία ενός δήθεν ιδιωτικού κράτους. Άκουσα τον ίδιο τον πρώην
Πρωθυπουργό, ο οποίος έγινε Πρωθυπουργός εµφανιζόµενος
σαν το καινούργιο στην πολιτική, να λέει εδώ στην Ολοµέλεια ότι
η κυβερνητική πολιτική για το Ελληνικό συνιστά –δήθεν- σκάνδαλο υπέρ του επενδυτή. Και όλα αυτά, δυστυχώς στον αέρα,
χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς κάποια τεκµηρίωση. Ούτε ένα
φύλλο χαρτί δεν κατατέθηκε από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ
για να στηριχτούν όλοι αυτοί οι ισχυρισµοί. Και είναι εύκολο να
δούµε το γιατί. Διότι ως επί το πλείστον είναι λόγια χωρίς περιεχόµενο, έξαλλες αντιπολιτευτικές κραυγές που θυµίζουν κάτι
από τον ΣΥΡΙΖΑ του 2012. Τίποτα το καινούργιο, µόνο παλαιοκοµµατικός καταγγελτικός λόγος.
Για να επανέλθω στην αρχική µου θέση, το νέο στην πολιτική
δεν ταυτίζεται αναγκαστικά και µε νέες πολιτικές και την εφαρµογή τους. Επρόκειτο στην περίπτωση αυτή για ένα παλιό προϊόν
συσκευασµένο µε άλλο περιτύλιγµα. Ευτυχώς, ο ελληνικός λαός
έστω µετά από τεσσεράµισι χρόνια, κατάλαβε όλο αυτό και στις
7 Ιουλίου έστειλε τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αντιπολίτευση.
Παρ’ όλα αυτά, δυστυχώς, δεν φαίνεται να πήρατε το µήνυµα.
Έχετε µείνει στα παλιά και εξακολουθείτε αυτά να αναµασάτε.
Τι πιο παλιό εξάλλου µπορεί να επικαλεστεί κάποιος από το να
βαφτίζουµε την κατάργηση ενός αναχρονιστικού θεσµού ως άρνηση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας;
Υπάρχει, όµως, και παλαιότερο. Είναι η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να
ελέγξει αυτό το καθεστώς ανοµίας, την ασυλική και εκτός ελέγχου κατάσταση που επικρατεί µέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα. Και όλα αυτά –δήθεν- στο όνοµα µιας ανεµπόδιστης
διακίνησης των ιδεών. Πρόκειται, όµως, ακριβώς για την ελευθερία που παραβιάζεται συνήθως από ακροαριστερούς κύκλους
κάθε µέρα στα πανεπιστήµια της χώρας µας.
Θυµίζω πως µόλις πριν µερικά χρόνια, ο παγκοσµίως γνωστός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νοµπελίστας Γουότσον που ανακάλυψε το DNA δέχτηκε επίθεση
στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας, όταν ήρθε για να δώσει µία διάλεξη. Και οι συνοδοιπόροι σας που έκαναν αυτή την αθλιότητα γλίτωσαν τελικά, χάρη στην εφαρµογή του πανεπιστηµιακού ασύλου.
Είναι το ίδιο άσυλο που τώρα δηµιουργεί µέσα στα πανεπιστήµια
κλίµα φόβου, το κλίµα φόβου που περιέγραφε προηγουµένως ο
κ. Βαρουφάκης, τόσο στους καθηγητές, όσο και στους φοιτητές
που ζουν σε έναν χώρο διάχυτης εγκληµατικότητας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως, συνεχίζει να υπερασπίζεται την ανεµπόδιστη
διακίνηση ιδεών. Ποιων ιδεών; Έχουν ιδέες αυτοί που ασκούν το
παρεµπόριο και οι διακινητές ναρκωτικών; Μήπως έχουν ιδέες οι
συµµορίες ληστών και τα µέλη του «Ρουβίκωνα»;
Η Νέα Δηµοκρατία µε αποφασιστικότητα ξεκαθαρίζει προς
όλες τις κατευθύνσεις κάτι πολύ απλό. Δεν µπορεί να υπάρχει
άσυλο για κακοποιούς πουθενά και οπουδήποτε στη χώρα. Αυτό
κάνουµε πράξη µε το άρθρο 64. Προστατεύουµε την ακεραιότητα της περιουσίας όλων µας µέσα στα πανεπιστήµιά µας,
αυτή τη δηµόσια περιουσία για την οποία όλοι µας πληρώσαµε
και πληρώνουµε. Και δεν την πληρώσαµε για να τη σπάνε οι
οποίοι συνοδοιπόροι αριστερών -και όχι µόνο, αλλά ακραίων
πάντα- συνιστωσών. Για να τη χρησιµοποιούν καθηγητές και φοιτητές την πληρώνουµε, προκειµένου να παράγουν γνώση προς
όφελος του ελληνικού λαού.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσω µόνο µε δυο λόγια για το
άρθρο 74, που αφορά τα φάρµακα για τους βαρέως πάσχοντες.
Ως γιατρός γνωρίζω την απελπιστική κατάσταση που αντιµετωπίζουν οι ασθενείς συνάνθρωποί µας και δεν µπορώ παρά να
συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που έφερε µε τη
διαδικασία του επείγοντος αυτή τη διάταξη στη Βουλή, γιατί η
ταλαιπωρία του καρκινοπαθούς, που πρέπει να σταθεί στην ουρά
του ΕΟΠΥΥ για να πάρει τα φάρµακα της χηµειοθεραπείας, δεν
µπορεί εύκολα να µετρηθεί. Εµείς που, δόξα τω Θεώ, έχουµε
ακόµα την υγειά µας δεν µπορούµε να µπούµε στη θέση τους και
να βιώσουµε την τραγική κατάσταση που έρχεται να διορθώσει
αυτό το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε Μαραβέγια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Θέλω µόνο να πω πως το
µέτρο αυτό ναι µεν ξεκινά από τους καρκινοπαθείς και τους
ασθενείς µε σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά θα επεκταθεί σύντοµα -και πολύ σωστά- στην απευθείας διανοµή φαρµάκων στις
περισσότερες οµάδες βαρέως πασχόντων. Είναι ένα ακόµα
µέτρο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δείχνει
στην πράξη αυτό που είπε προηγουµένως ο κ. Βαρουφάκης,
ποιες είναι οι αξίες µε τα πρώτα νοµοσχέδια που δείχνει να έχει
αυτή η Κυβέρνηση.
Όχι σαν θεατρική ατάκα, λοιπόν, ή επικοινωνιακό κόλπο αλλά
ως νέα πολιτική από τους πολλούς για τους πολλούς, µε αλληλεγγύη για όλους, γιατί το 40% των ψηφοφόρων που στήριξαν
το κόµµα µας δεν είναι αυτοί µόνο στους οποίους απευθυνόµαστε. Όλοι στη Νέα Δηµοκρατία απευθυνόµαστε σε όλους τους
Έλληνες είτε µας ψήφισαν είτε όχι. Δουλεύουµε για όλους τους
πολίτες, χωρίς ταξικά γυαλιά και διαχωρισµούς σε εχθρούς και
φίλους. Αφήνουµε πίσω πελατειακές πολιτικές του παρελθόντος
και εφαρµόζουµε το νέο που υποσχεθήκαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μαραβέγια,
σας παρακαλώ! Ανοχή, αλλά ως πότε; Πόση ώρα ανοχή θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Κοιτάµε µόνο µπροστά και
στηρίζουµε την Κυβέρνηση στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει,
την προσπάθεια που θα µείνει παρακαταθήκη στις επόµενες κυβερνήσεις και στις επόµενες γενεές.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ήδη κλέψατε ενάµισι λεπτό από τους επόµενους συναδέλφους, που ενδεχοµένως
δεν θα µιλήσουν. Τι άλλο να πω;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κ. Λάζαρος Τσα-
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βδαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε το παρόν διυπουργικό νοµοσχέδιο ολοκληρώνεται µια τριλογία επειγουσών νοµοθετικών παρεµβάσεων της νέας
Κυβέρνησης µόλις έναν µήνα µετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Μετά τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, τη φορολογική ρύθµιση για τις εκατόν είκοσι δόσεις και το σχέδιο νόµου για το επιτελικό κράτος
σήµερα συζητούµε κοµβικές ρυθµίσεις για το άσυλο στα πανεπιστήµια, την κυβερνησιµότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, την
ψηφιακή έκδοση συντάξεων και τη διανοµή φαρµάκων στους
βαριά πάσχοντες, παρεµβάσεις δηλαδή µέγιστης σηµασίας αλλά
και ουσίας για την ελληνική κοινωνία από µια κυβέρνηση που
ήρθε σαν έτοιµη από καιρό να δουλέψει και όχι να µας δουλέψει,
προκειµένου να επαναφέρει την κοινή λογική στο προσκήνιο της
πολιτικής και την κανονικότητα στην υπηρεσία της κοινωνίας.
Και προκαλεί αλγεινή εντύπωση η απέλπιδα προσπάθεια του
κ. Τσίπρα αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ να εφεύρει αντιπολιτευτικό λόγο
στείρας κριτικής, µπολιασµένης µε κραυγές του στυλ «Θα είµαι
εδώ καθηµερινά για να σας κάνω τη ζωή δύσκολη».
Κύριε Τσίπρα, µακάρι να είστε εδώ καθηµερινά. Αυτή είναι η
ουσία της δηµοκρατίας και αυτό θέλουµε εµείς είναι στη Νέα Δηµοκρατία, να είστε εδώ, όπως και εµείς καθηµερινά θα είµαστε
εδώ, και να ασκείτε µε σοβαρότητα τον ρόλο που ο ελληνικός
λαός σάς έδωσε εντολή να ασκείται.
Δεν αποτελεί απειλή, κύριε Τσίπρα, να είστε εδώ. Δικαίωµα
είναι και υποχρέωσή σας να είστε εδώ επ’ ωφελεία της κοινωνίας
που τέσσερα χρόνια αγνοούσατε.
Σήµερα, κύριε Τσίπρα, την ελληνική κοινωνία απασχολούν οι
βαθιές τοµές που επιβάλλεται να γίνουν για να πάει η χώρα στη
νέα εποχή. Πτυχές αυτού του τιτανίου έργου συζητούµε σήµερα
στο παρόν νοµοσχέδιο. Η κυρίαρχη όλων είναι η νοµοθέτηση της
προεκλογικής δέσµευσης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου, ένα άσυλο που σήµερα
λειτουργεί αντιστρόφως των σκοπών για τους οποίους θεσπίστηκε. Από φύλακας της ελεύθερης διακίνησης ιδεών στα πανεπιστήµια κατέληξε σήµερα να είναι προστάτης έκνοµων
πράξεων, µε τα ίδια τα ιδρύµατα να είναι όµηροι των µπαχαλάκηδων και των παρανοµούντων. Ένα άσυλο που, αντί να προστατεύει την ελεύθερη έκφραση, επιτρέπει να ανθεί η βία, το
παραεµπόριο και κυρίως η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών µε ορµητήριο τα πανεπιστήµια.
Η Νέα Δηµοκρατία θα επαναφέρει την κοινή λογική. Τέρµα η
στρέβλωση, η εργαλειοποίηση και η µετατροπή του ασύλου σε
άσυλο ανοµίας. Τα πανεπιστήµια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ανήκουν στα παιδιά µας, στη γνώση και στην έρευνα. Δεν ανήκουν στις µολότοφ, στις εξαρτησιογόνες ουσίες, στα στειλιάρια.
Μια δεύτερη κοµβική ρύθµιση αφορά την άρση των εµποδίων
κυβερνησιµότητας στην αυτοδιοίκηση, που η ίδια η προηγούµενη
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί µε τον νόµο της απλής αναλογικής που ψήφισε. Εξαιτίας της πολλοί τοπικοί άρχοντες δεν
έχουν την πλειοψηφία στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος παράλυσης να είναι ορατός ενόψει της επίσηµης ανάληψης των καθηκόντων τους τον
Σεπτέµβριο.
Σύµφωνα µε τις αλλαγές που έρχονται, θεσπίζεται η δυνατότητα σύµπραξης δηµοτικών και περιφερειακών παρατάξεων, στις
οποίες περιλαµβάνεται υποχρεωτικά η παράταξη του δηµάρχου
ή του περιφερειάρχη. Εξασφαλίζεται η πλειοψηφία του δηµάρχου και του περιφερειάρχη στην Επιτροπή Οικονοµικών και σε
όλα τα νοµικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού.
Κύριε Τσίπρα, ο χώρος της αυτοδιοίκησης δεν είναι χώρος πειραµατισµών των ιδεολογικών σας εµµονών. Είναι ο χώρος που
απαιτεί σύνθεση, αλλά όχι χάος. Απαιτεί σοβαρό διάλογο και όχι
παράλληλους µονολόγους από µειοψηφίες που µοναδικό στόχο
έχουν την αντίδραση, την στείρα άρνηση και όχι την παραγωγή
έργου.
Το τρίτο κοµβικό σηµείο του διυπουργικού νοµοσχεδίου
αφορά στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του δηµοσίου. Αυτό πρακτικά σηµαίνει τέλος στις ατελείωτες ουρές στα γκισέ, που,
πέραν του απίστευτου εκνευρισµού και χάσιµο χρόνου, στερούν
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3% του ΑΕΠ από την οικονοµία και το κράτος. Το κράτος πλέον
αλλάζει για να υπηρετεί τον πολίτη. Στο νέο περιβάλλον που θα
οικοδοµηθεί µε πολύ δεσµευτικά χρονοδιαγράµµατα απλοποιούνται εκατοντάδες συνήθεις γραφειοκρατικές διαδικασίες που
ακολουθούνται στη ζωή κάθε πολίτη.
Μια ακόµη κοµβική µεταρρύθµιση αφορά στη δηµιουργία
πλαισίου για διανοµή φαρµάκων στους βαριά πάσχοντες, επιτέλους, γιατί οι ουρές της ντροπής των βαριά πασχόντων, που
µέχρι σήµερα αναγκάζονταν να παραλάβουν το φάρµακό τους
από τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, θα λάβουν τέλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα επεκταθώ, λόγω έλλειψης χρόνου, στην ανάλυση της ρύθµισης για µειώσεις οφειλών
σε ασφαλιστικά ταµεία για όσους ενταχθούν στις εκατόν είκοσι
δόσεις, όπως έγινε λίγες µέρες νωρίτερα και µε την εφορία. Σηµειώνω απλά ότι πρόκειται για σηµαντική ελάφρυνση και αφορά
το σύνολο των οφειλετών, περίπου ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες
χιλιάδες.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι αυτές οι παρεµβάσεις δεν γίνονται για τα µάτια του κόσµου, γίνονται για την
ψυχή του κόσµου, την καρδιά του κόσµου, για την καθηµερινότητα του κόσµου, για το παρόν και το µέλλον της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντόπουλος Δηµήτριος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, το παρόν σχέδιο νόµου έρχεται στην Ολοµέλεια µε τη διαδικασία του επείγοντος, χωρίς ουσιαστική θα έλεγα διαβούλευση και χωρίς καµµία
συζήτηση σε επιτροπές. Η διαδικασία, όµως, αυτή δεν αρµόζει
όταν νοµοθετούνται κορυφαία ζητήµατα όπως η κυβερνησιµότητα στην αυτοδιοίκηση, η ψηφιακή διακυβέρνηση, καθώς και το
πανεπιστηµιακό άσυλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναζητείται µε το παρόν σχέδιο
νόµου η κυβερνησιµότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση µέσα από
την απλή αναλογική, ένα εκλογικό σύστηµα το οποίο απαιτεί
κουλτούρα άλλων συνεργασιών, συνέργεια και συλλογικότητα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στην τοπική αυτοδιοίκηση οι συνέργειες που προϋποθέτουν προγραµµατικό πλαίσιο και σύγκλιση
µε συγκεκριµένους στόχους και δεσµεύσεις. Αν δεν υπάρξει
αυτό, τότε µιλάµε για µια επίπλαστη συµφωνία κορυφής µε
σκοπό –τι;- τη νοµή της εξουσίας.
Πολλών διαπίστωση είναι ότι αυτές οι βασικές αρχές δεν υπηρετούνται από το παρόν σχέδιο νόµου. Γίνονται –τι;- απλά διευθετήσεις που αφορούν κυρίως τη λειτουργία των οργάνων της
τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι την κουλτούρα των συνεργασιών.
Για αυτό και έχουµε επιφυλάξεις και αντιρρήσεις επί των άρθρων. Άλλωστε, τα αδιέξοδα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» εµείς ως Κίνηµα
Αλλαγής τα είχαµε επισηµάνει στη συζήτησή του ως προµηθείς
και όχι ως επιµηθείς.
Και δυστυχώς, δεν αντιµετωπίζονται στη βάση τους από το
παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο µόνο διευθετήσεις µπορεί να κάνει
και αυτές υπηρετεί.
Έρχοµαι στην ψηφιακή διακυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι καινοτοµίες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ µε στόχο τη διαφάνεια και την καταπολέµηση
της γραφειοκρατίας είναι καταγεγραµµένες ιστορικά. Να θυµίσω
τις µεταρρυθµίσεις του 2009-2011 από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», «OpenGov», ηλεκτρονική συνταγογράφηση, e-πολεοδοµία, Εθνικό Σύστηµα Δηµοσίων
Συµβάσεων.
Τελικά, ήµασταν και είµαστε είτε ως ΠΑΣΟΚ είτε ως Κίνηµα Αλλαγής ένα βήµα µπροστά.
Κύριε Υπουργέ, µε τις ρυθµίσεις που φέρνετε δηµιουργείτε
νέες δοµές, χωρίς να έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως για παράδειγµα η µεταφορά της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, δηλαδή του «TAXIS»,
από το Υπουργείο Οικονοµικών στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και µάλιστα, τη στιγµή που το Υπουργείο Οικονοµικών είναι
αποκλειστικά αρµόδιο για τα φορολογικά έσοδα.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω δύο αναφορές.
Η πρώτη αφορά τα άρθρα του Υπουργείου Πολιτισµού, όπου
σύµφωνα µε το άρθρο 89 ανακαλούνται τέσσερις αποφάσεις για
την προκήρυξη θέσεων καλλιτεχνικών διευθυντών συγκεκριµένα
στο Εθνικό Θέατρο, το Ελληνικό Φεστιβάλ, το Ελληνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο, η ανάκληση µιας απόφασης θα έπρεπε να συνοδεύεται και από µια νέα διάταξη για τη διαδικασία µε την οποία θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Εδώ θα ήθελα µία απάντηση από την
κ. Μενδώνη, την Υπουργό.
Η δεύτερη αφορά το θέµα του πανεπιστηµιακού ασύλου. Να
θυµίσω τον ν.4009/2011, αυτόν τον νόµο που έτυχε ευρείας αποδοχής τόσο εντός της Βουλής όσο και εκτός και ιδιαίτερα στην
εκπαιδευτική κοινότητα. Ουσιαστικά, εξασφαλιζόταν η ουσία του
πανεπιστηµιακού ασύλου στο σύνολό του. Για αυτό επιβάλλεται
η επαναφορά του άρθρου 3 του ν.4009/2011 για το άσυλο, ώστε
να διαµορφώσουµε στον χώρο της παιδείας µια νέα ευρύτερη
συναίνεση.
Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να ορίζει η νέα διάταξη είναι αυτό
που προέβλεπε ο ν.4009/2011 στη συνέχεια των ν.421268/1982
και ν.3549/2007 –δηλαδή τι;- ότι όταν τελούνται αξιόποινες πράξεις πρέπει να εφαρµόζεται η κοινή νοµοθεσία.
Κυρία Υπουργέ, µε τη διατύπωση που προτάσσετε ελλοχεύει
ο κίνδυνος της άκρατης αστυνοµοκρατίας εντός του χώρου του
πανεπιστηµίου. Για αυτό λέµε όχι στην προληπτική δράση της
αστυνοµίας εντός των χώρων του πανεπιστηµίου, αλλά λέµε ναι
στην αντιµετώπιση από τις αστυνοµικές αρχές αξιόποινων πράξεων που λαµβάνουν χώρα εντός του πανεπιστηµίου.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι το
τελευταίο εξάµηνο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής ζήσαµε τον επανασχεδιασµό του χάρτη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση, µάλιστα, των δοµών της δυτικής Ελλάδας δεν
υπήρξε καµµία σύγκλιση, κανένας διάλογος, καµµία –µα, καµµία!- διαβούλευση. Δεν λήφθηκε υπ’ όψιν ούτε το αυτοδιοίκητο
των πανεπιστηµίων ούτε η αυτοτέλειά τους. Είχαµε µετονοµασίες τµηµάτων, χωροταξικές κατανοµές, ιδρύσεις νέων σχολών,
χωρίς σχεδιασµό, χωρίς καµµία προοπτική, καµµία έκφραση της
ΑΔΙΠ και µε τον ΕΣΥΠ καταργηµένο και φυσικά, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των φορέων.
Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό ακόµη.
Έχουµε αποφάσεις που αδικούν την πανεπιστηµιακή κοινότητα, αλλά και την προσφορά του Πανεπιστηµίου Πατρών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Ζήτησα και ζητώ και τώρα να αποσύρετε, κυρία Υπουργέ, το
άρθρο 65 για την κατάργηση ίδρυσης της Νοµικής Σχολής και
να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για τον επανασχεδιασµό
του πανεπιστηµιακού χάρτη της δυτικής Ελλάδας.
Να σας θυµίσω, άλλωστε, ότι αυτό ζήτησαν όλοι οι φορείς µε
τις χθεσινές τους τοποθετήσεις. Έχουµε χρέος να τους ακούσουµε. Κάντε το πράξη!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κώτσηρας Γεώργιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Μπούγα, θέλετε εσείς να µιλήσετε τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Ναι, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, είπαµε να
µιλήσουν δυο, τρεις Βουλευτές, να µιλήσει ένας συνάδελφος
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλούν όλο Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Επιµένετε να µιλήσετε τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Δεν το ήξερα. Αυτή η συνεννόηση είχε
γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν είχατε πει ώρα,
απλώς η αλήθεια είναι ότι όντως όταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ζητάει τον λόγο, µεθοδεύεται –να το πω έτσι- από το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προεδρείο σε σύντοµο χρόνο να µιλήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Εάν οι συνάδελφοι επιµένουν, εγώ παραχωρώ τη θέση µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Απλώς προγραµµατίζεται να µιλήσουν άλλοι τρεις συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία, ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τελειώνοντας ο Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ θα µιλήσετε εσείς ως Κοινοβουλευτικός.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να µιλήσουν και οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης! Πρέπει να το δείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης είναι
πολύ λιγότεροι στον κατάλογο των οµιλητών. Δεν µπορούν να
παραπονιούνται. Είναι ένας προς τρεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν χρειάζεται να
µιλάµε περισσότερο. Έχουν εξηγηθεί από το πρωί αυτές οι αιτιάσεις πάρα πολλές φορές. Δεν χρειάζεται τώρα να αναλώνουµε χρόνο.
Ο κ. Κώτσηρας Γεώργιος έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να ευχαριστήσω τους πολίτες της δυτικής Αττικής για την τιµή που µου έκαναν να µε εκλέξουν στην παρούσα Βουλή. Θα κάνω τα πάντα για να τιµήσω την
εντολή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τρία πρώτα νοµοσχέδια που
ήρθαν στην Ολοµέλεια της παρούσας Βουλής έχουν ιδιαίτερη
σηµασία και συµβολικά, αλλά και ως προς την ουσία τους, καθ’
όσον αποτυπώνουν την εκπεφρασµένη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη βούληση για άµεσες µεταρρυθµιστικές τοµές, που θα δώσουν στην κρατική µηχανή την πνοή και τον δυναµισµό που
απαιτεί η εποχή µας.
Το προς συζήτηση νοµοσχέδιο έρχεται να διευκολύνει και να
εκσυγχρονίσει την καθηµερινότητα του πολίτη. Κατά την άποψή
µου, λαµβάνει χώρα µία πολλαπλή µεταρρύθµιση, της οποίας
σταθερός παρονοµαστής είναι η ωφέλεια που παρέχει στον πολίτη, γιατί σε τελική ανάλυση η πολιτική κρίνεται από τις συνθήκες που δηµιουργεί στον πολίτη και στη βελτίωση της
καθηµερινότητάς του.
Συγκεκριµένα, η κυβερνησιµότητα των ΟΤΑ δεν είναι µία κοινωνικά ουδέτερη διάταξη. Στόχος είναι η οφειλόµενη διευκόλυνση του πολίτη, η απλοποίηση των διαδικασιών, η πραγµάτωση
ουσιαστικών αποτελεσµάτων, η ευκολότερη λήψη των αποφάσεων, η διαµόρφωση πλειοψηφιών, οι οποίες στο τέλος της ηµέρας καταλήγουν στη βελτίωση της καθηµερινότητάς του, στην
αποδοτική λειτουργία των ΟΤΑ και δηµιουργούν το αναγκαίο
υπόβαθρο για να υπάρχει µία επωφελής πολιτική για τους πολίτες στην καθηµερινότητά τους, µακριά από ανούσιους διαξιφισµούς, µικροκοµµατικές αντιπαραγωγικές αντιπαλότητες και
απραξία και αναποτελεσµατικότητα.
Οµοίως, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του δηµοσίου, η επιτάχυνση των διοικητικών συναλλαγών, η ψηφιακή και συνεπώς ταχύτερη έκδοση συντάξεων, η διάταξη «once only», που περνάει
σε αυτή τη διάταξη, ώστε να µπορεί ο κάθε πολίτης µία φορά να
δηλώνει τα στοιχεία του και να µπορεί να έχει µία οµαλή συναλλαγή µε το δηµόσιο, η διανοµή φαρµάκων σε χρονίως πάσχοντες, όλες αυτές οι διατάξεις δεν είναι κοινωνικά ουδέτερες,
έχουν πραγµατικό κοινωνικό πρόσηµο, στοχεύουν στη βελτίωση
της καθηµερινότητας του πολίτη, του διοικούµενου, του ασθενούς. Έρχονται να επιλύσουν χρόνιες παθογένειες του δηµόσιου
τοµέα.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά το θέµα του
ασύλου ήταν µία κυρία και πρωταρχικής σηµασίας προεκλογική
δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας
και λάβαµε εντολή για να προχωρήσουµε σε αυτή την διάταξη,
η οποία στοχεύει στη βελτίωση της καθηµερινότητας του ενεργού πολίτη, όπως αυτός δρα στον ακαδηµαϊκό χώρο, δηλαδή του
καθηγητή, του διοικητικού υπαλλήλου και του φοιτητή που φοιτά
σε δηµόσιο πανεπιστήµιο. Επί της ουσίας αποκαθιστούµε την
πραγµατική λειτουργία του στόχου για τον οποίο θεσπίστηκε το
άσυλο, δηλαδή την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, της διδασκαλίας,
της έρευνας και προστατεύεται πραγµατικά η ελεύθερη έκφραση του λόγου.
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Δυστυχώς σήµερα -και διερωτώµαι γι’ αυτό- δεν υπάρχει
πραγµατική ελεύθερη διακίνηση ιδεών σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήµια ούτε ουσιαστική επιστηµονική διδασκαλία ελεύθερη,
καθόσον υπάρχει συχνά-πυκνά µία µειοψηφία η οποία λειτουργεί
µε όρους πλειοψηφίας και εµποδίζει τις πραγµατικές πλειοψηφίες να απολαύσουν τον σκοπό για τον οποίο βρίσκονται στο ελληνικό πανεπιστήµιο: την ακαδηµαϊκή ελευθερία, τη δηµιουργία
ενός ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος φυσιολογικού και µοντέρνου,
ώστε να µπορέσουν πραγµατικά να παραχθούν ιδέες. Όταν δηµιουργήθηκε ο θεσµός του πανεπιστηµιακού ασύλου πράγµατι
υπήρχε ανάγκη προστασίας του ελεύθερου λόγου από εξωτερικές δυνάµεις.
Σήµερα η δηµοκρατία µας προστατεύει την ελευθερία του
λόγου αλλά δυστυχώς αυτοί που εχθρεύονται την ελευθερία του
λόγου έχουν διαµορφώσει στο ελληνικό πανεπιστήµιο καθεστώς
αυταρχισµού και ανελευθερίας και έχουν επιβάλει την ασυδοσία
τους ως έκφραση της κυριαρχίας της ανοµίας και της εγκληµατικότητας, δηλαδή στην ουσία, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε φτάσει στο σηµείο να προστατεύεται ακριβώς ο
αντίθετος στόχος από αυτόν για τον οποίο θεσπίστηκε το άσυλο
όταν θεσπίστηκε.
Είναι προφανές ότι η κατάργηση του ασύλου υπό τη σηµερινή
του µορφή δεν θα φέρει στα ελληνικά πανεπιστήµια αυτοµάτως
λύση στα πολλά προβλήµατα που έχουν. Είναι, όµως, βέβαιο ότι
θα αποτελέσει τη βάση και το θεµέλιο για την ουσιαστική αναδηµιουργία, καθώς και θα απελευθερώσει δηµιουργικές δυνάµεις και θα προσδώσει πνοή πραγµατικής ακαδηµαϊκής
έκφρασης στον χώρο του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος.
Άκουσα, δυστυχώς, ότι αποτελούν δυσφήµιση όσα λέµε για
την κατάργηση του ασύλου ανοµίας. Αντιθέτως, προσπαθούµε
να κάνουµε πανεπιστήµια εξωστρεφή και παραγωγικά. Τιµούµε
το ελληνικό πανεπιστήµιο στο οποίο η πλειοψηφία από εµάς έχει
φοιτήσει. Καµµία δυσφήµιση δεν υπάρχει από την προσπάθεια
βελτίωσης των συνθηκών που υπάρχουν στο ελληνικό πανεπιστήµιο.
Αντιθέτως, δυσφήµιση είναι να υπάρχουν µικρές µειοψηφίες
που λειτουργούν ως πλειοψηφίες και αντί για άντρα παραγωγής
ακαδηµαϊκού λόγου, τα πανεπιστήµια να µετατρέπονται σε άντρα
παραβατικής συµπεριφοράς. Εµείς θέλουµε πανεπιστήµια ανοικτά και εξωστρεφή, στα οποία θα παράγεται ακαδηµαϊκό έργο
και γνήσια παραγωγή ιδεών.
Και τελειώνω µε κάτι που άκουσα από τον κ. Βαρουφάκη. Ο κ.
Βαρουφάκης ανέφερε ότι έτυχε ενώπιον µιας στιγµής στο ελληνικό πανεπιστήµιο όταν δέχθηκε µια επιθετική επίσκεψη από διάφορους εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες. Και πράγµατι,
οµολόγησε ότι τους αντιµετώπισε και συνδιαλλάχθηκε µαζί τους
και δεν έπαθε κάτι εκείνη την ηµέρα.
Όµως, εµείς δεν µπορούµε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να νοµοθετήσουµε µε βάση την τύχη που είχε ο κ. Βαρουφάκης, γιατί την ίδια τύχη δεν την είχε ο κ. Συρίγος ο οποίος
ξυλοκοπήθηκε στο ελληνικό πανεπιστήµιο, δεν την είχε ο κ. Φορτσάκης ο οποίος κλείστηκε στην πρυτανεία επειδή προσπάθησε
να εφαρµόσει µια συγκεκριµένη πολιτική εκείνη την περίοδο.
Ο σκοπός του νοµοθέτη είναι να προστατέψει τη γενικότητα
και η γενικότητα στην προκειµένη περίπτωση είναι η επαναφορά
της κοινής λογικής στο πανεπιστήµιο και πραγµατικά, ο σκοπός
για τον οποίο υπήρξε το άσυλο τότε, η ελεύθερη έκφραση εντός
του ελληνικού πανεπιστηµίου.
Αυτή, λοιπόν, η διάταξη η οποία κακώς θεωρώ ότι έχει γίνει
αντικείµενο αντιπολιτευτικής πολιτικής, διότι είναι διάταξη που
θα προστατέψει το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο, αξίζει να ψηφιστεί από τη µεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία εντός του Κοινοβουλίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Ζωή Ράπτη από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα ακολουθήσει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη επίσης από τη Νέα Δηµοκρατία, µετά ο κ. Ζουράρις
από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Μπούγας.
Ορίστε, κυρία Ράπτη.
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ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασική προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας αποτελεί και η ουσιαστική αναβάθµιση δηµόσιας
ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης στον τόπο µας.
Στο πλαίσιο αυτό και σεβόµενη τον τεθέντα µειωµένο χρόνο
οµιλίας εκάστου συναδέλφου, θα αναφερθώ µόνο στην εισαγωγή του άρθρου 64 του σχεδίου νόµου «αναβάθµιση της ποιότητας του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος».
Με το παρόν άρθρο, κυρίες και κύριοι, κάνουµε πράξη την
προεκλογική µας δέσµευση για την κατάργηση του θεσµού του
ασύλου της ανοµίας που µέχρι τώρα ίσχυε στα πανεπιστήµια,
άσυλο το οποίο κατά κατάχρηση της έννοιάς του και των λόγων
για τους οποίους είχε θεσπιστεί, είχε στην πράξη καταστήσει
πολλούς από τους χώρους εκπαίδευσης σε άβατα εγκληµατικότητας, χώρους τέλεσης λογής αξιόποινων πράξεων και φυσικά,
τίποτα δεν συνεισέφερε στην προαγωγή των ιδρυµάτων, την φοιτητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα από πλευράς προαγωγής της
γνώσης.
Και είναι αλήθεια ότι οι συζητήσεις για το πανεπιστηµιακό
άσυλο ανατρέχουν στη Μεταπολίτευση και συγκεκριµένα, το
1975, σε αυτή την ταραγµένη περίοδο, όταν η µειοψηφία διατύπωσε την άποψη πως η ακαδηµαϊκή ελευθερία κατοχυρώνεται
ουσιαστικά και πραγµατικά µόνο σε συνδυασµό µε το άσυλο. Η
άποψη αυτή οδήγησε στην ψήφιση του ν.1268/1982 και αναγνωρίστηκε επίσηµα ως θεσµός το άσυλο και έθεσε την επέµβαση
της Αστυνοµίας υπό την έγκριση µιας τριµελούς επιτροπής ασύλου µε τη συµµετοχή και εκπροσώπου των φοιτητών.
Η πράξη, όµως, έδειξε ότι οι διατάξεις που θεσπίστηκαν για
την προστασία της ελευθερίας της έρευνας και της διδασκαλίας,
αλλά και των πανεπιστηµιακών χώρων, έµειναν σε πολλές περιπτώσεις γράµµα κενό, αφού οι λειτουργοί τους και οι φοιτητές
όχι µόνο δεν κατάφεραν να προστατέψουν την προαγωγή της
ακαδηµαϊκής γνώσης, αλλά ούτε και την ίδια τη σωµατική ακεραιότητα και την πνευµατική περιουσία φοιτητών και διδασκόντων.
Ακόµα θυµάµαι, νεαρή δικηγόρος το 1995, την καταστροφή
των χώρων του Πολυτεχνείου, των εργαστηρίων και της υλικοτεχνικής υποδοµής, των διδακτορικών εργασιών των φοιτητών
που έχασαν προϊόντα σκληρής δουλειάς πολλών ετών από κάθε
λογής εξωπανεπιστηµιακά στοιχεία, τα οποία κρυπτόµενα κάτω
από τον φερετζέ του φοιτητή, έκαιγαν και λεηλατούσαν επί διήµερο τον πολύπαθο αυτό χώρο. Τι όνειδος, αλήθεια, για τη δηµοκρατία µας, αλλά και για τους λειτουργούς της, αυτές οι
πράξεις βίας εναντίον των φοιτητών, δέκα χρόνια µετά, µέσα
στον ίδιο χώρο όπου γκρεµίστηκε η δικτατορία!
Πολύ αργότερα, µε τον νόµο Διαµαντοπούλου, που και εµείς
στηρίξαµε, έγινε ένα πρώτο και σηµαντικό, αλλά ατελές βήµα
στην κατεύθυνση του να θεσµοθετηθεί η αυτεπάγγελτη επέµβαση της Αστυνοµίας, αλλά µόνο για πράξεις που τελούνται
µέσα στους χώρους του ΑΕΙ.
Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια τερµατίστηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ εξάρτησε την επέµβαση της
δηµόσιας δύναµης από το πρυτανικό συµβούλιο για τελούµενα
πληµµελήµατα, µε αποτέλεσµα να ενταθεί η έξαρση των φαινοµένων βίας και παραβατικότητας στους χώρους εντός και εκτός
πανεπιστηµίων. Διότι είναι γνωστό τοις πάσι ότι έχουν ενταθεί
πλέον οι παράνοµες πράξεις και συµπεριφορές, οι οποίες τελούνται προκλητικά όχι µόνο µέσα, αλλά και έξω από τους χώρους των ΑΕΙ και οι δράστες καταφεύγουν πού αλλού; Μέσα σε
αυτά, για να αποφύγουν τη σύλληψη, µετατρέποντας εν τοις
πράγµασι τα πανεπιστήµια σε εµφανή, αλλά απροσπέλαστα καταφύγιά τους, τους δε πολύπαθους κατοίκους της περιοχής σε
δεύτερης κατηγορίας πολίτες.
Και διερωτώµαι, επειδή πολλά ακούστηκαν µέσα σε αυτή την
Αίθουσα, το εξής: Το άσυλο είναι άσυλο ιδεών ή µπαχαλάκηδων
και κακοποιών; Είναι µήπως άσυλο ο ξυλοδαρµός του συναδέλφου κ. Συρίγου από τραµπούκο στο Πάντειο Πανεπιστήµιο,
επειδή διαφωνούσε µε τις απόψεις και τις πρακτικές τους; Είναι
άσυλο η βίαιη παρεµπόδιση του έργου και το άδειασµα σκουπιδιών στο γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ.
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Φορτσάκη; Τελικά, ως τι θεωρεί το πανεπιστήµιο ο ΣΥΡΙΖΑ; Χώρο
ελεύθερης έρευνας και διδασκαλίας ή µήπως χώρο όπου κυοφορούνται, όπως ακούσαµε, ανατρεπτικές ιδέες;
Ανατρεπτικές σε καιρό δηµοκρατίας, συνάδελφοι; Κατά ποιου,
άραγε; Μήπως εννοείτε εναντίον µόνο όσων διαφωνούν µε τις
ιδεοληπτικές σας προσεγγίσεις; Ποιον, άραγε, ευνοεί η συνέχιση
αυτής της απαράδεκτης κατάστασης;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πράξεις ωµής σωµατικής και
ψυχολογικής βίας, ακόµα και σε πληµµεληµατική µορφή, δεν
έχουν την παραµικρή σχέση µε το ακαδηµαϊκό έργο και δεν µπορούν να προστατεύονται ή να καλύπτονται πίσω από το άσυλο.
Είναι, λοιπόν, η κατάργηση του ασύλου της ανοµίας ένα πρώτο
συµβολικό, αλλά εξόχως ουσιαστικό βήµα προς την κατεύθυνση
της αναβάθµισης του δηµοσίου πανεπιστηµίου. Με την προτεινόµενη διάταξη πάσης φύσης εγκληµατικές πράξεις θα υπόκεινται στην άµεση επέµβαση της δηµόσιας δύναµης.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας θα υπερασπιστεί την
ελευθερία της ακαδηµαϊκής έρευνας και διδασκαλίας, την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, αλλά και τη δηµόσια περιουσία των ΑΕΙ, που πληρώνει
καθηµερινά από το υστέρηµά του ο έντιµος φορολογούµενος
Έλληνας πολίτης. Τα πανεπιστήµιά µας θα ξαναγίνουν άµεσα
άσυλο ιδεών και όχι παραβατικότητας κατευθυνόµενων µειοψηφιών.
Γι’ αυτό, σας καλώ να υπερψηφίσετε τη διάταξη στην κατεύθυνση του να κτίσουµε ένα καλύτερο πανεπιστηµιακό µέλλον για
τα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΙΑΤΡΙΔΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου η Νέα Δηµοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλα τα στελέχη της παράταξής
µας απευθυνθήκαµε στον ελληνικό λαό µε ειλικρίνεια και σαφήνεια.
Είχαµε πει ότι η απλή αναλογική που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στην
τοπική αυτοδιοίκηση µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» θα οδηγήσει σε ακυβερνησία τους δήµους και τις περιφέρειες. Αυτή την ακυβερνησία η Νέα Δηµοκρατία έχει πει ξεκάθαρα στους Έλληνες πολίτες
ότι θα την ανέτρεπε και ότι θα εξασφάλιζε την οµαλή λειτουργία
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Είχαµε πει ότι η κατάσταση στα πανεπιστήµια µε το άσυλο δεν
µπορούσε να συνεχισθεί και το ζήτηµα αυτό θα το αντιµετωπίζαµε µε νοµοθετική πρωτοβουλία άµεσα.
Είχαµε πει ότι χρειαζόταν να γίνει ευνοϊκότερη ρύθµιση για τις
εκατόν είκοσι δόσεις στα ασφαλιστικά ταµεία και να προχωρήσει
η καταβολή των εκκρεµών συντάξεων. Το κάνουµε πράξη και µάλιστα, µε µειωµένο επιτόκιο από 5% σε 3%.
Είχαµε πει ότι θα βάλουµε τέλος στις ουρές της ντροπής στα
φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. Με το νοµοσχέδιο ανοίγουµε τον δρόµο
για διανοµή φαρµάκων σε βαριά νοσούντες στο σπίτι, στον χώρο
νοσηλείας ή στα φαρµακεία της γειτονιάς. Είχαµε δεσµευθεί για
µια σειρά από ζητήµατα, τα οποία τις τελευταίες δυο εβδοµάδες
τα κάνουµε πράξη εδώ, στην Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων.
Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι αυτά που προβλέπονται στο
παρόν νοµοσχέδιο δεν τα είχαµε πει επακριβώς µε αυτόν τον
τρόπο και προεκλογικά. Η Αντιπολίτευση, προφανώς και δικαιούται να κάνει την κριτική της. Άλλωστε, αυτό είναι και η πεµπτουσία της δηµοκρατίας. Όµως, δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι επί
αυτών των θεµάτων αποφάσισε ξεκάθαρα και αυτοδύναµα ο ελληνικός λαός ακριβώς έναν µήνα πριν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία των δήµων και των περιφερειών
της χώρας και µάλιστα µε τρόπο που εξασφαλίζεται τόσο η αντιπροσώπευση στη βάση του τι ψήφισαν οι πολίτες στις εκλογές
της αυτοδιοίκησης, αλλά και η κυβερνησιµότητα.
Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θυµήθηκε την απλή αναλογική όταν
κατάλαβε ότι είχε χάσει τα όποια ερείσµατα είχε στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Συνεπώς ό,τι δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µπορούσε να ελέγξει αποφάσισε να το καταστρέψει µε την απλή
αναλογική.
Δεν θα µιλήσω για τις στρεβλώσεις που ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» δηµιούργησε όµως, θα πω το εξής: Στη δηµοκρατία πρέπει να εξασφαλίζεται και η λογοδοσία, γι’ αυτό και πρέπει να επιτρέπεται
στον δήµαρχο και τον περιφερειάρχη να εφαρµόζει την πολιτική
του, γι’ αυτόν τον λόγο εκλέγεται άλλωστε και να λογοδοτήσει
στη βάση των αποτελεσµάτων αυτής της πολιτικής.
Περαιτέρω, όπως µπορεί να συµβεί και µε την εφαρµογή της
απλής αναλογικής στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν είναι δυνατόν κόµµατα ή παρατάξεις µε ελάχιστο ποσοστό 2% ή 3% να
αποκτούν δυσανάλογη δύναµη και ουσιαστικά να είναι σε θέση
να δυναστεύουν ή και να εκβιάζουν, σε πολλές περιπτώσεις, την
πλειοψηφία.
Άρα οι ρυθµίσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου
δεν κινούνται απλά προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ουσιαστικά
εξασφαλίζουν την ουσία της δηµοκρατίας. Με απλά λόγια πρέπει
οι εκλεγµένοι δήµαρχοι και περιφερειάρχες να παράγουν αποτελέσµατα για τους πολίτες και να κρίνονται για αυτά.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και προσωπικά στον
κύριο Υπουργό και να επισηµάνω ότι ανταποκρίθηκε στο αίτηµά
µας µε το άρθρο 5 παράγραφος 16, για την «ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ» της
αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας στα Δωδεκάνησά µας, η
οποία έχει προσφέρει τα µέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος, την πολιτική προστασία και την πυρόσβεση. Είµαι ιδιαίτερα ευτυχής που δίνεται λύση γιατί και παλιότερα ως
Βουλευτής είχα κάνει αρκετές παρεµβάσεις για την «ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ». Είναι ένα σαφές δείγµα ότι η Κυβέρνηση είναι κοντά στα
νησιά µας, στηρίζει στην πράξη τη νησιωτικότητα και ενισχύει τις
πρωτοβουλίες των νησιωτών.
Μολονότι, κύριε Υπουργέ, έχετε πει ότι επόµενο νοµοσχέδιο
θα αντιµετωπίσουν και άλλα ζητήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα ήθελα να καταθέσω σήµερα στα Πρακτικά της Βουλής
ένα υπόµνηµα και αν µπορείτε να το δείτε πρόκειται. Πρόκειται
για το υπόµνηµα του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκάνησου. Με το υπόµνηµα αυτό ζητείται η επαναφορά νέας µορφής ευέλικτου προσυµβατικού ελέγχου για συγκεκριµένες κατηγορίες δαπανών των
ΟΤΑ, των νοµικών τους προσώπων και των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου. Είναι ένα θέµα, το οποίο χρήζει αντιµετώπισης, κύριε Υπουργέ.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το άλλο θέµα είναι το άσυλο
στα πανεπιστήµια µας. Πιστεύω ότι το κάθε ζήτηµα πρέπει να τίθεται στην ιστορική του διάσταση. Ευτυχώς σε αυτή τη χώρα,
παρά τα όποια προβλήµατα της, ουδέποτε αµφισβητήθηκε η
ελευθερία στη διατύπωση και τη διακίνηση των ιδεών και ειδικά
στα πανεπιστήµια.
Μιας και εγώ υπήρξα φοιτήτρια ουδέποτε αισθάνθηκα ότι δεν
µπορούσα να ερευνήσω ότι ήθελα στον τοµέα µου. Ουδέποτε αισθάνθηκα ότι δεν µπορούσα να εκφράσω τη γνώµη µου. Με τις
ρυθµίσεις της αρµόδιας Υπουργού της κ. Κεραµέως γίνεται το
αυτονόητο: Ο χώρος των πανεπιστηµίων εξοµοιώνεται µε τον
κοινό δηµόσιο χώρο, όσον αφορά στην άσκηση αρµοδιοτήτων
των αρχών και την επέµβασή τους λόγω τέλεσης αξιόποινων
πράξεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο έχει πολλές ρυθµίσεις, οι οποίες έρχονται να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτει η πραγµατικότητα, ρυθµίσεις οι οποίες δείχνουν
ότι η Κυβέρνησή του Κυριάκου Μητσοτάκη και η Νέα Δηµοκρατία
σκοπεύουµε να τηρήσουµε τις δεσµεύσεις µας κυρίως, απέναντι
στον ελληνικό λαό στο ακέραιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ζουράρις από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ελάτε, κύριε Ζουράρι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ: Πρόεδρε, τα σέβη µου.
Εγώ προφανώς θα µιλήσω ως κατά την επιστήµη κάποιας της
Νέας Δηµοκρατίας, η οποία εµφανίστηκε λυρώδης ως Ηρώδης
και παστάς βεβαίως του λόγου τύπου Ίλζε Κοχ και ένα µεγάλο
τµήµα συναδέλφων εδώ µας έβγαλε τρελούς.
Η αλήθεια είναι ότι το έχει πρωτοπεί ήδη στο «Υπέρ Ελευθερίας» ο Κολοκοτρώνης, διότι είπε ότι «µαζευτήκαµε οκτώ-εννιά,
τα παιδιά µου, κάτι ξαδέλφια, κάτι ανίψια και µαζί µε το άλογό
µου εµείς οι τρελοί ήµασταν δέκα». Έτσι ήµασταν κι εµείς εδώ
οι τρελοί, δέκα.
Επιστήµη θέλει η κυρία. Θα την έχει. Εδώ και ενάµιση αιώνα
έχει αρχίσει, βεβαίως, από τον «Ιέρωνα τον Τυραννικόν» του Ξενοφώντος, έχει αρχίσει από τα «Ηθικά Νικοµάχεια», συνεπώς
αναρωτιόµαστε όλοι και ειδικά των ανθρωπείων επιστηµών τι
είναι, πού ερείδεται, πού στηρίζεται και πώς διαµορφώνεται η
αυτό που λέµε τυραννική προσωπικότης, η αυταρχική προσωπικότητα, «τας αδίκους τυραννίδας» που λέει ο Θουκυδίδης ή «τας
αδίκους δυναστείας», τι είναι αυτή η δυναστική, τυραννική, ολοκληρωτική προσωπικότητα, η οποία διαµορφώνεται στην πολιτική εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια. Το έχει λύσει τώρα η
επιστήµη. Παραπέµπω. Λείπει η Υπουργός. Τα βιβλία του πατέρα
µου τα έχει όλα και ο πατέρας της και ο παππούς της κυρίως.
Σελίδα 390 ένθεν κακείθεν και οι τρεις πραγµατείες του γεννήτορος, δηλαδή του Φρόιντ και η ψυχαναλυτική ή και η ψυχοβιολογική σχολή και η ανθρωπική βιοµετρική σχολή -η δικιά µουτων τελευταίων ετών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Η ατοµική, λοιπόν, η προσωπικότητα η αυταρχική, δηλαδή
Μπολσονάρου, Μητσοτάκης, Όρµπαν, όλοι αυτοί και όσοι από
εσάς έχετε µία ροπήν ή τάσην προς την βαρβατίλα, δηλαδή κλειστές φυλακές, κατάργηση ασύλου, φυλακές τύπου Γ’ και άντε
γάµα και ολοκληρωτισµοί και επιτελικά σχήµατα, τα οποία είναι
βέβαια στρατιωτικά. Για όσους από εσάς έχετε τάσην, ροπήν, το
έχει λύσει η επιστήµη. Πάσχει µίαν πεπτωκυίαν ερωήν το ορµέµφυτόν σας. Αυτό απεφάσισε η επιστήµη. Επιστήµη δεν θέλετε;
Την έχετε την επιστήµη.
Το ορµέµφυτον, λοιπόν, το οποίον είναι σύµµεικτον πάντοτε
κατά τον Ξενοφώντα, πάσχει µίαν ερωήν πεπτωκυίαν, δηλαδή
έχετε ήδη τάσην, ροπήν αφελήν ή µία λυπηµένη αναφροδισία,
άρρενες και θήλεις µαζί, όσοι έχετε την ροπήν. Δεν την έχετε
όλοι προφανώς στη δεξιά. Όσοι την έχετε, όµως, έχετε κλασική
περίπτωση απισχνάσεως της ερωής σας. Ή για να χρησιµοποιήσω την ορολογία του τρισµεγίστου των Ελλήνων λογογράφων
µαζί µε τον Θουκυδίδη, δηλαδή του στρατηγού Μακρυγιάννη, τι
υπάρχει όταν έχετε αυτή την ροπήν, διότι έχετε αναµφισβήτητα
µία µείωση της ερωής σας; Τι έχετε; Έχετε κουρασµένη ή µπατηριµένη καύλα. Αυτό έχετε. Υπάρχουν µαντζούνια, οι φακές -ο
Αµφιάραος µιλάει για τις φακές, ο πατέρας µου µιλάει επίσης για
τις φακές- τσουκνίδες, σπόροι κ.λπ., µε τα οποία η υποβεβαθµισµένη ήδη ερωή σας θα µπορεί να επανακτήσει ποιαν; Την προεντεταµένην προβολήν, ώστε να µην έχετε προβολήν µε το
ρόπαλον, δηλαδή µε αυτό το βάναυσο, το βίαιον µε το οποίον µε
αυτή την απίστευτης βιαιότητας φράση η κυρία αυτή, ασκώντας
απίστευτη φραστική βία, δηλαδή συµβολικό σαδιστικό επιδειξισµό, λέει «η επιστήµη µάς έβγαλε τρελούς».
Γεια σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον έχετε για ένα
λεπτό, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να πάρω τον λόγο για να πω
κάτι πάρα πολύ απλό στον κύριο καθηγητή. Νοµίζω ότι ακούγοντας την οµιλία του στη συνέχεια θα αξιολογήσει και αυτός ότι
τον αδικεί η σηµερινή του παρουσία και τα λεγόµενά του.
Εγώ, όµως, θέλω να πω µόνο µία κουβέντα: Δεν είναι βιαιότητα
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να έρχεται µια Κυβέρνηση και να υλοποιεί αυτό το οποίο µε ξεκάθαρο και κατηγορηµατικό τρόπο είπε προεκλογικά και το
έθεσε στην κρίση του ελληνικού λαού. Δεν είναι βιαιότητα. Είναι
δηµοκρατία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε.
Πριν περάσουµε στον κ. Μπούγα που είναι ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, µπήκαµε στην τελική ευθεία. Η κούραση είναι εµφανής σε όλους µας. Να σεβαστείτε τη
δική σας κούραση πρώτα. Να σεβαστείτε τους συναδέλφους που
θέλουν να πάρουν το βάπτισµα. Θα µείνουµε µέχρι τη 1.00’.
Από εκεί και πέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά την αυριανή ονοµαστική ψηφοφορία, είναι να διεξαχθεί περίπου στις
15:30’ µε 16:00’ το µεσηµέρι. Σε κάθε περίπτωση θα δούµε πόσοι
συνάδελφοι εκ του καταλόγου θα υπολείπονται µετά το πέρας
της σηµερινής συνεδρίασης, µε στόχο να οµιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Αυτό θα το οριστικοποιήσουµε αύριο. Γι’
αυτό σας καλώ να σεβαστούµε τον χρόνο, να µην υπάρξουν γκρίνιες. Δεν νοµίζω ότι έχουµε να χωρίσουµε κάτι. Απλά να µην κλέβουµε τον χρόνο από τον επόµενο. Δεν κερδίζουµε τίποτα άµα
κλέβουµε χρόνο.
Ορίστε, κύριε Μπουγά, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα
χάσω χρόνο να απαντήσω στον προηγούµενο οµιλητή. Όσοι
ακούν τη συζήτηση µπορούν να βγάλουν τα συµπεράσµατα
ποιος πάσχει και από τι πάσχει.
Εκείνο, όµως, το οποίο θα ήθελα να πω, απαντώντας σε προηγούµενους οµιλητές, είναι το εξής: Επιχειρείται να υποβαθµιστεί η προσπάθεια της Κυβέρνησης και όσα γίνονται να
εξοµοιωθούν µε την ανυπαρξία κράτους πριν τις εκλογές.
Υπενθυµίζω, κύριοι συνάδελφοι τα εξής: Μέσα σε χρονικό διάστηµα περίπου ενός µηνός έχουµε µειώσει τον ΕΝΦΙΑ. Έχουµε
νοµοθετήσει τις εκατόν είκοσι δόσεις στα ταµεία και στο δηµόσιο. Έχουµε προωθήσει επενδύσεις. Έχουµε βάλει τέλος στις
ουρές της ντροπής του ΕΟΠΥΥ. Έχουµε άµεση ανταπόκριση
στις φυσικές καταστροφές και στις κρίσεις.
Σήµερα µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου εξασφαλίζεται η λειτουργία των ΟΤΑ, διότι µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Εσωτερικών ουσιαστικά απενεργοποιείται µια
νάρκη, την οποία είχε φροντίσει να βάλει η προηγούµενη κυβέρνηση στη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν κατάφερε στα χρόνια που κυβέρνησε να
αποκτήσει σοβαρά ερείσµατα στους δήµους και στις περιφέρειες, εισήγαγε µε τον ν.4555/2018 την κατ’ ευφηµισµόν ανόθευτη αναλογική. Στην πράξη, όµως, όπως απέδειξαν και οι
εκλογές, και νόθευσε και παραποίησε πλήρως τη βούληση των
τοπικών κοινωνιών. Ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ακυβερνησία. Αυτή την ανεύθυνη επιλογή είχαµε δεσµευτεί να µην την επιτρέψουµε. Με το
νοµοσχέδιο αυτό υλοποιούµε την υπόσχεσή µας.
Με το συζητούµενο νοµοσχέδιο ενθαρρύνονται και κινητοποιούνται οι συµπράξεις µεταξύ των παρατάξεων, µε την αναγκαία
ασφαλώς συµµετοχή της παράταξης του νεοεκλεγέντος δηµάρχου ή περιφερειάρχη. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται µια ενιαία πλειοψηφία, χωρίς όµως οι παρατάξεις που συµµετέχουν να
χάνουν την αυτοτέλειά τους. Διευκολύνεται η λειτουργία των αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης και εξασφαλίζεται η πλειοψηφία στα αποφασιστικά όργανα των δήµων και των περιφερειών.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψαν προβλήµατα συνταγµατικότητας στις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου. Υπενθυµίζω ελέχθη και το πρωί- ότι τόσο το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο όσο
και το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε σειρά αποφάσεών τους,
έχουν αποφασίσει ότι ο νοµοθέτης έχει ευρύτατα περιθώρια να
εκτιµά τις εκάστοτε πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, ώστε να
ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο να αναδεικνύονται οι δηµοτικές
και περιφερειακές αρχές της χώρας. Μόνο ένας συνταγµατικός
περιορισµός υφίσταται: να µην αφαιρούνται ή να µην αποµειώνονται οι αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Είναι, λοιπόν, απορίας άξιο, πού εδράζεται το ζήτηµα συνταγµατικότητας που ετέθη από την πλευρά της Αντιπολίτευσης;
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Είναι άραγε δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να διοικηθούν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς την διασφάλιση λειτουργίας των αποφασιστικών τους οργάνων, χωρίς να
υπάρχει δυνατότητα λήψης αποφάσεων; Το Σύνταγµα επιτάσσει
τη δηµιουργία ισχυρών διοικήσεων στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, µέσω στιβαρής εκλογικής διαδικασίας και αυτό
µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου γίνεται πράξη.
Επίσης, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση διά του εισηγητή της,
αλλά και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της αναφέρθηκε
σε ένα προσχηµατικό δίληµµα: κυβερνησιµότητα ή δηµοκρατία;
Για εµάς δεν υπάρχει τέτοιο δίληµµα. Είναι, πράγµατι, ψευδεπίγραφο και σε αυτό συµφωνούµε. Όχι, όµως, γιατί κάποιοι
έχουν περισσότερη δηµοκρατική ευαισθησία από τους άλλους,
αλλά γιατί η κυβερνησιµότητα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι δηµοκρατία. Οι έννοιες αυτές πρέπει να ταυτίζονται.
Δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σηµαίνει ακινησία, δεν σηµαίνει συνεχή διαβούλευση και διαπραγµάτευση,
σηµαίνει δυνατότητα δυναµικής λήψης απόφασης. Μόνο έτσι
διασφαλίζεται και κατοχυρώνεται η δηµοκρατική επιταγή για σεβασµό της λαϊκής βούλησης, αλλά και η αποτελεσµατική τοπική
αυτοδιοίκηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως να καταργήσουµε
και τις εκλογές;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Δεν χρειάζεται, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν είναι, να µας το πείτε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Απλώς να τις κάνουµε µε ένα σύστηµα
που µπορεί να διοικηθούν οι δήµοι και οι περιφέρειες.
Θα πω τώρα λίγα λόγια για το άσυλο και το άρθρο 64 του συζητούµενου νοµοσχεδίου. Ξέρετε πολύ καλά, κύριοι συνάδελφοι,
ότι το άρθρο 16 του Συντάγµατος κατοχυρώνει την ακαδηµαϊκή
ελευθερία στην έρευνα, τη διδασκαλία, την ελεύθερη έκφραση
και διακίνηση των ιδεών και ορίζει ότι η ανάπτυξη και προαγωγή
τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους.
Επίσης, το άρθρο 16 του Συντάγµατος καθιερώνει την πλήρη
αυτοδιοίκηση των ιδρυµάτων που παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση και καθορίζει τη νοµική τους φύση ως νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του κράτους.
Σε πλήρη εναρµόνιση προς τις πρόνοιες αυτές του Συντάγµατος βρίσκεται η διάταξη του άρθρου 64 του συζητούµενου νοµοσχεδίου. Η διάταξη, όµως, αυτή που αποσκοπεί; Απαγορεύει
την κατάχρηση της έννοιας της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Πρέπει
επιτέλους να συµφωνήσουµε όλοι ότι το πανεπιστήµιο είναι
χώρος ασφαλείας, ευταξίας και ελευθερίας. Δεν είναι και δεν
πρέπει να είναι άσυλο ασυδοσίας και ανοµίας. Η µη τήρηση του
νόµου ή η επιλεκτική εφαρµογή του αναιρεί την ίδια την ύπαρξη
του πανεπιστηµίου τόσο ως ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος
όσο και ως χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών.
Αυτό ακριβώς έχει συµβεί πολλές φορές κατά το παρελθόν µε
πρακτικές αποκλεισµού ή διακοπής της διδασκαλίας και της εργασίας στους πανεπιστηµιακούς χώρους εξαιτίας έκνοµης δράσης µειοψηφικών οµάδων που καταλαµβάνουν αυθαίρετα τους
χώρους του πανεπιστηµίου.
Άκουσα µε έκπληξη τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν τάχα την εφαρµογή του άρθρου 64.
Τι εννοούν άραγε µε αυτό; Θα υποθάλπουν αυτούς που παρανοµούν εντός του πανεπιστηµιακού χώρου, αυτούς που καταστρέφουν τη δηµόσια περιουσία, που εξευτελίζουν τους καθηγητές
και τους φοιτητές, που τολµούν να διαφωνούν µε τις απόψεις ή
µήπως εννοούν ότι θα συνεχίσουν να εξασφαλίζουν ατιµωρησία
σε όσους καταφεύγουν στο πανεπιστηµιακό άσυλο για να αποφύγουν τις συνέπειες των παράνοµων ενεργειών τους;
Το πανεπιστηµιακό άσυλο δεν καθιερώνεται στο Σύνταγµα.
Καθιερώθηκε για πρώτη φορά µε το ν.1268/1982 κυρίως για λόγους συµβολισµού, καθώς δεν επρόκειτο βέβαια η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να µην σεβαστεί την ακαδηµαϊκή ελευθερία.
Στη συνέχεια, όµως, τα χρόνια που ακολούθησαν ο θεσµός ευτελίστηκε. Ουδέποτε µέχρι σήµερα διαπιστώθηκε η ανάγκη λειτουργίας του ασύλου για την προστασία του λόγου, της τέχνης
και της ελεύθερης έκφρασης εντός του πανεπιστηµίου. Αντιθέ-
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τως έγινε απόλυτη κατάχρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα καθορίζουν τα ίδια τις συνθήκες πρόσβασης και λειτουργίας τους. Η αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τα καθιστά µε νοµικούς όρους sui
generis δηµόσιο χώρο, ο οποίος απολαύει της ακαδηµαϊκής
ελευθερίας. H συνταγµατικά κατοχυρωµένη αυτοδιοίκησή τους,
όµως, δεν απαγορεύει την πρόβλεψη περιορισµών στην πρόσβαση, δεδοµένου ότι οι χώροι αυτοί δεν αποτελούν κοινόχρηστους χώρους.
Επειδή επισηµάνθηκε από πολλούς οµιλητές, πρέπει να αναφέρω ότι µε την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας που καθιερώνεται στο Σύνταγµα, τα ΑΕΙ έχουν δικαίωµα να διασφαλίζουν
κατά την διακριτική τους ευχέρεια τους όρους εισόδου, χωρίς βεβαίως διακρίσεις.
Η ίδια αυτή συνταγµατική αρχή, η αρχή της αναλογικότητας
του άρθρου 25, θέτει και τα όρια της επέµβασης της δηµόσιας
δύναµης σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων, είτε εντός
του ιδρύµατος είτε εκτός αυτού, εφόσον οι δράστες για να αποφύγουν τη σύλληψη αναζητούν καταφύγιο στο πανεπιστηµιακό
άσυλο.
Όπως είναι γνωστό, η αρχή της αναλογικότητας διέπει τη
δράση της δηµόσιας διοίκησης και κατοχυρώνεται στη διάταξη
του άρθρου 25 του Συντάγµατος, καθώς και στη διάταξη του άρθρου 28, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου. Είναι η αρχή αυτή, που σε µια δηµοκρατική και
ευνοµούµενη κοινωνία, καθώς επίσης και σε µια συντεταγµένη
πολιτεία επιβάλλει τον αυτοπεριορισµό της κρατικής καταστολής
επί των ατοµικών δικαιωµάτων.
Θα πρέπει, δηλαδή, η εφαρµογή του νόµου να µην προσβάλλει
την έννοια της ουσιαστικής δικαιοσύνης υπό τρεις επιµέρους
αρχές που τη διέπουν. Πρώτον, την αρχή της αναγκαιότητας,
δεύτερον, την αρχή της προσφορότητας και, τρίτον, την αρχή
της, εν στενή έννοια, αναλογικότητας. Η ωφέλεια, δηλαδή, πρέπει να υπερτερεί της βλάβης που προκαλεί ο τυχόν περιορισµός
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η θεσµική µας απάντηση σε όσους κακόπιστα ή καλόπιστα διατυπώνουν αµφιβολίες
και επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρµογής των διατάξεων και
αναφέρονται σε δήθεν αστυνοµοκρατία στα πανεπιστήµια.
Η δηµοκρατία µας, λοιπόν, διαθέτει πλέον το νοµοθετικό πλαίσιο. Διαθέτει την πολιτική βούληση εφαρµογής του. Διαθέτει
όµως και τις θεσµικές εγγυήσεις για να αποφεύγονται οι καταχρήσεις. Ας σταµατήσουµε, λοιπόν, να ασχολούµαστε µε θέµατα
παρωχηµένα, µε θέµατα ήσσονος, κατά την άποψή µου, σηµασίας. Είναι επιτέλους καιρός να ασχοληθούµε µε τα πραγµατικά
προβλήµατα και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, την προαγωγή και διάδοση της γνώσης, τη στήριξη της έρευνας, τις νέες τεχνολογίες.
Ζητήµατα, όπως το άσυλο που συζητούµε σήµερα, έχουν
λυθεί από τον 17ο και τον 18ο αιώνα σε όλες τις ακαδηµαϊκά και
επιστηµονικά πρωτοπόρες χώρες, τόσο της ηπειρωτικής Ευρώπης όσο και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Για µας, για
ένα ελεύθερο, σύγχρονο και ανοικτό πανεπιστήµιο σε κάθε
άποψη ακόµα και σε αυτή που υποστηρίζει την κατάργηση του
ασύλου, η µάχη αυτή έχει κερδηθεί στην κοινωνία. Αυτές τις
µέρες, τη µάχη αυτή θα κερδίσουµε και στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Θα αναφερθώ για πολύ λίγο και στη διάταξη του άρθρου 101.
Είναι απορίας άξιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ
και ο κ. Τσίπρας θέλουν να διατηρήσει η κ. Θάνου τη θέση της
στην Αρχή Ανταγωνισµού. Τι άραγε φοβούνται; Γιατί κανείς δεν
πιστεύει ότι δίνουν θεσµική µάχη. Ακούσαµε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να κάνει επίκληση της οδηγίας 1/2019, η οποία υπενθυµίζεται ότι δεν έχει ακόµα ενσωµατωθεί στο Εθνικό µας Δίκαιο.
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 της οδηγίας αυτής, προβλέπεται ρητώς ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν
πως τα άτοµα που λαµβάνουν αποφάσεις στις ανεξάρτητες εθνικές αρχές ανταγωνισµού εκτελούν τα καθήκοντά τους και
ασκούν τις εξουσίες τους ανεξαρτήτως πολιτικών και άλλων εξωτερικών επιρροών στις αποφάσεις τους. Συνεπώς η διάταξη του
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συζητούµενου νοµοσχεδίου ανταποκρίνεται και εναρµονίζεται
πλήρως προς το πνεύµα, αλλά και το γράµµα της οδηγίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι γνωστό ότι έχει ρόλο κρίσιµο
και σηµαντικό στην οικονοµία µας. Τα πρόσωπα που τίθενται επικεφαλής της αρχής πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αντικειµενικής και απροσωπόληπτης κρίσης, για να εµπεδώνεται η
εµπιστοσύνη των πολιτών στις αποφάσεις της. Ο νοµοθέτης
οφείλει να εξασφαλίζει διαρκώς την αντικειµενική κρίση της
αρχής. Όταν διαταράσσεται, οφείλει να παρεµβαίνει. Αυτό συνιστά επιτακτικό λόγο δηµοσίου συµφέροντος.
Η πρόσφατη απασχόληση στο Γραφείο του Πρωθυπουργού,
ο τρόπος επιλογής της προέδρου και ιδίως οι αντιδράσεις της
µετά την επιλογή της είναι προφανώς ασυµβίβαστα και κλονίζουν
την εµπιστοσύνη των πολιτών στην ανεξαρτησία της αρχής.
Κλείνοντας, θα ήθελα να θυµίσω ότι στην κυβερνητική της θητεία η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υπέπεσε σε θεσµικά ολισθήµατα. Τρία µόνο θα υπενθυµίσω. Πρώτον, υπήχθη στον έλεγχο
του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, δηλαδή στον άµεσο
κυβερνητικό έλεγχο, µια σειρά ελεγκτικών υπηρεσιών, όπως το
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης. Καρατοµήθηκαν εν µία νυκτί οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές µε την διά
νόµου θέσπιση αυτοδίκαιης αποχώρησης των µελών τους πριν
λήξει η θητεία τους. Με εκπρόθεσµη τροπολογία, κρυµµένη σε
κύρωση διεθνούς σύµβασης µε τη Λευκορωσία, υφαρπάχθηκαν
οι εκ µέρους του Συντάγµατος αρµοδιότητες του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Όλα αυτά είναι πρόσφατα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, για να παριστάνετε σήµερα τους κήνσορες και τους τιµητές του Συντάγµατος.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό λεπτό.
Αφήνουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον ΣΥΡΙΖΑ
υποκριτικά να απευθύνεται στο στενά κοµµατικό του ακροατήριο
και να ισχυρίζεται ότι το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο φέρνει την καταστροφή και το τέλος. Ούτως ή άλλως η ελληνική κοινωνία µε
µεγάλη πλειοψηφία έδειξε πολύ πρόσφατα τη βούλησή της να
προσπεράσει τέτοιες συµπεριφορές και να προχωρήσει µπροστά
µε γοργά βήµατα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό τον ένα µήνα που συµπληρώνεται σήµερα από τις εκλογές, είναι νοµίζω πολύ καθαρές οι
δύο κατευθύνσεις. Είναι η κατεύθυνση της Κυβέρνησης και αυτή
της Αντιπολίτευσης. Από τη µία έχουµε την ταχύτατη υλοποίηση
προγραµµατικών εξαγγελιών µε στόχο να γίνουν εφαρµοσµένη
πολιτική και να απαντήσουν στις προκλήσεις της εποχής, να ανοίξουν δρόµους για τους πολλούς και από την άλλη, έχουµε έναν
πολιτικό λόγο που επιµένει να δίνει µάχες χαρακωµάτων και να
κοιτάζει µονίµως προς τα πίσω. Αυτές οι δύο πολύ διακριτές κατευθύνσεις νοµίζω ότι φαίνονται και στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Θα ασχοληθώ γ-ια λόγους που σχετίζονται στον περιορισµό
του χρόνου- µε δύο µόνο πεδία.
Πρώτα απ’ όλα γι’ αυτό που γίνεται στο κοµµάτι της αυτοδιοίκησης. Η Κυβέρνηση έρχεται µε τον νόµο να αντιµετωπίσει πρωτοφανείς στρεβλώσεις που δηµιούργησε αυτός ο ιδεοληπτικός
και κουτοπόνηρος εκλογικός νόµος για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης, που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας νόµος
που ήρθε παρά την κάθετη αντίδραση των φορέων της αυτοδιοίκησης µε µοναδική επιδίωξη να δηµιουργήσει συνθήκες χάους,
µπας και καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει γερά πόδι στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας. Τελικά πόδι δεν έβαλε, αλλά το χάος
παρέµεινε. Βλέπουµε τώρα τις στρεβλώσεις αυτές.
Όµως, να ξέρουµε ότι οι πολίτες ψήφισαν δηµάρχους, περιφερειάρχες και συµβούλους όχι για να εξαντλούνται σε ατέλειωτες διαδικασίες παζαρέµατος για να σχηµατίσουν ευκαιριακές
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πλειοψηφίες µήπως και καταφέρουν και παίρνουν αποφάσεις
ανάλογα µε τα ανταλλάγµατα κάθε φορά, αλλά για να αντιµετωπίζουν τα ουσιαστικά ζητήµατα των τοπικών κοινωνιών.
Η ρύθµιση, λοιπόν, της Κυβέρνησης, οι αλλαγές που έρχονται
αποκαθιστούν αυτά ακριβώς. Δίνουν τη δυνατότητα στους αιρετούς άρχοντες της αυτοδιοίκησης να διοικήσουν και να κριθούν
από το έργο τους και όχι από τη δεινότητά τους σε µακιαβελικές
συναλλαγές.
Το δεύτερο πεδίο, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει να κάνει µε το άρθρο 64. Το άρθρο 64 -που όπως φαίνεται από την Κυβέρνηση- κατά την προσωπική µου άποψη είναι
αυτό που ενισχύει την προστασία των ακαδηµαϊκών ελευθεριών
στον χώρο των πανεπιστηµίων. Και θα ρωτούσε κάποιος: Υπάρχει τέτοια ανάγκη σήµερα σε µια χώρα που διανύει το 45ο έτος
του οµαλού δηµοκρατικού της βίου; Δεν θα έπρεπε κανονικά
αυτά τα πράγµατα να είναι λυµένα και αυτονόητα από πριν,
πολλώ δε µάλλον όταν είναι και συνταγµατική επιταγή;
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει η ανάγκη
αυτή. Είναι η ανάγκη τα πανεπιστήµιά µας να διεκδικούν χώρο για
τους καθηγητές και τους φοιτητές τους στο παγκόσµιο περιβάλλον της καινοτοµίας, της εφαρµοσµένης έρευνας, της σύνδεσης
µε την αγορά εργασίας, των διαπανεπιστηµιακών προγραµµάτων
και να µην είναι όµηροι τραµπούκικων ακτιβισµών από όσους διαλύουν διαδικασίες, προπηλακίζουν ανθρώπους, χτίζουν γραφεία
καθηγητών. Είναι η ανάγκη να αναλογιστούµε πού έχει οδηγήσει
σήµερα η θεσµική κατάσταση στον χώρο των πανεπιστηµίων,
µέσα στα πανεπιστήµια.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο κι αν έψαξα σε εφηµερίδες και ιστοσελίδες κάθε ιδεολογικής απόχρωσης, δεν κατάφερα να βρω ούτε µία προσπάθεια φίµωσης ερευνητικής,
ακαδηµαϊκής, επιστηµονικής έκφρασης από την πλευρά της συντεταγµένης πολιτείας ή από την πλευρά του οποιουδήποτε
φορέα της ελληνικής πολιτείας. Αντίθετα, ποιος από εµάς δεν
ξέρει έστω και µία προσπάθεια, έστω και µία περίπτωση παράνοµων ενεργειών που οι αυτουργοί τους έκαναν ανενόχλητοι
µέσα στο ελληνικό πανεπιστήµιο και φυσικά έµειναν ατιµώρητοι;
Σε έρευνα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καταγράφονται
µόνο για την περίοδο 2011-2017 τριακόσιες πενήντα οκτώ τέτοιες περιπτώσεις. Μόνο για την περίοδο 2011-2017!
Καταθέτω την έρευνα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έρευνα, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακόµη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει η ανάγκη να τοποθετηθούµε ξεκάθαρα, χωρίς µισόλογα, σε τρία, τέσσερα πολύ
κοµβικά ερωτήµατα.
Είναι κανονικό στον χώρο των ελληνικών πανεπιστηµίων να καταλαµβάνουν µε το έτσι θέλω χώρους, κάποιες οργανώσεις σαν
τον «Ρουβίκωνα», χωρίς να τους έχει δώσει άδεια κανένα πανεπιστηµιακό όργανο, χωρίς να τους έχει νοµιµοποιήσει καµµία διαδικασία φοιτητικού κινήµατος;
Είναι κανονικό σε χώρους, όπως συνέβαινε στο κτήριο Γκίνη
στο Πολυτεχνείο να υπάρχουν πολεµοφόδια ή εργαστήρια παρασκευής µολότοφ; Είναι κανονικό αυτό; Είναι στο πλαίσιο της
δηµοκρατίας και της ακαδηµαϊκής ελευθερίας;
Και άκουσα και κάτι ακόµη. Λένε ορισµένοι ότι για τα όποια
προβλήµατα µέσα στον χώρο των πανεπιστηµίων δεν χρειάζεται
να παρέµβει η συντεταγµένη πολιτεία, θα τα λύνει το ρωµαλέο
φοιτητικό κίνηµα. Αλήθεια τώρα; Δηλαδή, τι λέµε στα νέα παιδιά
που περνούν στο πανεπιστήµιο και που παρά το γεγονός της οικονοµικής κρίσης, παρά το γεγονός ότι οι οικογένειές τους µατώνουν, επιµένουν εκτός από τα µαθήµατά τους –και καλώς κατά
τη γνώµη µου- να ασχοληθούν µε τον χώρο των ιδεών, µε τον
φοιτητικό συνδικαλισµό, µε τις παρατάξεις. Τους λέµε ότι εκτός
από τις πανελλαδικές εξετάσεις πρέπει να πάρουν και µαθήµατα
πολεµικών τεχνών; Τους λέµε να µοιάσουν σε αυτούς από τους
οποίους θέλουν να προστατευθούν;
Ας είµαστε σοβαροί! Η µοναδική βασική ανάγκη –και νοµίζω
ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το άρθρο 64- είναι να αποφασίσουµε ότι και στον χώρο των πανεπιστηµίων ο νόµος της
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δηµοκρατίας πρέπει να επιβάλλεται του νόµου των συµµοριών.
Αυτή είναι η ουσία.
Ολοκληρώνω, µε µία παρατήρηση προς την Κυβέρνηση. Οι
νόµοι ψηφίζονται για να εφαρµόζονται και έχω την αίσθηση ότι
τα αντανακλαστικά της πολιτείας µετά την ψήφιση του νόµου ενδέχεται να δοκιµαστούν γρήγορα στο πεδίο αυτό. Η Κυβέρνησή
µας, λοιπόν, πρέπει κατά τη γνώµη µου να κάνει δύο πράγµατα.
Πρώτον, να επιµείνει στην ιδεολογική και πολιτική µάχη της
ανάγκης αυτής της νοµοθέτησης που ψηφίζουµε και δεύτερον,
να προετοιµάσει µε σύνεση, χωρίς υπερβολές και ακρότητες,
αλλά µε αποφασιστικότητα το σχέδιο υποστήριξης του νόµου
που ψηφίζουµε σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε που σεβαστήκατε τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Ρουσόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία και
ακολουθεί η κ. Αυγερινοπούλου.
Κύριε Ρουσόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ σε τρία θέµατα.
Το πρώτο είναι η απλή αναλογική. Ποιος δεν θυµάται τι συνέβη
επί δεκαετίες στην Ιταλία µε την εφαρµογή της απλής αναλογικής, όταν οι κυβερνήσεις είχαν ζωή περίπου δέκα µηνών κατά
µέσο όρο; Βεβαίως, η Ιταλία το άλλαξε αυτό µετά από σχεδόν
µισό αιώνα και έτσι δίνει τώρα στην πλειοψηφούσα παράταξη το
55% των εδρών, ανεξαρτήτως του ποσοστού της.
Ας κάνουµε αναγωγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λάθος αυτό
που ακούστηκε ότι κυριαρχεί η απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη. Μία έρευνα και διάβασµα µελετών, οι οποίες δηµοσιεύονται κατά κόρον στο διαδίκτυο,
αποδεικνύει ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήµατα σε
διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Από Πρόεδρο κόµµατος
ακούστηκε ότι στην Ισπανία, ας πούµε, υπάρχει απλή αναλογική.
Στην Ισπανία, σε διαφορετικές περιπτώσεις, ανάλογα µε τον πληθυσµό των κοινοτήτων ή των πόλεων υπάρχουν τρία συστήµατα.
Και απλή και ενισχυµένη και κάτι ενδιάµεσο.
Σε κάθε περίπτωση µας εγκάλεσαν –εµάς!- ορισµένοι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ για αντιευρωπαϊσµό. Εν πάση περιπτώσει, τους προτρέπω να διαβάσουν τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το άρθρο 5, που είναι η αρχή της επικουρικότητας.
Αυτό λέει ότι πρέπει οι αποφάσεις να έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ότι λαµβάνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον λαό και
ας αναρωτηθεί κάποιος αν µπορούν να ληφθούν αποφάσεις στα
δηµοτικά συµβούλια µε απλή αναλογική έτσι όπως την έφερε ο
ΣΥΡΙΖΑ και αν αυτό τελικά είναι υπέρ ή κατά του πολίτη.
Δεύτερο θέµα, ασυµβίβαστο ιδιότητας προέδρου, αντιπροέδρου και µέλους της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Αναφέρθηκαν
πολλοί οµιλητές, οι Αρχηγοί των κοµµάτων, ο Πρωθυπουργός,
στο θέµα της κ. Θάνου. Πριν από περίπου δύο ώρες δηµοσιεύτηκε στους «FINANCIAL TIMES» –σας προτρέπω να το διαβάσετε- ένα κείµενο που αναφέρεται ουσιαστικά στον βίο και την
πολιτεία της κ. Θάνου.
Προσέξτε, το ρεπορτάζ υπογράφει δηµοσιογράφος, η οποία
δεν έχει χαριστεί σε καµµία ελληνική κυβέρνηση από όποιο
κόµµα και αν προέρχεται! Οι «FINANCIAL TIMES» επικαλούνται
δικαστικές πηγές που λένε ότι η κ. Θάνου προωθούσε ενεργά
την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να γίνονται στοχευµένοι έλεγχοι
σε πολιτικούς αντιπάλους για υποτιθέµενη εµπλοκή τους σε
σκάνδαλα.
Η πολιτική αµεροληψία την οποία επιδιώκει η Κυβέρνηση δεν
θίγει, αντιθέτως ενισχύει την ανεξαρτησία των ανεξαρτήτων
αρχών έναντι της εκτελεστικής εξουσίας.
Υπ’ αυτή την έννοια -και αυτό είναι προσωπική εκτίµηση- εκτιµώ
ότι θα πρέπει στο µέλλον να εξετάσει η Κυβέρνηση τυχόν επέκταση της πρόνοιας και στις συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές.
Γνωρίζουµε ότι είναι πέντε οι συνταγµατικά κατοχυρωµένες
αρχές. Είναι το ΕΣΡ, είναι η ΑΠΔΠΧ, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, ο Συνήγορος του Πολίτη, το ΑΣΕΠ.
Το ίδιο το Σύνταγµα επιτάσσει για αυτές τις αρχές την ανεξαρτησία τους, δεδοµένου ότι είναι ανεπίτρεπτο τα µέλη που απαρτί-
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ζουν τις αρχές αυτές να έχουν θητεύσει σε πολιτικά γραφεία
µελών της Κυβέρνησης, αφού θα µπορούσε κάποιος καχύποπτος
να υποστηρίξει ότι τοποθετήθηκαν εκεί ως ανταπόδοση ωφεληµάτων ή και προσδοκία µελλοντικών ωφεληµάτων.
Τρίτο θέµα, το άσυλο. Θυµάµαι σε µια από τις τελευταίες συναντήσεις που είχα µε τον αείµνηστο Γιάννη Μόραλη, έναν από
τους σπουδαιότερους ζωγράφους αυτού του τόπου, σε κάποιο
εστιατόριο στο Λυκαβηττό, την πίκρα µε την οποία µου περιέγραφε την καταστροφή έργων τέχνης, µεταξύ των οποίων και
δικών του έργων τέχνης, όχι µόνο µεγάλης οικονοµικής αλλά και
πολιτιστικής αξίας, όταν πριν από περίπου τριάντα χρόνια κάηκε
η Πρυτανεία στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Σε πολλά ξένα πανεπιστήµια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φιλοξενούνται χειρόγραφα, ιστορικά κειµήλια και έργα τέχνης τεράστιας αξίας. Πολλά απ’ αυτά τα πανεπιστήµια λειτουργούν και
ως µουσεία, µουσεία της γνώσης και της επιστήµης. Αυτό προφανώς και δυστυχώς δεν µπορεί να συµβεί στην Ελλάδα, λόγω
του καθεστώτος του ασύλου έτσι όπως έχει καταντήσει. Οµοίως
η ανοµία καθιστά εξαιρετικά δυσχερές το να επενδύσει κανείς
σε τεχνολογικό εξοπλισµό.
Ένα µικρό προσωπικό παράδειγµα. Το 2005 το Υπουργείο που
κάποτε ήταν Υπουργείου Τύπου και του οποίου είχα την τιµή να
προΐσταµαι ως Υπουργός Επικρατείας, µεταφέρθηκε σε νέο κτήριο δίπλα από το Πάντειο Πανεπιστήµιο. Τότε θυµάµαι ότι βοηθήθηκε από τις Γενικές Γραµµατείες Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης, µε πρωτοβουλία δική µου, των αρµοδίων καθηγητών, αλλά και από το Ίδρυµα «Ωνάση», να φτιαχτεί ένα καινούργιο τµήµα, το οποίο είχε όλη την τεχνολογική υποδοµή για τους
φοιτητές που σπουδάζουν Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Φτιάξαµε αυτό το τµήµα µακριά από το Πάντειο, κάπου
στην Πλάκα, γιατί φοβόµασταν ακριβώς ότι θα το καταστρέψουν
αυτοί οι οποίοι είναι γνωστοί, που µπαίνουν στα πανεπιστήµια και
καταστρέφουν την περιουσία χωρίς να σέβονται κανέναν Έλληνα
πολίτη.
Η ελευθερία του λόγου, που καταλύεται συστηµατικά από την
κυριαρχία της µερικής βούλησης στη γενική βούληση, αντίθετα
δηλαδή από αυτά που µας δίδαξε ο Διαφωτισµός, δεν µπορεί να
συνεχίζεται. Ο Μιτεράν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε πει
ότι η πολιτική ασκείται σε επίπεδο συµβόλων και συµβολισµών.
Το σύµβολο της δηµοκρατίας µας είναι το εθνόσηµο στο οποίο
υπάρχει ο σταυρός και οι δάφνες. Αυτές οι δάφνες, οι οποίες
κερδήθηκαν µε αγώνες και αίµα πολύ, είναι δάφνες για τις οποίες
πολέµησαν πολλές γενιές, µεταξύ των οποίων βεβαίως η γενιά
του Πολυτεχνείου. Τις δάφνες της δηµοκρατίας υπερασπίστηκε
η γενιά του Πολυτεχνείου. Οι φοιτητές αυτές τις δάφνες υπερασπίστηκαν και όχι τις µολότοφ. Την ελευθερία υπερασπίστηκαν,
λοιπόν, οι φοιτητές εκείνοι κι όχι τη βία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία, κάναµε
ένα λάθος προεκλογικά. Μιλήσαµε για κατάργηση του ασύλου,
ενώ η ρύθµιση την οποία φέρνουµε είναι η ενίσχυση του πραγµατικού ασύλου, η ενίσχυση της πραγµατικής ελευθερίας της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, η ενίσχυση της έρευνας, η ενίσχυση
της ελευθερίας της κίνησης και η ενίσχυση της ελευθερίας του
λόγου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Αν συνεχίσουµε έτσι θα τα πάµε καλά, γιατί σκεφτείτε ότι πίσω
από εδώ υπάρχουν και υπάλληλοι που θα φύγουν το πρωί.
Η κ. Αυγερινοπούλου έχει τον λόγο από τη Νέα Δηµοκρατία
για πέντε ολόκληρα λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαµβάνω τον λόγο για να αναδείξω πλέον από τα φλέγοντα ζητήµατα τα οποία απασχολούν,
πράγµατι, το Κοινοβούλιό µας σήµερα, έναν σηµαντικό θεσµό
για τη χώρα µας, ο οποίος επαναπροσδιορίζεται µέσα από το
παρόν νοµοσχέδιο και ο οποίος θα συµβάλει στην αναπτυξιακή
πορεία της χώρας µας, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και στην επίτευξη ταχείας επιστηµονικής προόδου και τε-
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χνολογικής ανάπτυξης, της ίδρυσης του Ελληνικού Κέντρου Διαστήµατος, το οποίο δεν είναι ένα από τα σηµεία του νοµοσχεδίου, που µέσα στα άλλα φλέγοντα ζητήµατα, πρέπει να
λανθάνουν της προσοχής µας.
Η συστηµατική ενασχόληση της χώρας µας µε τη διαστηµική
πολιτική, ακόµα και σε επίπεδο Κοινοβουλίου, εµπεδώθηκε στις
αρχές του 2013, όταν φιλοξενήσαµε τον επικεφαλής νοµικό του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, καθώς και τους
εκπροσώπους όλων των σχετικών φορέων της ερευνητικής κοινότητας και της σχετικής βιοµηχανίας.
Θέλαµε να συσκεφθούµε για τη διασύνδεση µεταξύ της εφαρµογής νέων δορυφορικών τεχνολογιών και της προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος και της αντιµετώπισης της κλιµατικής
αλλαγής, ακόµα και της πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών
καταστροφών, αλλά και να διερευνήσουµε τότε -νωρίς ακόµατους τρόπους µιας καλύτερης θεσµικής διασύνδεσης και συνεργασίας µεταξύ της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Διαστήµατος.
Και λέω «νωρίς ακόµα», γιατί τότε, το 2013, ήταν κατά την αντίληψη κάποιων πολύ νωρίς να ασχοληθούµε µε τις τεχνολογίες
µόνοι εµείς από όλα τα υπόλοιπα κράτη της υφηλίου. Αυτοί οι
κύριοι δεν µπόρεσαν να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του εγχειρήµατος. Μάλιστα, λοιδόρησαν την Επιτροπή Περιβάλλοντος
της Βουλής.
Εµείς, όµως, δεν καµφθήκαµε. Σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Διαστήµατος και αφού συµβουλευτήκαµε µέλη
της ακαδηµαϊκής και της εν γένει ερευνητικής κοινότητας, ξεκινήσαµε να διαµορφώνουµε µαζί µε την Κυβέρνηση τη στρατηγική της Ελλάδας για το διάστηµα. Μετείχαµε σε διεθνή
επιστηµονικά συνέδρια και σε κοινοβουλευτικές συναντήσεις ευρωπαϊκού επιπέδου, ενώ διοργανώθηκε το 2014, µε δική µας
πρόσκληση, στην Αθήνα και στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος.
Έτσι, µε γνώση, υποµονή και επιµονή τα ζητήµατα της έρευνας
και της ανάπτυξης της τεχνολογίας διαστήµατος ανέβηκαν στην
Ελλάδα ψηλά.
Αυτή την προεργασία βρήκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και
σε αυτή την εργασία, µεταξύ άλλων, στηρίχθηκε για την -θα
έλεγα- κυρίως επικοινωνιακή πολιτική και την ίδρυση του Ελληνικού Οργανισµού Διαστήµατος.
Κατ’ αρχάς, θεωρώ σηµαντικό ότι επέλεξε να µην ακυρώσει
την εργασία µας, καθώς το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια. Και
πράγµατι, αναγνωρίζω ότι κατά τα προηγούµενα χρόνια έγιναν
κάποια βήµατα περαιτέρω συνεργασίας, κυρίως µε τη µορφή σύναψης µνηµονίων µεταξύ του Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού µε οργανισµούς ξένων κρατών και µε εταιρείες. Έχει, δε,
υποβληθεί και ένα πρόγραµµα προς χρηµατοδότηση.
Έχουν όµως γίνει από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον
τοµέα σηµαντικά λάθη και παραλείψεις. Το σηµαντικότερο όλων
είναι ότι οι πρωτοβουλίες από τον ΕΛΔΟ δεν βασίστηκαν σε καµµία συγκροτηµένη στρατηγική για το διάστηµα. Έγιναν αποσπασµατικά, χωρίς κανένα στρατηγικό σχέδιο, χωρίς τη θέσπιση
προτεραιοτήτων.
Η χώρα δεν ολοκλήρωσε τη σύνταξη της στρατηγικής µέχρι
σήµερα, την οποία είχαµε εµείς ξεκινήσει. Η στρατηγική για το
διάστηµα είναι αναγκαία τόσο για να εντοπιστούν οι τοµείς,
στους οποίους θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε δράσεις, όσο
και για να θεσπίσουµε προτεραιότητες και στόχους και βέβαια,
για να τους υλοποιήσουµε.
Ενδεικτικά αναφέρω τους σχετιζόµενους παραγωγικούς τοµείς, αλλά και τοµείς ασφάλειας της χώρας που σχετίζονται µε
τις τεχνολογίες διαστήµατος. Είναι ο τοµέας της άµυνας, των τηλεπικοινωνιών, της γεωργίας, της αλιείας, των µεταφορών, ιδίως
της ναυτιλίας και της αεροπλοΐας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του εµπορίου, της εκπαίδευσης, της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της αντιµετώπισης της
κλιµατικής αλλαγής και της πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών.
Η προηγούµενη κυβέρνηση δεν εργάστηκε σε κανέναν από αυτούς τους τοµείς, σε σχέση µε τις τεχνολογίες διαστήµατος. Θα

2077

µπορούσε για παράδειγµα να είχε προτεραιοποιήσει την αξιοποίηση των διαστηµικών εφαρµογών, οι οποίες θα θωράκιζαν τη
χώρα µας από τις φυσικές καταστροφές. Είναι υψηλό ζήτηµα
ασφαλείας η προστασία από τις φυσικές καταστροφές. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών µπορεί να συµβάλει καθοριστικά
προς αυτόν τον στόχο.
Σηµαντικό ακόµα στοιχείο που δεν αξιοποίησε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ είναι και η µεγάλη αποδοτικότητα που έχουν οι επενδύσεις στον χώρο των τεχνολογιών διαστήµατος. Υπολογίζεται ότι
η επιστροφή της επένδυσης για κάθε ευρώ το οποίο επενδύεται
στις διαστηµικές τεχνολογίες µπορεί να αγγίξει περίπου τα 8
ευρώ επιστροφής. Επίσης, υπάρχει ειδικό καθεστώς µεταξύ των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Διαστήµατος, σύµφωνα µε το οποίο κάθε ευρώ το
οποίο δίνουν οι χώρες στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Διαστήµατος,
τους επιστρέφεται στην ίδια αξία σε προγράµµατα πίσω στη
χώρα. Αυτή είναι η λεγόµενη γεωεπιστροφή.
Πόσα χρήµατα επενδύσατε αυτή την τετραετία; Πόσα προγράµµατα υλοποιήσατε; Πόσα χρήµατα µάς επεστράφησαν
πίσω; Τα ποσά είναι χαµηλά. Και σε αυτό τον τοµέα χάσαµε άλλα
τόσα χρόνια στην ανάπτυξή µας ως χώρα. Αυτούς τους στόχους,
λοιπόν, θα υποστηρίξει το Ελληνικό Κέντρο Διαστήµατος που
ιδρύουµε µε το άρθρο 60 σήµερα.
Με µέληµα την υποστήριξη των νέων, των ερευνητών που θα
εργαστούν στο Κέντρο και µε πρότυπο τους διεθνούς κύρους
Έλληνες επιστήµονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και που θα
έχουν πλέον έναν αξιόλογο κυβερνητικό χώρο για να επιστρέψουν και να προσφέρουν στη χώρα µας, σας καλώ, κυρίες και
κύριοι, να υπερψηφίσουµε όλοι το άρθρο 60 του νοµοσχεδίου
και να εγκαινιάσουµε µία νέα εποχή για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ για πέντε
λεπτά.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
είναι το πιο δηµοκρατικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης που υπήρξε
µέχρι τώρα και δυστυχώς το µοναδικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης το
οποίο όχι µόνο κρίνεται, αλλά τροποποιείται και ουσιαστικά καταργείται από τη Βουλή των Ελλήνων, πριν καν δοκιµαστεί στην
πράξη.
Δεν µπορώ να καταλάβω πώς αποφασίζετε ότι υπάρχουν προβλήµατα κυβερνησιµότητας, εφόσον δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα
ο νόµος. Γιατί δεν µπορείτε να περιµένετε έναν µήνα και λιγότερο; Η µόνη λογική εξήγηση είναι για να ικανοποιήσετε τα δικά
σας κοµµατικά συµφέροντα, τα συµφέροντα των γαλάζιων
δήµων και κοινοτήτων και µάλιστα εις βάρος της δηµοκρατίας.
Και όχι, δεν πράττετε ό,τι λέγατε πριν τις εκλογές. Πράττετε
άλλα πράγµατα και θα σας το αποδείξω µε το αµέσως επόµενο
παράδειγµα.
Πρόεδρος στο τοπικό συµβούλιο των κοινοτήτων µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» θα έβγαινε είτε ο πρώτος είτε ο δεύτερος από αυτούς
που πήραν τους περισσότερους ψήφους στους δύο πρώτους
συνδυασµούς. Τώρα Πρόεδρος βγαίνει ο πρώτος σε ψήφους του
πρώτου συνδυασµού.
Στην Καβάλα, λοιπόν, όπως συµβαίνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, έχουµε την κοινότητα Πολύστυλου, που αποτελείται
από το Πολύστυλο, το Δάτο και το Μακρυχώρι. Εκεί έβαλαν υποψηφιότητα τρεις συνδυασµοί και πήρε δύο έδρες ο πρώτος συνδυασµός, δύο έδρες ο δεύτερος και µία έδρα ο τρίτος. Η
διαφορά στους σταυρούς ήταν τρεις σταυροί και υπήρχαν και
είκοσι άκυρα. Τι θα κάναµε εάν υπήρχε ο νόµος που πάµε να ψηφίσουµε σήµερα; Θα κάναµε ένσταση για να δούµε αν η διαφορά
των τριών σταυρών µπορεί να ακυρωθεί ή να κάνουµε έγκυρα
κάποια άκυρα.
Εκεί, λοιπόν, ο υποψήφιος του δεύτερου συνδυασµού, που
είχε τρεις ψήφους διαφορά µε τον πρώτο συνδυασµό, δεν έκανε
ένσταση, γιατί ο τρίτος συνδυασµός θα τον ψήφιζε και έτσι θα
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ήταν πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου. Η προθεσµία της ένστασης έχει περάσει, ήταν επταήµερη.
Τι θα κάνετε τώρα, κύριε Υπουργέ; Θα ξαναδώσετε προθεσµία
αµέσως µετά την ψήφιση του νόµου για να µπορέσει η λαϊκή ετυµηγορία να γίνει πράξη ή θα το αφήσετε έτσι; Αυτό για σας δεν
είναι αντισυνταγµατικό, να έχουν χάσει τις προθεσµίες των ενστάσεων οι υποψήφιοι και εσείς στη συνέχεια να έρχεστε και να
αλλάζετε τον νόµο; Νοµίζω ότι πρέπει να το δείτε και να κάνετε
µία νοµοτεχνική προσθήκη στο νοµοσχέδιό σας. Αν θέλετε, θα
σας δώσω και όλα τα στοιχεία ότι είναι έτσι ακριβώς όπως τα
λέω.
Πάµε στο άρθρο 64. Τι είπε η Υπουργός ξεχνώντας ότι στην
Αναθεώρηση του Συντάγµατος του 1985 η διαφορά µεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς δεν ήταν αν θα καταργηθεί το άσυλο, αλλά
αν θα προστατευτεί συνταγµατικά ή νοµοθετικά. Είπε, λοιπόν, ότι
την απόφασή της τη στηρίζει στο άρθρο 16 του Συντάγµατος και
στο άρθρο 25 του Συντάγµατος.
Στο άρθρο 25 του Συντάγµατος -που δεν κατάλαβα για ποιον
λόγο το ανέφερε, δεν έχουµε καµµία αντίρρηση- αναφέρεται ότι
τα δικαιώµατα του ανθρώπου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Συµφωνούµε απόλυτα. Όλα όµως τα δικαιώµατα, όχι µόνο
αυτά που διαλέγετε εσείς. Επίσης, λέει ότι τα κρατικά όργανα
υποχρεούνται να το διασφαλίζουν αυτό. Συµφωνούµε, επίσης,
απόλυτα, δεν είπαµε ποτέ όχι.
Αναφέρθηκε µόνο στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Συντάγµατος, που κατοχυρώνει την ελευθερία στην έρευνα και στη
διδασκαλία. Συµφωνούµε απόλυτα. Εγώ να σας θυµίσω, όµως,
ότι υπάρχουν δύο άλλες παράγραφοι, η παράγραφος 4 -και θέλω
να µου πείτε αν συµφωνείτε- που λέει δωρεάν παιδεία για όλους
σε όλες τις βαθµίδες στα κρατικά πανεπιστήµια. Συµφωνείτε µε
αυτό;
Υπάρχει και η παράγραφος 5 που λέει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα του κράτους, που
αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση. Θα ήθελα να ξέρω, αν συµφωνείτε και µε αυτό.
Επικαλείστε κάποιους πρυτάνεις που είναι υπέρ της κατάργησης του ασύλου. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αυτοί οι πρυτάνεις γιατί
δεν κάνουν τη δουλειά τους; Γιατί δεν κάνουν τη δουλειά που τους
έχει αναθέσει να κάνουν ο νόµος του κ. Γαβρόγλου; Σε αντίθεση
µε τους πρυτάνεις, αδιαφορείτε για τους διακόσιους τριάντα έξι
καθηγητές που είναι κατά της κατάργησης του ασύλου.
Επίσης, αυτός ο νόµος ήταν τόσο κατεπείγον να περάσει
τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πότε να περάσει;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Θα σας απαντήσω.
Λέτε συνέχεια στις οµιλίες σας: «Ακούµε τους φοιτητές,
ακούµε τους καθηγητές, ακούµε τα παιδιά µας -και µας λέτε και
τα ονόµατά τους- να µας λένε τι γίνεται στα πανεπιστήµια». Πού
τους ακούτε; Γιατί µέσα στο καλοκαίρι εγώ δεν ακούω κανέναν.
Αφήστε να ανοίξουν τα πανεπιστήµια, να γίνει διαβούλευση και
τότε πραγµατικά θα τους ακούσουµε όλους αυτούς και θα δούµε
την άποψή τους.
Γιατί κλείσατε την ηλεκτρονική διαβούλευση για δύο µέρες;
Γιατί δεν αφήσατε να µπαίνουν σχόλια στην ηλεκτρονική διαβούλευση; Τι φοβάστε;
Επίσης, να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Όταν αναφέρεστε σε αρµόδιες αρχές ποιες εννοείτε; Όταν αναφέρεστε σε αξιόποινες
πράξεις ποιες εννοείτε; Μια νόµιµη κατάληψη είναι αξιόποινη
πράξη; Γιατί συµφωνούµε απόλυτα µε όσες πράξεις αναφέρατε
εδώ µέσα. Ούτε ο «Ρουβίκωνας» µπορεί να κάνει καταλήψεις
ούτε βόµβες να ρίχνουν µέσα στα πανεπιστήµια.
Επίσης, τι εννοείτε «µε ένα τηλεφώνηµα»; Ποιος θα σας πάρει
τηλέφωνο; Ο περιπτεράς; Ο γείτονας; Αυτός που περνάει έξω
από το πανεπιστήµιο; Και πώς θα κρίνει αυτός, αν θα πρέπει η
αστυνοµία να µπει µέσα στο πανεπιστήµιο; Μάλλον θα εισβάλει
όποτε θέλει.
Όσον αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισµού καλύτερα να βάζατε
και µια φωτογραφία της κ. Θάνου κάτω από το νοµοσχέδιο και
τότε θα ήσασταν τουλάχιστον ειλικρινής.
Και όσον αφορά την οδηγία δεν έχει ενσωµατωθεί ακόµα, αλλά
το να µην την τηρείτε έχει συνέπειες για το ελληνικό κράτος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Τέλος, γιατί θέλω να αγιάσω,
αλλά δεν µε αφήνετε, άκουσα τον κ. Μαραβέγια να λέει ότι
άκουσε διάφορα, να λέει ότι δεν είναι υγιής η Κοινοβουλευτική
σας Οµάδα. Δεν είπε ότι το άκουσε από τον ίδιο τον Υπουργό
Επικρατείας. Το ξέχασε αυτό. Μάλλον είναι επιλεκτική η ακοή
του.
Και επίσης, άκουσα τον κ. Τσαβδαρίδη να λέει ότι ο κ. Τσίπρας
πρέπει να είναι εδώ. Θα είναι εδώ, όχι µόνο γιατί είναι κοινοβουλευτική του υποχρέωση, όπως και του κ. Μητσοτάκη άλλωστε,
αλλά κυρίως γιατί εµείς δεν έχουµε ΜΜΕ να κάνουν τη δουλειά
µας και πρέπει να την κάνουµε µόνοι µας, σε αντίθεση µε εσάς
και τον κ. Μητσοτάκη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ο κ. Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η χθεσινή σας απόφαση να διατηρήσετε το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Θεσσαλονίκης είναι η οριστική αναγνώριση της
αξίας ενός θεσµού που δηµιούργησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ξεχάσατε βέβαια αρχικά να το συµπεριλάβετε στο οργανόγραµµα της
Γενικής Γραµµατείας του Πρωθυπουργού.
Άραγε πρόκειται για προχειρότητα ή δεν αντέξατε την παραδοχή της υποκρισίας σας; Γιατί είπατε και τι δεν είπατε! Μίλησαν
ο κ. Γκιουλέκας και ο κ. Καλαφάτης, µέχρι και ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, που έφτασε να πει ότι πέντε χιλιάδες συνταξιούχοι δεν
θα είχαν χάσει το ΕΚΑΣ εάν δεν δηµιουργούνταν το Γραφείο του
Πρωθυπουργού.
Ο δε Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, αρχικά το είχε χαρακτηρίσει θέµα επικοινωνίας και όχι ουσίας. Στη συνέχεια, όπως
ειπώθηκε, είχε αναφέρει πως όλη η υποβάθµιση και η εγκατάλειψη της πόλης καθρεφτίζεται στο άχρηστο για τον πολίτη, αλλά
χρήσιµο για τα κοµµατικά ρουσφέτια, Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Καράογλου στην τελευταία του συνέντευξη, πριν από
λίγες ηµέρες, είπε πως µε τη διακυβέρνησή σας τον Πρωθυπουργό εκφράζει ο Υφυπουργός Εσωτερικών και δεν χρειάζονται
κοµµατικά φυτώρια. Μοιάζει να µην συνεννοείστε και µεταξύ
σας, καθώς χθες ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διατήρησή του.
Τι έγινε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας; Ψέµατα και λαϊκισµός, λαϊκισµός και ψέµατα. Αυτά ήταν τα δόγµατά
σας, η πολιτική σας πριν και δυστυχώς και µετά.
Δεν πρόκειται να αναφερθώ ούτε στα όσα έγραφαν, ούτε στη
λασπολογία, διότι η καλύτερη απάντηση δόθηκε από τους φορείς της πόλης και όλης της Μακεδονίας και της Θράκης, των
δικών σας στελεχών στην αυτοδιοίκηση, στους παραγωγικούς
και επιµελητηριακούς φορείς. Ευτυχώς, αυτή τη λαϊκή απαίτηση
την σεβαστήκατε, σε αντίθεση µε ό,τι επιχειρείτε να κάνετε σήµερα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αδιαφορείτε πλήρως για το πρόσφατο αποτέλεσµα των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Πριν καλά-καλά εφαρµοστεί η απλή αναλογική, έχετε αποφασίσει πως δεν είναι εφαρµόσιµη και αλλοιώνετε τη λαϊκή βούληση. Συνειδητοποιείτε ότι βάλλετε εναντίον των δηµοκρατικών
θεσµών; Προσβάλλετε τον ελληνικό λαό που σας τίµησε. Οι
όποιες συνεργασίες από εδώ και πέρα δεν θα γίνονται στη βάση
των συσχετισµών, όπως προέκυψαν από τις πρόσφατες εκλογές,
από τη νωπή λαϊκή εντολή των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά
µε βάση τις επιθυµίες του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη.
Και ένα παράδειγµα: Στον Δήµο Θεσσαλονίκης η παράταξή
σας έλαβε 22,4%.
Θα δώσετε, λοιπόν, εντολή στον κ. Ταχιάο να συµπράξει µε
τον κ. Ζέρβα που βγήκε δήµαρχος, καταγράφοντας την πρώτη
Κυριακή 14,9%, ακυρώνοντας την παράταξή σας; Γιατί, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, να το κάνετε αυτό; Θεωρείτε πως ο κ.
Ταχιάος ή οι σύµβουλοί σας είναι ανεύθυνοι και δεν θα µπορού-
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σαν να συµβάλλουν µε προτάσεις επί των προγραµµατικών τους
θέσεων; Δεν θα µπορούσαν στο πλαίσιο της απλής αναλογικής
να συνεργαστούν µε τη νέα διοίκηση του δήµου πάνω σε προγραµµατικές συγκλίσεις; Θεωρείτε πως οι πολίτες που σας τίµησαν µε την ψήφο τους δεν θέλουν να υπάρχει πια παράταξη;
Καταργείτε µεταξύ άλλων και τον αποφασιστικό χαρακτήρα
των κοινοτήτων. Αυτό το σηµείο δείχνει ακριβώς πόσο πολύ φοβάστε την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συγκλίσεις και τη δηµοκρατία, ακριβώς γιατί εκεί είναι που συναντιέται η πολιτική µε τις
ανάγκες της καθηµερινότητας των πολιτών και δεν θα µπορούσατε να έχετε ανθρώπους που θα εξυπηρετούν απλά τις δικές
σας αποφάσεις.
Μοιάζει να µην αντέχετε τη δηµοκρατία. Επιµένετε να προσβάλλετε τη δηµοκρατία, την κοινή λογική. Επιµένετε να προσβάλλετε όλους εκείνους που σας στήριξαν, αρκεί σε τοπικό
επίπεδο να έχετε λίγους, ένα συγκεντρωτικό σύστηµα µε το
οποίο να συνδιαλέγεστε.
Ενός ανδρός αρχή, λοιπόν, το επιτελικό σας κράτος, ενός ανδρός αρχή και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Σε ό,τι αφορά τις τρεις διατάξεις που φέρνετε για τον τουρισµό, πρώτο σχόλιο: Πήρατε πίσω τη διάταξη για την απόδοση
ακαδηµαϊκής ταυτότητας στους φοιτητές των ΑΣΤΕ. Να υποθέσουµε πως δεν είχατε εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια. Δεύτερο σχόλιο: Οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ συστηµατικά απαξίωσαν την τουριστική εκπαίδευση. Η
δική µας κυβέρνηση µε την κ. Κουντουρά και τον κ. Θεοχαρόπουλο µέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες δηµοσιονοµικής
προσαρµογής µε περιορισµένους πόρους βρήκαν τον τρόπο και
επανεκκίνησαν αυτά ακριβώς τα εκπαιδευτικά προγράµµατα µετεκπαίδευσης, κατάρτισης ανέργων και εργαζοµένων µε τεράστια προσπάθεια, τιτάνια προσπάθεια. Αυτό ακριβώς φέρνετε ως
εξασφάλιση - διασφάλιση της συνέχειας.
Πάµε, όµως, στο τέλος και στο επίµαχο άρθρο 107 που αφορά
την αναπροσαρµογή του οργανογράµµατος του ΕΟΤ µε απόδοση νέων αρµοδιοτήτων στη νέα πρόεδρο και µε αποδοχές αντίστοιχες εκείνων γενικού γραµµατέα ενός Υπουργείου, για µια
θέση, κυρίες και κύριοι, που µέχρι πρότινος ήταν άµισθη. Ας µιλήσουµε, λοιπόν, λίγο ακόµα για κοµµατικούς στρατούς και ένα
µοντέλο διοίκησης που λειτουργούσε τόσο αποτελεσµατικά και
τόσο πετυχηµένα, έτσι ώστε ο ΕΟΤ να έχει αποσπάσει µία σειρά
από διεθνείς διακρίσεις.
Η γνωστή αντίληψη είναι εµφανής και εδώ: Το κράτος είναι
κακό όσο δεν πληρώνει εµάς, εσάς δηλαδή.
Η υπερσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων στον πρόεδρο του ΕΟΤ,
στον γενικό γραµµατέα οδηγεί σε απαξίωση του διοικητικού συµβουλίου, αλλά και σε απαξίωση των υπηρεσιακών παραγόντων,
των διευθυντών.
Ταυτόχρονα, όµως -και εδώ είναι το κρίσιµο- βλέπουµε πώς
προετοιµάζετε το έδαφος για τη συνεργασία µε τον ιδιωτικό
τοµέα σε ό,τι αφορά την εθνική προώθηση και την προβολή της
χώρας µας.
Εµείς δεν προτρέχουµε να αποδώσουµε ούτε προθέσεις ούτε
επιθυµίες. Ωστόσο, γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά και ποιο είναι
το σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας και θυµόµαστε εξίσου καλά την
υποβάθµιση του ΕΟΤ. Θυµόµαστε και το πώς οδηγήσατε σε διαθεσιµότητα ενενήντα οκτώ υπαλλήλους του ΕΟΤ, τους οποίους
προστάτευσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς, λοιπόν, που ισχυροποιήσαµε τον εθνικό φορέα, τον
ΕΟΤ, ως εθνικό φορέα παγκόσµιας προώθησης και προβολής
της χώρας µας, θα αντιταχθούµε σε κάθε προσπάθεια υποκατάστασης του έργου του ΕΟΤ από ιδιώτες και µάλιστα από αυτούς
που εκπροσωπούν µόνο ένα πολύ συγκεκριµένο µέρος του τουρισµού.
Ζητούµε, εποµένως, διευκρινίσεις από τον Υπουργό Τουρισµού. Ζητούµε, εποµένως, διευκρινίσεις σε σχέση µε το πλαίσιο,
τον ρόλο που θα έχει ο ιδιωτικός τοµέας στη συνεργασία του µε
τον ΕΟΤ. Και αυτό που ζητάµε στο τέλος της ηµέρας είναι να
ανοίξετε επιτέλους τα χαρτιά σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαρι-
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στούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Γκιουλέκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Κέλλα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την ψήφιση του νόµου για
το επιτελικό κράτος συζητούµε σήµερα το πολυνοµοσχέδιο που
θωρακίζει το άσυλο ιδεών των πανεπιστηµίων και την κυβερνησιµότητα των ΟΤΑ, ενώ αναδιαρθρώνει την ψηφιακή διακυβέρνηση και ρυθµίζει µία σειρά από σοβαρά ζητήµατα.
Ξεκινώ µε το άσυλο. Μετά από πολλά χρόνια η ελληνική κυβέρνηση τολµά να αποκαταστήσει την ελευθερία του λόγου και
να προστατεύσει την ακαδηµαϊκή έκφραση της ισχυρής, αλλά
σιωπηρής πλειοψηφίας απέναντι σε µειοψηφίες που ασκούσαν
ψυχολογική βία, παρέχοντας συνειδητά ή ασυνείδητα άσυλο
στην ανοµία. Πολύ σύντοµα µε την υπερψήφιση του νοµοσχεδίου
οι ακαδηµαϊκοί χώροι παύουν να είναι άσυλα παραβατικότητας
και εγκληµατικότητας και αποδίδονται στους φοιτητές και καθηγητές στους οποίους και ανήκουν. Το νέο διδακτικό έτος θα βρει
την ακαδηµαϊκή κοινότητα ελεύθερη και ασφαλή, ώστε να δηµιουργήσει και να παραγάγει απρόσκοπτα.
Στόχος µας είναι η χώρα να αναδειχθεί σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο και να διασυνδέσουµε την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και έρευνα µε την αγορά εργασίας, ενισχύοντας την
ανάπτυξη.
Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει µε τις καλύτερες των προϋποθέσεων, αφού φροντίζουµε έγκαιρα να εξασφαλίσουµε τις πιστώσεις για την πληρωµή των
αναπληρωτών, των ωροµισθίων, αλλά και του ειδικού και βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων που όπως είχαµε πει προεκλογικά θα
αξιοποιήσουµε πλήρως.
Όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, αποτρέπουµε το χάος που θα
ακολουθούσε µε την εφαρµογή του ν.4555/2018 κατά την ανάληψη καθηκόντων των νέων αυτοδιοικήσεων. Οι αµετάκλητες
συµπράξεις δηµοτικών και περιφερειακών παρατάξεων σε συνδυασµό µε την ενίσχυση των οικονοµικών επιτροπών προάγουν
τη δηµοκρατικότητα, την κυβερνησιµότητα και τη συνεργασία.
Επιπλέον των συµπράξεων, εµπεδώνονται πλειοψηφικοί κανόνες για τα νοµικά πρόσωπα και τις αποφασιστικές διαδικασίες
επί του προϋπολογισµού του τεχνικού και επιχειρησιακού προγράµµατος. Σε συνδυασµό µε τη γενική ανασυγκρότηση της δηµόσιας διοίκησης η Κυβέρνησή µας είναι αυτή που υλοποιεί
έµπρακτα τον πανευρωπαϊκό στόχο της τοπικής διακυβέρνησης
που θα είναι εγγύτερα στον πολίτη, µε τους δηµάρχους και τους
περιφερειάρχες να υλοποιούν το έργο τους µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.
Περαιτέρω, είχαµε δεσµευτεί προεκλογικά ότι θα ολοκληρώσουµε τη µετάβαση του κράτους στην ψηφιακή εποχή, διευρύνοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση µε γνώµονα την εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση του πολίτη και την ανάπτυξη και σήµερα
κάνουµε πράξη αυτή τη δέσµευσή µας. Πραγµατοποιούµε την
ολοκληρωµένη µετάβαση των δηµόσιων υπηρεσιών στην ψηφιακή
εποχή, διασφαλίζοντας τη διατοµεακή λειτουργικότητα των δηµόσιων πολιτικών και την ψηφιακή διασύνδεση δηµοσίων υπηρεσιών
και φορέων, προκειµένου το ελληνικό κράτος να γίνει πιο ανταγωνιστικό και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες του.
Και έρχοµαι σε ένα ακόµα ζήτηµα που πλήττει ιδιαίτερα κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα. Ως γνωστόν. την τελευταία τετραετία προστέθηκε -και καλώς έγινεπληθώρα εξετάσεων στον ΕΟΠΥΥ. Από την άλλη µεριά όµως δεν
έγινε η παραµικρή αύξηση στον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ. Με
τα άρθρα 80 και 81 ρυθµίζονται οι οφειλές κατόχων αδειών κυκλοφορίας φαρµάκων και παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ από rebate
και clawback. Ωστόσο, όπως τόνισα και στην επιτροπή, πρέπει
να βρεθεί τρόπος ώστε να µειωθεί το clawback σε τέτοια επίπεδα
τα οποία θα εξασφαλίζουν τουλάχιστον τη βιωσιµότητα των παραπάνω ελευθέρων επαγγελµατιών.
Συγχρόνως τα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου που αφορούν το Υπουργείο Υγείας ρυθµίζουν σηµαντικά λειτουργικά ζητήµατα και είναι προς την κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου
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µας για την αναβάθµιση της δηµόσιας υγείας την οποίαν αναλόγως θα κάνουµε πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέρα µε την ηµέρα η πατρίδα
µας αναγεννιέται. Είµαστε στο ξεκίνηµα µιας νέας φωτεινής και
αισιόδοξης πορείας για τη χώρα, η οποία αντανακλάται στην
αποκατάσταση της εικόνας µας στο εξωτερικό, αλλά πηγάζει
από την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού και την πολιτική µας
βούληση. Οι δεσµεύσεις µας γίνονται πράξεις και µάλιστα νωρίτερα από ό,τι είχαµε προεκλογικά υποσχεθεί. Αυτό είναι κάτι
πρωτόγνωρο στην ιστορία της χώρας.
Αν, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Αντιπολίτευσης,
θέλετε να µας κατηγορήσετε για κάτι, τότε κατηγορήστε µας για
συνέπεια λόγων και έργων αλλά και για την αποφασιστικότητά
µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ.
Γκιουλέκας από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Και χαίροµαι που έναν συνάδελφο στη δηµοσιογραφία τον
βλέπω και ως συνάδελφο στη Βουλή και µάλιστα Προεδρεύοντα
στο Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τιµή µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Πριν αναφερθώ στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά σε όσα είπατε, κυρία Νοτoπούλου, για το Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Ξέρετε, ίσως να µην µπορείτε να αντιληφθείτε ότι στη Νέα Δηµοκρατία, πράγµατι, έχουµε τη δυνατότητα της αυτονοµίας της
γνώµης µας και µπορούµε να έχουµε διαφορετική γνώµη. Μπορεί στο κόµµα σας κάτι τέτοιο να µην συνηθίζεται. Στη Νέα Δηµοκρατία έχουµε την πολυτέλεια να έχουµε τις απόψεις µας και
πραγµατικά χαιρόµαστε, γιατί σε ένα καθαρά δηµοκρατικό
κόµµα αυτό πρέπει να ισχύει. Έτσι, λοιπόν, εµείς στη Νέα Δηµοκρατία πραγµατικά χαιρόµαστε που µπορούµε να διατηρούµε τη
γνώµη µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας )
Σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο, πάλι σε εσάς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, της µείζονος Αντιπολίτευσης θα ήθελα να απευθυνθώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ και λόγω του
περιορισµένου χρόνου σε όλα όσα διαλαµβάνονται σε αυτό το
νοµοσχέδιο, αλλά θα ήθελα να µείνω σε δύο βασικά σηµεία, σε
δύο άξονες. Το ένα είναι οι τροποποιήσεις και οι ρυθµίσεις που
γίνονται για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’
βαθµού και το άλλο είναι το πανεπιστηµιακό άσυλο.
Και είπα ότι θα ήθελα να µείνω και πάλι έτσι απευθυνόµενος
σε εσάς, γι’ αυτό το οποίο ξεκίνησε τα προηγούµενα χρόνια, βλέποντας αυτό που εσείς επιχειρούσατε να κάνετε ως Κυβέρνηση
του τόπου, δηλαδή να µας πείσετε ότι περίπου η κανονικότητα
ήταν οι δικές σας απόψεις. Μόνο που αυτές τις απόψεις δεν µπορούσατε να τις επιβάλετε στην ελληνική κοινωνία και προσπαθούσατε να τις περάσετε µόνο µε νόµους, οι οποίοι έβρισκαν
αντίθετους πάρα πολλούς Έλληνες, την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών βεβαίως. Αν τα ξεχνάτε, να σας τα θυµίσουµε.
Να θυµίσουµε ότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα ήταν αντίθετη
στον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ –δεν θυµάµαι αν ήταν ο κ. Γαβρόγλου τότε
στο Υπουργείο Παιδείας- µε τον οποίο καταργήσατε την αριστεία, γιατί είχατε την άποψη ότι έτσι έπρεπε να συµβαίνει και
αυτό το θεωρούσατε κανονικότητα.
Να σας θυµίσω ότι ολόκληρος ο νοµικός κόσµος αντιδρούσε
στον νόµο Παρασκευόπουλου, έναν από τους πρώτους νόµους
της δικής σας Κυβέρνησης, µε τον οποίο αποφυλακίζατε δεκάδες χιλιάδες ποινικούς παραβατικούς οι οποίοι εξέτιαν τις ποινές
τους, διότι κάποιοι από εσάς ακόµη και τους τροµοκράτες από
αυτό το Βήµα τους ονοµάσατε λαϊκούς αγωνιστές που είχαν το
δικαίωµα να επιλέγουν τον ένοπλο αγώνα. Εσείς τα λέγατε.
Λοιπόν, αυτό ξέρετε τι είναι; Σύγκρουση ιδεών, σύγκρουση ιδεολογιών. Για εµάς οι απόψεις σας είναι ιδεοληψίες. Αλλά πέρα
από αυτό, αυτό που εσείς προσπαθούσατε να κάνετε ήταν να περάσετε και να επιβάλετε µε νόµο τις απόψεις σας. Έτσι επιβά-
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λατε και µε νόµο το πώς πρέπει να διοικούνται οι οργανισµοί τοπικοί αυτοδιοίκησης στην πατρίδα µας. Και ενώ η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ
και όλοι οι σχετικοί φορείς σάς έλεγαν ότι θα υπάρξει πρόβληµα
κυβερνησιµότητας στους δήµους, εσείς µε την ιδεοληψία σας
θελήσατε να επιβάλετε αυτόν τον νόµο.
Σήµερα, λοιπόν, τι κάνουµε; Αυτή τη στρέβλωση προσπαθούµε
να τη διορθώσουµε. Γιατί; Γιατί πολύ απλά, από τους τριακόσιους τριάντα δύο δήµους, νοµίζω, κύριε Υφυπουργέ, οι διακόσιοι
τριάντα ένας είναι δήµοι στους οποίους δεν διαθέτουν οι δήµαρχοι και αντίστοιχα οι περιφερειάρχες πλειοψηφία.
Ξέρετε, οι συναινέσεις είναι καλές, δεν µπορούν να έχουν
όµως εξαναγκαστικό χαρακτήρα. Οι συναινέσεις δεν επιβάλλονται µε νόµο, οι συναινέσεις εµπνέονται και µέσα από τη συζήτηση
µπορούµε να οδηγηθούµε πραγµατικά σε συνθέσεις απόψεων.
Ποτέ, όµως, αυτό δεν γίνεται µε νόµο. Δεν γίνεται να λέµε ότι
βάσει του νόµου τάδε είστε υποχρεωµένοι να συνεργάζεστε.
Αυτό είναι µια περίεργη άποψη, µια ιδεοληψία κατά τη γνώµη µου
και γι’ αυτό λέω ότι εδώ έχουµε µια σύγκρουση δυο διαφορετικών κόσµων, δυο διαφορετικών ιδεολογιών.
Σε ό,τι αφορά στο άσυλο, πολύ απλά θα σας πω το εξής. Ακούσατε µήπως τι είπε το προεδρείο της συνόδου των πρυτάνεων;
Ακούσατε µήπως τι είπε το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ προχθές µε
ανακοίνωσή του στις 4 Αυγούστου; Όλοι αυτοί λέτε να µην ξέρουν και ξέρετε εσείς;
Είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό θέµα. Εγώ άκουσα µε µεγάλη προσοχή και τις ενστάσεις και τις επισηµάνσεις σας σχετικά µε το
άσυλο και θα έλεγα ότι πράγµατι υπάρχουν φόβοι από την
πλευρά σας που θα µπορούσε κανείς να τους δεχθεί και να τους
συζητήσει ότι θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να οδηγηθούµε σε
κάποιες αυθαιρεσίες.
Μπορεί, λοιπόν, αυτό το πράγµα κανείς να το συζητήσει, να
δει µε ποιον τρόπο µπορεί να το εφαρµόσει.
Όµως, τι προτιµάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Να αφήσουµε αυτό το καθεστώς της ανοµίας να συνεχίζεται;
Νόµος Γαβρόγλου και νόµος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τι
έλεγε ο νόµος Γαβρόγλου; Όταν γίνεται κάτι µέσα στο πανεπιστηµιακό άσυλο, συγκαλέστε το πρυτανικό συµβούλιο. Δηλαδή, όταν
µέσα βρίσκεται ο ναρκέµπορος, θα του πούµε «στάκα, περίµενε,
να συγκληθεί το πρυτανικό συµβούλιο, να συζητήσουµε µε τον
πρύτανη και τα αρµόδια όργανα αν πρέπει να καλέσουµε την
αστυνοµία και εφόσον αποφασίσουµε να καλέσουµε την αστυνοµία, ενδεχοµένως µετά από ώρες ή και ηµέρες, ο ναρκέµπορος,
οι παράνοµοι θα βρίσκονται εκεί, περιµένοντας µε τα χέρια προτεταµένα να τους περάσουν τις χειροπέδες οι αστυνοµικοί».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, λοιπόν, προτιµούµε αυτό το άσυλο της ανοµίας να το
καταργήσουµε. Εµείς προτιµούµε να επιστρέψουµε τα πανεπιστήµια στους φοιτητές, να επιστρέψουµε τα πανεπιστήµια στους
εκπαιδευτικούς και από εκεί και πέρα, να βρούµε τρόπους, αν
χρειαστεί, να παρέµβουµε διορθωτικά για να βελτιώσουµε και να
αναβαθµίσουµε την κατάσταση. Όµως, προτιµούµε να καταργήσουµε, επαναλαµβάνουµε, αυτό το άσυλο της ανοµίας, γιατί
ακριβώς είδαµε πού οδήγησε ως τώρα.
Θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο συνεχίζουµε αυτό το οποίο κάναµε και µε τα δύο προηγούµενα νοµοσχέδια. Δείχνουµε ακριβώς τη συνέπεια σε όσα
είπαµε προεκλογικά και σε όσα εφαρµόζουµε µετεκλογικά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το
είχε ξεκαθαρίσει και το είχε πει σε όλους τους τόνους, όπου και
αν βρέθηκε, ότι το άσυλο της ανοµίας θα καταργηθεί και ότι οι
δήµοι και οι περιφέρειες στη χώρα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Κύριε Τζανακόπουλε, σας
ενοχλούν αυτά που λέω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Γκιουλέκα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εξίµισι λεπτά µιλάτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Και τι έγινε; Εσείς προεδρεύετε;
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει ειδήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γκιουλέκα, σας
παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Εάν προεδρεύετε, εάν θέλετε
να επιβάλετε την άποψή σας, σας παρακαλώ να συστήσετε στον
Αρχηγό σας να σας διορίσει Πρόεδρο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει ειδήσεις τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: …προεδρεύοντα στη Βουλή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει ειδήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι διάλογο, σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Αλλιώς, παρακαλώ, δεν θα
παρεµβαίνετε την ώρα που µιλούν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει ειδήσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Δεν έχετε συνηθίσει στην κριτική.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει ειδήσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Δεν πειράζει. Τώρα που είστε
στην Αντιπολίτευση, θα µάθετε και την κριτική. Αρκετά µε την
αλαζονεία σας από τα κυβερνητικά έδρανα. Τώρα θα εισπράττετε και την κριτική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Είσαι «…».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τζανακόπουλε,
δεν κερδίζουµε τίποτα. Χάθηκε χρόνος, πήγε στα επτά λεπτά.
Σας παρακαλώ, όχι διάλογο! Δεν είναι ώρα. Είµαστε όλοι κουρασµένοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, έχετε ένα
λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ο κύριος συνάδελφος, ο κ.
Σκουρολιάκος, µε απεκάλεσε πώς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: «…».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: «…».
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Τι είναι αυτά που λες;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Κάτσε καλά εσύ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Κύριε Σκουρολιάκο, εγώ δεν
αµφισβητώ…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Έλα, σε παρακαλώ τώρα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Παρακαλώ πολύ, να σας
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σκουρολιάκο,
σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού. Δεν αµφισβήτησα τη συνεισφορά σας στην τέχνη και τον
πολιτισµό. Δεν αµφισβητώ τη συνεισφορά σας στην πολιτική
ζωή.
Δεν σας επιτρέπω, όµως, σε καµµία περίπτωση να αµφισβητείτε µε αυτόν τον τρόπο τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Είναι
ντροπή για τα κοινοβουλευτικά ήθη να µιλάτε έτσι. Είναι ντροπή
σας!
Από την άλλη πλευρά, σας θυµίζω για τη νοµή της εξουσίας
ότι δεν έχω και δεν κατέχω στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη κανένα
κυβερνητικό αξίωµα για να νέµοµαι την εξουσία. Είµαι Βουλευτής, όπως είστε και εσείς, αλλά είµαι Βουλευτής µε συνείδηση
ελεύθερη και θα λέω αυτό που πιστεύω στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό το έκανα και όταν χρειάστηκε να αρνηθώ να ψηφίσω
το µνηµόνιο στην Κυβέρνηση Σαµαρά και µε διέγραψαν. Αυτό το
έκανα και όσες φορές χρειάστηκε να πάω κόντρα και στο ίδιο
µου το κόµµα, όταν πίστευα ότι οι απόψεις µου έπρεπε να ακουστούν και να τις υπερασπιστώ ακόµη και αν αναλάβω το κόστος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό, κύριε
Σκουρολιάκο, πριν λάβετε τον λόγο. Θα σας τον δώσω, δεν
υπάρχει πρόβληµα. Θα πρέπει, όµως, να διαγραφεί από τα Πρακτικά αυτό που είπατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Δεν έχω αντίρρηση, κύριε Πρόεδρε. Να διαγραφεί, αλλά θα κάνω τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία, τελείωσε.
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Έχετε τριάντα δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Δεν έχω λόγια να
πω ούτε µπορώ να παρέµβω στο γιατί δεν έχετε στην Κυβέρνηση
Μητσοτάκη κάποια εξουσία. Αυτό είναι δικό σας θέµα.
Το θεωρώ κακόγουστο και αντιδηµοκρατικό να καπηλεύεστε
το 40% του ελληνικού λαού που σας ψήφισε και µε άλλοθι αυτό,
να έρχεστε και να παρουσιάζετε το θέαµα που παρουσιάσατε.
Είναι κακόγουστο και αντιδηµοκρατικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Έχετε πέντε λεπτά και ελπίζω να είναι ήρεµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα
διυπουργικό νοµοσχέδιο που φέρνει τοµές, που φέρνει αλλαγές,
που βαδίζει στη σωστή κατεύθυνση για πραγµατική πολιτική αλλαγή.
Γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι προεκλογικά
εµείς δεσµευτήκαµε στον ελληνικό λαό για την υλοποίηση συγκεκριµένων προτάσεων κι ο ελληνικός λαός ένα µήνα πριν εµπιστεύτηκε τη Νέα Δηµοκρατία και έδωσε µια ισχυρή λαϊκή εντολή
στον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειµένου να φέρει πραγµατική ανάπτυξη στη χώρα. Να µειώσει τους φόρους. Να επιφέρει πραγµατική κοινωνική δικαιοσύνη. Να µπει στο λεξιλόγιό µας η λέξη
«εµπιστοσύνη». Να ξαναχτίσει το κράτος µε τον πολίτη, µια νέα
σχέση πραγµατικής εµπιστοσύνης. Να µειώσει τη γραφειοκρατία. Να φέρει ασφάλεια στις γειτονιές µας. Να καταργηθεί το
άσυλο µε την εφαρµογή ενός νόµου που θα βάλει τέλος στην
ανοµία στα ελληνικά πανεπιστήµια. Να αναβαθµίσει –επιτέλουςτη δηµόσια διοίκηση µε την ουσιαστική αξιοποίηση άξιων δηµοσίων υπαλλήλων που η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στον πάγκο
για να αξιοποιήσει τους µετακλητούς συντρόφους της. Να δώσει
πίσω στις Ελληνίδες και τους Έλληνες τη χαµένη αξιοπρέπεια
που µας στέρησε και να έρθει στα σπιτικά µας –επιτέλους- το χαµόγελο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε υποχρέωση απέναντι
στον ελληνικό λαό να φέρουµε µεταρρυθµίσεις και να τις φέρουµε σύντοµα, σε όλα τα επίπεδα και πολύ περισσότερο στον
Α’ και στον Β’ βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή στη λειτουργία των δήµων και των περιφερειών, των δήµων που από τα
πειράµατα της εποχής Ραγκούση πέρασαν στα πειράµατα της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Επιβάλλεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τώρα, να ανατρέψουµε µια κακή κατάσταση που δηµιουργήσατε, µια αυτοδιοίκηση που θέλατε να φέρετε στα δικά σας µέτρα προκειµένου να
µην µπορούν να διοικήσουν οι δήµοι. Επιτέλους! Επιτέλους, µε
το νοµοσχέδιο αυτό ενισχύεται απλά, πρακτικά, ουσιαστικά η κυβερνησιµότητα των δήµων και των περιφερειών. Μεταφέρονται
οι ουσιαστικές αρµοδιότητες στην οικονοµική επιτροπή, που
πλέον θα έχει τον ρόλο που της αρµόζει για την εύρυθµη λειτουργία τόσο των δήµων όσο και των περιφερειών.
Λύνει θέµατα που αφορούν την ψήφιση του τεχνικού και του
επιχειρησιακού προγράµµατος, του προγράµµατος αξιοποίησης
περιουσίας τους, του ορισµού φόρων, τελών και εισφορών
καθώς και του προϋπολογισµού, µε λίγα λόγια µπαίνει στη λειτουργία των δήµων και των περιφερειών η κοινή λογική, ενώ ταυτόχρονα στο νοµοσχέδιο αυτό υπάρχουν άρθρα που µειώνουν
τη γραφειοκρατία και βρίσκονται στην κατεύθυνση απλοποίησης
των διαδικασιών, όπως για παράδειγµα η ρύθµιση του άρθρου
16 που προβλέπει τον εµπλουτισµό του µητρώου πολιτών µε την
προσθήκη του ΑΜΚΑ κάθε πολίτη.
Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός θέλει ένα
άλλο κράτος και το χτίζουµε πρώτα µε την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού και δεύτερον, µέσα από τις πραγµατικές ανάγκες
της καθηµερινότητας.
Η λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών θα οδηγήσει την Ελλάδα
σε µια άλλη εποχή που έχει ανάγκη ο πολίτης προκειµένου να
σταµατήσει να ταλαιπωρείται, να περιµένει σε ουρές και να νιώθει ότι το κράτος δεν είναι φιλικό.
Είναι θετικό το γεγονός ότι το άρθρο 54 του νοµοσχεδίου εισάγει τη δυνατότητα στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
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σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων και µνηµονίων συνεργασίας µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Στο νοµοσχέδιο αυτό έρχονται ρυθµίσεις για τα σχολεία µας
και την εύρυθµη λειτουργία τους για το επόµενο σχολικό έτος.
Αναβαθµίζουµε την ποιότητα του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος,
αφού µε το άρθρο 64 κατοχυρώνουµε και προστατεύουµε την
ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Προστατεύουµε τους χώρους των πανεπιστηµίων. Δίνουµε στα πανεπιστήµιά µας την ακαδηµαϊκή ελευθερία, την ελεύθερη έκφραση.
Δίνουµε τα πανεπιστήµιά µας στους καθηγητές, στους φοιτητές,
στο προσωπικό τους. Χαίροµαι ιδιαίτερα που τη ρύθµιση αυτή
επικροτούν µαζί µε την ελληνική κοινή γνώµη και η ακαδηµαϊκή
και η φοιτητική κοινότητα.
Με το άρθρο 64 εξασφαλίζεται η πραγµατική ελεύθερη έκφραση του φοιτητικού κινήµατος. Να θυµηθούµε µαζί ότι πανεπιστηµιακό ίδρυµα αναγκάστηκε να πραγµατοποιήσει φοιτητικές
εκλογές πριν τρία χρόνια στο Ζάππειο και φυσικά µε τη σύµφωνη
γνώµη της ΠΑΣΠ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια δεν έγιναν σε
αυτό το πανεπιστηµιακό ίδρυµα καθόλου φοιτητικές εκλογές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι για παραπάνω
από ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Να θυµηθούµε τι έγινε στη
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να φέρετε στο µυαλό σας
την εικόνα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, της ΑΣΟΕΕ.
Μας αξίζει; Αξίζει σ’ ένα από τα κορυφαία οικονοµικά πανεπιστήµια της Ευρώπης αυτή η εικόνα;
Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά τι έγραψε ο Μιλτιάδης
Έβερτ στο βιβλίο του «Ο κόσµος που έρχεται» το 1997: «Ο ρόλος
της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον». Έλεγε τότε: «Ισχυρές και
ανεπτυγµένες στο µέλλον δεν θα είναι οι χώρες µεγάλου πληθυσµιακού δυναµικού, γεωγραφικής σηµασίας και πλουτοπαραγωγικών πηγών, αλλά οι χώρες που δίνουν βάρος στην παιδεία, την
έρευνα, την επιστήµη και την πληροφόρηση. Ο πλούτος του
αύριο θα είναι συνώνυµος µε τη γνώση και οι επενδύσεις σήµερα
πρέπει να γίνουν πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναµικό».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επιτρέψτε µου να κλείσω λέγοντας ότι το νοµοσχέδιο αυτό
έχει ένα κοινωνικό πρόσηµο, αφού δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς να λαµβάνουν τα φάρµακά τους µε αξιοπρέπεια. Το νοµοσχέδιο αυτό αποκοµµατικοποιεί την Επιτροπή Ανταγωνισµού µε
το άρθρο 101.
Θέλω να απευθύνω µια ερώτηση στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και µ’ αυτό θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Δείξτε µου λίγο την
ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τριάντα δευτερόλεπτα µόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Πολάκη, κύριε Τζανακόπουλε, δεν λάβατε ακόµη το µήνυµα της ελληνικής κοινωνίας ότι το κοµµατικό κράτος ανήκει στο παρελθόν; Ξέρουµε,
όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα περάσει πολύς καιρός για να συνειδητοποιήσετε ότι η αριστερή παρένθεση έκλεισε
οριστικά.
Καλώ, λοιπόν, όλες τις πτέρυγες της Αίθουσας να υπερψηφίσουν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης από το Κίνηµα Αλλαγής και στη
συνέχεια ο κ. Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε Κατρίνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέ-
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διο, το οποίο δυστυχώς δεν υπηρετεί καµµία αρχή και καµµία
συγκεκριµένη στρατηγική. Είναι πολύ απλά µια συρραφή διατάξεων που ικανοποιούν τη συγκυρία, τη µικροκοµµατική στρατηγική της Κυβέρνησης και προσφέρεται περισσότερο για τη
δηµιουργία εντυπώσεων παρά για την παραγωγή πραγµατικών
και ουσιαστικών αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων.
Προς επίρρωσιν αυτού που λέω, αξίζει να δουν όλοι οι συνάδελφοι την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρύθµισης που είναι,
κύριε Υπουργέ, και φτωχή και λιτή για ένα τόσο εµβληµατικό νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε τα δικά σας λεγόµενα.
Όµως, επειδή σήµερα κλείνετε έναν µήνα και δεν θέλω να σας
χαλάσω τον «µήνα του µέλιτος» και να εµφανιστούµε µίζεροι
στην Εθνική Αντιπροσωπεία, θα ξεκινήσω από µια θετική διάταξη
αυτού του νοµοσχεδίου.
Δουλεύοντας τα τελευταία χρόνια δίπλα στο µεγαλύτερο ίσως
φαρµακείο του ΕΟΠΥΥ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και ζώντας τις
ουρές της ντροπής χιλιάδων ασφαλισµένων που περίµεναν επί
ώρες µε χαρτάκια σε δύσκολες συνθήκες για να πάρουν τα φάρµακά τους, θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή η ρύθµιση που εισάγεται
στο άρθρο 74 και είναι κάτι το οποίο νοµίζω ότι το πολιτικό σύστηµα όφειλε να κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια των πολιτών και των ασθενών.
Τρία σηµεία θέλω να τονίσω σε σχέση µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Για τους ΟΤΑ –το είπε και η εισηγήτριά µας- είναι
σαφής η πρόθεσή σας. Νοµίζω ότι και ο δικός σας εισηγητής δεν
κρατήθηκε και είπε πολύ απλά ότι «εµείς το κάνουµε για να διευκολύνουµε την πλειοψηφία των δηµάρχων που ανήκουν στον πολιτικό µας χώρο». Αλλοιώνετε το αποτέλεσµα, δεν περιµένετε να
δείτε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» -ένα
καλό νοµοσχέδιο- και µετά να το αλλάξετε.
Tην ίδια στιγµή που στο πρώτο άρθρο λέτε «θέλουµε συµπράξεις», στα αµέσως επόµενα άρθρα τις υπονοµεύετε και ουσιαστικά τις καταργείτε. Βεβαίως, αναρωτιέµαι, αν το 2012, τον
Ιούνιο, κύριε Υπουργέ, που θυµάστε τότε ότι η Νέα Δηµοκρατία
ήταν πρώτο κόµµα µε 19%...
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Τον
Μάιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Τον Μάιο και τον Ιούνιο. Αν ψηφίζατε µια
διάταξη τότε που δίνατε τη δυνατότητα στο 19% ή στο 28%, που
δεν ήταν απόλυτη πλειοψηφία, να έχει έλεγχο στις κοινοβουλευτικές επιτροπές εδώ στη Βουλή, ή να αποφασίζει στην Ολοµέλεια, ή αν αυτό γινόταν στις εκλογές του 2015 µε τον ΣΥΡΙΖΑ να
είναι πρώτο κόµµα, αλλά να µην έχει απόλυτη πλειοψηφία στη
Βουλή, αυτό θα ήταν το ίδιο επιτρεπτό και συνταγµατικά θεµιτό,
όπως αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε σήµερα για την αυτοδιοίκηση; Άρα εδώ πρέπει να µπουν τα πράγµατα στη σωστή τους
διάσταση.
Για τις ανεξάρτητες αρχές έχετε µια αιτιολογική λογική έκθεση
που αναλύεται διεξοδικά µέσα –µάλιστα, επικαλείστε τη νοµολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων- η αναγκαιότητα
να µην υπάρχει πολιτική επιρροή στις ανεξάρτητες αρχές.
Θεσπίζετε µια σειρά από ασυµβίβαστα που είναι στη σωστή
κατεύθυνση, αλλά θα µου επιτρέψετε να πω ότι είναι ιδιαίτερα
αυστηρά. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, αν εσείς προσλάβετε ως ειδικό συνεργάτη για το γνωστικό σας αντικείµενο έναν καθηγητή
πανεπιστηµίου, αυτός αυτόµατα αποκλείεται από το να µπορεί
να είναι στην πορεία του χρόνου µέλος µιας ανεξάρτητης αρχής,
ο οποίος δεν έχει πολιτικό ρόλο, απλά σας συµβουλεύει στο γνωστικό του αντικείµενο. Και ενώ, λοιπόν, θεσπίζετε αυτά τα αυστηρά ασυµβίβαστα –που είναι σωστά στη γενική τους αρχή και
φιλοσοφία- ως διά µαγείας ξεχνάτε υψηλής πολιτικής αξίας κοµµατικά ασυµβίβαστα που όλως τυχαίως αφορούν συγκεκριµένα
πρόσωπα που υπηρετούν ανεξάρτητες µη συνταγµατικά καθοριζόµενες αρχές, που δεν έχουν εκλεγεί µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων της Βουλής, αλλά όλως τυχαίως ανήκουν στη
δική σας παράταξη και βεβαίως οµιλώ για τον Συνήγορο του Καταναλωτή.
Τελειώνω µε το άσυλο. Λέγαµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µετρ στην
προπαγάνδα. Νοµίζω ότι το τελευταίο διάστηµα και ειδικά στις
προγραµµατικές δηλώσεις στη Νέα Δηµοκρατία αποδείξατε ότι
υπάρχουν ακόµα καλύτεροι. Οι Βουλευτές σας δύο µέρες στη
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Βουλή επιδόθηκαν σε ένα κρεσέντο -και µάλιστα διαγωνίστηκαν
µεταξύ τους- στο ποιος θα πει περισσότερες φορές ότι καταργούµε το άσυλο, για να έρθει ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα το
βράδυ και να πει ότι επαναφέρουµε τις διατάξεις του
ν.4009/2011, τον νόµο του ΠΑΣΟΚ που είχε ψηφιστεί µε ευρεία
πλειοψηφία.
Η αλήθεια ποια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ότι µε τις
διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ µπήκε και εγκαταστάθηκε στα πανεπιστήµια ο «Ρουβίκωνας» και άρχισε να στρατολογεί τους φοιτητές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με τις διατάξεις που προτείνει η Νέα Δηµοκρατία φοβάµαι ότι
θα µπει στα πανεπιστήµια η αστυνοµία για προληπτικούς λόγους.
Εµείς, λοιπόν, προτείναµε κάτι άλλο. Προτείναµε µια διάταξη
που είναι ουσιαστικά η επαναφορά της διάταξης του
ν.4009/2011, του άρθρου 3, που περιφρουρεί και τις ακαδηµαϊκές ελευθερίες και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών που συνιστούν
την πραγµατική έννοια του πανεπιστηµιακού ασύλου, που όλως
τυχαίως και η ίδια η Υπουργός Παιδείας και οι Βουλευτές στη
σηµερινή Ολοµέλεια αλλάζουν γραµµή και λένε ότι εµείς δεν καταργούµε το άσυλο, αλλά το ενισχύουµε και το περιφρουρούµε
µε αυτόν τον τρόπο.
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε να γίνει αυτό και είναι ευθύνη της πολιτικής, της αστυνοµίας, των πανεπιστηµιακών αρχών για το πώς
θα περιφρουρήσουν την πραγµατική ακαδηµαϊκή ελευθερία και
ελεύθερη διακίνηση ιδεών.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, η ευθύνη περνάει σε σας για να αποφασίσετε αν θα κινηθείτε όπως κινήθηκε το ΠΑΣΟΚ και η Υπουργός
τότε, η κ. Διαµαντοπούλου το 2001, επιδιώκοντας και παίρνοντας
συναίνεση και πλειοψηφία πάνω από τα πέντε έκτα της Βουλής,
ή αν θα επιλέξετε να περάσετε µε τη δική σας µόνο πλειοψηφία
και τον κ. Βελόπουλο για δήθεν ιδεολογικούς λόγους µία διάταξη, η οποία εγκυµονεί κινδύνους αστυνοµοκρατίας και µε την
οποία εµείς έχουµε διαφωνήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για πολλούς από εµάς, το Κίνηµα Αλλαγής, το φοιτητικό κίνηµα, η σηµαία του Πολυτεχνείου έχει ιδιαίτερη συναισθηµατική
αξία. Είµαι σίγουρος, κύριε Υπουργέ, ότι και για αρκετά µέλη της
Κυβέρνησης τα οποία επέλεξαν εσχάτως να υπηρετήσουν την
παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας από κυβερνητικούς θώκους,
είχε κάποτε -µπορεί και σήµερα να έχει- την ίδια συναισθηµατική
αξία.
Το θέµα του ασύλου, λοιπόν, η περιφρούρηση της πραγµατικής διακίνησης ιδεών –γιατί αυτό είναι το άσυλο, δεν είναι η ασυλία των µπαχαλάκηδων και όλων αυτών οι οποίοι ασχηµονούν
στα πανεπιστήµια- δεν προσφέρεται για µικροπολιτικές εντυπώσεις ούτε για να δείξουµε πυγµή, ούτε βεβαίως για να επιβάλλουµε άλλες καταστάσεις. Είναι δική µας ευθύνη, είναι ευθύνη
συναίνεσης και συνεννόησης να µπορέσουµε να πετύχουµε µια
διαφορετική µέρα και µία διαφορετική εικόνα στα ελληνικά πανεπιστήµια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και στη συνέχεια ο κ. Αρσένης από το ΜέΡΑ25.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας από τα πρώτα της βήµατα ακολούθησε την προσφιλή τακτική προηγούµενων κυβερνήσεων, παροχές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα για να θολώσει
τα νερά από τη µία και νόµο και τάξη από την άλλη καταργώντας
το πανεπιστηµιακό άσυλο, µεταφέροντας αρµοδιότητες αντεγκληµατικής πολιτικής των προσφύγων, των µεταναστών στο
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης.
Ο Υπουργός Επικρατείας χθες από τούτο εδώ το Βήµα στο νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος µας είπε σε συνέχεια των όσων
είχε ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στο κοινό συνέδριο της ΚΕΔΕ
και της ΕΝΠΕ πέρυσι ότι θα υπάρξει και δεύτερο νοµοσχέδιο για
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τον παραπέρα εκσυγχρονισµό του κράτους µε αποκέντρωση και
ουσιαστική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης µε ένα σχέδιο
µεταρρυθµιστικό.
Αυτή είναι και η πεµπτουσία του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» του ΣΥΡΙΖΑ
σε συνέχεια του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» του ΠΑΣΟΚ. Αποτυπώνουν τη
θέλησή τους να θωρακίσουν το αστικό κράτος µε τους βασικούς
πυλώνες τους δήµους και περιφέρειες, να στήσουν δηλαδή µία
καλοκουρδισµένη µηχανή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός εχθές
εδώ στην Ολοµέλεια, που θα υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα
και την κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων.
Η Νέα Δηµοκρατία µε διατάξεις του σχεδίου νόµου εισάγει
ακόµα πιο αντιδραστικές ρυθµίσεις στη λειτουργία δηµοτικών
περιφερειακών συµβουλίων και στις επιτροπές τους µε το επιχείρηµα δήθεν της ακυβερνησίας και της παραλυσίας, µε το κολοβό έτσι κι αλλιώς εκλογικό σύστηµα που εισήγαγε η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Λέµε δήθεν, διότι ανεξάρτητα από το εκλογικό σύστηµα ο δηµοσιονοµικός έλεγχος της τοπικής διοίκησης, οι ισοσκελισµένοι
προϋπολογισµοί και το οικονοµικό παρατηρητήριο παραµένουν
ασφυκτικά και απόλυτα ευθυγραµµισµένα µε το µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα και τους αντιλαϊκούς στόχους του κεντρικού κράτους µε περικοπή κρατικών πόρων, την επιχειρηµατικότητα, το
ξεπούληµα της δηµοτικής περιουσίας, την εµπορευµατοποίηση
κοινωνικών αναγκών, της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας
άσχετα το ποιος είναι στην κυβέρνηση ή ποιανού η παράταξη κυριαρχεί στους δήµους και στις περιφέρειες.
Και οι δύο επιδιώκουν –ο καθένας για λογαριασµό του- να στηθεί και να λειτουργήσει σε δήµους και περιφέρειες το αστικό δίπολο στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια υπό την
ηγεµονία τους προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής.
Αυτός ο ψευδεπίγραφος καβγάς ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ για το εκλογικό σύστηµα έχει την εξήγησή του,
επειδή επανέρχεται ξανά και ξανά. Γιατί άραγε; Ο καηµός τους
είναι ποιος θα ελέγξει τις πλειοψηφίες στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην υλοποίηση
της αντιλαϊκής πολιτικής για να είναι περισσότερο αρεστός, καλύτερος διεκπεραιωτής των επιδιώξεών του κεφαλαίου.
Τώρα, βέβαια, το πάνω χέρι το έχει η Νέα Δηµοκρατία ως Κυβέρνηση, έχει και την απόλυτη υπεροχή στους δήµους και τις περιφέρειες. Την ενδιαφέρει πρωτίστως πρώτον να µαζέψει τις
δικές της δυνάµεις, αυτούς τους δήθεν ανεξάρτητους που είναι
σκορποχώρι ανά την Ελλάδα και γιατί όχι βέβαια να προσεταιριστεί τις σκόρπιες δυνάµεις της παλιάς σοσιαλδηµοκρατίας του
ΠΑΣΟΚ, που τις πολιορκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτόχρονα, για να κυριαρχήσει στο χώρο της σοσιαλδηµοκρατίας και να κατοχυρωθούν στην τοπική διοίκηση που έτσι κι αλλιώς υστερεί κατά πολύ
της Νέας Δηµοκρατίας.
Δεύτερον, την ενδιαφέρει να διαµορφώσει ένα νέο αντιλαϊκό
σύστηµα διοίκησης µε δήµους, αυτόνοµες οικονοµικά διοικητικές
µονάδες στη λογική κόστους -οφέλους, µε κύρια πηγή εσόδων
τα ιδία έσοδα προερχόµενα από αυξηµένους φόρους και τέλη,
µε όρους επιχειρηµατικής λειτουργίας και σύγχρονου µάνατζµεντ.
Η Νέα Δηµοκρατία µε πρόσχηµα την ακυβερνησία στους δήµους επιδιώκει να διαµορφώσει κάλπικες πλειοψηφίες στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια µε τη σύµπραξη παρατάξεων
για τη διακυβέρνηση του δήµου µε κορµό την παράταξη του
εκλεγµένου δηµάρχου ή περιφερειάρχη καθώς και στις επιτροπές ποιότητας ζωής και οικονοµικών, όπου η πλειοψηφία των
µελών τους θα προέρχεται από τον συνδυασµό του δηµάρχου ή
του περιφερειάρχη.
Παρέχει αυξηµένες αρµοδιότητες, τις οποίες αφαιρεί από τα
δηµοτικά περιφερειακά συµβούλια, όπως για παράδειγµα ο ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού, η δυνατότητα
διαγραφής χρεών και προσαυξήσεων, η διευκόλυνση µεγαλοοφειλετών άνω των 150.000 ευρώ σε χρέη. Να, λοιπόν, γιατί ο µεταξύ τους καυγάς είναι αποπροσανατολιστικός, µακριά από την
ουσία της αντιδραστικών επιδιώξεων του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» για να
γίνουν πιο ελκυστικοί οι δήµοι στους επενδυτές.
Κουβέντα όµως από κανέναν για τις ανταποδοτικές λειτουρ-
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γίες των δήµων, τη συνεχώς µειούµενη κρατική χρηµατοδότηση,
το χαράτσωµα των δήµων, τους πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις. Η Νέα Δηµοκρατία µε πρόσχηµα την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της τήρησης των όπλων, όπως αναφέρει
το σχέδιο νόµου, υποχρεώνει οι παρατάξεις που θέλουν να καταθέσουν αντιπρόταση για τεχνικό πρόγραµµα, προϋπολογισµό,
φόρους και τέλη να έχουν τη σύµφωνη γνώµη των τεχνικών και
οικονοµικών υπηρεσιών και µε προϋπόθεση να µην παρεκκλίνουν
από τα όσα τους επιτάσσει το Υπουργείο Εσωτερικών και οι αντιλαϊκοί στόχοι.
Βέβαια την πρώτη ευθύνη γι’ αυτή την εξέλιξη την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα τεράστια, που καθιέρωσε αυτούς τους απαράδεκτους όρους συζήτησης και αποφάσεων και την ίδια ακριβώς
διαδικασία κατά έργο στο τεχνικό πρόγραµµα και στον κάθε κωδικό στον προϋπολογισµό.
Σε αυτούς λοιπόν, τους τακτικισµούς και στα κόλπα τόσο η
Νέα Δηµοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύονται µανούλες. Βέβαια, η Νέα Δηµοκρατία κάτι έµαθε κι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πράγµατι
θέλει διδακτορικό διγλωσσίας και ειδικές ικανότητες να βαφτίζεις
ένα αντιλαϊκό κατασκεύασµα σε φιλολαϊκό.
Το ΚΚΕ σε κάθε περίπτωση δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή του
στα σχέδια αυτά. Απορρίπτει τόσο την παλιά όσο και τη νέα
κόπια των αντιδραστικών µεταρρυθµίσεων. Το ΚΚΕ για τις δοµές
διοίκησης και διεύθυνσης έχει θεµέλιό της την κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασµό µε κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Στηρίζεται
στην εργατική λαϊκή συµµετοχή και στον έλεγχο από τα κάτω
προς τα πάνω και διαρθρώνεται στους χώρους εργασίας, στις
κοινωνικές υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Διαµορφώνεται ένα ενιαίο, σύγχρονο και δωρεάν κρατικό σύστηµα υγείας, πρόνοιας, παιδείας. Εξασφαλίζεται ο σχεδιασµός
ανάπτυξης ανά κλάδο και τοµέα της οικονοµίας αξιοποιώντας
τον φυσικό και παραγωγικό πλούτο της χώρας.
Με αυτή τη γραµµή το ΚΚΕ θα οργανώσει, θα διεκδικήσει και
θα εναντιωθεί σε Κυβέρνηση και τοπικές αρχές που στηρίζουν
το κράτος των λίγων και εκλεκτών, των κεφαλαιοκρατών, του εκσυγχρονισµένου βοναπαρτισµού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρσένης από το ΜέΡΑ25 και θα ακολουθήσει ο κ. Χρυσοµάλλης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ αυτές τις µέρες
από τις διαδικασίες που βλέπουµε εδώ στη Βουλή. Δεν είναι
µοµφή προς εσάς και τους συναδέλφους σας στο Προεδρείο
αλλά αφορά στον Κανονισµό της Βουλής. Δυστυχώς, είναι ένας
Κανονισµός που έχει µείνει κατά τη βάση αναλλοίωτος, ενώ οι
κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες άλλαξαν αυτά τα χρόνια.
Έχω την εµπειρία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχω µια
εποπτική εικόνα του κοινοβουλευτισµού σε κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι άλλων χωρών. Όταν ένα νοµοσχέδιο κατατίθεται στο κοινοβούλιο αυτό πλέον είναι ιδιοκτησία των
Βουλευτών. Έχουν τη δυνατότητα να το αλλάξουµε, να το τροποποιήσουµε, να τεθεί σε ψηφοφορία και να υπερψηφιστεί ή να
καταψηφιστεί στο σύνολό του.
Εδώ στη δική µας Βουλή ούτε οι Βουλευτές ούτε τα κόµµατα
έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν µια τροπολογία προς ψήφιση από τους συναδέλφους τους, παρά µόνο αν την εγκρίνει ο
Υπουργός, αν την εγκρίνει η Κυβέρνηση. Αυτό αποτελεί µια παγκόσµια πρωτοτυπία. Είναι ένα υπουργικό κοινοβούλιο.
Είµαστε ένα συµβουλευτικό όργανο για την Κυβέρνηση, ένας
φορέας διαβούλευσης, όπου όταν ακούει ωραίες ιδέες η Κυβέρνηση µπορεί να τις υιοθετήσει στα νοµοσχέδιά της. Ακόµα και
τώρα που η Κυβέρνηση έχει 158 Βουλευτές και θα µπορούσε
άνετα να υπερψηφίσει, να καταψηφίσει τροπολογίες, δεν τίθενται
οι τροπολογίες σε ψήφιση στο κοινοβούλιο µας. Είναι σαν να µην
εµπιστεύονται οι κυβερνήσεις τους Βουλευτές τους. Υπάρχει κίνδυνος ότι θα φύγουν από την κοµµατική γραµµή;
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται µε απλή αναλογική και
µπορώ να σας εγγυηθώ ότι δεν έχει κανένα πρόβληµα κυβερνησιµότητας, δεν έχει κανένα πρόβληµα στο να λαµβάνει αποφάσεις. Μπορούν να σας το πουν και οι ευρωβουλευτές σας. Αυτό,
όµως, που γίνεται είναι ότι η απλή αναλογική σε οδηγεί στην υποχρέωση να έχεις πολυκοµµατικές πλειοψηφίες. Αυτό πάρα πολύ
απλά σηµαίνει ότι ο Βουλευτής, ο Ευρωβουλευτής έχει δύναµη
να διαµορφώσει µαζί µε τους συναδέλφους του πρωτότυπες
πλειοψηφίες, που ξεπερνούν τους κοµµατικούς συνδυασµούς.
Προσωπικά έχω την εµπειρία να έχουµε καταφέρει να υπερψηφίσουµε τροπολογίες για το περιβάλλον συνεργαζόµενος µε
Βουλευτές από την Δεξιά, από το Κέντρο, από την Κεντροαριστερά, από την Αριστερά και τους Οικολόγους. Αυτό ακριβώς θα
γινόταν και στους δήµους αν εφαρµόζονταν ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
τον Σεπτέµβρη. Ο κάθε δηµοτικός σύµβουλος θα έχει τη δύναµη
να κάνει τη διαφορά.
Όµως, είναι αλήθεια –και µας το έχετε πει, κυρίες και κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης- ότι θέλετε οι αποφάσεις να λαµβάνονται από πάνω προς τα κάτω. Πιστεύετε στην
ενός –συνήθως- ανδρός αρχή. Τι και εάν οι πολίτες ψήφισαν µε
βάση την απλή αναλογική; Με ύπουλο τρόπο µετατρέπετε τα δηµοτικά συµβούλια σε ένα συµβουλευτικό όργανο του δηµάρχου,
µεταφέροντας όλες τις εξουσίες σε δύο επιτροπές, αυτές των
οικονοµικών και ποιότητας ζωής, που δεν απαρτίζονται µε βάση
την απλή αναλογική αλλά µε βάση µία παράλογη δηµοτική πλειοψηφία του δηµάρχου. Την ίδια στιγµή καταργείτε τη δηµοκρατική δοµή του κοινοτήτων. Δεν θα µπορούν πλέον να ψηφίζουν
ελεύθερα ούτε καν τον Πρόεδρό τους.
Εµείς ναι, θεωρούµε ότι ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» πρέπει να αλλάξει
επειγόντως, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει οι δηµοτικοί σύµβουλοι να εκλέγονται µε απλή αναλογική, αλλά µετά
να είναι αυτό το δηµοτικό συµβούλιο που θα εκλέγει τον δήµαρχο χωρίς δεύτερο γύρο.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο αυτό επί της αρχής.
Και θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο ζήτηµα που απειλεί ζωές.
Παρά το µικρό µέγεθος του σεισµού της 19ης Ιουλίου, στο Χαϊδάρι εκατόν ενενήντα κατοικίες έχουν κριθεί ακατάλληλες προς
κατοίκηση. Είκοσι µέρες µετά τον σεισµό µόλις δύο χιλιάδες κτήρια έχουν ελεγχθεί από τα έξι χιλιάδες που έχουν υποστεί ζηµιές.
Το 10% έχει βρεθεί ήδη βαθιά προβληµατικό.
Κύριε Υπουργέ, σας καλώ να πιέσετε την ΓΔΑΕΦΚ να κάνει αυτούς τους ελέγχους, γιατί πάρα πολύ απλά κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Μιλάµε για τέσσερις χιλιάδες κτήρια που δεν έχουν
ελεγχθεί και µπορεί να είναι ακατάλληλα προς κατοίκηση. Με
βάση τα έως τώρα στοιχεία το 10% ήταν ακατάλληλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, το ΦΕΚ για την οικονοµική ενίσχυση πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές του Μαΐου 2019, έχει πολύ
καλές πρόνοιες για τους πυροπαθείς στο Μάτι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Και
ισχύει κανονικά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Παρ’ όλα αυτά δεν µιλάει καθόλου για σεισµοπαθείς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Είναι και
οι φυσικές καταστροφές.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Υπάρχει -και αυτό µας λένε και οι
τεχνικές υπηρεσίες των δήµων- κενό εδώ πέρα. Δείτε το, γιατί
πραγµατικά υπολογίζεται ότι εξακόσιες οικογένειες θα χρειαστούν αυτές τις ενισχύσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χρυσοµάλλης από τη Νέα Δηµοκρατία
και να ετοιµάζεται ο κ. Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δράττοµαι της ευκαιρίας, απευ-
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θυνόµενος για πρώτη φορά στην Ολοµέλεια της Βουλής, να ευχαριστήσω τους συµπολίτες µου, τις Μεσσήνιες και τους Μεσσήνιους, που µε εµπιστεύθηκαν να τους εκπροσωπήσω στο
ελληνικό Κοινοβούλιο και υπόσχοµαι να τιµήσω την εµπιστοσύνη
τους.
Ξεκινώντας, λοιπόν, από το ακαδηµαϊκό άσυλο και έχοντας
προσωπική άποψη για τη δυναµική που προσφέρει στη γνώση
και την έρευνα το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο, µια και έχω
φοιτήσει σε αυτό, τόσο στις προπτυχιακές σπουδές µου όσο και
για τον διδακτορικό µου τίτλο, µπορώ να σας πω µε σιγουριά, ότι
οι διατάξεις του άρθρου 64 που εισάγονται προς ψήφιση διασφαλίζουν στην ακαδηµαϊκή κοινότητα µε τον πλέον απόλυτο
τρόπο το δικαίωµα στην ελεύθερη και απροϋπόθετη παραγωγή
ιδεών, τη διδασκαλία και την έρευνα.
Γιατί ακαδηµαϊκό άσυλο σηµαίνει διδασκαλία χωρίς εισβολές
µπαχαλάκηδων, χωρίς απειλές και προπηλακισµούς καθηγητών,
σηµαίνει σεβασµό στην ακαδηµαϊκή λειτουργία, χωρίς καταστροφές δηµόσιας περιουσίας που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος.
Δυστυχώς, σήµερα, υπάρχει µόνο άσυλο στους µπαχαλάκηδες, στους ναρκέµπορους και σε κάθε είδους παραβατικές συµπεριφορές. Και κανένα άσυλο στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών.
Αναρωτιέµαι, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτή τη συζήτηση περί ασύλου που κάνουµε εδώ στη Βουλή και ανταλλάσσουµε απόψεις περί αυτού, θα µπορούσαµε να πάµε να την
κάνουµε σε οποιοδήποτε πανεπιστηµιακό ίδρυµα της χώρας,
χωρίς να µας ενοχλήσει κανείς, χωρίς ρόπαλα, χωρίς µολότοφ,
χωρίς πέτρες, χωρίς όλα αυτά τα ωραία που έχουµε ζήσει όσοι
έχουµε περάσει από το ελληνικό πανεπιστήµιο. Προφανώς και
όχι. Αφήστε εποµένως τις κραυγές περί αντισυνταγµατικότητας
και αποστασιοποιηθείτε από τις ιδεοληψίες σας. Θα προσφέρετε
έτσι καλή υπηρεσία στο ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο που
τόσο επικαλείστε.
Ακολούθως, οι ρυθµίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και
Β’ βαθµού έρχονται να επαναφέρουν την κανονικότητα στη λειτουργία των ΟΤΑ και να αντιµετωπίσουν την ακυβερνησία που
προκάλεσε ο κ. Σκουρλέτης και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε τον
νόµο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
Πιστός ο κ. Σκουρλέτης και το κ. Τσίπρας στη ρήση του Μάο
«µεγάλη αναταραχή, θαυµάσια κατάσταση», χωρίς διαβούλευση,
χωρίς να λάβουν υπ’ όψιν την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, ψήφισαν µια
απλή, πλην δόλια αναλογική, αδιαφορώντας για το χάος που θα
δηµιουργούσε. Μάλλον το επιδίωκαν, επικαλούµενοι δήθεν την
ευρύτατη δυνατή λαϊκή εκπροσώπηση. Πώς επιτυγχάνεται αυτή
όµως, επί παραδείγµατι, µε τους δέκα συνδυασµούς που βρίσκονται στο δηµοτικό συµβούλιο της Καλαµάτας; Πώς θα κυβερνηθεί ο δήµος; Πώς θα εκφραστεί η βούληση του εκλογικού
σώµατος που επέλεξε δήµαρχο, όταν αυτός δεν µπορεί να εφαρµόσει το πρόγραµµα του; Τίποτα από αυτά δεν σας ενδιέφεραν.
Σας ενδιέφερε µόνον η «µπαχαλοποίηση» της τοπικής αυτοδιοίκησης για να µπορέσετε να επωφεληθείτε πολιτικά.
Ξεχνάτε, όµως, το σηµαντικότερο: Όλοι οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες στη χώρα έχουν εκλεγεί µε ποσοστό άνω του 50%.
Άρα, έχουν τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση να εφαρµόσουν το
πρόγραµµα τους και να κριθούν γι’ αυτό στο τέλος της θητείας
τους. Αυτή τη δυνατότητα τους παρέχει το παρόν νοµοσχέδιο.
Επίσης, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στις κοµβικές
πρωτοβουλίες που αρθρώνονται στο άρθρο 72 µε τη µείωση του
επιτοκίου των ρυθµιζόµενων οφειλών σε ασφαλιστικά ταµεία
κατά δύο µονάδες, πράγµα που σηµαίνει σηµαντικότατη ελάφρυνση για χιλιάδες συµπολίτες µας και βέβαια την πρωτοβουλία του άρθρου 74 για την κατ’ οίκον διανοµή των φαρµάκων
υψηλού κόστους για τους συνανθρώπους µας που νοσούν από
σοβαρές ασθένειες. Και τούτο είναι δείγµα κοινωνικής ευαισθησίας, κύριε Πολάκη, την οποία δεν την επιδείξατε γι’ αυτούς τους
συνανθρώπους µας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει αυτό!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Θα υπάρξει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει διανοµή κατ’ οίκον.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Θα υπάρξει, θα υπάρξει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Άλλο «θα» –µακάρι, το ξεκινήσανε- και
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άλλο ότι υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εδώ δεν υπάρχει.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Θα το δείτε, θα υπάρξει.
Και τα παραπάνω είναι δύο ακόµα προεκλογικές δεσµεύσεις
του Κυριάκου Μητσοτάκη που υλοποιήθηκαν άµεσα, χωρίς καθυστέρηση.
Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική για τη διασφάλιση των ιδιοκτησιών
των πολιτών είναι και η παράταση που δίνεται µε το άρθρο 102
έως 31-12-2020 για τη διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών
στο Κτηµατολόγιο για περιοχές που κηρύχθηκαν σε κτηµατογράφηση πριν τον Αύγουστο του 2006, όπως είναι και η Καλαµάτα.
Κλείνοντας, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στον συµπατριώτη µου πρώην Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά για τη δικογραφία που µπήκε στο αρχείο σχετικά µε την υπόθεση
«NOVARTIS».
Και αναρωτιέµαι, µετά από δυόµισι χρόνια στοχοποίησής του
και συνεχών συκοφαντιών του από όλα τα επίπεδα της Κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, µε στοχευµένες κυβερνητικές διαρροές και κατάργηση κάθε τεκµηρίου
αθωότητας, τι δείγµα πολιτικού πολιτισµού αποτελεί από τη
µεριά σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν αισθάνεστε έστω και τώρα την ανάγκη να ζητήσετε έστω µια απλή
συγγνώµη!
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να διευκρινίσω
κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κατ’ αρχάς που µου δίνετε
τον λόγο.
Θέλω το εξής, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Επειδή ο
συνάδελφος που µόλις µίλησε όπως και άλλοι από εσάς, και χθες
στην επιτροπή, επαναλαµβάνετε κάτι το οποίο δεν υπάρχει µέσα
στο πολυνοµοσχέδιο, η κατ’ οίκον διανοµή φαρµάκων. Έχω ζητήσει από χθες να έρθουν οι Υπουργοί µε συγκεκριµένα ερωτήµατα να απαντήσουν σε κάποια πράγµατα. Τι σηµαίνει κανάλι
ΕΟΠΥΥ, από φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρµακεία; Το
άλλο δεν υπάρχει. Μην το αναπαράγετε. Δεν υπάρχει µέσα στον
νόµο. Υπάρχει ως εξαγγελία. Εδώ δεν υπάρχει.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Για ποιον
λόγο παίρνει τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Γιατί ο συνάδελφος είπε ότι µε το νοµοσχέδιο ξεκινάτε διανοµή φαρµάκων κατ’ οίκον. Δεν υπάρχει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, σας
έδωσα τον λόγο για ένα λεπτό. Είστε εκτός θέµατος και, επίσης,
µου είπατε λιγότερο από ένα λεπτό. Σας παρακαλώ!
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Για ποιον λόγο µιλάει, κύριε Πρόεδρε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, αφήστε τον διάλογο. Είναι περασµένη η ώρα. Σας παρακαλώ!
Τον λόγο έχει ο κ. Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσει
ο κ. Χαρίτου, επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλησπέρα σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σε εµένα τουλάχιστον δεν προκαλείται
καµµία έκπληξη από το γεγονός ότι αυτή η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, µιλάει
ο συνάδελφός σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μάλιστα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …εισηγείται και θα ψηφίσει, αφού διαθέτει την πλειοψηφία, την κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου. Και δεν προκαλείται καµµία έκπληξη σε εµένα και νοµίζω σε
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πάρα πολύ κόσµο, για όσους έχουµε διανύσει την ιστορική διαδροµή των αγώνων της ελληνικής νεολαίας επί δεκαετίες, διότι
αυτή η παράταξη, η Δεξιά, ποτέ, µα ποτέ, δεν υπερασπίστηκε το
άσυλο -το «παρωχηµένο» που λένε τώρα ένας προς ένας που παρελαύνουν από το Βήµα- που κατακτήθηκε µε τους αγώνες της
ελληνικής νεολαίας, των φοιτητών, των πανεπιστηµιακών δασκάλων, του δηµοκρατικού κόσµου στην Ελλάδα, ούτε πριν από τη
δικτατορία. Τότε ήταν η ΕΚΟΦ, συνεργαζόµενη µε το Σπουδαστικό της Ασφάλειας. Και, για να υπάρχει και συνέχεια -δεν θα
πω ονόµατα- οι γόνοι των ηγητόρων της ΕΚΟΦ είναι τώρα ηγετικά στελέχη του νέου σχήµατος του κοµµατικού µηχανισµού της
Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εν πάση περιπτώσει, όµως, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.
Δεν υπάρχει, όµως, περίοδος της ελληνικής ιστορίας που η Δεξιά
να υπερασπίστηκε το άσυλο. Γιατί να µην το καταργήσει; Ούτε
πριν από τη δικτατορία το υπερασπίστηκε ποτέ η Δεξιά ούτε στη
δικτατορία το υπερασπίστηκε ούτε στη µεταπολιτευτική περίοδο
το υπερασπίστηκε. Ποτέ! Απούσα ως παράταξη από την υπεράσπιση του πανεπιστηµιακού ασύλου. Είναι πάρα πολύ λογικό, λοιπόν, να δώσει και την ταφόπλακα, να το καταργήσει.
Διότι το πανεπιστηµιακό άσυλο δεν είναι άσυλο ιδεών. Οι ιδέες
δεν χρειάζονται άσυλο. Ξεπερνούν όλα τα εµπόδια και κατάγουν
περίτρανες επιτυχίες οι ιδέες όταν είναι αυθεντικές. Δεν χρειάζονται άσυλο οι ιδέες. Η πανεπιστηµιακή κοινότητα χρειάστηκε
το άσυλο απέναντι στο κράτος της Δεξιάς. Αυτή είναι η πραγµατικότητα της ελληνικής ιστορίας. Δεν την ξέρετε; Δεν την ξέρετε,
γι’ αυτό λέτε «το άσυλο ιδεών» και άλλα, να µην τα χαρακτηρίσω.
Λοιπόν, εάν θέλετε να είστε σοβαροί, η συζήτηση πράγµατι θα
αρχίσει από την ψήφιση και µετά. Διότι η πανεπιστηµιακή κοινότητα -που έχει και εκείνη τις ευθύνες της για το πόσο υπερασπίστηκε το άσυλο, όχι εν συνόλω, αλλά σηµαντικά της τµήµατα και
διάφοροι νεοφιλελεύθεροι καθηγητάδες- τώρα θα υποχρεωθεί
να το υπερασπιστεί.
Διότι αυτό το ανοσιούργηµα που επιχειρείτε ανοίγει κερκόπορτες και διαµορφώνει νέα δεδοµένα, όχι χτυπήµατος της ανοµίας.
Διότι άλλο είναι η παραβατικότητα, άλλο η εγκληµατικότητα και
άλλο το πανεπιστηµιακό άσυλο. Και, αν εντέχνως καταφέρατε
δύο-τρία χρόνια τώρα να τα µπερδέψετε αυτά και να δηµιουργήσετε µία σύγχυση, ότι -δήθεν- το πανεπιστηµιακό άσυλο φταίει
για την παραβατικότητα και την ανοµία και την εγκληµατικότητα,
όπου αυτή εκδηλώνεται, στην πράξη τώρα της πραγµατικής
ζωής θα βρεθείτε ενώπιος ενωπίω. Τι θα κάνετε; Θα στείλετε τα
ΜΑΤ µέσα στα πανεπιστήµια; Τι ακριβώς θα κάνετε;
Από αυτή την άποψη, η ιστορία τώρα ξαναρχίζει, αναφορικά
µε τη δηµοκρατική κατάκτηση του πανεπιστηµιακού ασύλου.
Προχωρώ, κύριε Πρόεδρε, στην αυτοδιοίκηση. Σοβαρολογείτε; Έχετε δικαίωµα να νοµοθετείτε αλλάζοντας, επειδή αυτή
είναι η πολιτική σας άποψη, εκλογικό αποτέλεσµα που διαµορφώθηκε επί τη βάσει ενός θεσµικού πλαισίου το οποίο έλαβαν
υπ’ όψιν οι υποψήφιοι, οι παρατάξεις, οι υποψήφιοι δήµαρχοι, ο
λαός, οι δηµότες και ψήφισαν µε αυτό το πλαίσιο; Και εσείς θα
το αλλάξετε, γιατί εσείς αξιολογείτε ότι αυτό δεν είναι σωστό,
πριν εφαρµοστεί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και από πού κι ως πού η απλή αναλογική και ο νόµος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» είναι µόνο η αυταξία της απλής αναλογικής, την
οποία οφείλουµε να υπερασπιζόµαστε όλοι και όσο µπορούµε να
τη διευρύνουµε; Δεν είναι µόνο αυτό. Στοχεύει στην αναβάθµιση
των δηµοτικών συµβουλίων ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», τα οποία στην
πραγµατικότητα αναλώνονται, όπως όλες και όλοι ξέρουµε, σε
ένα δίωρο, τρίωρο κάθε φορά επί προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, που γίνονται οι καβγάδες και µετά «εγκρίνεται, εγκρίνεται, εγκρίνεται», µέσα σε µισή ώρα έχουν ψηφιστεί εξήντα
θέµατα. Αυτή ήταν η χρεοκοπία του θεσµού του δηµοτικού συµβουλίου. Και ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» έρχεται να του δώσει υπόσταση
µε τις συµπράξεις, µε τη συνεννόηση, µε τις ασφαλιστικές δικλίδες και για τον προϋπολογισµό και για το τεχνικό πρόγραµµα,
ότι όποιος δεν το ψηφίζει πρέπει να φέρει κοστολογηµένη αντιπρόταση. Όλα αυτά είναι πρωτοπόρα πράγµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Με συµφωνίες κάτω από το τραπέζι;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μη µε διακόπτετε.
Η αυτοδιοίκηση είναι συµµετοχικότητα. Δεν υπάρχει χώρα της
Ευρώπης που να µην προωθείται ο συµµετοχικός προϋπολογισµός στους περισσότερους δήµους. Στην Ελλάδα της καθυστερηµένης, εξαρτηµένης αυτοδιοίκησης βεβαίως, ήταν δύσκολο
αυτό να εφαρµοστεί, παρ’ όλο που το έχουµε διεκδικήσει χρόνια
τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Δρίτσα, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η συµµετοχικότητα, λοιπόν, είναι ο πυρήνας που προσωποποιεί τον ρόλο της αυτοδιοίκησης και όχι οι
υπερεξουσία του δηµάρχου, η κυβερνησιµότητα. Για ποια κυβερνησιµότητα στην αυτοδιοίκηση µιλάτε, χωρίς συµµετοχή των πολιτών, χωρίς δηµοκρατικό άνοιγµα στους πολίτες; Καριέρες,
όµως, κάνετε στην αυτοδιοίκηση, όπως κάνετε παντού. Βέβαια,
στο σύστηµα της καριέρας δεν χωράει η συµµετοχικότητα, δεν
χωράει κοινωνικός έλεγχος, δεν χωράει δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Δρίτσα, µε όλο
τον σεβασµό, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έρχοµαι στο θέµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Έφυγε ο κ.
Ρουσόπουλος. Δεν ξέρω ποιο ρεπορτάζ έκαναν οι «FINANCIAL
TIMES» για την κ. Θάνου. Είναι, όµως, πολύ µικρό το χρονικό διάστηµα που η κ. Θάνου µπήκε στη βάσανο της αγενούς, αγενέστατης, συµπεριφοράς των στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας και
ενός από το τότε Κίνηµα Αλλαγής. Υπήρχε µεγάλη επιθετικότητα
εναντίον της. Την ανέκριναν για τα πάντα.
Διαβάστε τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας. Με απόλυτη ψυχραιµία υπερασπίστηκε το
ανεπίληπτο της τριακονταπενταετούς της πορείας στη δικαιοσύνη. Δεν την ξέρω. Έχει τον τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό
της µόνη της. Δεν χρειάζεται την υπεράσπισή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Δρίτσα, µε φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εκεί, όµως, κατατρόπωσε όλους αυτούς τους αναιδείς κυρίους, τους δηµοσιολογούντες, πρωτοκλασάτα στελέχη των παρατάξεών σας, µε αξιοπρέπεια και
ψυχραιµία, όταν τους καλούσε να της πουν έστω µία φορά που
δεν είχε ανεπίληπτη συµπεριφορά στην ιστορική της διαδροµή.
Και τι έγινε; Έγινε σύµβουλος του Πρωθυπουργού. Του Αλ Καπόνε έγινε σύµβουλος; Είναι κοµµατική η θέση του συµβούλου
του Πρωθυπουργού;
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Όχι!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κύριε
συνάδελφε, είναι θεσµός και έχει νοµικό σύµβουλο. Τόσο τα
έχετε µπερδέψει στην κοµµατική σας τύφλωση;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Άλλα µέτρα και άλλα σταθµά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Δρίτσα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τόσο τα έχετε µπερδέψει, επιτέλους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Δρίτσα, µε όλο
τον σεβασµό, ολοκληρώστε. Σεβαστείτε την ώρα, την κούραση
και τους συναδέλφους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό είναι το κράτος της Δεξιάς. Τον
έχετε στο DNA σας τον αυταρχισµό. Το κράτος της Δεξιάς δεν
θα επιτρέψουµε να ξαναγεννηθεί και να περάσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Δρίτσα, µιλήσατε τον διπλάσιο χρόνο.
Μείναµε λίγοι και καλοί. Η ώρα είναι περασµένη. Είµαστε όλοι
κουρασµένοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σκεφθείτε ότι υπάρχουν και οι υπάλληλοι της Βουλής που θα φύγουν το πρωί, όπως
και συνάδελφοι που δεν θα µπορέσουν να µιλήσουν αύριο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και εµείς το πρωί θα φύγουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όπως πάει το ζήτηµα,
κύριε Πολάκη…
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Δώσατε
µπόνους µία οµιλία στον κ. Δρίτσα. Είναι δίκαιο αυτό για όλους
τους υπόλοιπους; Δεν το κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν είναι δίκαιο. Τον
παρακάλεσα. Τι να έκανα; Να του έκλεινα το µικρόφωνο;
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Δεν ξέρω.
Γι’ αυτό είστε εκεί, για να ρυθµίσετε το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό θα έπρεπε να
κάνω.
Να σας ενηµερώσω ότι είµαστε στο νούµερο 56 του καταλόγου και θα πάµε περίπου µέχρι το νούµερο 69, τον κ. Μάρκου
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Χαρίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τώρα τον λόγο και µετά ο κ.
Μανωλάκος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Χαρίτου, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) ΧΑΡΙΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα περιοριστώ µόνο στις ρυθµίσεις για την
αυτοδιοίκηση.
Σας άκουσα, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο στην παρέµβασή
σας να κάνετε λόγο για ρυθµίσεις πρόληψης. Μέχρι σήµερα έχω
ακούσει για ρυθµίσεις φωτογραφικές. Έχω ακούσει για ρυθµίσεις πρόχειρες. Ρυθµίσεις νοµοθετικές προληπτικές πρώτη φορά
ακούω. Θα σας πρότεινα -σκεφθείτε το- και ρυθµίσεις µαντικές το τονίζω!
Και ξέρετε γιατί το λέω; Νοµοθετείτε και αλλάζετε παντελώς
την πεµπτουσία ενός νοµοθετήµατος που δεν πρόλαβε καν να
δοκιµαστεί στην πράξη. Νοµοθετείτε για κάτι που προεξοφλείτε
ότι θα επιφέρει προβλήµατα. Δεν πρόκειται για θεσµική, αλλά για
αντιθεσµική παρέµβαση, που υπονοµεύει την έννοια της συνέχειας του κράτους. Κάνετε λόγο για δηµοκρατική ρύθµιση, ενώ
πρόκειται για αντιδηµοκρατική προσέγγιση. Περίπου µας λέτε
«έχουµε πλειοψηφία, άρα κάνουµε ό,τι θέλουµε». Μόνο που ξεχάσατε ότι υπάρχει Σύνταγµα, ότι υπάρχουν συνταγµατικές
αρχές, που µε τις ρυθµίσεις σας τις παραβιάζετε κατάφωρα.
Ξεχάσατε κάτι πάρα πολύ σηµαντικό. Μεσολάβησαν οι εκλογές στην αυτοδιοίκηση, που έφεραν συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Και εσείς τι ακριβώς πάτε να κάνετε µε τις ρυθµίσεις
αυτές; Νοθεύετε ασύστολα τη λαϊκή βούληση, για να µην πω ότι
την παραχαράσσετε ωµά. Λαϊκή βούληση, όµως, κύριοι συνάδελφοι, που εκφράστηκε, ενώ ήταν γνωστό και το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης µε την απλή
αναλογική.
Φαίνεται όµως ότι έννοιες όπως η συναίνεση, οι συνθέσεις, οι
προγραµµατικές συγκλίσεις σάς είναι άγνωστες, για να µην πω
εχθρικές. Γιατί πώς αλλιώς εξηγείται η µεθοδικότητα µε την
οποία θέλετε να απονευρώσετε τα κυρίαρχα αιρετά όργανα,
όπως τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, µεταφέροντας
σηµαντικές αρµοδιότητές τους σε επιτροπές, όπως η Οικονοµική
και η Ποιότητα Ζωής;
Το πιο εντυπωσιακό, όµως, από όλα είναι ότι σε αυτές τις επιτροπές µε τις ρυθµίσεις σας εξασφαλίζει πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση, µα σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασµός του εκλεγέντος
δηµάρχου, ακόµα και αν εκπροσωπεί µόνο το 15% του εκλογικού
σώµατος.
Εκεί, όµως, που ξεπεράσατε τον εαυτό σας και θα αποτελεί
πράγµατι πατέντα, είναι ο εκφυλισµός, για να µην πω η διαστροφή,
της έννοιας των συµπράξεων παρατάξεων µε µία βέβαια από
αυτές, αυτή του εκλεγέντος δηµάρχου. Ξέρετε τι κάνετε; Στήνετε,
κύριοι της Κυβέρνησης, συνοικέσιο για σύµπραξη σε γάµο για τον
οποίο, όµως, δεν υπάρχει το δικαίωµα του διαζυγίου. Και µετά
έχετε την ψευδαίσθηση ότι θα υπάρχει βιωσιµότητα, ότι θα υπάρχει χρηστή και αποτελεσµατική κυβερνησιµότητα στην αυτοδιοίκηση.
Στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο των εκλογών δεν καταφέρατε πράγµατι να ενώσετε τα αντάρτικα ψηφοδέλτια της παράταξής σας. Και τώρα τι κάνετε; Στήνετε και τρίτο γύρο, µε
νοµοθετική ρύθµιση αυτή τη φορά. Η στόχευσή σας, κύριοι της
Κυβέρνησης, είναι απολύτως σαφής. Είναι η επιστροφή στο ξεπερασµένο δηµαρχοκεντρικό και περιφερειαρχοκεντρικό µοντέλο εξουσίας, η παλινόρθωση ενός συστήµατος εξουσίας
µικρών ή µεγάλων συµφερόντων, που αναπαράγει το πελατειακό
σύστηµα, ένα µοντέλο αυτοδιοίκησης προέκταση και οµοίωµα
του κράτους που µόλις χθες µάς δώσατε µόνο µία γεύση για το
τι στην πραγµατικότητα συγκεντρωτικό κράτος θέλετε.
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Και κάτι ακόµα, κύριοι συνάδελφοι. Σκοπεύετε όχι να θωρακίσετε την αυτοδιοίκηση, αλλά να θωρακιστείτε εσείς, στήνοντας
ως αναχώµατα τις περιφέρειες και τους δήµους, πιστεύοντας
πως έτσι θα ανακόψετε την δυσαρέσκεια που θα προκαλέσουν,
έτσι κι αλλιώς, οι σχεδιαζόµενες πολιτικές σας. Μόνο που αυτό
αποτελεί ήδη παραδοχή της αδυναµίας σας και της ανασφάλειας
που νιώθετε ως Κυβέρνηση και αυτό θα φανεί πολύ-πολύ γρήγορα, παρά την πλειοψηφία που διαθέτετε στη Βουλή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μανωλάκος από τη Νέα Δηµοκρατία και να
ετοιµάζεται ο κ. Σκουρολιάκος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Μανωλάκο, έχετε πέντε ολόκληρα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα, µια και είναι η πρώτη µου οµιλία στο Κοινοβούλιο,
να ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου τους πολίτες Α’ Πειραιά και Νήσων που µε εξέλεξαν να τους εκπροσωπήσω στη
Βουλή και να ευχηθώ σε όλους µια παραγωγική βουλευτική θητεία.
Προσωπικά είµαι πολύ αισιόδοξος και είµαι αισιόδοξος γιατί η
Κυβέρνηση ξεκινά µε τους καλύτερους οιωνούς, µε γρήγορη και
στοχευµένη αντιµετώπιση των θεµάτων που είτε στο παρελθόν
είχαν δηµιουργήσει αναταραχή στο κοινωνικό σύνολο είτε στο
µέλλον θα µπορούσαν να προκαλέσουν ακυβερνησία στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Χάριν συντοµίας χρόνου, θα αναφερθώ σε πολύ συγκεκριµένα
άρθρα, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινής γνώµης
και της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Είναι σε όλους γνωστό ότι η εφαρµογή της απλής αναλογικής
στις αυτοδιοικητικές εκλογές ανέδειξε δηµάρχους µε µειοψηφία
στο δηµοτικό συµβούλιο. Κατά την τότε κυβέρνηση, θα έπρεπε
ο δήµαρχος να βρίσκει τις απαιτούµενες κάθε φορά πλειοψηφίες
για να ψηφίζονται τα θέµατα που θα έρχονται στο δηµοτικό συµβούλιο. Ειλικρινά δεν γνωρίζω αν πρόκειται για αστοχία βασισµένη στις ιδεοληψίες των τότε κυβερνώντων ή για πολιτική
αφέλεια, τουλάχιστον.
Οι δήµοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποφέρουν από οικονοµική δυσπραγία και δίνουν καθηµερινό αγώνα επιβίωσης.
Μέσα σε αυτή την αγωνία θα έπρεπε κάθε φορά οι δήµαρχοι και
για κάθε απόφαση να ψάχνουν συγκυριακές πλειοψηφίες, προκειµένου να υπάρχει διαφάνεια κατά τους τότε νοµοθέτες.
Οποία υποκρισία, όµως! Το αντίθετο θα γινόταν. Κορµιά θα
έπεφταν στους δήµους! Αν δεν το καταλαβαίνετε, ρωτήστε τους
δηµάρχους να σας το πουν.
Για αυτόν τον λόγο, η Κυβέρνηση θεσπίζει τη δυνατότητα σύµπραξης των δηµοτικών και περιφερειακών παρατάξεων µε την
υποχρεωτική συµµετοχή της παράταξης του νεοεκλεγέντα δηµάρχου ή του περιφερειάρχη. Συνεπώς η παράταξη που έχει κερδίσει τις εκλογές θα µπορεί να εφαρµόσει το πρόγραµµά της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειπώθηκαν πάρα πολλά για το
πανεπιστηµιακό άσυλο. Από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου,
για το άσυλο των πανεπιστηµίων µιλούσαµε. Τι προστατεύει,
όµως, το άσυλο; Ποιους; Θεωρώ µια µικρή µειοψηφία, που εντός
των πανεπιστηµιακών χώρων τροµοκρατεί καθηγητές, φοιτητές
και διοικητικό προσωπικό, πολλές φορές µε βίαιες και παράνοµες πράξεις.
Και να πούµε ότι και αυτές οι µειοψηφίες πολλές φορές κατευθύνονται από δυνάµεις εκτός πανεπιστηµίων και υποστηρίζουν έκνοµες ενέργειες. Έχουµε δε φθάσει και σε τραγελαφικές
καταστάσεις, που οµάδες αναρχοαυτόνοµων έσπαγαν, έκαιγαν
και, όταν πλησίαζε η αστυνοµία, έµπαιναν στο πανεπιστήµιο και
ζητούσαν άσυλο. Αυτό λέγεται άσυλο; Σε ποια πολιτισµένη χώρα;
Σήµερα, λοιπόν, ζητούµε να µην υπάρχει πια φόβος εντός των
πανεπιστηµίων. Ζητούµε να ισχύσει ο νόµος, όπως ακριβώς
ισχύει σε κάθε δηµόσιο χώρο και όχι απλά να ισχύσει, αλλά -προσέξτε!- ζητούµε να εφαρµόζεται. Και είµαστε αποφασισµένοι να
εφαρµόσουµε τον νόµο και αν χρειαστεί να αντιµετωπίσουµε φαινόµενα παραβατικότητας και εγκληµατικότητας εντός αλλά και
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πέριξ των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. Και αυτό διότι απλώς θεωρούµε πως αυτά τα φαινόµενα δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης
σε ένα περιβάλλον που εξ ορισµού συστάθηκε για να διαπαιδαγωγήσει και να εµφυσήσει στη νέα γενιά υγιείς αρχές και υγιή
πρότυπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω πως το προτεινόµενο
σχέδιο νόµου βρίσκεται στην ορθή κατεύθυνση και κυρίως ανταποκρίνεται τάχιστα στα επείγοντα προβλήµατα της ελληνικής
κοινωνίας, όπως στον τοµέα της υγείας µε το άρθρο 72, που µειώνει κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες το επιτόκιο για τις οφειλές
προς τα ασφαλιστικά ταµεία, δηλαδή στο 3% από το 5%, όπως
επίσης στον τοµέα της υγείας µε το άρθρο 74 που έρχεται να
γκρεµίσει το στερεότυπο του ανάλγητου κράτους και να φανερώσει πως υπάρχει η δυνατότητα έµπρακτης βοήθειας προς
τους συνανθρώπους µας µε σοβαρά προβλήµατα υγείας. Διότι,
απαλλάσσοντας τους σοβαρά ασθενείς από την ταλαιπωρία της
ατελείωτης ουράς αναµονής και διευκολύνοντας τη διανοµή και
παραλαβή των φαρµάκων υψηλού κόστους για τους καρκινοπαθείς και για τους συνανθρώπους µας µε σκλήρυνση κατά πλάκας, θέτουµε έτσι τις βάσεις για ένα κράτος µε µεγαλύτερη
ευαισθησία και µε ταχύτερα κοινωνικά αντανακλαστικά.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από έναν
µήνα, στις 7 Ιουλίου, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έλαβε
από τον ελληνικό λαό µία ξεκάθαρη εντολή, να αλλάξουµε τα
κακώς κείµενα και να προχωρήσουµε µπροστά. Τιµώντας αυτή
τη λαϊκή εντολή, είµαστε υποχρεωµένοι να αλλάξουµε ρότα και
να προχωρήσουµε µε οργανωµένο σχέδιο, µε ξεκάθαρους νόµους και κανόνες. Αυτό ακριβώς κάνει το τρίτο κατά σειρά νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου
Μητσοτάκη, προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκουρολιάκος από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ο κ. Καλλιάνος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Σκουρολιάκο, είστε σε φόρµα, δεν θα µε φέρετε σε δύσκολη θέση!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις πρόσφατες
εκλογές ο ελληνικός λαός ψήφισε µε βάση τις υποσχέσεις και
τις επαγγελίες που του προσέφερε η Νέα Δηµοκρατία και της
έδωσε την ευκαιρία να κυβερνήσει. Στο λίγο αυτό διάστηµα που
µεσολάβησε, όµως, παρατηρεί κανείς πως σε µία σειρά από θέµατα η νέα Κυβέρνηση πράττει εντελώς τα αντίθετα από αυτά
που είχε υποσχεθεί. Αλλάζει τη θέση της σε εµβληµατικές για την
ίδια υποθέσεις.
Τι να υποθέσει κανείς βλέποντας τη µετεκλογική στάση της
στο θέµα της Συµφωνίας των Πρεσπών; Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του «ECONOMIST» διά του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας δήλωσε πως επιτεύχθηκε για καλό σκοπό και πως θα ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή. Τι συµβαίνει; Μετά τις
εκλογές η συµφωνία δεν είναι προδοτική; Και εµείς δεν είµαστε
«πηλιογούσηδες», όπως µας αποκαλούσατε, και προδότες; Αν
είναι έτσι, ή εµείς δεν είµαστε προδότες ή, αν ισχύουν αυτά που
λέγατε προεκλογικά, γίνατε και εσείς προδότες τώρα!
Και δεν είναι µόνον οι Πρέσπες. Είναι και ο Αρχηγός της Αστυνοµίας τη µοιραία, καταστροφική νύχτα στο Μάτι, για τον οποίο
ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά αναρωτιόταν πώς κοιµάται ήσυχος και έλεγε πως δεν µπορεί να εµπιστεύεται κανείς τέτοια στελέχη σε ενδεχόµενη νέα καταστροφή. Διορίστηκε µετεκλογικά
Γενικός Γραµµατέας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Το ίδιο κάνετε και µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Υποσχεθήκατε ένα κράτος που δεν θα είναι κοµµατικό, αλλά µε αυτό το
νοµοσχέδιο χτίζετε το κοµµατικό κράτος της Νέας Δηµοκρατίας,
κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά. Το έχετε κάνει πολλές φορές στο
παρελθόν και το έχετε κάνει πάντα µε επιτυχία.
Τρανό παράδειγµα τα άρθρα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισµού στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Το άρθρο 88 περιγράφει
τη σύνθεση του Δ.Σ. του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Απαλλοτριώσεων. Εδώ συµβαίνει κάτι πρωτοφανές. Για πρώτη
φορά στο διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΠΑ δεν συµµετέχει αρχαιολόγος. Ήρθε η κυρία Υπουργός εδώ και µας είπε «µα, έχει καταργηθεί εδώ και δώδεκα χρόνια».
Επειδή είναι σαρξ εκ της σαρκός του Υπουργείου, η κυρία
Υπουργός ξέρει πάρα πολύ καλά ότι επί δώδεκα χρόνια όλοι οι
Υπουργοί είχαν τιµήσει τους αρχαιολόγους και είχαν πάντα έναν
αρχαιολόγο τουλάχιστον στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων. Και
είναι και αρχαιολόγος απ’ ό,τι ξέρω η κυρία Υπουργός. Οι αρχαιολόγοι είναι η ραχοκοκαλιά του Υπουργείου Πολιτισµού.
Με τη συγκεκριµένη διάταξη καταργείται η γνώµη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, του ΚΑΣ, για τον διορισµό του
διοικητικού συµβουλίου. Αυτή την προϋπόθεση την τίµησαν όλοι
οι προηγούµενοι Υπουργοί Πολιτισµού, από όλα τα κόµµατα, από
όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν. Άλλη µία προσβολή στους
αρχαιολόγους! Γι’ αυτό, λοιπόν, έκανε η κυρία Υπουργός δήθεν
εφόδους την περασµένη εβδοµάδα; Για να µπορέσει να βάλει
τους αρχαιολόγους στον πάγο έτσι εύκολα;
Συνέβησαν πρωτόγνωρα πράγµατα. Το όνοµα της νέας Προέδρου του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων ανακοινώθηκε από το
Μέγαρο Μαξίµου, όχι από το Υπουργείο. Και εδώ έχουµε θέµα
µε την αλλοίωση του πολιτεύµατος. Οι Υπουργοί δεν είναι διεκπεραιωτές. Οι Υπουργοί παράγουν έργο και ελέγχονται από το
Κοινοβούλιο.
Στο προηγούµενο άρθρο, στο άρθρο 87 υπάρχει «λαβράκι».
Αλιεύουµε δύο θέσεις µετακλητών και δύο ειδικών συµβούλων
για την Πρόεδρο του ΤΑΠΑ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ δεν
υπήρχαν τέσσερις θέσεις τέτοιες δίπλα στον Πρόεδρο του ΤΑΠΑ
και από ό,τι ξέρω δεν συνηθίζεται σε τέτοιες δοµές. Μετά τις
στρατιές -τις εκατοντάδες- µετακλητών, λοιπόν, που οµολογήσετε για το Μέγαρο Μαξίµου, τους Υπουργούς κ.λπ., να λοιπόν
και τέσσερις άλλοι, που δεν τους είχε αντιληφθεί κανένας. Και
ποιος ξέρει πόσοι άλλοι κρύβονται σε άλλες περιπτώσεις.
Όµως η εγκαθίδρυση του κοµµατικού κράτους της Νέας Δηµοκρατίας στον πολιτισµό απογειώνεται µε το άρθρο 89. Ο διορισµός καλλιτεχνικών διευθυντών χωρίς καµµία υποχρέωση
διαβούλευσης, απευθείας από τον Υπουργό, ήταν κάτι που ζητούσε ο κόσµος του πολιτισµού επιµόνως να αλλάξει.
Αυτή την απαράδεκτη τακτική η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εργάστηκε ώστε να την αλλάξει, ψηφίζοντας τον ν.4369/2016 που θεσµοθετεί το Εθνικό Μητρώο Στελεχών. Έτσι, για πρώτη φορά στη
χώρα, προκηρύχθηκαν οι θέσεις των καλλιτεχνικών διευθυντών
στο Εθνικό Θέατρο, στο Ελληνικό Φεστιβάλ, στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης και στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ανοιχτά,
µε διαφάνεια και µε έλεγχο. Ο καθένας θα µπορούσε να ψάξει
τίνος κοµµατικό παιδί είναι αυτός που θα γινότανε διευθυντής.
Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνησή σας και καταργεί τον νόµο, όχι
εν τοις πράγµασι, µε µία υπουργική απόφαση δηλαδή, αλλά ουσιαστικά νοµοθετώντας αυτό το ντροπιαστικό για τη δηµοκρατία
και τον πολιτισµό άρθρο, το άρθρο 89.
Ανακαλεί η κυρία Υπουργός τις προκηρύξεις των θέσεων που
έχουν γίνει. Είπε πως ο νόµος καταργήθηκε. Μα, η κυρία Υπουργός πρώτα ανακάλεσε τις προκηρύξεις και µετά καταργήθηκε ο
νόµος. Τέτοια βιασύνη; Τέτοια τσαπατσουλιά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Νέα Δηµοκρατία δεν αποδέχεται ανοικτές διαδικασίες για
την πρόσληψη καλλιτεχνικών διευθυντών. Δεν την ενδιαφέρει η
διαφάνεια και το δικαίωµα όλων των πολιτών οι οποίοι θέλουν να
συµµετέχουν σε µια τέτοια διαδικασία, όπως αυτή της πρόσληψης ενός καλλιτεχνικού διευθυντή! Όχι, γι’ αυτά θα αποφασίσει
η Υπουργός, όπως τον παλιό καλό καιρό στο γραφείο της ή ό,τι
µας πει το Μαξίµου.
Θα ήθελα να ήξερα αν ο κ. Μητσοτάκης συµφωνεί. Εκφράζει
αυτό το άρθρο τις περί αρίστων εξαγγελίες του; Αν ναι, τότε αποκαλύφθηκε ότι έλεγε ψέµατα. Αν όχι, τότε πρέπει ο ίδιος ο Υπουργός να αποσύρει αυτό το κατάπτυστο άρθρο, το άρθρο 89.
Αγαπητοί κύριοι, το ποσοστό που πήρατε στις πρόσφατες
εκλογές δεν είναι λαϊκή επιταγή που σας επιτρέπει αντιδηµοκρατικές αυθαιρεσίες, σαν αυτές που επιβάλλουν τα επίµαχα άρθρα
που ανέφερα.
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Έγινε προηγουµένως κι ένα επεισόδιο. Αν νοµίζετε ότι το 40%
είναι µια προίκα που µπορείτε να τη δείχνετε και να λέτε «έχω το
40% και εσύ κάτσε κάτω και µη µιλάς», αυτό δεν δείχνει δηµοκρατική κουλτούρα, δεν δείχνει πολιτικούς οι οποίοι αισθάνονται
το τι γίνεται. Ο κόσµος κυλάει. Μπορεί το 40% να έχει γίνει 45%,
αλλά µπορεί να έχει γίνει και 35%. Δεν αξίζει σε κανέναν και δεν
ανήκει σε κανέναν. Ήταν η απόφαση εκείνης της στιγµής. Κι
όπως µας δίνουν την ψήφο τους, µπορούν να µας την πάρουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Τελείωσα, κύριε
Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Άρα να είστε σίγουροι, όµως, πως ο λαός, όπως λέει και ο ποιητής, τον λόγο ως ένας δικαστής στυγνός θα σας ζητήσει και
τότε κανένα κοµµατικό κράτος δεν θα µπορεί να σας σώσει, µα
κανένα!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Καλλιάνος από τη Νέα Δηµοκρατία και θα
ακολουθήσει ο κ. Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για πέντε ολόκληρα
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµα θυµάµαι τα λόγια του κ.
Τσίπρα το 2015, όταν απ’ αυτό εδώ το Βήµα έλεγε «σκοπεύουµε
να διαφοροποιηθούµε σε σχέση µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις του παρελθόντος και να κάνουµε ό,τι ακριβώς είχαµε πει
προεκλογικά».
Παρ’ όλα αυτά, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι εµείς σε αυτή την Αίθουσα, αλλά και όλοι
οι Έλληνες πολίτες, κόπηκαν συντάξεις, µειώθηκε το αφορολόγητο -θελήσατε να µειωθεί περαιτέρω-, κόπηκε το ΕΚΑΣ, παραδόθηκε η δηµόσια περιουσία για εκατό χρόνια, ήρθαν τα capital
controls που διέλυσαν επιχειρήσεις. Είχαµε αυτή την ανισορροπία στον κλάδο των επιχειρήσεων, αυξήθηκαν οι φόροι, είχαµε
το 6% υπέρ υγείας -αν θυµάστε καλά είχε ενοχλήσει τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ το πεντάευρο του Άδωνι Γεωργιάδη τότε,
παρ’ όλα αυτά τώρα οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα νοσοκοµεία
πληρώνουν το 6%, είτε πάνε είτε δεν πάνε, κάθε µήνα υπέρ
υγείας-, το 75% µε 80% χρειάστηκε να δίνει ένας επιχειρηµατίας
για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, µπήκαν πολλά λουκέτα,
ενώ ψηφίσατε, αν θυµάστε καλά, ακόµη και τις οµαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα.
Όλα αυτά δεν τα λέω γιατί θέλω απλά να σας θυµίσω τι φέρατε στους Έλληνες πολίτες, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Όλα αυτά τα λέω γιατί πραγµατικά κατανοώ την αµηχανία σας
και µέχρι έναν βαθµό µπορώ να καταλάβω πώς αισθάνεστε όταν
βλέπετε τον Πρωθυπουργό µιας χώρας -αυτή τη στιγµή τον κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη- να κάνει αυτά ακριβώς που είχε πει στο παρελθόν.
Μπορώ να καταλάβω πόσο άσχηµα και αµήχανα αισθάνεστε,
όταν βλέπετε από την πρώτη ηµέρα της διακυβέρνησης της
χώρας να γίνονται ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις και όταν βλέπετε
να γίνονται σωστά πράγµατα και ότι µπαίνει στ’ αυλάκι, όπως
λέµε, το νερό, ούτως ώστε να γίνουµε µια σοβαρή χώρα της Ευρώπης.
Η Νέα Δηµοκρατία επιθυµεί η χώρα µας να είναι µια σοβαρή
χώρα του δυτικού πολιτισµού. Η Νέα Δηµοκρατία επιθυµεί η
χώρα µας να είναι µια χώρα που να ανήκει στον σκληρό πυρήνα
της Ευρώπης. Κάνουµε πράγµατα τα οποία θεωρούµε λογικά και
νοµίζω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν πλέον καταλάβει ότι
µπήκαµε πάρα πολύ γρήγορα στη διαδικασία να µπορέσουµε να
ανακουφίσουµε τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών, αλλά και να κάνουµε µεταρρυθµίσεις που θα φέρουν καλύτερες µέρες στον
τόπο µας.
Ψηφίσατε, όταν ήσασταν κυβέρνηση, αγαπητοί συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, τον ν.4485/2017, που προέβλεπε -για να γυρίσουµε και
λίγο στο θέµα του ασύλου- ότι η επέµβαση δηµόσιας δύναµης σε
χώρους των ελληνικών πανεπιστηµίων επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακουργηµάτων καθώς και εγκληµάτων κατά
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της ζωής.
Εποµένως εσείς οι ίδιοι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπατε αυτεπάγγελτη επέµβαση, δεχόµενοι ότι το πανεπιστήµιο δεν είναι
χώρος παρανοµιών. Όλα τα υπόλοιπα κόµµατα τότε -σας γυρνάω λίγο πίσω και πάµε σε µια λεπτοµέρεια η οποία έχει την
ουσία της και τη σηµασία της- ψήφισαν «όχι» επί του συνόλου,
ενώ επί της αρχής για το άρθρο 3 που αφορούσε στο άσυλο,
αλλά και για άλλα άρθρα, διεξήχθη ονοµαστική ψηφοφορία, µετά
από αίτηµα των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι συγκεκριµένες πληροφορίες που µπορεί να µην τις θυµάστε, όµως
οφείλω να σας τις θυµίσω για να ξέρετε.
Γιατί το λέω αυτό; Για να πω ότι η Νέα Δηµοκρατία διατηρεί
την ίδια στάση στο παρελθόν, τώρα και στο µέλλον, σε σχέση µε
αυτά που έχουµε πει κατά τους προηγούµενους µήνες.
Άρα, λοιπόν, θέλω να καταλάβετε πως ό,τι λέγαµε για το
άσυλο συνεχίζουµε να το λέµε και θα συνεχίζουµε να το λέµε
κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης διακυβέρνησης.
Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, είναι το µόνο κόµµα που από τον
Νοέµβριο του 2018 στο πρόγραµµά της, στην ιστοσελίδα της
www.nd.gr, είχε ακριβώς παρουσιάσει το πρόγραµµα της παιδείας, που έλεγε συγκεκριµένα και χαρακτηριστικά τα εξής. Εδώ
είναι το πρόγραµµα της παιδείας της Νέας Δηµοκρατίας από τον
Νοέµβριο του 2018, για να καταλάβετε ότι ό,τι λέγαµε θα συνεχίσουµε να το λέµε και θα το κάνουµε πράξη, διότι γι’ αυτούς
τους λόγους µας ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες.
Πάµε, λοιπόν, εδώ πέρα. Λέµε: «Κατάργηση του ασύλου. Ουσιαστική κατοχύρωση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας στην έρευνα
και τη διδασκαλία, αλλά και ουσιαστική αντιµετώπιση φαινοµένων βίας και ανοµίας. Αυτεπάγγελτη επέµβαση των δηµοσίων
αρχών για όλες τις αξιόποινες πράξεις που λαµβάνουν χώρα στα
ιδρύµατα.».
Για αυτά µας ψήφισαν, αγαπητοί κύριοι, οι Έλληνες πολίτες.
Δεν είµαστε αιθεροβάµονες. Δεν λέµε ότι πήραµε το 40% και
τώρα εµείς θα είµαστε οι καλύτεροι από όλους κ.λπ., αλλά τουλάχιστον για αυτά µας ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες, για να κάνουµε πράξη αυτά που λέγαµε όχι µόνο το 2018, αλλά και πολύ
νωρίτερα.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Καλλιάνος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πρόγραµµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα θα σας παρουσιάσω πάρα πολύ γρήγορα µια προσωπική
εµπειρία σε ό,τι αφορά στο άσυλο, γιατί θέλω να παραµείνω στο
συγκεκριµένο ζήτηµα και άρθρο. Ως καθηγητής Μαθηµατικών
και απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Πατρών, είναι ένα θέµα το
οποίο και εµένα προσωπικά µε απασχολεί πάρα πολύ και µε ευαισθητοποιεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό µε ένα λεπτό. Παρακαλώ
για λίγο την ανοχή σας.
Το 1997 - 1998 πέρασα στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών. Όταν έφτιαχνα τις βαλίτσες µου για να πάω
στην Πάτρα -γιατί µένουµε εδώ, στην Αθήνα-, ήρθαν οι γονείς
µου και µου είπαν: «Αγόρι µου, από εδώ και στη συνέχεια, η τύχη
είναι στη µεριά σου. Εσύ θα µπορέσεις να διαγράψεις το µέλλον
σου. Θέλουµε να είσαι καλός φοιτητής. Δεν έχουµε κάποια µηχανή η οποία να κόβει χρήµατα. Είµαστε δύο δηµόσιοι υπάλληλοι. Προσπάθησε και εσύ να τελειώνεις στην ώρα σου, να
διαβάζεις, να είσαι σωστός στις υποχρεώσεις σου, ούτως ώστε
µετά από τέσσερα χρόνια να γυρίσεις, να ξεκινήσεις και εσύ να
ψάξεις µια δουλειά η οποία θα σε ενδιαφέρει.».
Τελείωσα στα τέσσερα χρόνια, συνέχισα, έκανα δύο χρόνια
ακόµη µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο των Πατρών
στα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά.
Θέλω να πω ότι ουδέποτε µε απασχόλησε, αγαπητοί φίλοι, ή
µάλλον -για να χρησιµοποιήσω µια πιο σωστή έκφραση- µπήκα
στη διαδικασία να σκεφθώ αν γίνει µια κακουργηµατική πράξη
στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας τότε. Για να πω την αλήθεια, ήταν
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ένα πολύ καλό πανεπιστήµιο, υπό την έννοια ότι δεν είχαµε τέτοιες πράξεις κατά τη διάρκεια των έξι ετών που σπούδασα εκεί.
Όµως, δεν µπήκα στη διαδικασία να σκεφθώ ποτέ σε περίπτωση
που γίνει µια τέτοια πράξη αν επέµβει η αστυνοµία. Προφανώς
και ήθελα να επέµβει η αστυνοµία, για να αποκαταστήσει την
τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτάκι.
Εµένα αυτό που µε ενδιέφερε προσωπικά ήταν να σπουδάζω,
να είµαι σωστός στις υποχρεώσεις µου, να µην πληρώνουν οι γονείς για τα επόµενα δεκαπέντε χρόνια, να είµαι αιώνιος φοιτητής,
να µην κάνω καταλήψεις χωρίς λόγο.
Αυτό που προσπάθησα να κάνω και ως Πρόεδρος της ΔΑΠ
Μαθηµατικού των φοιτητών τότε -γιατί ασχολήθηκα και µε τα
κοινά- ήταν όχι να κάνω καταλήψεις ούτε να καίω τα κτήρια και
να σπάω και να γράφω µε σπρέι στους τοίχους και να καταχρώµαι τη δηµόσια περιουσία. Αυτό που µε απασχόλησε ήταν να
έχουµε καλύτερες βιβλιοθήκες, να έχουµε καλύτερα συγγράµµατα, να γίνεται καλύτερο µάθηµα από τους καθηγητές.
Αυτό, λοιπόν, είναι το θέµα µας και απορώ για ποιον λόγο στον
ΣΥΡΙΖΑ -και τελειώνω µε αυτή την πρόταση- κόπτονται τόσο πολύ
για το ότι θα µπορούµε από εδώ και πέρα να ελέγχουµε καλύτερα την κατάσταση, µε ποια έννοια; Τα πανεπιστήµια να ανήκουν στους φοιτητές τους, στους καθηγητές τους και στους
δηµοσίους υπαλλήλους και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν
να κάνουν χρήση ηρωίνης εκεί µέσα, όχι σε ανθρώπους οι οποίοι
θέλουν να καταστρέψουν τη δηµόσια περιουσία και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν βιασµούς και κλοπές. Είναι
απλά τα πράγµατα. Γι’ αυτό µας ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ.
Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής. Να ετοιµάζεται και ο κ. Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, νοµίζαµε ότι η γνωστή πρακτική που εφαρµόστηκε
επί προηγούµενης κυβέρνησης θα καταργούνταν µε τις εκλογές
που έγιναν, αλλά τα πρώτα νοµοθετικά δείγµατα της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας δυστυχώς δείχνουν το αντίθετο.
Σήµερα συζητάµε ένα πολυνοµοσχέδιο που κατατέθηκε µε τη
διαδικασία του επείγοντος, ένα νοµοσχέδιο που ήταν στη διαβούλευση για τρεις ηµέρες, µε εβδοµήντα τέσσερα άρθρα και
τελικά κατατέθηκε µε εκατόν οκτώ άρθρα. Αν αυτή η πρακτική
είναι καλή νοµοθέτηση, κύριε Υπουργέ, τότε τίθεται ένα ζήτηµα.
Αν επίσης, αυτή η πρακτική δεν είναι αντιθεσµική, πέστε µου τι
άλλο είναι.
Ένα µεγάλο µέρος του νοµοσχεδίου υποτίθεται ότι έρχεται να
αντιµετωπίσει τα αδιέξοδα της διακυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση που προκλήθηκαν µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Πράγµατι,
ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» αποτέλεσε µία από τις ψευδεπίγραφες µεταρρυθµίσεις της προηγούµενης κυβέρνησης. Βασικά, µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» επανέλαβε, στην πιο ακραία εκδοχή, τον γνωστό
πολιτικό καιροσκοπισµό. Για αυτό και σχεδίασε, µεθόδευσε και
επέβαλε τη θεσµοθέτηση -µε τον τρόπο που την επέβαλε- της
απλής αναλογικής και επιχείρησε τον κατακερµατισµό των δυνάµεων της αυτοδιοίκησης αδιαφορώντας αν το νοµοθέτηµα θα
επέφερε ακυβερνησία στις περιφέρειες και στους δήµους.
Εµείς, το Κίνηµα Αλλαγής, είχαµε προειδοποιήσει και είχαµε
προβλέψει και µε πλήρη λεπτοµέρεια όλα όσα έγιναν και γίνονται. Εξάλλου προτείναµε συγκεκριµένες διορθώσεις και αγωνιστήκαµε σε όλα τα επίπεδα να αποτρέψουµε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»,
πριν ψηφιστεί.
Και το κάναµε αυτό γιατί η σχέση του ΠΑΣΟΚ µε την αυτοδιοίκηση είναι γνωστή. Τα επιτεύγµατα της αποκέντρωσης έχουν το
δικό µας αποτύπωµα. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είναι αυτές
που έδωσαν ζωή και ανάσα στην αυτοδιοίκηση, στον θεσµό αυτό,
αποκτώντας ουσιαστικές αρµοδιότητες και πόρους και έκαναν
πράξη τον θεσµό της αιρετής νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και
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της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης, δίνοντας έτσι την
απαιτούµενη πολιτική υπόσταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο
εσείς, δυστυχώς, µε την προσθήκη της σύµπραξης στο σύστηµα
διακυβέρνησης των ΟΤΑ, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 1, δεν
διασφαλίζετε την κυβερνησιµότητα. Η σύµπραξη αποτελεί υποθετικό σενάριο. Σε άλλους δήµους θα γίνει και σε άλλους όχι.
Διαφωνούµε µε την προσέγγισή σας εξαρχής, γιατί το σχέδιο
νόµου δεν ασχολείται µε το πώς θα λειτουργήσουν οι δήµοι
στους οποίους δεν θα υπογραφεί η σύµπραξη. Η διαφωνία µας
είναι ουσιαστική και οι θεσµικές ακροβασίες δεν αποτελούν λύσεις.
Ο συντάκτης του νοµοσχεδίου προφανώς αδυνατεί να προσαρµόσει την αντίληψή του για τη διακυβέρνηση των ΟΤΑ σε
σχήµατα και κανόνες που ξεφεύγουν από το µοντέλο που ίσχυε
πριν από τον ν.4555/2018. Όταν δε βρίσκεται µπροστά στο γεγονός της µη ευρείας πλειοψηφίας του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη στο συµβούλιο, δεν µπορεί να σκεφτεί διαφορετικά από
το να την κατασκευάσει εκ των υστέρων µε αυστηρές διοικητικού
τύπου διαδικασίες. Η πράξη, όµως, θα δείξει ότι οι επιλογές είναι
ατυχείς και απρόσφορες.
Και εξηγώ ότι οι διατάξεις του ν.4555/2018 ρύθµιζαν το δικαίωµα της συνένωσης παρατάξεων και το δικαίωµα αυτό δεν
ήταν ασφαλώς συνέπεια της απλής αναλογικής, αλλά ήταν δικαίωµα κάθε πολιτικής ένωσης προσώπων να αποφασίσει τη συνένωση ή τη διάσπασή της και θεµελιώνεται στην ελεύθερη
βούληση των πολιτών.
Προβλέπεται απόφαση παρατάξεων η οποία λαµβάνεται µε έγγραφη δήλωση της πλειοψηφίας των µελών τους, λαµβάνεται
άπαξ και δεν ανακαλείται. Δεν πιστεύω, κύριοι Υπουργοί, ο συντάκτης να µην είχε γνώση των δεδοµένων της αυτοδιοίκησης.
Δεν πιστεύω να µη γνωρίζει ότι κάθε δήλωση βουλήσεως µπορεί
να ανακληθεί, όταν µεταβληθούν τα δεδοµένα που οδήγησαν σε
αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λογικό και θεµιτό η αναγκαία συνεργασία των παρατάξεων να βασίζεται σε προγραµµατική συµφωνία και συνακόλουθα τη συµµετοχή στην κατανοµή
των ρόλων. Αυτό προϋποθέτει διαβούλευση και συνεργασία συγκροτηµένων παρατάξεων, στις οποίες τόσο τα µέλη όσο και ο
επικεφαλής αναγνωρίζουν τις απέχθειες του συστήµατος διακυβέρνησης. Ο ρόλος, µάλιστα, των επικεφαλής υποψηφίων δηµάρχων και περιφερειαρχών είναι σηµαντικός για τη λειτουργία
των παρατάξεων.
Αυτές οι υγιείς συνεργασίες είναι όντως εύλογη και θεµιτή συνέπεια της µη απόλυτης και ευρείας πλειοψηφίας του δηµάρχου
ή του περιφερειάρχη στο συµβούλιο και αναπόφευκτα θα επιχειρηθούν στην πράξη, ακόµα και µετά την απόδοση ευρείας πλειοψηφίας στις επιτροπές και στις διοικήσεις νοµικών προσώπων,
γιατί κανείς δεν µπορεί να υποβαθµίσει τον ρόλο των συµβουλίων
στο σύστηµα διακυβέρνησης των δήµων και των περιφερειών.
Δεν µπορείτε στη λογική που προϋπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσετε µε έναν αυταρχικό συγκεντρωτισµό, όπως είναι η συγκεκριµένη περίπτωση.
Ως Κίνηµα Αλλαγής θεωρούµε ότι η παραγωγική, οικονοµική,
αναπτυξιακή και θεσµική υστέρηση της χώρας καθιστά αναγκαία
τη διαµόρφωση νέων σχέσεων της κεντρικής διοίκησης και της
αυτοδιοίκησης. Γι’ αυτό εµείς υποστηρίζαµε ότι είναι απαραίτητο
να εκσυγχρονίσουµε, να µεταρρυθµίσουµε και να αποκεντρώσουµε την υπάρχουσα κεντρική διοίκηση, υπερβαίνοντας τις
όποιες αγκυλώσεις και αναχρονιστικές δοµές διαθέτει. Απαιτούνται βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις σ’ όλα τα
επίπεδα της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, διαφορετικά θα
ανακυκλώνουµε τα αδιέξοδά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τη ρύθµιση του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη µείωση
του ετήσιου επιτοκίου επιβάρυνσης βασικής οφειλής προς τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 5% που ισχύει σήµερα στο
3%, υπογραµµίζω ότι το επιτόκιο 3% θα πρέπει να επεκταθεί σ’
όλες τις ρυθµίσεις για ληξιπρόθεσµες οφειλές, σ’ όλες τις ρυθµίσεις που είναι σε ισχύ µε υψηλότερα επιτόκια, δηλαδή και
στους δήµους και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στα
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νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του κράτους, στην Αγροτική
Τράπεζα υπό εκκαθάριση, στις ρυθµίσεις που έχουν γίνει µε τον
εξωδικαστικό συµβιβασµό, που δεν ισχύει το µειωµένο επιτόκιο.
Όλα αυτά βασανίζουν τον κόσµο! Διαφορετικά, αφ’ ενός δεν καλύπτονται οι ανάγκες που έχουν διαµορφωθεί και, αφ’ ετέρου,
αδικούνται όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενες ρυθµίσεις τις
οποίες τηρούν, παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, αφού
δεν έχει αλλάξει η δύσκολη οικονοµική κατάσταση.
Θα πω δύο λόγια για το άσυλο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το Κίνηµα Αλλαγής έχει µια σαφή θέση: Είµαστε υπέρ της κατάργησης της ανοµίας. Υπάρχει και ισχύει το νοµοθετικό πλαίσιο
από το 2011. Το πρόβληµα είναι ότι τόσο η Κυβέρνηση όσο και
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αντιµετωπίζουν το άσυλο αποκλειστικά και µόνο υπό το πρίσµα της πολιτικής σκοπιµότητας. Η µεν
Κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε µια συστηµατική εµµονική δαιµονοποίηση και συκοφάντηση του ασύλου, φορτώνοντας σε αυτό όλα
τα προβλήµατα που κατατρύχουν τα πανεπιστήµια. Η δε Αξιωµατική Αντιπολίτευση οχυρώνεται µε πάθος πίσω από τις ατυχείς
νοµοθετικές ρυθµίσεις της, εθελοτυφλώντας και πετώντας την
µπάλα στην εξέδρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύουµε ότι το θέµα του ασύλου επιβάλλει ξεκάθαρες και
λιτές διατυπώσεις, για να µπορεί να παράγει τη µεγαλύτερη
ελευθερία. Η παράδοση του πανεπιστηµιακού ασύλου µε τη
σειρά της είναι ταυτόσηµη σχεδόν µε την έννοια του πανεπιστηµίου και µε αυτή την έννοια είµαστε υποχρεωµένοι να προστατεύσουµε το άσυλο. Αυτό κάνουµε µε την πρότασή µας, όπως
σαφέστατα η Πρόεδρος διατύπωσε πριν από λίγες ώρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην εκµεταλλεύεστε
την καλοσύνη µου. Σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγοντας θα πω ότι ο αείµνηστος καθηγητής Ιωάννης Μανωλεδάκης το 2010 σε µια συνέντευξη που είχε δώσει και είχε
µιλήσει σχετικά µε το άσυλο έλεγε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε ξεπεράσει κατά
πολύ τον χρόνο σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Έλεγε, λοιπόν: «Αν είχαν από την αρχή εφαρµόσει τον νόµο,
δεν θα είχαµε πρόβληµα. Γιατί ο νόµος είναι σαφής: εάν είναι κακούργηµα αυτόφωρο -και κακούργηµα είναι η κατασκευή βοµβών, µολότοφ, η διακίνηση ναρκωτικών, η βιαιοπραγία, τα
εγκλήµατα κατά της ζωής- µπαίνει η αστυνοµία χωρίς να ζητήσει
άδεια από κανέναν. Αλλά αυτό που θεωρούν µερικοί ότι αν καταργηθεί τελείως το άσυλο θα γίνουν όλα ωραία, είναι µια µεγάλη ανοησία.». Αυτά τα είχε πει το 2010 ο Ιωάννης
Μανωλεδάκης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και στη
συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα καταφέρατε
και πήγαµε τον χρόνο στα επτά µε οκτώ λεπτά. Σας παρακαλώ
να µένουµε στα έξι λεπτά. Αυτό που θέλετε να πείτε, µπορείτε
να το πείτε και σε έξι λεπτά.
Ορίστε, κύριε Αµανατίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Προεκλογικά έλεγα στους πολίτες
του Νοµού Κοζάνης: «Δώστε µου δύναµη για να µπορώ να σας
υπηρετήσω, να είµαι χρήσιµος.». Σήµερα τους ευχαριστώ.
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, που βρίσκεστε αυτή τη στιγµή στην Αίθουσα, η αποτελεσµατική, λειτουργική και χρήσιµη νοµοθέτηση
αποτελεί ρόλο του Εθνικού Κοινοβουλίου, ενώ η αρχή της συνεχούς βελτίωσης θα πρέπει να τη χαρακτηρίζει, µε έµφαση στις
προληπτικές ενέργειες που επιτελούν τον σκοπό του νοµοθέτη
και καθιστούν τη νοµοθέτηση λειτουργικότερη. Αυτόν τον στόχο
έρχεται να καλύψει το παρόν πολυνοµοσχέδιο, ενώ περιλαµβάνει
και ρυθµίσεις που εφαρµόζουν για πρώτη φορά το κυβερνητικό
πρόγραµµα.
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Μας ενδιαφέρει τελικά η συνεχής βελτίωση, βήµα-βήµα, και
όχι η αρνητική κριτική που γίνεται πάντα απολογιστικά, που µετράει χαµένες δυνατότητες και ευκαιρίες που θα µπορούσαν να
προληφθούν. Άλλωστε, η αυτοδιοικητική περίοδος δεν θα κριθεί
από το αν εφαρµόστηκαν οι προβλέψεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», αλλά
αν στη διάρκειά της λήφθηκαν σωστές και παραγωγικές αποφάσεις προς όφελος των πολιτών, αν προωθήθηκε αποτελεσµατικά
η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και τελικά αν η χώρα έκανε
βήµατα µπροστά, σε ένα περιβάλλον που θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς.
Η επίκληση, λοιπόν, της ανάγκης κυβερνησιµότητας αποτελεί
υπεύθυνη στάση και η ανάγκη ρυθµίσεων που το παρόν νοµοσχέδιο προωθεί αποτελεί βασική ενέργεια, που εστιάζει στο αποτέλεσµα, από το οποίο, άλλωστε, κρίνονται οι θεσµοί και οι
πρωτοβουλίες.
Στο ερώτηµα «απελευθέρωση των δυνάµεων και ευθύς εξαρχής προγραµµατική συνεργασία - σύµπραξη -άρθρο 1- ή διαπραγµάτευση για ανάληψη ρόλων για τη διακυβέρνηση των
περιοχών ευθύνης» η απάντηση είναι µονοσήµαντη. Το πρώτο δίληµµα είναι η επιλογή, που άλλωστε θα κριθεί από το αποτέλεσµα, δηλαδή από την ανάδειξη των ευκαιριών και την
αντιµετώπιση των δυσχερειών. Αυτή τη στόχευση εξυπηρετεί και
η προτεινόµενη Οικονοµική Επιτροπή, καθώς και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε βάση τις αρµοδιότητες που θα έχουν.
Οι λοιπές ρυθµίσεις, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, διευθετούν ισχύουσες προβλέψεις και τις καθιστούν πιο λειτουργικές. Παρακαλώ στο σηµείο αυτό να εξεταστεί στο πλαίσιο
της ρύθµισης του ΥΠΕΣ η περίπτωση έτσι ώστε η ρύθµιση του
άρθρου 14 -την οποία συζητήσαµε, κύριε Υπουργέ- να µην
αφορά µόνο τις ειδικές κατηγορίες, αλλά κάθε πολίτη που για
σηµαντικό λόγο αλλάζει κάποια από τις ιδιότητες που είχε κατά
την υποβολή της αίτησής του µέχρι την ηµεροµηνία διορισµού.
Άλλωστε η αιτιολογική έκθεση κινείται στο πλαίσιο αυτό και εξυπηρετεί την πρόταση που σας υποβάλλω.
Σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι
ρυθµίσεις που για πρώτη φορά εισάγονται είναι πλήρεις και δηµιουργούν µια δοµή εστιασµένη στο αποτέλεσµα, µε χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Η ενίσχυση της ιστορικής µνήµης και η
επιδεκτικότητα συνεχούς βελτίωσης καθιστούν τις ρυθµίσεις
πραγµατική τοµή και τη νέα δοµή αναπόσπαστο εργαλείο για
φυγή στο µέλλον.
Βέβαια, όταν µια τέτοια στρατηγική ξεδιπλώνεται τις τρεις
πρώτες εβδοµάδες της Κυβέρνησης, γίνεται αντιληπτό ότι έχει
εµποτίσει το σύνολο του κυβερνητικού µηχανισµού και αποτελεί
στρατηγική επιλογή. Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν ολιγωρίες του παρελθόντος και τελικά θα προκύψουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονοµία, στη δηµόσια διοίκηση, στο
περιβάλλον και στην κοινωνία.
Σε ό,τι αφορά στις ρυθµίσεις του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και ειδικότερα στο άρθρο 64, που αφορά τις ακαδηµαϊκές ελευθερίες και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του
ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, που συγκέντρωσε και την προσοχή
όλων, αντικειµενικά οι προβλέψεις του είναι αυτονόητες. Πρώτον, προστατεύεται το αυτοδιοίκητο, δεύτερον, προστατεύονται
τα ΑΕΙ έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να καταλύσει ή να περιορίσει την ακαδηµαϊκή ελευθερία ή την ελεύθερη έκφραση και,
τρίτον, περιλαµβάνεται θετική πρόβλεψη, που αφορά σε επέµβαση µόνον λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η ρύθµιση για τη µείωση του επιτοκίου επιβάρυνσης των ρυθµισµένων οφειλών προς τους φορείς
κοινωνικής ασφάλειας θα δώσει άλλη µια ανάσα στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά και θα συµβάλει στη βιωσιµότητά τους
και επιπλέον στην αξιοπιστία τους: εκατόν είκοσι δόσεις, τρεις
ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερα.
Οι προβλέψεις για τη διανοµή φαρµάκων υψηλού κόστους
απευθείας στον ασφαλισµένο -το τονίζουµε, άρθρο 74- και οι
προβλέψεις για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των νοσοκοµείων είναι και αυτές ουσιαστικές.
Η προστασία του πολίτη θα πρέπει να είναι πολύπλευρη, όπως
και της δηµόσιας και δηµοτικής περιουσίας. Ένα συντονιστικό
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όργανο πολιτικής προστασίας θα συνδέσει δυνάµεις και µέσα
και θα δράσει συµπληρωµατικά και θα βελτιστοποιήσει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Πριν κλείσω, θα ήθελα από τη θέση αυτή και µε αιτία τα θέµατα του Υπουργείου Υγείας να διατυπώσω µία σκέψη, την οποία
θα υποβάλω και προς τον κύριο Υπουργό όταν τον συναντήσω.
Η συνταγογράφηση εξετάσεων για ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις να µην έχει τον χρονικό περιορισµό του ενός µήνα που θέλει
το σύστηµα. Οι λόγοι είναι κατανοητοί, επίσης.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις και οι σχεδιασµοί έχουν την αξία που τους δίνουµε κατά την
εφαρµογή τους. Η κριτική είναι το ζητούµενο. Πιο σηµαντικό,
όµως, είναι η δυνατότητα της Κυβέρνησης να κριθεί για αυτά που
πιστεύει και όχι για αυτά που βρήκε και θα πρέπει να εφαρµόσει,
αν και διαφωνεί.
Οι ρυθµίσεις που ανέφερα έρχονται να λύσουν προβλήµατα
και να δώσουν προοπτική γι’ αυτό και τις εγκρίνω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά. Σας
ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γκιόλας από τον ΣΥΡΙΖΑ και συνέχεια ο κ.
Μπιάγκης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε και κύριοι συνάδελφοι, µε την τοποθέτησή
µου θα αναφερθώ στις ρυθµίσεις που αφορούν στους ΟΤΑ Α’ και
Β’ βαθµού, οι οποίες τίθενται από την πλειοψηφία, υποτίθεται,
για να αποτραπούν φαινόµενα αδυναµίας διοίκησης και ακυβερνησίας αυτών εξαιτίας της εφαρµογής του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», που
καθιέρωσε το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής.
Οι δυσλειτουργίες, βέβαια, εικάζεται από την κυβερνητική
πλευρά ότι θα αναφανούν, χωρίς όµως να έχει δοθεί η δυνατότητα της δοκιµασίας στην πράξη των προνοιών του δηµοκρατικότερου συστήµατος εκλογής των οργάνων των ΟΤΑ.
Δυστυχώς, η προβολή της αδυναµίας διακυβέρνησης οφείλεται στο ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν είναι σε θέση
να κατανοήσει τον δηµοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων µέσα
από ένα ανοιχτό, ισότιµο και δηµιουργικό διάλογο παρατάξεων
και πολιτικών. Αντίθετα αντιλαµβάνεται την τοπική αυτοδιοίκηση
ως προνοµιακό πεδίο για την επιβολή της µοναδικής κυρίαρχης
και ίσως ανεξέλεγκτης θέσης του πρωταγωνιστή του παιχνιδιού,
δηλαδή του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη.
Απορρίπτουν, εποµένως τη διαδικασία της γνήσιας, ανοιχτής
και ζωντανής ανταλλαγής απόψεων µε ζητούµενο την αλληλοκατανόηση και τη σύνθεση, που θα παραγάγει τις βέλτιστες αποφάσεις για τη διακυβέρνηση του συγκεκριµένου οργανισµού.
Προτού, όµως, παραθέσω τα επιχειρήµατα για τη στήριξη των
επιλογών του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», που καλό είναι να τα επαναλαµβάνουµε, οφείλω να επαναφέρω το θέµα της αντισυνταγµατικότητας των διατάξεων του κρινόµενου νοµοσχεδίου. Λίγους µήνες
µετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές στις 26 Μαΐου και λίγες ηµέρες
προ της εγκατάστασης των νέων δηµοτικών και περιφερειακών
αρχών, η Κυβέρνηση αποπειράται να µεταβάλει τον τρόπο συγκρότησης και διοίκησης των ΟΤΑ. Φαλκιδεύεται έτσι και αλλοιώνεται βάναυσα η επιλογή στην οποία προέβησαν οι πολίτες που
γνώριζαν και εξέλαβαν ως δεδοµένα τα αποτελέσµατα της εκλογής τους, όπως διαγράφονταν από τις διατάξεις του νόµου που
εφάρµοσε την απλή αναλογική.
Η εκ των υστέρων νοµοθέτηση και αφού εν τω µεταξύ είχε
γίνει η επιλογή και κατάταξη των παρατάξεων, αλλά και η επιλογή ακόµη των εκλεγέντων συµβούλων, από την πρώτη άλλωστε Κυριακή, διαµορφώνουν διαφορετικά από τον ισχύοντα
τρόπο τη συνάρθρωση των διοικήσεων των οργάνων των ΟΤΑ.
Πέραν όµως αυτών, οφείλουµε να αναλύσουµε και να ξανασκεφτούµε το ανεφάρµοστο στην πράξη της απλής αναλογικής,
όπως ακούγεται από τα χείλη των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας. Το σύστηµα της απλής αναλογικής αποτυπώνει τη γνήσια και αληθή βούληση των ψηφοφόρων. Η ψήφος των πολιτών
είναι ισότιµη και εκπροσωπείται απολύτως αναλογικά στη συγκρότηση του συµβουλίου του οργάνου.
Σε αντίκρουση σε όσα αντίθετα επιχειρήµατα προβάλλονται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για τη µη εξασφάλιση κυβερνησιµότητας, αλλά πρόκληση αδιεξόδων στη διοίκηση των ΟΤΑ, οφείλω να παραθέσω και τα εξής:
Οι πλείστες αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων, σε ποσοστό άνω του 85% περίπου, λαµβάνονται οµόφωνα. Το σύστηµα
εξασφαλίζει τον τρόπο λήψης οριστικής απόφασης. Πώς; Μάλιστα, ως άριστο το σύστηµα της απλής αναλογικής δεν αφήνει
περιθώρια µη κυβερνησιµότητας και αδιεξόδων, όπως εσείς διατείνεστε, αφού στις διατάξεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» έχει µε ακρίβεια
και πληρότητα οριστεί ο τρόπος ψήφισης των ουσιωδών για την
τοπική αυτοδιοίκηση αποφάσεων, όπως χαρακτηριστικά ο προϋπολογισµός, το τεχνικό πρόγραµµα.
Στο σύστηµα, λοιπόν, αυτό ο δήµαρχος δεν είναι ο απόλυτος
κυρίαρχος. Δεν είναι το µοναδικό όργανο εξουσίας του δήµου.
Ο λαός τον επιλέγει την πρώτη Κυριακή µε απόλυτη πλειοψηφία
και εγκρίνει το πρόγραµµα της παράταξής του. Tη δεύτερη όµως
Κυριακή, όταν δεν έχει εκλεγεί µε το 50%+1, ο λαός επιλέγει τον
λιγότερο κακό. Δεν τυγχάνει, δηλαδή, της πλήρους αποδοχής
του. Πρόσθετα, η τεχνική της τεχνητής συγκόλλησης δυο ή περισσότερων παρατάξεων πάσχει για τον αντιδηµοκρατικό χαρακτήρα της και για πλείστους όσους λόγους.
Πρώτον, δεν εξασφαλίζεται η αρραγής ενότητα, κάτι που δεν
συνέβαινε εν πολλοίς και µε το προηγούµενο σύστηµα της εξασφάλισης των 3/5 των συµβουλίων. Πολλώ δε µάλλον µε τη συγκόλληση δυο παρατάξεων, που πρέπει στο όνοµα της
δηµοκρατίας να έχουν λάβει απόφαση για τη συνένωση. Οι ενδεχόµενοι µη ψηφίσαντες από τη µια ή την άλλη παράταξη πώς
θα πειθαρχήσουν; Αν καταψηφίσουν, δεν θα εγείρεται θέµα πειθαναγκασµού και δεν θα πρέπει να τεθούν εκποδών από την παράταξή τους; Άρα διάρρηξη της τεχνητής πλειοψηφίας.
Συµπιέζονται συνεπώς µέχρι ίσως εξαφάνισης της διαφορετικότητας της κάθε παράταξης. Το αντίδοτο; Η διάφανη συνεργασία
των παρατάξεων σε προγραµµατική βάση ανοιχτά και σε γνώση
και επιλογή των δηµοτών.
Με το πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» έχουν τεθεί οι προϋποθέσεις
για να έχουµε ευτυχή κατάληξη µε επανειληµµένες πλειοψηφίες
στην τελική και µεταξύ των δυο επικρατέστερων. Συνεπώς δεν
έχουµε ακυβερνησία. Κανένα αδιέξοδο και καµµία παραγνώριση
του εκτελεστικού χαρακτήρα του οργάνου του δηµάρχου και
καµµία σύγχυση µε τον βουλευόµενο χαρακτήρα του δηµοτικού
συµβουλίου.
Με τις διατάξεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε ακόµα µια τοµή, την ενδοδηµοτική αποκέντρωση. Πιο συγκεκριµένα έδωσε αποφασιστικές αρµοδιότητες στις τοπικές
κοινότητες, αποσυνδέοντας την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων από τους συνδυασµούς που µετέχουν στις
δηµοτικές εκλογές, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση
αποκλειστικά τοπικών πρωτοβουλιών ή και µεµονωµένων υποψηφίων στο µικροεπίπεδο της κοινότητας, που διαχειρίζεται κυρίως
θέµατα καθηµερινότητας, για τα οποία η εγγύτητα και η αµεσότητα κρίνεται και είναι απαραίτητη. Πρόκειται γι’ αυτό που η Νέα
Δηµοκρατία τολµά να αποκαλεί στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου ως αποφασιστική αρµοδιότητα που καθ’ υπερβολήν
δόθηκε στους εκπροσώπους των κοινοτήτων κατά τις διατάξεις
του ν.4555 και δηµιουργεί µια de facto µορφή αυτοδιοίκησης Γ’
βαθµού, γεγονός µη συµβατό προς τις διατάξεις του Συντάγµατος.
Παρ’ όλα αυτά, οι εκπρόσωποι του δικτύου των κοινοτήτων
ήδη χθες στην επιτροπή αιτήθηκαν να µην αποσυρθούν τα σχετικά άρθρα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Κάτι γνωρίζουν περισσότερο.
Θα αποτελούσε, λοιπόν, ευχής έργο η παρούσα Κυβέρνηση
να πάψει να αποδίδει υπερεξουσίες στα χέρια µονοπρόσωπων ή
ολιγοπρόσωπων διοικητικών οργάνων, αλλά να τις διαχέει προς
τα συλλογικά και να αποδίδει σε αυτά πραγµατικές αρµοδιότητες, που αφορούν στην ουσία της καθηµερινότητας του δηµότη.
Από πού κι ως πού η Οικονοµική Επιτροπή κάνει τον προγραµµατισµό των προσλήψεων και όχι το δηµοτικό συµβούλιο; Από
πού κι ως πού η οικονοµική επιτροπή από µόνη της να µπορεί να
κάνει ρύθµιση χρεών προκηρύξεις, προµήθειες κ.λπ.; Εκεί δεν
έχουµε το εκµαγείο της διαφθοράς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε το δηµαρχοκεντρικό µοντέλο που εισηγείται το παρόν
νοµοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση σε συνέχεια του πρωθυπουργοκεντρικού που εισηγήθηκε το χθεσινό για την κεντρική
διοίκηση ουδόλως θέτετε τις βάσεις να διαλυθεί η αντίληψη ότι
αντιµετωπίζετε ή θέλετε την τοπική αυτοδιοίκηση σαν µακρύ χέρι
του δήθεν επιτελικού σας κράτους; Χειρότερα, µάλιστα. Το παραπάνω δεν συγκαταλέγεται καν στις προσδοκίες σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπιάγκης από το Κίνηµα Αλλαγής. Στη συνέχεια ο κ. Συρίγος από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Έχετε πέντε ολόκληρα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τους συντοπίτες µου που µου έκαναν την τιµή να µε
στείλουν εδώ, ενώπιόν σας.
Δεύτερον, θα µου επιτρέψετε να δηλώσω τη συγκίνησή µου
για την αξίωση που νιώθω πράγµατι µιλώντας σήµερα εδώ, στον
ναό της δηµοκρατίας.
Κύριε Πρόεδρε, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής ένα σχέδιο νόµου το οποίο επιχειρεί να λύσει ταυτόχρονα
καίρια και σηµαντικά προβλήµατα στην παιδεία, στην αυτοδιοίκηση, στις ανεξάρτητες αρχές, στην πολιτική του φαρµάκου, της
υγείας. Όλα µαζί σε ένα σχέδιο νόµου.
Ως νεοεκλεγείς Βουλευτής, φανταζόµουν σίγουρα µια εντελώς
διαφορετική κοινοβουλευτική πραγµατικότητα. Με µεγάλη θλίψη
διαπίστωσα στην Αίθουσα αυτή µια έντονη νοµοθετική προχειρότητα, που στοχεύει κυρίως στην επικοινωνιακή πολιτική.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου ξεκίνησε
στη διαβούλευση µε εβδοµήντα τέσσερα άρθρα. Συζητείται σήµερα στην Ολοµέλεια επί του συνόλου των εκατόν οκτώ άρθρων,
για τριάντα τέσσερα από τα οποία δεν προηγήθηκε καµµία διαβούλευση, γεγονός που καταπατά ξεκάθαρα τις αρχές της καλής
νοµοθέτησης. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας από την κατάθεση του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου καλλιεργεί διαρκώς έναν
µύθο γύρω από την κυβερνησιµότητα των ΟΤΑ. Είναι, όµως, κοινοβουλευτική πρωτοτυπία να προσπαθούµε να επιλύσουµε αστοχίες, λάθη και παραλείψεις ενός προηγούµενου κακού
νοµοθετήµατος, του νόµου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», αποσπασµατικά.
Προσπαθείτε, κύριοι, να δηµιουργήσετε τεχνητές ρευστές πλειοψηφίες, προκειµένου να πετύχετε -όπως ισχυρίζεστε- την αποτελεσµατικότητα των δήµων, των περιφερειών, καταπατώντας όµως
άµεσα τη λαϊκή κυριαρχία. Κατά πόσο, δηλαδή, µια κυβέρνηση δύναται -αφού έχουν προηγηθεί εκλογές- να παρεµβαίνει και µάλιστα
να αλλάζει τη σύνθεση των οργάνων, τις αρµοδιότητες των οργάνων και να µεταβάλλει τον τρόπο ανάδειξής τους, ενώ το εκλογικό
σώµα έχει ήδη προ ενός µηνός περίπου δώσει την ψήφο του
στους συνδυασµούς και στα προγράµµατα αυτών;
Είναι ολοφάνερο, λοιπόν, ότι οι διατάξεις από το 1 έως το 18
άρθρο τουλάχιστον µπορούν να χαρακτηριστούν πρόχειρες. Και
αντί τελικά να λύσουν ένα υποτιθέµενο πρόβληµα, θα δηµιουργήσουν περισσότερα και µεγαλύτερα προβλήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ρυθµίσεις αυτές, που αφορούν την κυβερνησιµότητα των ΟΤΑ, οδηγούν από το ένα άκρο
στο άλλο, δηλαδή από τον κίνδυνο ακυβερνησίας των ΟΤΑ στην
υπερεξουσία των δηµάρχων και των περιφερειαρχών.
Και θα ήθελα να σας υπενθυµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι της
Πλειοψηφίας, ότι, αν θέλετε να µιλήσουµε µε όρους µεταρρύθµισης, όποια τοµή έχει γίνει στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού φέρει
την υπογραφή της παράταξής µας. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το
1994, που καθιέρωσε την εκλογή των νοµαρχών. Το ΠΑΣΟΚ µε
το σχέδιο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» και µε τον ν.2539/1997 πραγµατοποίησε και την πρώτη µεγάλη αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση από
την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η χώρα διαιρέθηκε σε δεκατρείς περιφέρειες, πενήντα έναν νοµούς, εννιακόσιους δέκα
δήµους και εκατόν είκοσι τέσσερις κοινότητες. Τέλος, το ΠΑΣΟΚ
µε τον ν.3852/2010 και το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προώθησε
ακόµη µία αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση. Η Ελλάδα διαιρέθηκε
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σε επτά αποκεντρωµένες διοικήσεις, δεκατρείς περιφέρειες και
τριακόσιους πενήντα δύο δήµους.
Κυρίες και κύριοι, το ελληνικό κράτος έχει ανάγκη από µεγάλες τοµές, προκειµένου να γίνει πραγµατικότητα η αποκέντρωση
στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού και όχι από τροποποιήσεις διατάξεων και νόµων. Αν, λοιπόν, θέλετε πραγµατικά να υλοποιήσετε
τοµές, οφείλετε να παρουσιάσετε το δικό σας συνολικό µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα, που θα έχει τη δική σας σφραγίδα και
υπογραφή. Έχουµε ήδη αργήσει πολύ, κύριοι συνάδελφοι. Η κοινωνία είναι πιο µπροστά από µας.
Κύριοι Υπουργοί, µε τις επικαλούµενες συµπράξεις, υποβαθµίζετε άµεσα τον ρόλο του περιφερειακού και του δηµοτικού
συµβουλίου, που είναι τα κυρίαρχα όργανα διαβούλευσης χωρίς
καµµία προγραµµατική και αυτοδιοικητική προϋπόθεση. Συνακόλουθα, οι πλειοψηφίες που δηµιουργούνται και επιχειρούνται να
δηµιουργηθούν µπορούν να οδηγήσουν σε διαδικασίες αδιαφάνειας. Δυναµιτίζεται η αντιπροσωπευτικότητα και οι ίδιες οι εκλογές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Επιπροσθέτως, δίνετε τη δυνατότητα να υπάρξει µια άλλου
τύπου παράταξη, η οποία όµως δεν προέρχεται ούτε από το
εκλογικό αποτέλεσµα ούτε από το πολιτικό όργανο, που είναι το
δηµοτικό και το περιφερειακό συµβούλιο. Συνεπώς δεν έχει καµµία νοµιµοποίηση, ενώ καταπατάται άµεσα και η λαϊκή κυριαρχία.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης, αντιλαµβάνεστε σαφέστατα ότι το αφήγηµά σας περί κυβερνησιµότητας είναι έωλο.
Το δεύτερο µεγάλο ζήτηµα, που αφορά το άσυλο. Για το Κίνηµα Αλλαγής, η κατοχύρωση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας
στην έρευνα και στη διδασκαλία καθώς και στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών στα ΑΕΙ αποτελούν αδιαπραγµάτευτες αρχές.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή που µε τον νόµο πλαίσιο
του 1982, τον ν.1268/1982, κατοχύρωσε το περιεχόµενό του. Στη
συνέχεια, όλοι οι επόµενοι νόµοι έβαζαν προϋποθέσεις, προκειµένου να παρεµβαίνει η αστυνοµία όταν γίνονται κακουργηµατικές πράξεις εντός των ΑΕΙ.
Σήµερα, ως Κυβέρνηση εσείς, στο πλαίσιο µιας κατασκευασµένης επικοινωνιακής πολιτικής, χρησιµοποιείτε ως κεντρικό
στοιχείο το άσυλο, χωρίς να µας παρουσιάζετε όµως τίποτα συγκεκριµένο για την αναβάθµιση της ποιότητας των ΑΕΙ, την αξιολόγησή τους, τον τρόπο διοίκησης, τη σύνδεσή τους µε τις
σύγχρονες τάσεις σε οικονοµία και σε κοινωνία, την εξωστρέφειά
τους και την πραγµατική αυτονοµία τους από το κράτος.
Κύριοι Υπουργοί, το συγκεκριµένο θέµα δεν επιτρέπει τακτισµούς ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια. Σαφέστατα λέµε «ναι» στην
πάταξη της ανοµίας εντός των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, χωρίς
αυτό όµως να σηµαίνει, σε καµµία περίπτωση, ότι θα αποδεχθούµε ποτέ ισοπεδωτικές λύσεις και οποιαδήποτε εξίσωση του
πανεπιστηµιακού χώρου µε καθαρά κοινόχρηστες πλατείες και
λοιπά πεζοδρόµια, που θα δίνει τη δυνατότητα ακόµα και της
προληπτικής παρέµβασης.
Κύριε Υπουργέ, σας απεύθυνα τον λόγο και στην επιτροπή, ζητώντας σας να εγκύψετε πάνω από τους νέους δήµους που δηµιουργήθηκαν µε τον ν.4600/2019.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα σηµαντικό κοµµάτι που αφορά τον νοµό µου.
Πρόκειται για έναν νόµο ο οποίος ψηφίστηκε πολύ γρήγορα
και ο οποίος δεν είχε προβλέψει να δώσει τις ανάλογες προϋποθέσεις που χρειάζονται οι δήµοι, για να µπορέσουν να σταθούν
στα πόδια τους. Στο πλαίσιο αυτό, σας είχαµε προτείνει και σας
είχαµε ζητήσει να υπάρχει, τουλάχιστον στο Υπουργείο σας,
ένας οργανισµός στον οποίο να µπορούν να απευθύνονται οι
νέοι, νεοσύστατοι, δήµοι, προκειµένου να βλέπετε την πορεία
αυτών των δήµων, όπως επίσης να τους δώσετε τις προϋποθέσεις να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που καθηµερινά έχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μπιάγκη, σας
παρακαλώ.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Και το λέω αυτό, γιατί προέρχοµαι
από έναν νοµό, τον Νοµό Κέρκυρας, όπως γνωρίζετε, κύριε
Υπουργέ, ο οποίος αντιµετωπίζει πολύ σηµαντικά προβλήµατα
µε το θέµα των απορριµµάτων, για τα οποία µπορεί µεν σε σωστή
κατεύθυνση να δώσατε µία άδεια, προκειµένου να υπογραφούν
κάποιες άµεσες συµβάσεις, αλλά το πρόβληµα δεν λύνεται. Η
ευθύνη είναι πάρα πολύ µεγάλη και πρέπει να βοηθήσετε τις νέες
δηµοτικές αρχές να ξεπεράσουν το πρόβληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα µιλήσει ο κ. Μάρκου και µετά θα κλείσουµε. Να το ξέρετε, για να είµαι συνεπής.
Ο κ. Συρίγος από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο και να ετοιµάζεται ο κ. Χατζηγιαννάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην παρθενική µου
οµιλία στη Βουλή θα ξεκινήσω µε κάποιες αρκετά συχνές παρανοήσεις ως προς το θέµα του ασύλου.
Η πρώτη παρανόηση είναι ότι στα πανεπιστήµια υπάρχει
άσυλο ιδεών που κινδυνεύει. Στην πραγµατικότητα, δεν προστατεύεται κανένα γενικό άσυλο ιδεών, όπως εσφαλµένα ακούγεται.
Η ελευθερία της διαδόσεως των ιδεών προστατεύεται από το
Σύνταγµα πλήρως για όλους, εντός και εκτός πανεπιστηµίων. Δεν
χρειάζεται ιδιαίτερη αντιµετώπιση εντός του πανεπιστήµιου.
Στα πανεπιστήµια, όµως, προστατεύονται πολύ συγκεκριµένα
δικαιώµατα, που συνδέονται άµεσα µε τον ακαδηµαϊκό χώρο
στον οποίο ασκούνται, και τα δικαιώµατα αυτά αφορούν στη διασφάλιση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Και, όταν λέµε ακαδηµαϊκή ελευθερία, κυρίες και κύριοι, εννοούµε µόνο τρία
πράγµατα: ελευθερία διδασκαλίας, ελευθερία έρευνας και ελευθερία επιστήµης. Αυτό είναι που προστατεύεται από το άσυλο
στα πανεπιστήµια. Αυτό είναι η ακαδηµαϊκή ελευθερία.
Η δεύτερη παρανόηση είναι ότι το άσυλο θα παραβιαστεί αν
εισέλθει στο πανεπιστήµιο αστυνοµική δύναµη. Το άσυλο δεν παραβιάζεται αν εισέλθουν στο πανεπιστήµιο αστυνοµικές δυνάµεις
για να διερευνήσουν µία βίαιη επίθεση εις βάρος φοιτητών. Στην
πραγµατικότητα το άσυλο έχει ήδη παραβιαστεί µε τη βίαιη επίθεση. Το άσυλο παραβιάζεται κάθε φορά που κάποιος παρεµποδίζει την ακαδηµαϊκή ελευθερία, δηλαδή την ελευθερία διδασκαλίας, την ελευθερία έρευνας, την ελευθερία επιστήµης.
Κάθε φορά που κάποιος εµποδίζει ένα µάθηµα, κάθε φορά
που χτίζει την πόρτα ενός καθηγητή, κάθε φορά που κλείνει ένα
εργαστήριο, κάθε φορά που εµποδίζει την επιστήµη, έχουµε παραβίαση ασύλου. Δεν είναι η αστυνοµία που θα παραβιάσει το
άσυλο. Είναι αυτοί που ήδη έχουν παραβιάσει το άσυλο.
Μια τρίτη παρανόηση που έχουµε είναι ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο καταργείται το άσυλο. Σε αυτό, όπως ειπώθηκε ήδη, είναι
και λάθος της Νέας Δηµοκρατίας, έτσι όπως αναφέρεται, και
είναι κάτι πολύ συνηθισµένο το οποίο ακούγεται στα µέσα µαζικής ενηµερώσεως. Αναφερόµαστε διαρκώς σε κατάργηση του
ασύλου. Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχει κατάργηση του ασύλου. Θα έπρεπε να µιλάµε για αποκατάσταση του πανεπιστηµιακού ασύλου. Υπό αυτή την έννοια, µε το παρόν νοµοσχέδιο
επανέρχεται το άσυλο, διότι διασφαλίζεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία.
Μια τέταρτη παρανόηση -ακούστηκε συχνά σήµερα, κυρίως
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ελέχθη- είναι ότι το πρόβληµα της παραβατικότητας στα πανεπιστήµια µπορεί να αντιµετωπιστεί µε το υπάρχον πανεπιστηµιακό πλαίσιο. Αυτό υπονοεί
ότι όλα αυτά τα χρόνια, από το 1982 µέχρι σήµερα, οι πρυτανικές
αρχές δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Δεν είναι δυνατόν τόσες
πρυτανικές αρχές να µην έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Πρέπει να δεις τι συµβαίνει. Όταν από το ’82 µέχρι σήµερα, επί τόσες
δεκαετίες, υπάρχει πρόβληµα, δεν φταίνε οι πρυτανικές αρχές,
φταίει το νοµικό πλαίσιο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το ’82 ήταν ανοµία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Υπάρχει παραδοσιακά
ανοµία. Άµα θέλετε να σας πω, κύριε Δρίτσα, το 1985 είχαν µπει
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µέσα στο Χηµείο και είχε γίνει κατάληψη στο Χηµείο επί επτά
ηµέρες και γινόταν χαµός.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Καταλάβαµε, εντάξει!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, όχι
διάλογο, κύριε Δρίτσα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, καταλάβαµε τα
πάντα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τζανακόπουλε,
σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Είναι προφανές ότι δεν
φταίνε οι πρυτανικές αρχές που δεν εφαρµόζεται το παρόν πλαίσιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ήρθη, όµως, το άσυλο το ’85!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Δεν ήρθη το άσυλο το ’85,
ήρθη το ’87.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Γιατί µου τα χαλάτε
τώρα στο τέλος;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ήρθη το ’85 επί Σταθόπουλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Το ’87 ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μετά θα µου λέτε για
τον χρόνο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Κάποιοι άλλοι έχουν ξαναγυρίσει σαράντα πέντε χρόνια πριν, όταν λειτουργούσε επί δικτατορίας το Σπουδαστικό της Ασφάλειας. Για τη συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτά είναι προϊστορία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι λες;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Για την ακρίβεια, ο κ. Τσίπρας. ο πρώην Πρωθυπουργός και Αρχηγός σας, γεννήθηκε το
’74 που καταργήθηκε το Σπουδαστικό της Ασφάλειας. Εάν θέλουµε να µιλάµε σήµερα από ποιον κινδυνεύει το άσυλο, κινδυνεύει από µειοψηφικές οµάδες, οι οποίες επικηρύσσουν
καθηγητές µε αφίσες µε τις φωτογραφίες τους, και από οµάδες
παραβατικών στοιχείων, που βρίσκουν καταφύγιο στο ποινικό
άβατο των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Άβατο για την αστυνοµία. Ας αποκαταστήσουµε, επιτέλους την πραγµατική ελευθερία.
Κυρίες και κύριοι, το πρόβληµα δεν είναι αριστερό ή δεξιό. Το
πρόβληµα είναι ένας παραλογισµός που βιώνουµε τα τελευταία
χρόνια όλοι εµείς που διδάσκουµε στα ελληνικά πανεπιστήµια.
Είµαι ιδιαίτερα υπερήφανος, διότι είµαι γνήσιο τέκνο της ελληνικής δηµοσίας εκπαιδεύσεως. Τελείωσα δηµόσιο δηµοτικό,
δηµόσιο γυµνάσιο, δηµόσιο λύκειο, δηµόσιο πανεπιστήµιο, διδάσκω και σε δηµόσιο πανεπιστήµιο. Δυστυχώς, χάνουµε το δάσος
και βλέπουµε το δέντρο. Ποιο είναι το δάσος; Ότι το δηµόσιο πανεπιστήµιο είναι ο κύριος µοχλός κοινωνικής κινητικότητας στην
Ελλάδα. Πρέπει να τον προσέχουµε ως κόρην οφθαλµού, όχι να
τον αφήνουµε να καταστρέφεται µέσα από κινήσεις, όπως αυτές
που συµβαίνουν όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες µε το δήθεν
άσυλο, όπως το αποκαλούµε.
Το παρόν νοµοσχέδιο θα αποκαταστήσει το πραγµατικό άσυλο
και θα επαναφέρει την πραγµατική ελευθερία στις τρεις µορφές
της: ελευθερία διδασκαλίας, ελευθερία έρευνας, ελευθερία επιστήµης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηγιαννάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσει ο κ. Σαντορινιός επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μάλλον το Προεδρείο ήξερε ότι µας αρέσει το ξενύχτι κι έλαχε
την πρώτη µου οµιλία στην Ολοµέλεια να την κάνουµε µεταµεσονύκτια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κουράγιο!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη µου οµιλία στη Βουλή και είναι λίγο περίεργο,
λίγο δυσάρεστο, να καλούµαι να µιλήσω για ένα πολυνοµοσχέδιο
που βάζει τόσα πολλά θέµατα και ουσιαστικά προβλέπει τη σαφέστατη υποβάθµιση δύο θεσµών που υπηρέτησα αρκετά χρόνια: πρώτον, αυτόν της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού ως
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δήµαρχος και, δεύτερον, αυτόν του πανεπιστηµιακού ασύλου ως
δικηγόρος και ως φοιτητής, προφανώς.
Ήδη από τον πρώτο µήνα που βρίσκοµαι εδώ, βλέπω την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να προχωράει σε µία θεσµική
εκτροπή, όσον αφορά στις συγκεκριµένες διατάξεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η Κυβέρνηση µε το παρόν πολυνοµοσχέδιο προσπαθεί να
δώσει υπερεξουσίες στον δήµαρχο, αγνοώντας επιδεικτικά τις
αλλαγές που προηγήθηκαν, βάσει των οποίων έγιναν µόλις πριν
από δύο µήνες εκλογές, οργανώθηκαν όλες οι παρατάξεις και
τα ψηφοδέλτια και, φυσικά, ψήφισε ο κόσµος.
Ανεξάρτητα, όµως, από το εάν κάποιος συµφωνεί ή διαφωνεί
µε τις διατάξεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», τόσο αυτός ο νόµος όσο και
όλοι οι προηγούµενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης -ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ο Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων, ο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» και
όλοι όσοι είχαν προηγηθεί- έγιναν µετά από εκτεταµένη διαβούλευση µε όλους τους αρµόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ΚΕΔΕ, ΚΕΔΚΕ παλαιότερα, την ΕΝΠΕ, ΕΝΑΕ
παλαιότερα. Καµµία κυβέρνηση δεν διανοήθηκε να φέρει τόσο
σοβαρές αλλαγές, ιδίως στη διακυβέρνηση των δήµων και των
περιφερειών, χωρίς καµµία διαβούλευση, µε τρεις µέρες διαβούλευση.
Αλήθεια, κύριε Υφυπουργέ, στις τρεις µέρες διαβούλευση µε
ποιους διαβουλευτήκατε; Με ποιον τρόπο διαβουλευτήκατε; Τι
ακριβώς σας είπαν; Γιατί εµείς ως δήµαρχοι µέχρι προσφάτως
δεν είχαµε κανέναν λόγο. Τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ, στο νοµοσχέδιο
του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» επί ενάµιση χρόνο άκουσε τους πάντες, τους
διαφωνούντες, τους συµφωνούντες και φυσικά ψήφισε το Κοινοβούλιο τον νόµο. Εδώ πώς ανακαλύψατε τα προβλήµατα της
τοπικής αυτοδιοίκησης; Σε συνεννόηση µε ποιους τα ανακαλύψατε;
Η υπερψήφιση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εγκαινίασε µία νέα εποχή στη δηµοκρατική αναβάθµιση της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Το προηγούµενο σύστηµα αντικαταστάθηκε µε ένα νέο, αναλογικό, στο οποίο κυριαρχούν η συµµετοχή
των πολιτών, η σύµπραξη των δυνάµεων και οι προγραµµατικές
συγκλίσεις.
Στο προηγούµενο εκλογικό σύστηµα, στο οποίο εγώ άσκησα
τα καθήκοντά µου στη Σκύρο, είτε έπαιρνες 15% είτε 25% είτε
50%, είχες το 60% του δηµοτικού συµβουλίου. Τόσο εγώ, που
πήρα 32% στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, όσο
και ο αγαπητός συνάδελφος ο Διονύσης Χατζηδάκης, που πήρε
65% στον πρώτο γύρο, είχαµε ακριβώς την ίδια εκπροσώπηση
και ακριβώς την ίδια δυνατότητα να χαράσσουµε µόνοι µας,
χωρίς να ρωτάµε κανέναν, εκτός φυσικά από τη δική µας οµάδα,
την πολιτική του δήµου.
Εµείς, βέβαια, είχαµε αποφασίσει να πρωτοτυπήσουµε στον
Δήµο Σκύρου, σε έναν πολύ µικρό δήµο, και να ρωτάµε την αντιπολίτευση στα δηµοτικά συµβούλια. Στο 90% των αποφάσεων,
παρά το γεγονός ότι είχαµε την απόλυτη πλειοψηφία, ρωτούσαµε την αντιπολίτευση, την ακούγαµε και της ζητούσαµε να
προτείνει πράγµατα, γιατί πολύ απλά πιστεύαµε -και πιστεύουµεκαι εφαρµόσαµε στην πράξη ότι, ανεξαρτήτως του συστήµατος
που υπήρχε, θέλουµε τις συνέργειες και δεν θεωρούµε ότι είµαστε εµείς οι βασιλικότεροι του βασιλέως, επειδή ένα σύστηµα
µας έδωσε το 60% της πλειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου.
Βέβαια, αυτό το µοντέλο δεν δίνει πανίσχυρη αυτοδυναµία
στους δηµάρχους. Επιβάλλει την αλλαγή αντιλήψεων, πλουραλισµό απόψεων και δηµιουργικές συνθέσεις. Αυτό εξάλλου συµβαίνει στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών κρατών. Το ανέδειξε
πέρσι η µελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης που την
παρήγγειλε η ΚΕΔΕ, η οποία ήταν εναντίον του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
Όµως, η µελέτη αυτή, η οποία κατατέθηκε σε εµάς τους δηµάρχους και στα µέλη της ΚΕΔΕ, έδειξε ότι το 90% περίπου των ευρωπαϊκών κρατών, που συνέχεια µας λέτε ότι θέλουµε να τους
µοιάσουµε, έχουν συστήµατα απλής αναλογικής.
Εµάς βέβαια εδώ πέρα δεν µας αρέσει η απλή αναλογική. Στα
υπόλοιπα θέλουµε να γίνουµε Ευρωπαίοι, στα συστήµατα δεν
µας εξυπηρετεί.
Έχοντας ως τώρα αφιερώσει σχεδόν όλα τα χρόνια της δικηγορικής µου καριέρας στα ζητήµατα της αυτοδιοίκησης, αλλά
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και ως απερχόµενος δήµαρχος, είχα τους τελευταίους µήνες την
ευκαιρία να ζήσω µία εξαιρετικά ελπιδοφόρα και δυστυχώς όχι
συνηθισµένη κατάσταση στην πορεία προς τις κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών: συναίνεση, διάλογο και πολιτισµένη αντιπαράθεση, µια κατάσταση πολύ διαφορετική από τις επιλογές
που εµείς είχαµε το 2014, πολύ διαφορετική στους περισσότερους δήµους της Εύβοιας, στους οποίους γύρισα αυτή την περίοδο.
Έχουµε ακόµα πολύ δρόµο να διανύσουµε, ωστόσο δεν µπορεί παρά να προκαλεί ικανοποίηση η ανάδειξη κουλτούρας συνεργασιών και πολιτικού πολιτισµού, αξίες πάνω στις οποίες
πρέπει και οφείλει να στηρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι παραπάνω αλλαγές, βέβαια, φαίνεται ότι ενοχλούν την Κυβέρνηση
και πρόθεση είναι να βοηθηθούν οι δικοί της δήµαρχοι, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο όνοµα της δήθεν κυβερνησιµότητας, όχι µόνο νοθεύεται,
αλλά πολλές φορές εξαφανίζεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
Πίσω από τον µεταρρυθµιστικό µανδύα, τον δήθεν µεταρρυθµιστικό µανδύα, µε τον οποίο ντύνεται η παραπάνω πρόταση, φαίνεται πως σχεδιάζεται να διαµορφωθεί και πάλι ένα
δηµαρχοκεντρικό µοντέλο διακυβέρνησης, µε τοπικούς κοµµατάρχες και βαρόνους και πιθανότατα και µε κάποια διαπλεκόµενα, όχι για όλους τους πρώην συναδέλφους, φυσικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω µε δυο κουβέντες για το άσυλο.
Η σηµερινή διάταξη -πολύ καλά το είπε ο συνάδελφος νωρίτερα ότι αναφέρθηκαν- πραγµατικά ρυθµίζει το θέµα της αυτεπάγγελτης παρέµβασης των αστυνοµικών αρχών σε περιπτώσεις
κακουργηµάτων και σε περιπτώσεις εγκληµάτων κατά της ζωής.
Και αναρωτιέµαι: Αν εξαιρέσετε την ιδεολογική σας αντίθεση
απέναντι στους φοιτητές αυτούς που εκφράζουν αντίθετες απόψεις και διαµαρτύρονται ή διεκδικούν, αν εξαιρέσουµε αυτή την
πολιτική και ιδεολογική εµµονή, ποια άλλη παραβατικότητα θα
αντιµετωπιστεί, που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε το συγκεκριµένο, το υπάρχον, νοµικό πλαίσιο; Γιατί ακούµε δεξιά και αριστερά να λέγονται διάφορα και στον κόσµο ο οποίος ούτε
νοµικές γνώσεις έχει ούτε ξέρει προφανώς τη διάταξη η οποία
ισχύει σήµερα περί ναρκεµπορίου, περί παραβατικότητας.
Εξ όσων θυµάµαι την τελευταία φορά που διάβασα τον νόµου
περί ναρκωτικών ήταν και συνεχίζει να είναι κακούργηµα. Γιατί
δεν διώκεται, λοιπόν, έξω από τη Μασσαλίας, έξω από την Τοσίτσα, που γίνεται πραγµατικά διακίνηση ναρκωτικών;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Μπαίνουν οι αστυνοµικοί.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Διώκεται αυτεπαγγέλτως,
είναι πολύ σαφής η διάταξη του νόµου. Οι νόµοι έχουν πολύ…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Η κυβέρνησή σας γιατί δεν το έκανε
τόσο καιρό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αυτό είναι το καλό των
νόµων, ότι έχουν πολύ συγκεκριµένη ερµηνεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Χατζηγιαννάκη,
ολοκληρώστε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αυτεπαγγέλτως σηµαίνει ότι
η αστυνοµία, εφόσον δει να διενεργείται κακούργηµα, οφείλει,
χωρίς να την καλέσει κανείς, να προβεί σε ενέργειες και συλλήψεις, είτε είναι µέσα στο πανεπιστήµιο, είτε στο υπόγειο του πανεπιστηµίου, είτε είναι στην ταράτσα του πανεπιστηµίου.
Είναι καθαρά υποκριτική η σηµερινή στάση και γι’ αυτόν τον
λόγο καλούµε να την καταψηφίσουν.
Και κλείνω µε ένα τελευταίο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Γιατί δεν τους συλλαµβάνει στη Μασσαλίας;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Εκεί έχω µεγαλώσει. Δικηγορώ πάρα πολλά χρόνια. Μη φοβάστε. Εκεί πήγα πανεπιστήµιο.
Εγώ µπορεί να µην είµαι απόφοιτος του Χάρβαρντ, όπως είναι οι
περισσότεροι Υπουργοί της συγκεκριµένης Κυβέρνησης. Είµαι
απόφοιτος της Νοµικής Σχολής Αθηνών. Εκεί πήγα και κανένας
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δεν µου περιόρισε το δικαίωµα και να σπουδάσω και θα συνδιαλλαγώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Τον γιο µου πάντως, που σπουδάζει στη
Νοµική, τον περιορίζουν! Αυτά που λέτε είναι θεωρίες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Σαντορινιός έχει
τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο θα έλεγα ότι είναι µνηµείο στρέβλωσης της λαϊκής εντολής και χειραγώγησης των τοπικών κοινωνιών.
Είναι πράγµατι µοναδικής εµπνεύσεως η πρόβλεψη σύµπραξης δύο παρατάξεων αν η µία παράταξη είναι του δηµάρχου ή
του περιφερειάρχη -το ευχόµαστε- χωρίς ανάγκη προγραµµατικής σύγκλισης, χωρίς ανάγκη συµφωνίας του συνόλου των συµβούλων των παρατάξεων.
Ακόµα πιο αντιδηµοκρατική, όµως, είναι η απαγόρευση ανάκλησης της συµφωνίας. Και αν ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης
δεν τηρήσει τη συµφωνία, τι θα γίνει; Τι θα γίνει; Θα εξαφανιστεί
η βούληση του λαού, που εξέλεξε αυτές τις παρατάξεις; Τι θα
γίνει µε τους συµβούλους που θα διαφωνήσουν στη σύµπραξη;
Θα βρεθούν ανεξάρτητοι, χωρίς τα δικαιώµατα οργανωµένης
µειοψηφίας;
Η ποιότητα της δηµοκρατίας, κύριε Υπουργέ, κρίνεται από το
πώς φέρεται στις µειοψηφίες. Από ό,τι φαίνεται, η δική σας δηµοκρατία δεν είναι και τόσο ποιοτική. Είναι τόσο όσο επιτρέπει η
κυβερνησιµότητα. Στον βωµό της κυβερνησιµότητας παραβιάζετε τη λαϊκή εντολή. Αφού δεν προλάβατε να γίνει το κακό, να
εκφραστεί δηλαδή γνήσια η κοινωνία µέσω της πολυφωνίας και
της απλής αναλογικής, αποφασίσατε να διορθώσετε το λάθος
του λαού, έτσι απλά, στρεβλώνοντας την εντολή του.
Για αυτό µας φέρατε άρον-άρον αυτές τις ρυθµίσεις, για να
νοθεύσετε τη γνήσια έκφραση της δηµοκρατίας και να αποστεώσετε τα δηµοκρατικά όργανα λήψης αποφάσεων, όπως είναι το
περιφερειακό και το δηµοτικό συµβούλιο, µέσω µιας καλπονοθευτικής µεθόδευσης στη σύνθεση των άλλων οργάνων, των δηµοτικών και περιφερειακών επιτροπών.
Είναι δυνατόν να µεταφέρετε όλες τις αρµοδιότητες εκτέλεσης και προκήρυξης έργων στις Οικονοµικές Επιτροπές; Είναι
δυνατόν να µεταφέρετε αρµοδιότητες διαγραφής χρεών και ρύθµισης χρεών, ανεξαρτήτως ποσού µάλιστα, στις Οικονοµικές Επιτροπές;
Και σαν να µην έφθαναν όλα αυτά, µεταφέρετε και τον έλεγχο
των εποπτευόµενων φορέων στις Οικονοµικές Επιτροπές. Τι
ωραία που το κάνετε!
Ακόµα και εκεί που δίνετε τη δυνατότητα συζήτησης στα δηµοτικά συµβούλια και έκφρασης εναλλακτικής πρότασης -για παράδειγµα στον προϋπολογισµό, στο τεχνικό πρόγραµµα, στις
δηµοτικές παρατάξεις-, απαιτείτε να έχουν έγγραφο εφικτότητας
από τις υπηρεσίες του δήµου. Σε ποιον δήµο θα συµβεί αυτό;
Ποιος πραγµατικά το πιστεύει αυτό; Και εκεί ουσιαστικά απαγορεύετε την αντίθετη άποψη.
Να πάµε, όµως, στις τοπικές κοινότητες. Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
προσπάθησε να δώσει ρόλο και ουσία στις τοπικές κοινότητες.
Με τις ρυθµίσεις σας αφαιρείτε και πάλι από τα τοπικά συµβούλια και τους τοπικούς προέδρους τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τις βασικές ανάγκες του τόπου τους και τους κάνετε και
πάλι επαίτες του δηµάρχου, να εισηγούνται, όχι να αποφασίζουν.
Δεν µπορούν να αποφασίσουν, αυτοί δεν ψηφίστηκαν από τον
λαό!
Έχετε επισκεφθεί χωριά που µετά την τελευταία µεταρρύθµιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δεν έχουν καν τη δυνατότητα να αλλάξουν λάµπες στην πλατεία; Ακριβώς αυτό τούς επαναφέρετε,
ακυρώνοντας αυτή τη σηµαντική µεταρρύθµιση που κάναµε.
Και µιας που είµαι και από τη Δωδεκάνησο, έτσι, για να έχουµε
ένα καλό ερώτηµα, αλήθεια, τι είναι αυτή η πρόβλεψη για τον ορισµό επάρχου στις νησιωτικές επαρχίες, ανεξάρτητα από το σύνολο των περιφερειακών συµβούλων; Ποιος είναι αυτός που δεν
του αρέσει ο περιφερειάρχης από µικρή επαρχία και θέλει να τον
αλλάξει, να βάλει κάποιον άλλο; Θα το δούµε πολύ σύντοµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Αν δεν
έχει εκλέξει εκεί;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Έχει εκλέξει σε όλες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Σε όλες;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Σε όλες. Το έψαξα.
Πάντως, για µία ρύθµιση που έχετε σχετικά µε τις αστικές µη
κερδοσκοπικές εταιρείες -επειδή ξέρω για ποια εταιρεία είναι,
της οποίας έχει λήξει το Καταστατικό- πρέπει να βάλετε αναδροµικότητα από 1-1-2018, αλλιώς είναι άχρηστη η ρύθµιση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Θα βάλουµε από 1-7-2018, που θα µας καλύψει. Θα έρθει αύριο η νοµοτεχνική.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Το καλύπτει, ναι.
Αν, όµως, επιφυλάσσατε αυτή τη µοίρα για τη δηµοκρατία
στους ΟΤΑ, εκεί που ξεπεράσατε τους εαυτούς σας είναι στην
κατάργηση του ασύλου. Κατανοούµε την αλλεργία σας σε οτιδήποτε συλλογικό που δεν µπορείτε να ελέγξετε.
Γι’ αυτό, άλλωστε, φέρνετε καλοκαιριάτικα αυτή τη διάταξη,
µε τα πανεπιστήµια κλειστά. Μέσα από µία συνεχόµενη εισροή
ψευδών ειδήσεων δηµιουργήσατε ένα αφήγηµα που στόχο είχε
το άσυλο, την ελεύθερη διακίνηση ιδεών µέσα στα ιδρύµατα, την
ανεµπόδιστη πανεπιστηµιακή έρευνα και την ελεύθερη έκφραση
φοιτητών και διδασκόντων.
Γιατί δεν αρκεστήκατε στο υπάρχον πλαίσιο, που καθιστούσε
τις πρυτανικές αρχές υπεύθυνες να καλέσουν την αστυνοµία σε
περιπτώσεις παραβατικότητας; Και, επίσης, έδινε τη δυνατότητα
αυτεπάγγελτης παρέµβασης σε περιπτώσεις κακουργηµάτων.
Το είπε πριν και ο κ. Χατζηγιαννάκης. Τα ναρκωτικά είναι κακούργηµα. Δεν χρειάζεται να καλέσουν οι πρυτανικές αρχές, µπαίνει
µέσα η αστυνοµία.
Όσον αφορά την ΑΣΟΕΕ και αυτό που λέτε για το λαθρεµπόριο, τόσο καιρό, τόσα χρόνια δεν µπορούσαν οι πρυτανικές
αρχές να καλέσουν την αστυνοµία; Τόσο δύσκολο ήταν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Γιατί δεν τους ρωτάτε;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Η απάντηση, λοιπόν, είναι γιατί
θέλετε πανεπιστήµια λογοκριµένα, υποταγµένα στην αγορά,
υποβαθµισµένα θεσµικά και αποκοµµένα από την κοινωνία. Θέλετε φοιτητές χωρίς πολιτική δράση, χωρίς ανησυχίες, χωρίς
φωνή, γιατί επί της ουσίας θέλετε να καθυποτάξετε το φοιτητικό
κίνηµα, που ήταν πάντα πρωτοπόρο στους αγώνες. Να είστε,
όµως, σίγουροι ότι καµµία µεθόδευσή σας δεν πρόκειται να εµποδίσει τους νέους να αντιταχθούν στο σκληρό νεοφιλελεύθερο
πρόσωπό σας.
Θα ήθελα να κλείσω µε µία ερώτηση -φαντάζοµαι πως θα µας
την απαντήσει- προς τον Υπουργό Τουρισµού. Είχε φέρει µία
πολύ καλή ρύθµιση, προκειµένου να µπορέσουν να πάρουν πάσο
οι φοιτητές των ΑΣΤΕΡ Ρόδου και Κρήτης. Γιατί εξαφανίστηκε
αυτή η ρύθµιση; Μήπως δεν είχαν προβλέψει τα χρήµατα για να
εφαρµοστεί αυτή η ρύθµιση; Θέλουµε µία απάντηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο
εξπρές δείχνετε πραγµατικά ότι στο όνοµα της σκοπιµότητας
είστε έτοιµοι να θυσιάσετε και τη δηµοκρατία και τη λαϊκή εντολή, αλλά και θεσµούς που στήριξαν τους αγώνες του λαού σε
δύσκολους καιρούς. Οι πολίτες σάς κρίνουν και εµείς θα είµαστε
εδώ να αναδεικνύουµε τα αντιθεσµικά σας ολισθήµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσαφάδος από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα
ακολουθήσει ο κ. Στυλιανίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και θα
κλείσουµε µε τον κ. Μάρκου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε,
λόγω του περιορισµένου του χρόνου, θα αδικήσω αρκετά άρθρα
από το πολυνοµοσχέδιο, άρθρα τα οποία όµως είναι ιδιαίτερα
σηµαντικά. Για παράδειγµα, θα τελειώσουµε επιτέλους µε την
ντροπή των καρκινοπαθών και των ατόµων τα οποία πάσχουν
από σκλήρυνση κατά πλάκας και πλέον τα φάρµακά τους δεν θα
τα προµηθεύονται µετά από πάρα πολλές ώρες στηµένοι στην
ουρά από τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, αλλά από τα οικεία φαρµακεία τους. Επίσης, η µείωση του επιτοκίου σε όσους µπαίνουν
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στη ρύθµιση για τα ασφαλιστικά ταµεία από 5% σε 3% και πάρα
πολλές άλλες, όπως ότι θα σταµατήσει αυτή η κατάντια µε τους
συνταξιούχους και θα καταθέτουν ηλεκτρονικά πλέον τις αιτήσεις τους και δεν θα περιµένουν µήνες και χρόνια για να τους
απονεµηθεί η σύνταξή τους.
Βλέπω, όµως, την Αντιπολίτευση να µη δίνει χώρο στον δηµόσιο διάλογο και να «ποιεί την νήσσαν». Δεν βλέπω να τα συζητάµε
όλα αυτά, δεν βλέπω να έχετε απόψεις πάνω σε αυτά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Εκατόν οκτώ άρθρα φέρατε.
Πόσα να πούµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Θα σταθώ, λοιπόν, στα τρία
άρθρα που νοµίζουν ότι ιδεολογικά ή γύρω από το πελατειακό
τους κοινό µπορούν να κερδίσουν κάποια οφέλη. Θα ξεκινήσω
από το άρθρο 101.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι µας λέει ξεκάθαρα η ευρωπαϊκή οδηγία την οποία δεν εφαρµόσατε; Λέει ξεκάθαρα ότι ο
πρόεδρος και τα µέλη τα οποία θα συµµετέχουν δεν θα πρέπει
να έχουν ίχνος πολιτικής ή κοµµατικής επιρροής. Δεν εννοώ αν
εδώ µέσα στην Αίθουσα πιστεύει κάποιος ότι η κ. Θάνου δεν ήταν
στον σκληρό πυρήνα της κυβερνητικής διαδικασίας την οποία
ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ επί τεσσεράµισι χρόνια. Έξω από αυτή
την Αίθουσα όποιον Έλληνα πολίτη και να ρωτήσετε θα σας πει
ότι η κ. Θάνου ήταν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού.
Καταστρατηγείται, λοιπόν, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι ή όχι; Αυτό έρχεται και κάνει η Νέα Δηµοκρατία. Επειδή
µας λέτε ότι είχαµε κρυφή ατζέντα, όταν βάλατε την κ. Θάνου
Πρόεδρο στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, τι είχε πει η Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά; Είχε πει ότι την επόµενη µέρα θα την αλλάξει, επειδή καταστρατηγείται η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Το είχε πει. Δεν το κρύψαµε.
Ό,τι έχουµε πει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
προεκλογικά, που γι’ αυτό πριν από έναν µήνα ο ελληνικός λαός
µάς έδωσε 40%, ερχόµαστε και τα κάνουµε ένα προς ένα πράξη.
Τι είχαµε πει όταν περνάγατε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Είχαµε πει ότι θα είναι το πρώτο
νοµοσχέδιο που θα αλλάξουµε. Αυτό είχε πει ο σηµερινός Πρωθυπουργός. Συγγνώµη, δεν ήταν το πρώτο, ήταν το τρίτο. Και
γιατί το κάνουµε; Το κάνουµε για να ενισχύσουµε τους δηµάρχους οι οποίοι εξελέγησαν; Όχι. Την απλή αναλογική; Και να
ανοίξω µία παρένθεση σε αυτό. Απλή αναλογική σε δύο γύρους
δεν υπάρχει.
Αυτό το οποίο εφαρµόστηκε στις δηµοτικές εκλογές δεν ήταν
απλή αναλογική. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό δεκανίκι, για να µπορέσουν θνησιγενή µειοψηφικά σχήµατα τα οποία υποστηρίξατε
στις δηµοτικές εκλογές -και αυτό φάνηκε από τα αποτελέσµατανα προσπαθήσουν να παίξουν έναν ρόλο ρυθµιστή. Ή, εάν θέλετε, να εφαρµόσετε τη θεωρία πως ό,τι δεν µπορούµε να κερδίσουµε, απλά το διαλύουµε. Αυτό κάνετε.
Και δεν ερχόµαστε να βοηθήσουµε τους δηµάρχους, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτές τις ρυθµίσεις που κάνουµε,
ούτως ώστε να µπορούν οι δήµοι να καταθέτουν τεχνικό πρόγραµµα, να µπορούν να περνούν προϋπολογισµό, να µπορεί να
είναι παραγωγική η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Οικονοµική
Επιτροπή. Προσφέρουν υπηρεσίες στον πολίτη, γιατί έτσι θα
µπορέσουν να µαζευτούν τα σκουπίδια, έτσι θα µπορέσουν να
γίνουν έργα, έτσι θα µείνουν ανοικτοί οι βρεφονηπιακοί σταθµοί
και δεν θα είναι µια ακρωτηριασµένη τοπική αυτοδιοίκηση.
Και είµαστε µάρτυρες από τα αποτελέσµατα των δηµοτικών
εκλογών και µετά για όλη αυτή την περίφηµη διαβούλευση, την
οποία πιστεύατε ότι θα γινόταν ανάµεσα σε νικητές και χαµένους, για το πώς θα µπορέσουν να κυβερνηθούν οι δήµοι. Πιο
ωµοί εκβιασµοί δεν έχουν γίνει. Γυρίστε και στις περιφέρειές
σας. Δεν µπορεί να έχει γίνει µόνο στη δική µας περιφέρεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Δώστε µου λίγο χρόνο ακόµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κάνουµε, λοιπόν, τίποτα διαφορετικό από αυτά που είχαµε πει στον ελληνικό λαό προεκλο-
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γικά. Και δεν τα κάνουµε για να µπορέσουµε να ικανοποιήσουµε
τους δικούς µας δηµάρχους. Τα κάνουµε για να µπορέσουµε να
υπηρετήσουµε τους συµπολίτες µας, τον πολίτη και να µπορέσουν οι δήµοι και οι περιφέρειες να επιτελέσουν το καθήκον για
το οποίο έχουν οριστεί.
Να προχωρήσω, όµως, και στο άρθρο 64. Να µου επιτρέψετε
να πω ότι σήµερα, έτσι όπως κατατέθηκε το άρθρο 64, αυτό το
οποίο κάνει είναι να ενισχύει τις ακαδηµαϊκές ελευθερίες στα ελληνικά πανεπιστήµια, σε αυτά τα πολύπαθα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Αυτό που κάποιοι σκόπιµα θέλουν να παρουσιάσουν ως κατάργηση του ασύλου, µόνο και µόνο για να ικανοποιήσουν τις
ιδεοληψίες τους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και να προσπαθήσουν να πουλήσουν πολιτική εκδούλευση στους παραβατικούς και τους µπαχαλάκηδες, σε όλους αυτούς που έχουν
καταστρέψει, έχουν λεηλατήσει τα ελληνικά πανεπιστήµια, έχουν
καταστρέψει δηµόσια περιουσία, έχουν σταθεί ανάχωµα µπροστά στην έρευνα και την τεχνολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και εδώ είναι ο κ. Δρίτσας. Κύριε Δρίτσα, θυµάστε τι έγινε στην
επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι, όταν πήγατε µαζί µε συναδέλφους σας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη µισή αστυνοµική δύναµη του
Κοινοβουλίου να καταθέσετε στεφάνι; Σας άφησαν να µπείτε
µέσα; Δεν σας άφησαν να µπείτε µέσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν σκέφτηκα να σας ρωτήσω να φωνάξουν τα ΜΑΤ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Περιποιεί τιµή γι’ αυτή τη
χώρα να έχουµε τέτοιες καταστάσεις µέσα στα ελληνικά πανεπιστήµια; Ο κ. Σαντορινιός έκανε λες και ήταν σε µια άλλη χώρα.
Λέει «γιατί δεν πάει η αστυνοµία να τους πιάσει;». Πώς θα πάει,
κύριε Σαντορινιέ;
Μας λέτε ότι θέλουµε να φιµώσουµε το φοιτητικό κίνηµα. Το
50% παίρνει η ΔΑΠ. Η φοιτητική παράταξη η οποία πρόσκειται
στη Νέα Δηµοκρατία παίρνει 50%. Η φοιτητική παράταξη η οποία
πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ πόσο τοις εκατό παίρνει, κύριε Σαντορινιέ; Δεν υπάρχει. Ποιους να φιµώσουµε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το 50% έχει η ΔΑΠ. Γιατί δεν το λύνει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβληµα δηµοκρατίας στη χώρα; Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβληµα
ελεύθερης έκφρασης στη χώρα; Όχι. Απλά µε αυτόν τον νόµο,
µε αυτό το άρθρο, προσπαθούµε να βάλουµε ένα τέλος, έναν
φραγµό σε όλους αυτούς οι οποίοι απαγορεύουν όλες τις άλλες
ιδέες εκτός από τις δικές τους.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Προσπαθούµε να βάλουµε ένα τέλος σε αυτά, γιατί δίπλα στα
παιδιά τα οποία πάνε και σπουδάζουν είναι ο έµπορος ναρκωτικών και πουλάει ναρκωτικά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, που αναρωτιέστε όλοι γιατί δεν έχει µπει
η Ελληνική Αστυνοµία µέσα στα ελληνικά πανεπιστήµια. Πώς να
µπει; Τους αφήνατε να µπει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Τον Τσουβάλα τον έχετε Γενικό
Γραµµατέα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ο Αρχηγός της Αστυνοµίας
το µόνο που ήξερε να κάνει, κύριε Σαντορινιέ και κύριε Πολάκη,
είναι να έρχεται στις συγκεντρώσεις του Αλέξη Τσίπρα προεκλογικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Κατσαφάδο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ο κ. Τσουβάλας ήταν τέσσερα
χρόνια Αρχηγός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Για τον κ. Ανδρικόπουλο
λέω. Για τον επόµενο λέω, κύριε Σαντορινιέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Κατσαφάδο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Γενικό Γραµµατέα τον έχετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φύγετε από τις ιδεοληψίες.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Αφήστε εσείς τις ιδεοληψίες.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Φύγετε από τις ιδεοληψίες
σας. Το άσυλο υπηρετούσε µια ανάγκη και ήταν χρήσιµο για εποχές που ήταν µαύρες για την ιστορία της χώρας µας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Των προγόνων σας. Οι µαύρες µέρες ήταν των προγόνων σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Σήµερα, όµως, µε προκάλυµµα το άσυλο, κάποιοι αµαυρώνουν την ιστορία της χώρας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Οι µαύρες εποχές ήταν των
προγόνων σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Τζανακόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Επιτρέψτε µου, κλείνοντας,
κύριε Πρόεδρε, να πω και το εξής.
Έχω καταθέσει και µια τροπολογία µε την οποία ζητάµε, λόγω
της καθυστέρησης της Πολεοδοµίας, να µπορέσει να υποβάλει
τις εκθέσεις της και να προχωρήσουν σε κατεδαφίσεις την καλοκαιρινή περίοδο, αντί για τριάντα ηµέρες που είναι η προθεσµία, να µετακινηθεί και να πάει στις εξήντα πέντε µέρες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Στυλιανίδης από τη Νέα Δηµοκρατία. Και θα
κλείσουµε µε τον κ. Μάρκου.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουν ακουστεί πολλά και αβάσιµα
επιχειρήµατα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εγώ θα ήθελα να
σταθώ σε τρία σηµεία, παρουσιάζοντας και τη δική µου άποψη.
Πρώτον, σχετικά µε την αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου που συζητήθηκε το πρωί, στο σηµείο που αναφέρεται στην
τοπική αυτοδιοίκηση, θα ήθελα να πω ότι η αρχή της επικουρικότητος αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του σκληρού πυρήνα
του Ευρωπαϊκού Δικαίου, το οποίο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σύµφωνα
µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος, έχει τουλάχιστον ίδια τυπική
ισχύ µε το Σύνταγµα.
Ως εκ τούτου, αυτή η αρχή κλονίζεται συθέµελα, όταν δεν µπορούν να βγουν αποφάσεις κοντά στον πολίτη. Αυτή τη στιγµή,
δηλαδή, το νοµοσχέδιο το οποίο ψηφίζουµε έρχεται να θεραπεύσει την αντισυνταγµατικότητα του νόµου που εσείς ψηφίσατε
στην προηγούµενη περίοδο, ο οποίος είναι βέβαιο ότι κατά τα
πρώτα στάδια της εφαρµογής του θα αναχαιτίσει στην πράξη την
αρχή της επικουρικότητος, το δικαίωµα δηλαδή οι αποφάσεις να
παίρνονται κοντά στον πολίτη ή πολλές φορές και από τον ίδιο
τον πολίτη. Και θα κλονίσει στον σκληρό πυρήνα αυτό το δικαίωµα, διότι δεν θα επιτρέπει το σύστηµα το οποίο ψηφίσατε να
παίρνονται αποφάσεις.
Αυτό, λοιπόν, θεραπεύεται πριν ακόµα εκδηλωθεί στην πράξη
η αντισυνταγµατικότητα του παλαιότερου νοµοσχεδίου, το οποίο
σήµερα κυρώνεται στη συγκεκριµένη διάταξη.
Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι δεν ήλεγχε το διέλυε. Είναι, επίσης, γνωστό αυτή τη στιγµή ότι εµείς προτρέχουµε να θεραπεύσουµε αυτά τα κενά και τις παραλείψεις που εσείς µε τη
νοµοθετική σας πρωτοβουλία την προηγούµενη περίοδο αφήνετε πίσω σας.
Δεύτερο σηµείο είναι το άσυλο. Είναι βέβαιο -ειπώθηκε και από
άλλους οµιλητές- ότι το άσυλο είχε εµβληµατικό χαρακτήρα,
όταν ψηφίστηκε το 1982, κατά κάποιον τρόπο εξειδίκευε εµφατικά το σχετικό άρθρο του Συντάγµατος που προστάτευε την
ακαδηµαϊκή ελευθερία και το έκανε πιο πολύ για να δώσει ένα
σήµα προς την ελληνική κοινωνία, που µόλις είχε βγει από τη δικτατορία και έκανε τα πρώτα της βήµατα εµβάθυνσης της δηµοκρατίας.
Ρωτώ, λοιπόν, το Σώµα το εξής: Υπάρχει καµµία αµφιβολία για
τη σταθερότητα, για την ωριµότητα και για την ποιότητα της δηµοκρατίας µας; Ποιος είναι, λοιπόν, σήµερα ο ειδικός λόγος για
τον οποίο πρέπει να δηµιουργούµε νησίδες περιχαρακωµένες
από την υπόλοιπη κοινωνία; Τα δικαιώµατα της ελεύθερης έκφρασης και, κυρίως, το δικαίωµα της ακαδηµαϊκής ελευθερίας
εν προκειµένω θα πρέπει να προστατεύονται συνολικά και όχι
µόνο µέσα σε έναν συγκεκριµένο χώρο. Είναι εκφυλισµός του
θεσµού του ασύλου να θεωρείται χωροταξικό άσυλο και νοµίζω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι ουσιαστικά η απόφαση η οποία σήµερα παίρνεται έρχεται να
καταλύσει στην πράξη αυτόν τον εκφυλισµό, ο οποίος οδήγησε
στο άσυλο ανοµίας, παρανοµίας, εγκληµατικότητος, στο άσυλο
εκείνο το οποίο πραγµατικά χτύπησε στον σκληρό του πυρήνα
το δικαίωµα της ελευθερίας έκφρασης µέσα στον πανεπιστηµιακό χώρο, όπου κατ’ εξοχήν θα έπρεπε η ελευθερία να λειτουργεί στην πράξη.
Είχαµε δει κτισίµατα πρυτάνεων στα γραφεία τους, ξυλοδαρµούς καθηγητών, ξυλοδαρµούς φοιτητών, εµπόριο ναρκωτικών,
εγκληµατικές πράξεις. Οι γονείς έστελναν σε πολλά -όχι σε όλα
ευτυχώς, αλλά σε κάποια- πανεπιστήµια τα παιδιά τους -στο σχολειό, στο πανεπιστήµιο, στην αίθουσα, στο αµφιθέατρο- και δεν
ήξεραν αν τα παιδιά γυρίσουν πίσω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Έλα τώρα!
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Παλιότερα, βεβαίως, µπορούσαµε
να το εγγυηθούµε εµείς, κύριε Πολάκη, αυτό, γιατί τότε υπήρχαν
πολιτικές παρατάξεις που πάνω στην κάλπη έδιναν τη δηµοκρατική µάχη µε έναν διαφορετικό τρόπο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και ζωηρό!
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Τώρα, όµως, και αυτός ο έλεγχος
χάθηκε, διότι το κουµάντο µέσα στα αµφιθέατρα, δυστυχώς, σε
πολλές περιπτώσεις δεν το κάνουν οι ίδιοι οι φοιτητές ή το φοιτητικό κίνηµα, αλλά εξωγενείς παράγοντες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Τρίτο σηµείο -και θα ήθελα σε αυτό, κύριε Υπουργέ, να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, γιατί τήρησε µια
δέσµευσή του την οποία είχε πει προεκλογικά, χωρίς να υπολογίσει το πολιτικό κόστος- είναι η κατάργηση της τέταρτης Νοµικής στην Πάτρα. Το λέω αυτό, διότι, πρώτον, υπάρχουν µια σειρά
από εκπαιδευτικά επιχειρήµατα που τα έχουν υποστηρίξει οι περισσότεροι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και βεβαίως και οι
νοµικές σχολές, ότι αυτή τη στιγµή αυτό που χρειαζόταν ήταν
περισσότερο να ενισχυθούν οι νοµικές σχολές που υπάρχουν
στην Ελλάδα και να βελτιωθεί η ποιότητα των νοµικών σπουδών,
παρά να δηµιουργηθεί ένας πληθωρισµός στις σχολές, που θα
αποδυνάµωνε τις ήδη υποχρηµατοδοτούµενες και άδειες από διδακτικό προσωπικό πολλές φορές υφιστάµενες σχολές. Αυτοί
είναι οι εκπαιδευτικοί λόγοι.
Υπάρχει, όµως, και ένας εθνικός λόγος, που σχετίζεται µε την
ιδιαίτερή µου πατρίδα, µε τη Θράκη, µε τη µοίρα του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου, το οποίο αναµφισβήτητα υπήρξε -θα
έλεγα- η επιτυχέστερη διαχρονικά και διακοµµατικά επένδυση
που έκανε η ελληνική πολιτεία στην ακριτική Θράκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το πανεπιστήµιο αυτό δυστυχώς εγκαταλείφθηκε τα τελευταία
χρόνια. Από τα 18.000.000 χρηµατοδότηση, έπεσε στα 5,6. Η
απελευθέρωση των µετεγγραφών το άδειασε από φοιτητές και
από καθηγητές.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το 2014 αυτό. Και µετά ανέβηκε.
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Μιλώ για τα τελευταία χρόνια. Τα
τελευταία χρόνια αφορούν όλη τη δική σας περίοδο και ένα κοµµάτι και της παλαιότερης περιόδου. Εγώ δεν αδικώ κανέναν.
Θέλω να µιλήσω για την ουσία του πράγµατος.
Το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, λοιπόν, το οποίο είχε φτάσει να
είναι το τρίτο καλύτερο στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια κατάντησε το όγδοο πανεπιστήµιο.
Εάν, λοιπόν, γινόταν αυτού του είδους ο πληθωρισµός και η
διασπορά σχολών χωρίς εθνική στρατηγική, υπήρχε ο κίνδυνος
περαιτέρω παρακµής, ιδιαιτέρως της Νοµικής Σχολής, η οποία
σε µία ευαίσθητη περιφέρεια της χώρας, στον Νοµό Ροδόπης,
έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την πνευµατική θωράκιση, για τη
δηµογραφική ενίσχυση και για την αναπτυξιακή προοπτική αυτής
της περιοχής, η οποία συνδέεται απόλυτα µε την εθνική ασφάλεια.
Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση και την Υπουργό Παιδείας, που τόλµησαν και πήραν αυτή την απόφαση, ακυρώνοντας µια -θα
τολµούσα να πω- µάλλον ψηφοθηρική προεκλογική απόφαση της
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προηγούµενης κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάρκος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαι ο τελευταίος, αλλά όχι ο
έσχατος, γι’ αυτό θα είµαι και επιγραµµατικός και σαφής.
Χαίροµαι, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, που
έχετε την ευγένεια να µε ακούσετε, ενώ έχετε τελειώσει.
Κατ’ αρχάς, να διευκρινίσω κάτι, το οποίο όλη την ηµέρα σήµερα ακούω από τους έξι στους οκτώ οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας: «Τα φάρµακα, τα φάρµακα, τα φάρµακα». Προφανώς,
υπάρχει κάποιο non paper που έχει δοθεί στους οµιλητές και
αναπαράγεται αυτό το συνεχές µήνυµα. Εδώ δεν έχουµε να συζητήσουµε τίποτα περί αυτού.
Εκείνο που θέλω να διευκρινίσω, όµως, γιατί είµαι γιατρός,
είµαι καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας και είµαι
και Πρόεδρος στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, είναι ένα: Τα φάρµακα στους καρκινοπαθείς δίνονται από το 2016 δωρεάν σε
ασφαλισµένους και σε ανασφάλιστους. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, όσον αφορά τη σκλήρυνση κατά πλάκας, έχει ξεκινήσει από την προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το registry,
που είχε πολλά προβλήµατα, λόγω και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, ούτως ώστε αυτό να είναι στο τελικό στάδιο. Μην κοµπορρηµονείτε, λοιπόν, υπέρ αυτού.
Και, τέλος, η υπάρχουσα αναφορά στο νοµοσχέδιο είναι τελείως ασαφής, δεν λέει ότι θα πηγαίνουν από τα φαρµακεία στα
φάρµακα, γιατί εκεί υπάρχουν πολλά προβλήµατα για τι µπορεί
να συµβεί. Ο ΕΟΠΠΥ θα τα παίρνει και θα τους δίνει τη δυνατότητα, αν ο ΕΟΠΠΥ στέρξει και αποφασίσει. Άρα, λοιπόν, ας µιλήσουµε για άλλα.
Τώρα, µπαίνω στην ουσία. Κύριε Πρόεδρε, θα έχω την ανοχή
σας, γιατί είµαι ο τελευταίος.
Έναν µήνα είδαµε τους τέσσερις άξονες των πρωτοβουλιών
της Νέας Δηµοκρατίας. Και επειδή εξ όνυχος τον λέοντα, πίστεψε µε, είµαι βαθύτατα πεπεισµένος ότι αυτοί θα είναι σε όλη
τη διακυβέρνηση της οι άξονες:
Πρώτον, κρατικό κοµµατικό κράτος Νέας Δηµοκρατίας, διότι
µη κοµµατικό κράτος για τη Νέα Δηµοκρατία είναι το πιο σύντοµο ανέκδοτο.
Δεύτερον, εξυπηρέτηση δεσµεύσεων προς οικονοµικούς παράγοντες. Μιλήσαµε πολύ για το Ελληνικό, θα έρθουµε τώρα και
στην κατάργηση της διετούς θητείας στα ΕΠΑΛ. Θα επανέλθω.
Τρίτον, επικοινωνιακά τρικ και κολπάκια. Παίξαµε δύο µέρες
µε τον Πολάκη, µία µέρα µε τον Πολάκη, το επόµενο είναι το
άσυλο, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Και, τέταρτον, κάποιες αταξινόµητες πρωτοβουλίες. Σε αυτές
έχω βάλει, κύριε Στυλιανίδη, και την κατάργηση της Νοµικής της
Πάτρας. Πολύ φοβούµαι ότι µε βοηθάτε τώρα να προσανατολιστώ. Για τις αταξινόµητες πάντα υπάρχει αιτία από πίσω, απλώς
ο χρόνος τη δείχνει.
Ας έρθουµε τώρα, λοιπόν, µετά το κοµµατικό κράτος, που στη
συζήτηση χθες και προχθές εξαντλήθηκε, στην εξυπηρέτηση δεσµεύσεων. Ήρθε και πέρασε και συζητήθηκαν και γρήγορα οι
πρώτες αφορµές για τη «LAMDA DEVELOPMENT».
Ερχόµαστε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Καταργείται η διετής θητεία των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στα πανεπιστήµια. Οκτώ
πανεπιστήµια είχαν προετοιµάσει προγράµµατα για να υποδεχτούν αποφοίτους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα είχαν την πρόσβαση
στην τεχνολογική εκπαίδευση. Γιατί;
Κύριε Υπουργέ, έχετε την ατυχία από την Κυβέρνηση να κάνετε το γερµανικό νούµερο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Από το
πρωί το κάνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Είστε και νέος, οπότε ξέρετε.
Θα απευθυνθώ, λοιπόν, σε δεύτερο πληθυντικό προς την
Υπουργό, την κ. Κεραµέως, ως ει παρούσα. Εδώ, λοιπόν, η κυρία
Υπουργός προσφέρει µια εξαιρετική υπηρεσία στα ιδιωτικά ΙΕΚ.
Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν χρειάζεται να δούµε αφετηρίες. Δίνει
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τη δυνατότητα οι άνθρωποι που θα πήγαιναν στα πανεπιστήµια
για δύο χρόνια να πάνε στα ιδιωτικά ΙΕΚ.
Πάµε τώρα στο επόµενο, στην τρίτη κατεύθυνση, που είναι το
άσυλο. Περί ακαδηµαϊκής ελευθερίας στη διατύπωση θα συµφωνήσουµε όλοι. Δεν νοµίζω ότι έχουµε καµµία διαφωνία. Ποια είναι
η ουσία; Είναι ότι οι παρεµβάσεις και των µπαχαλάκηδων -συµφωνούµε σε αυτό- στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον είναι µια διαταραχή της ευρυθµίας. Το ζητούµενο είναι αυτή η διαταραχή της
ευρυθµίας να µην αντιµετωπιστεί µε µια µεγαλύτερη διαταραχή
της ευρυθµίας, που θα είναι η είσοδος της αστυνοµίας στο πανεπιστήµιο. Αυτό είναι το διακύβευµα. Άρα έχουµε έναν ασύµµετρο προσανατολισµό όσον αφορά τη λύση του προβλήµατος.
Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου υπάρχει η ρητή διατύπωση η οποία λέει «έναντι οποιουδήποτε». Τι σηµαίνει αυτό; Δίνει
ένα νέο ιδεολογικό φορτίο στην ακαδηµαϊκή ελευθερία. Στην
πράξη τι σηµαίνει; Το λέω χωρίς να είµαι νοµικός. Εξάλλου και ο
Υπουργός Δικαιοσύνης γιατρός είναι. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει
ότι µε την παρούσα κατάσταση µπορεί να διωχθεί ο παραβάτης
του πληµµελήµατος. Τα κακουργήµατα τα είπε και ο συνάδελφος. Μπορεί να διωχθεί και πολλοί καθηγητές έχουν κάνει µηνύσεις, έχουν πάει στα δικαστήρια ανθρώπους που άσκησαν
εναντίον τους φυσική ή ψυχολογική βία. Το ζητούµενο είναι τώρα
να µπει µέσα η αστυνοµία και να τους πάει στο αυτόφωρο, δηλαδή είναι µια δικονοµική ρύθµιση και τίποτα περισσότερο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας έρθουµε τώρα στο αν έκαναν τη δουλειά τους οι πρυτανικές αρχές. Το ερώτηµα είναι: Θα επέµβει η αστυνοµία, σύµφωνα
µε τους δικούς σας οραµατισµούς; Δεν θα επέµβει. Επανειληµµένα έχουν καλέσει οι πρυτανικές αρχές να επέµβουν µέσα σε
ζητήµατα παραβατικότητας και πήγε ο επικεφαλής της Αστυνοµίας και είπε: «Εγώ, κυρία Πρύτανη, δεν µπαίνω, διότι εδώ µία
φοιτήτρια να γλιστρήσει στα σκαλιά και να χτυπήσει το κεφάλι
της, έγινε το χειρότερο. Δεν µπαίνω.». Δεν υπάκουσε στη διαταγή.
Το πρόβληµα, λοιπόν, είναι πιο σύνθετο. Το 2009 ο Πανούσης,
ο πρώην Υπουργός, είχε αποκλειστεί και µάλλον είχαν βιαιοπραγήσει πάνω του κουκουλοφόροι. Ξέρετε ποιος νόµος ίσχυε τότε;
Ο «κουκουλονόµος», ο οποίος έλεγε ότι οποιοσδήποτε έχει σκεπασµένο το πρόσωπό του, διαπράττει αδίκηµα κακουργηµατικού
χαρακτήρα και δεν έγινε τίποτα το 2009.
Και κάτι άλλο για το 2011, επειδή αρκετή περηφάνια υπάρχει
-λείπουν οι συνάδελφοι εδώ από το ΚΙΝΑΛ- για το φοβερό ποσοστό που πήρε ο νόµος της κ. Διαµαντοπούλου. Ας αφήσουµε το
ότι ήταν µια συνδιαλλαγή µε την κυβέρνηση Σαµαρά τότε, που
προϊδέαζε τα επερχόµενα των µνηµονίων. Στη µελέτη του Πανεπιστηµίου της Μακεδονίας, που κάποιος από τους συναδέλφους
της Πλειοψηφίας κατέθεσε, τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του
νόµου της κ. Διαµαντοπούλου η παραβατικότητα έκανε ρεκόρ.
Ενενήντα πέντε περιπτώσεις. Απέτυχε πλήρως και δεν απέτυχε
µόνο σε αυτό. Απέτυχε και στα συµβούλια, γι’ αυτό και ο κύριος
Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας µετά άλλαξε τον ίδιο, δικό
τους νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην το παρατραβήξουµε, όµως, γιατρέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Τελειώνω σ’ ένα λεπτό, πιστέψτε
µε.
Έρχοµαι σ’ ένα πολύ κρίσιµο σηµείο, το οποίο παρακαλώ να
σκεφτούµε πολύ σοβαρά και δεν είναι ρητορική. Εάν εγώ µέσα
σ’ ένα πανεπιστήµιο, σε µια σχολή, σ’ ένα µάθηµα πω «είµαι γιατρός και διδάσκω το τάδε αντιβιοτικό, το άλλο αντιβιοτικό, το
τάδε φάρµακο» και έρθω και πω ότι το τάδε φάρµακο µιας εταιρείας δεν είναι το κατάλληλο, δικαιούται κάποιος από εκεί να πει
ότι συκοφαντώ και δηµιουργώ πρόβληµα στην εταιρεία και να
καλέσει αµέσως την αστυνοµία να παρέµβει; Δικαιούται µε τον
καινούργιο νόµο.
Εάν κάποιος σε ένα µάθηµα στις θεωρητικές σχολές ή στη Θεολογία µιλήσει περί θρησκείας, περί υπάρξεως Θεού και πει ότι
δεν υπάρχει Θεός, δικαιούται ένας θρησκευόµενος εκεί να θεωρήσει ότι θίγεται και ότι προσβάλλεται και να καλέσει την αστυνοµία; Δικαιούται.
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Εάν κάποιος θίξει κάποιο σύµβολο, δικαιούται κάποιος να πει
ότι εγώ έχω πρόβληµα, διότι αυτό το πράγµα είναι ύβρις κ.λπ.;
Τόσα και τόσα έχουν γίνει σε θεατρικές παραστάσεις, σε σχολές
που κάνουν µαθήµατα.
Η ευθύνη είναι στα πανεπιστηµιακά όργανα. Είναι πολύ δύσκολο
να τους ρίξουµε ολόκληρη την ευθύνη, αλλά πρέπει να τους ρίξουµε ένα µεγαλύτερο µέρος από αυτό που έχουν πάρει. Δεν το
παίρνουν. Δεν ήρθε η Σύνοδος των Πρυτάνεων να συναντήσει την
επιτροπή µας και υπάρχει µια -ας το πούµε έτσι- σκόπιµη διαστρέβλωση. Άλλο το Προεδρείο, δηλαδή ο Πρόεδρος, ο οποίος µε τη
σειρά αυτή τη στιγµή έχει την ευθύνη του συντονισµού, που έτυχε
να είναι και να λέει ότι είναι καλό και άλλο η Σύνοδος των Πρυτάνεων. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων δεν εµφανίστηκε.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για την αναφορά, κύριε Στυλιανίδη, σχετικά µε τη Νοµική της Πάτρας. Την
απόσυρση της ίδρυσής της την είχα κατατάξει στα αταξινόµητα.
Εδώ κατάλαβα ότι πρόκειται -και ευτυχώς, γιατί θεωρούσα και
πολύ χειρότερα στο µυαλό µου- για µια παροχή -αφήστε τα
εθνικά θέµατα, δεν είναι εθνικό θέµα- της Νέας Δηµοκρατίας,
ίσως προς το πρόσωπό σας, ίσως προς το φιλικό περιβάλλον του
Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου, αλλά ο κ. Μητσοτάκης είχε πει
προεκλογικά ότι είναι δώρο του κ. Τσίπρα προς την Αχαΐα. Δηλαδή, µια ολόκληρη οργάνωση, µια ολόκληρη προετοιµασία, ένα
ολόκληρο πλάνο θυσιάζεται στο πεδίο µιας µικροκοµµατικής
σκοπιµότητας. Είναι κρίµα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
γιατρέ.
Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την αυριανή µέρα έχουµε δύο στόχους: Πρώτον, να διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία στις 15.30’ µε 16.00’ και, δεύτερον, να
µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι που υπολείπονται από τον σηµερινό κατάλογο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα µιλήσουν περίπου τριάντα Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά κάνατε
διπλό χρόνο, κύριε Δρίτσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 1.29’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη
8 Αυγούστου 2019 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα
επείγοντα ζητήµατα».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

