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Πέµπτη 9 Ιουλίου 2020
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 16327
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4. Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων κατά
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
σελ. 16175, 16176, 16177,16178, 16180, 16181, 16182.
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2020, σελ. 16103.
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη: «Δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις
και άλλες διατάξεις», σελ. 16103 – 16322.
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεση της στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
σελ. 16144.
3. Αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
i. επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 14, καθώς και
επί του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου από Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σελ. 16183 – 16185.
ii. επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 14, καθώς και
επί των άρθρων 19 και 22 του σχεδίου νόµου από Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής, σελ.
16187 – 16188.
iii. επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 14, καθώς και
επί του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου από Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, σελ.16189 - 16190.
4. Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αρχής και
επί των άρθρων 1 έως 14, 19 και 22 του σχεδίου νόµου, σελ.
16191 – 16319.
5. Επιστολές πρόθεσης ψήφου, σελ. 16191 – 16197.
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ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’
Πέµπτη 9 Ιουλίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 9 Ιουλίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.43’, 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.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 884/3-7-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Αδικαιολόγητη άρση ακαδηµαϊκής αντιστοιχίας µεταξύ
οµοειδών τµηµάτων ΑΕΙ».
2. Η µε αριθµό 892/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Η αδυναµία της κυβέρνησης
οδηγεί σε µαζικούς πλειστηριασµούς το φθινόπωρο».
3. Η µε αριθµό 902/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λεωνίδα Στολτίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µε θέµα: «Καταστροφική για την υγεία και το περιβάλλον η κυβερνητική απόφαση για την καύση απορριµµάτων (SRF/RDF)
στην τσιµεντοβιοµηχανία «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» στη Θεσσαλονίκη».
4. Η µε αριθµό 879/30-6-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του ΜέΡΑ25 κ. Φωτεινής Μπακαδήµα προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Λογοκλοπή στις
πανελλαδικές εξετάσεις».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 886/3-7-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Πιερίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ελισάβετ
(Μπέττυς) Σκούφα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«Ανανέωση µισθώσεων της «Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.»
(ΕΤΑΔ) προς επιχειρηµατίες Ολυµπιακής Ακτής».
2. Η µε αριθµό 900/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Παράταση όλων των συλλογικών συµβάσεων εργασίας».
3. Η µε αριθµό 903/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Άµεση επίλυση του προβλήµατος

των εκατόν σαράντα εργαζόµενων, µε δικαστικές αποφάσεις,
στο e- ΕΦΚΑ. Να παρθούν πίσω τώρα οι απολύσεις».
4. Η µε αριθµό 880/30-6-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Ανατολικής Αττικής του ΜέΡΑ25 κ. Μαρίας Απατζίδη προς
την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Λογοκλοπή
στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας».
5. Η µε αριθµό 904/6-7-2020 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Τηλεθέρµανση Μεγαλόπολης».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 6430/13-5-2020 ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σταύρου
Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Πορεία Προγράµµατος Δακοκτονίας 2020».
2. Η µε αριθµό 6706/21-5-2020 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ειδική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού σε όλους τους κτηνοτρόφους και
ιδιαίτερα τους παραδοσιακούς, χωρίς αποκλεισµούς».
3. Η µε αριθµό 6345/8-5-2020 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη
Βαρδάκη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αναγκαία η ανακούφιση συµπολιτών µας που
οφείλουν σε ασφαλιστικά ταµεία, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν
να συνταξιοδοτηθούν».
4. Η µε αριθµό 7075/4-6-2020 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αντιµετώπιση άµεσων προβληµάτων των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων (ΕΑΣ)».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και
άλλες διατάξεις».
Σας υπενθυµίζω ότι στη χθεσινή συνεδρίαση το Σώµα αποφάσισε οµοφώνως η συζήτηση να διεξαχθεί ενιαία επί της αρχής
και επί των άρθρων. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα προηγηθούν
οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές µε χρόνο οµιλίας οκτώ
λεπτά, εν είδει δευτερολογίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι οµιλητές επί του καταλόγου.
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Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν µάλλον σοφή η απόφαση που πήραµε, διότι θέλω να σας ενηµερώσω ότι χθες µίλησαν εβδοµήντα
ένας συνάδελφοι, ενώ συνολικά έχουν γραφτεί εκατόν τριάντα.
Αντιλαµβάνεστε ότι αν δεν κάναµε αυτή την αλλαγή θα είχαµε
βρεθεί τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Χονδρικά έχουµε υπολογίσει µε τις Υπηρεσίες της Βουλής, συµπεριλαµβάνοντας περίπου και δύο ώρες για τους πολιτικούς Αρχηγούς –οι
πληροφορίες λένε ότι σχεδόν όλοι θα µιλήσουν- ότι θα τελειώσουµε γύρω στις 20:30’. Εγώ λέω 21:30’, για να είµαστε µέσα.
Οπότε στις 22:00’ θα αρχίσει η ονοµαστική ψηφοφορία µε τους
κανόνες που έχει υποδείξει η Υγειονοµική Υπηρεσία, δηλαδή ανά
εκατό συνάδελφοι ανά τέταρτο, ξεκινώντας από τις 22:00’ µέχρι
να τελειώσουµε. Υπολογίζουµε ότι η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου µία ώρα. Όσοι, για παράδειγµα, έχουν επώνυµο που αρχίζει από φι ή χι θα ψηφίσουν γύρω στις 23:00’, που θα τελειώσει
η ψηφοφορία.
Μία παράκληση µόνο: Εάν τα δύο κόµµατα που έχουν ζητήσει
µέχρι στιγµής ονοµαστική ψηφοφορία θέλουν να γίνει και επί του
συνόλου, να ενηµερωθούν εγκαίρως οι Υπηρεσίες της Βουλής
γι’ αυτό, γιατί επί του παρόντος έχετε ζητήσει επί της αρχής και
για κάποια άρθρα, για να µπορέσει να µπει στο σύστηµα και το
θέµα του συνόλου. Μη µας το πείτε τελευταία στιγµή, δηλαδή,
γιατί θα δηµιουργηθεί πρόβληµα.
Κατόπιν τούτων, προχωρούµε στη συζήτηση.
Κύριε Καραγκούνη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και θα χρειαστώ µόνο µικρή ανοχή στον χρόνο. Χθες προσπάθησα και ήµουν πολύ ακριβής στον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έχετε την ανοχή
του Προεδρείου, αλλά θα είναι ελάχιστη, γιατί είδατε τι είπα σχετικά µε τα ωράρια και έχουµε άλλους εξήντα συναδέλφους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Το ξέρω. Ήµουν, όµως,
και εχθές πολύ ακριβής στον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ξέρω. Ήσασταν
και λιγότερο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι έγινε µια πολύ διεξοδική συζήτηση µέχρι τώρα,
διότι ήταν όντως πολλοί οι συνάδελφοι που πήραν τον λόγο και
ακούστηκαν και αρκετές εποικοδοµητικές σκέψεις που αφορούν
την επεξεργασία αυτού του νοµοσχεδίου.
Επιτρέψτε µου σήµερα, που ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση
στην Ολοµέλεια, να ανακεφαλαιώσουµε µερικά βασικά σηµεία
και να επισηµάνουµε και τα συµπεράσµατά µας από όλη αυτή τη
διαδικασία.
Ακούσαµε χθες για ακόµη µία φορά από πολλούς οµιλητές του
ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς σε επανάληψη για τα φαιδρά και γελοία περί
χούντας. Εγώ δεν θα έκανα τέτοιους χαρακτηρισµούς, αλλά
αναγκάζοµαι να το κάνω λόγω της επιµονής σας σε εκφράσεις
που δυστυχώς ανήκουν σε µία άλλη εποχή, που ενοχλούν κάθε
δηµοκρατικό πολίτη και που πραγµατικά σάς κάνουν να φαίνεστε
ότι βρίσκεστε σε άλλον τόπο και χρόνο.
Αυτή η Κυβέρνηση είχε τη δηµοκρατική ευαισθησία αυτό το
όντως πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο να το φέρει τώρα στη Βουλή,
που είναι σε πλήρη σύνθεση και όχι σε περιορισµένη, και να πάρουν τον λόγο όλοι οι Βουλευτές και να εκφράσουν την άποψή
τους και όχι να περιοριστούν λόγω της πανδηµίας. Αυτό το κάναµε µε αυτόν τον σκοπό, να πάρουν όλοι τον λόγο και όλοι να
εκφράσουν τις απόψεις τους.
Έχω την αίσθηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
ότι δεν είναι τυχαίο ότι έχετε αυτή την πορεία µετά τις εκλογές.
Είστε η µοναδική Αξιωµατική Αντιπολίτευση που έναν χρόνο µετά
τις εκλογές διαλύεστε πολιτικά. Όχι µόνο δεν κρατάτε τις δυνάµεις σας, αλλά φυλλορροείτε καθηµερινά και οδεύετε µε ταχύτατους ρυθµούς στα ιστορικά και παραδοσιακά σας ποσοστά.
Και έχω την αίσθηση ότι αυτό το πρόβληµα που έχετε µετατρέπεται σε αδιέξοδο. Αυτό γίνεται γιατί γιγαντωθήκατε όντως ως
κόµµα ευκαιριακά και καβαλήσατε το κύµα του αντιµνηµονίου και
τώρα που µας τέλειωσε ο δράκος, δυστυχώς τελειώνει και το παραµύθι για σας.
Υπάρχει και ένας άλλος λόγος, που θα έλεγα ότι είναι βασικός.
Ενώ κάποιοι από εσάς φαίνεται να θέλετε, να προσπαθείτε, να
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προσχωρήσετε σε µία µετεξέλιξη του κόµµατός σας -όποια είναι
αυτή-, δυστυχώς έχετε τέτοια ιδεολογικά βαρίδια -και το απέδειξε αυτή η συζήτηση στη Βουλή- που σβήνει -δυστυχώς για
εσάς- κάθε ελπίδα.
Το είπα και χθες, ότι καθυστερήσαµε σαράντα πέντε χρόνια
να αλλάξουµε τον χουντικό νόµο, που έστω και τυπικά ήταν σε
ισχύ και νοµίζω ότι σε αυτό συµφωνούµε οι περισσότεροι εδώ
µέσα, τουλάχιστον όσοι συµφωνούµε στη λογική και στο αυτονόητο. Εσείς, ακριβώς επειδή διακατέχεστε από ιδεολογική αµηχανία και πολιτική αδυναµία, σύρεστε και ακολουθείτε ακραίες
φωνές και αντιδράσεις, ακολουθείτε ρητορική άλλων εποχών,
λες και τα προβλήµατα που έχουµε σήµερα είναι τα ίδια µε τα
προβλήµατα που αντιµετώπιζε η Ελλάδα πριν από σαράντα χρόνια. Το είπα και στην επιτροπή. Σήµερα η πραγµατική απειλή δεν
είναι τα τανκς, αλλά το κακώς εννοούµενο «πεζοδρόµιο», που
χθες µάλιστα άκουσα κάποιες ακραίες φωνές να λένε και απειλές, ότι θα αντεπιτεθεί. Θα αντεπιτεθεί το «πεζοδρόµιο», λες και
µπαίνουµε σε πόλεµο, λες και τον κόσµο τον αγγίζουν τέτοια επιχειρήµατα. Κύριοι συνάδελφοι, τον ανατριχιάζουν τέτοιες αναφορές, που ακούσαµε χθες να λέγονται.
Αλλά δεν είπατε µόνο αυτό. Κάνατε όλο το προηγούµενο διάστηµα, και στις επιτροπές -και το ανέδειξαν χθες αρκετοί συνάδελφοι- µια σφοδρή επίθεση εναντίον της Αστυνοµίας και των
αστυνοµικών υπαλλήλων. Διότι είναι πραγµατικά πρωτοφανές
αυτό που κάνετε. Επιµένετε σε ανοίκειες εκφράσεις και επιθέσεις
εναντίον του σώµατος, τους προσβάλλετε µε βάναυσο τρόπο,
αµφισβητείτε την ικανότητά τους, την εκπαίδευσή τους και µε
αυτόν τον τρόπο υποτιµάτε την προσωπικότητά τους. Δεν τους
θεωρείτε ικανούς να κάνουν αυτό που έχουν ως αποστολή να κάνουν όλες οι αστυνοµικές αρχές, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
Και δεν καταλαβαίνουµε γιατί τέτοια αποστροφή. Εντάξει, ξέρουµε ότι δεν τους αγαπάτε. Σας το είπα και χθες, έχετε άλλους
που αγαπάτε, τα δικά σας παιδιά, αλλά µην το φωνάζετε κι έτσι,
µη δείχνετε την απέχθειά σας. Σεβαστείτε τουλάχιστον αυτούς
τους ανθρώπους και την προσπάθεια που κάνουν σε δύσκολες
συνθήκες, σε αντίξοες συνθήκες. Το ξέρουµε όλοι.
Κι εγώ έχω να πω και κάτι άλλο. Το αναλύσαµε επαρκώς. Όλες
οι ευρωπαϊκές έννοµές τάξεις στην Αστυνοµία δίνουν την αρµοδιότητα να καθορίζει τα των συναθροίσεων, εκτός από κάποιες
χώρες, όπως τις έχω αναφέρει, φερ’ ειπείν η Ολλανδία, που την
αρµοδιότητα έχει ο δήµος. Δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα
προηγούµενα πέντε χρόνια, στην Αστυνοµία δεν έδινε την αρµοδιότητα να ρυθµίζει αυτά τα θέµατα; Κι ούτε την αλλάξατε ποτέ.
Και τώρα δεν καταλαβαίνουµε αυτή την επίθεση, όπου παντού
στον κόσµο είναι ικανή η Αστυνοµία να ρυθµίζει τα σχετικά ζητήµατα, και για σας, για τον ΣΥΡΙΖΑ, µόνο στην Ελλάδα δεν είναι,
µόνο στην Ελλάδα είναι ανίκανη, παρ’ ότι έχει φέρει ο Υπουργός
και ισχυρές δικονοµικές εγγυήσεις για το παρόν νοµοσχέδιο. Τις
αποφάσεις απαγόρευσης και διάλυσης συναθροίσεων τα προηγούµενα πέντε χρόνια ποιος τις έπαιρνε; Η Αστυνοµία. Την απαγόρευση και την απόφαση που πήρατε, να απαγορευθεί η
συνάθροιση της ΠΟΑΣΥ, που σας ανέφερα χθες, στα Εξάρχεια,
ποιος την πήρε; Η Αστυνοµία. Αυτά τα λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να καταλάβουµε µε πόση σοβαρότητα δυστυχώς
προσεγγίζετε ως Αντιπολίτευση αυτό το πολύ ευαίσθητο θέµα.
Έγινε πολύς λόγος για το άρθρο 4, που προβλέπει τις υποχρεώσεις του οργανωτή. Με τη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε, το άρθρο εξειδικεύει και καθορίζει επαρκώς τις προϋποθέσεις απαλλαγής από αστική ευθύνη, σύµφωνα και µε την πρόταση που έφερε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής. Αναλύθηκαν επίσης και εξηγήθηκαν στην επιτροπή οι φόβοι για τις
κοινωνικές οµάδες, όπως τα ΑΜΕΑ, ότι δήθεν θα απαγορεύονται
και θα εµποδίζονται οι συναθροίσεις τους, επειδή δεν µπορούν να
περιφρουρήσουν οι ίδιοι τις συναθροίσεις τους. Ο οργανωτής
υποχρεούται να ορίζει επαρκή αριθµό ατόµων, όχι που περιφρουρούν, αλλά που παρέχουν συνδροµή στην περιφρούρηση. Με
αυτή την έννοια, λοιπόν, η συνδροµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί
ποικιλοτρόπως, δηλαδή κάποια άτοµα που συµµετέχουν στη συνάθροιση µπορούν να την επιβλέπουν, να εντοπίζουν αν υπάρχουν
τρίτοι που θέλουν να παρεισφρήσουν στη συνάθροιση, να το επικοινωνούν στον οργανωτή κι αυτός στις αρµόδιες αρχές, οι
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οποίες µε τη σειρά τους θα προστατεύσουν και θα προχωρήσουν
στην καλύτερη περιφρούρηση της συνάθροισης. Οπότε όσα
ακούστηκαν, ότι δήθεν οι ΑΜΕΑ ή οι άλλες οµάδες θα κάνουν περιφρούρηση και έτσι θα απαγορευθεί η συνάθροισή τους, νοµίζω
ότι είναι τουλάχιστον ψευδή και προσχηµατικά.
Θα επαναλάβω ότι το άρθρο 6 πραγµατικά είναι η βασική διάταξη αυτού του νόµου, γιατί είναι µια διάταξη, όπως το είπα,
ενέργειας, υποχρεώνει δηλαδή το κράτος να διασφαλίσει την
ακώλυτη άσκηση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι. Και ακριβώς
επειδή το Κράτος και η Αστυνοµία οφείλουν να προστατεύουν
το δικαίωµα ενεργώντας, είναι ουσιαστική δικλίδα ασφαλείας και
προστασίας των πολιτών που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωµα
του συνέρχεσθαι.
Στο άρθρο 7 ορίζονται οι απαγορεύσεις που υπαγορεύουν οι
επιταγές του άρθρου 11, οπότε πραγµατικά και εκεί δεν καταλαβαίνω τις όποιες ενστάσεις ακούστηκαν και χθες, αλλά και στις
επιτροπές, διότι µε αυτή την έννοια αντιλαµβάνεστε ότι θα πρέπει να αµφισβητήσουµε συνολικά τις συνταγµατικές επιταγές και
τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 11.
Η πρόβλεψη για την αντιδιαδήλωση καταδεικνύει ότι σκοπός
µας, σκοπός της πολιτείας, σκοπός αυτού του νοµοσχεδίου είναι
να πραγµατοποιούνται οι δηµόσιες συναθροίσεις και όχι να εµποδίζονται και να απαγορεύονται. Και σωστά η νοµοτεχνική βελτίωση απαλείφει το «δύναται» και κρατάει τη φράση «υποδεικνύει
ενδεικτικά», διότι λαµβάνει υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής. Όντως το κράτος έχει θετική υποχρέωση να προστατεύει την ελευθερία του συνέρχεσθαι
και πρέπει να επιλέγει τα λιγότερο επαχθή µέτρα, ώστε να δύνανται επί της αρχής να επιτρέπουν οι νόµοι και σε δύο πιθανές
αντιτιθέµενες συναθροίσεις να λάβουν χώρα σύµφωνα µε τις
αποφάσεις του ΕΔΔΑ.
Στο άρθρο 8 γίνεται η στάθµιση των συνταγµατικών δικαιωµάτων και η εξισορρόπηση, που επιτέλους έπρεπε να εισαγάγουµε
στην εσωτερική µας έννοµη τάξη, το δικαίωµα του συνέρχεσθαι,
από τη µια, και, από την άλλη, το δικαίωµα όλων µας στην ασφάλεια, στην κοινωνική ειρήνη και στη δηµόσια τάξη.
Κάτι για το άρθρο 9, που αναφέρεται στη διάλυση της συνάθροισης. Και εκεί χρησιµοποιείται η φράση «δύναται να διαταχθεί» κι όχι «διατάσσεται». Εποµένως και σε αυτή την περίπτωση
οι αρχές δεν υποχρεούνται να διαλύσουν τη συνάθροιση, αλλά
να αξιολογήσουν την κατάσταση και να εκτιµήσουν τις περιστάσεις και πάντα θα έχουν στο µυαλό τους το άρθρο 6 και για τη
διάλυση και για την απαγόρευση και για τους περιορισµούς.
Οπότε να το ξεκαθαρίσουµε: Ο οποιοσδήποτε περιορισµός επιβάλλεται σε µία δηµόσια συνάθροιση θα πρέπει να γίνεται µόνο
στην περίπτωση που αξιολόγησαν ή ότι προσβάλλεται ο πυρήνας
και ο σκοπός του νοµοσχεδίου, δηλαδή µόνο αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δηµόσιας ασφάλειας, ό,τι προβλέπει δηλαδή το
Σύνταγµα και ό,τι προβλέπεται παντού στον κόσµο. Και µάλιστα
θα προσέθετα, όπως είπα και πριν, αυτό να γίνεται µε τις πλέον
µεγαλύτερες δικαστικές εγγυήσεις.
Για το άρθρο 13, σας το ανέφερα ήδη. Μετά και από τις παρατηρήσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής και της
προσθήκης που έγινε στον νόµο, ξεκαθαρίζεται και ρυθµίζεται
το ζήτηµα της αστικής ευθύνης του οργανωτή.
Για το άρθρο 10 και για την κριτική που έγινε και για τη συµµετοχή στη διάλυση του οικείου δηµάρχου, εµείς µε το νοµοσχέδιο δίνουµε την πρέπουσα θεσµική σηµασία στην τοπική
αυτοδιοίκηση. Αυτός ο νόµος είναι και εναρµονισµένος, όπως
ήδη σας έχουµε πει, και µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου ο δήµαρχος πραγµατικά παίζει ουσιαστικό ρόλο. Σας είπα και για την
Ολλανδία αλλά και για άλλες χώρες.
Σε όλες τις αλλαγές που προέβη ο Υπουργός, οι οποίες είναι
σηµαντικές, νοµίζω ότι καταφέραµε δύο πράγµατα: και να διορθώσουµε εκεί που χρειάστηκε το νοµοθέτηµα -κι αυτό δείχνει τη
δηµοκρατική προσέγγιση που έχουµε, αφού ακούσαµε και την καλόπιστη κριτική- αλλά και τη διασφάλιση ότι ο νόµος δεν θα καταλήξει να είναι άγραφο χαρτί, πράγµα το οποίο µας ενδιαφέρει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω ακόµα λίγο χρόνο, Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω. Θέλω
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να επιστρέψω σ’ αυτά τα οποία είπα στην αρχή της τοποθέτησής
µου. Απάντησα σε αυτά που είπατε περί χούντας. Είστε το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και για το πολύ ευαίσθητο και
σηµαντικό αυτό θέµα, σας το είπα και στις επιτροπές, δεν έχετε
καταθέσει ούτε µία πρόταση. Το µόνο που εισηγήθηκε -και το
ακούσαµε πάλι χθες, και από τον εισηγητή και από άλλα στελέχηείναι το θέµα να ρυθµίζεται από τον Ποινικό Κώδικα. Όλα αυτά
είναι απίθανα που λέτε. Διότι ο Ποινικός Κώδικας ρυθµίζει το
θέµα, που αποτελεί -επιτρέψτε µου να πω- καθαρό κλείσιµο του
µατιού στην ανοµία και στην αναρχία, ο Ποινικός Κώδικας αναλαµβάνει αφού έχουν γίνει καταστροφές. Με άλλα λόγια, αυτό
που προτείνετε είναι η Κυβέρνηση να παρακολουθεί, να µην
κάνει το καθήκον της, να αφήνει λοιπόν όλο αυτό το ζήτηµα να
το λύσουν τα δικαστήρια. Και σας είπα χθες να τελειώσουµε µε
τον ευφηµισµό για τους «µπαχαλάκηδες», και βέβαια δεν είπατε
τίποτα, ούτε ο εισηγητής σας ανέφερε τίποτα, γιατί δεν θέλετε
να ενοχλήσετε την πολιτική σας πελατεία. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σας πω µόνο δύο πράγµατα. Και την αντίδρασή σας
και τα πραγµατικά κίνητρά σας τα καταλαβαίνουµε όλοι. Ό,τι και
να πείτε, όπως και να το διατυπώσετε, όσες χούντες και να επιστρατεύσετε, η ουσία είναι µία, ότι ο µόνος σας σκοπός είναι µε
οποιονδήποτε τυφλό τρόπο, µε ψέµατα, µε προπαγάνδα, µε διαστρέβλωση, όσο γίνεται, να σταµατήσετε αυτή τη µεγάλη και καινοτόµο παρέµβαση και υπέρ της κοινωνικής ειρήνης και υπέρ
της οικονοµίας και της ασφάλειας και της ιδιοκτησίας. Σας το ξανάπα ότι το πάρτι τέλειωσε. Σε λίγη ώρα το νοµοθέτηµα θα είναι
νόµος του κράτους και θα κριθεί από το αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, κλείστε,
κύριε Καραγκούνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Θα ολοκληρώσω σε τρία
λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Σας λέω και πάλι ότι χθες δεν πήρα όλο
τον χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, κύριε Καραγκούνη, δεν τα έχετε, έχετε πάρει τέσσερα λεπτά παραπάνω, από
σήµερα ήδη. Δεν µπορώ να σας δώσω άλλη ανοχή, παραπάνω
από ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι «αντιδηµοκρατικό και κρυπτοφασιστικό»
όπως λέτε, το νοµοσχέδιο αυτό θα αποτύχει από µόνο του. Εµείς
εδώ είµαστε και θα το δούµε. Εµείς όµως γνωρίζουµε ότι θα πετύχει, πράγµα το οποίο µε φέρνει και στο δεύτερο σηµείο και θα
ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Το ξέρουµε γιατί έχουµε αντίληψη για το τι ζητάει η κοινή
γνώµη. Οπότε να σας πω µε την ευκαιρία, γιατί δεν το έχετε καταλάβει και λέτε όλους αυτούς βερµπαλισµούς ότι στη δηµοκρατία
κυβερνά η πλειοψηφία και όχι η µειοψηφία. Και σίγουρα όχι η
πολύ, πολύ µικρή µειοψηφία των Εξαρχείων. Να σας εξηγήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καραγκούνη,
παρακαλώ πάρα πολύ, κλείστε τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Να ολοκληρώσω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να ολοκληρώσετε
τώρα, όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Στον εισηγητή αναφέρεστε και σας ζητάω δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και επειδή αναφέροµαι στον εισηγητή; Ο Κανονισµός δεν κάνει εξαιρέσεις. Ήδη έχω
κάνει την εξαίρεση, που είµαι υποχρεωµένος να την κάνω τώρα
σε όλους τους εισηγητές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εγώ θα πω το εξής, κύριε
Ραγκούση, και θα ολοκληρώσω.
Δεν µπορεί η µειοψηφία να επιβάλλεται στην πλειοψηφία. Αυτός
είναι ο βασικός νόµος δηµοκρατίας. Ακούστε αυτό, ακούστε τι λέει
ο κόσµος για το νοµοσχέδιο, που το 72% των ψηφοφόρων σας πιστεύει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή σε αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο,
ακολουθείστε τι λέει η κοινωνία και µην προσπαθείτε να επιβάλετε
την άποψή σας ως µειοψηφία στην πλειοψηφία.
Και να εξάρω και τη σωστή τοποθέτηση και δεν πιστεύω να
τους λέτε και αντιδηµοκράτες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καραγκούνη,
καταλάβατε τι σας είπα ή θα κλείσω το µικρόφωνο;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αν το ακούσατε, παρακαλώ, κλείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Μείνετε σε αυτό που λέει
η πλειοψηφία και µην ακολουθείτε µειοψηφικές λογικές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακούστε να σας πω.
Πρέπει να σκέφτεστε και τους Βουλευτές που ακολουθούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, χθες µίλησα τρία λεπτά λιγότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Χθες µιλήσατε δυόµισι λεπτά λιγότερο -και το είπα εγώ- και σήµερα µιλήσατε έξι
λεπτά περισσότερο. Ξέρω πολύ καλά να κάνω τη δουλειά µου.
Κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας χθες τη δεύτερη
τοποθέτηση του Υπουργού, εκ µέρους της Κυβέρνησης, θέλω να
σας πω πως ειλικρινά µού ήρθε µια φράση στο µυαλό, ένα λαϊκό
γνωµικό, αν ξέρω καλά. Αυτό που λέει «Είναι αργά για δάκρυα,
Στέλλα». Είναι αργά για δάκρυα, Μιχάλη. Ήταν φανερή η απέλπιδα προσπάθεια που αποφάσισε να κάνει την ύστατη στιγµή ο
κ. Χρυσοχοΐδης µήπως µαζέψει τα αµάζευτα. Είναι αλήθεια ότι
ποτέ άλλοτε τόσο τεκµηριωµένα, τόσο αποτελεσµατικά και τόσο
-θα έλεγα, όσον αφορά την Αντιπολίτευση- διακοµµατικά δεν έχει
τεκµηριωθεί η αποδόµηση ενός νοµοσχεδίου.
Εµείς, πρέπει να σας πω, ότι είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι.
Ο βασικός λόγος για τον οποίο είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι
είναι γιατί αυτή η συζήτηση διεξήχθη µέσα στο γνωστό πλαίσιο
που πορεύεται η ελληνική δηµοκρατία τον τελευταίο χρόνο, αλλά
και πριν από τον τελευταίο χρόνο, που λίγο έως πολύ όλοι γνωρίζουµε ότι η αλήθεια είναι µόνο αυτή που µεταδίδεται από τα
λεγόµενα συστηµικά µέσα ενηµέρωσης ή απ’ αυτά τα οποία τελικά, απ’ ό,τι φαίνεται, διαρκώς βαθαίνουν τη σχέση τους, µια
σχέση διαπλοκής, µε τη σηµερινή Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες, χωρίς µέσα µαζικής ενηµέρωσης, απεναντίας θα έλεγα, µε µέσα µαζικής ενηµέρωσης να
λοιδορούν, να επιτίθενται προσωπικά σε όλους εµάς που τολµήσαµε να πούµε την αλήθεια, διαµορφώθηκε µια τελείως άλλη
πραγµατικότητα από αυτή που νοµίζω ήταν φανερό ότι είχε στο
µυαλό της η Κυβέρνηση αρχικά.
Πώς προσήλθε η Κυβέρνηση στη συζήτηση γι’ αυτό το νοµοσχέδιο από την πρώτη στιγµή; Ήρθε µε ένα αφήγηµα. Νόµιζε ότι
έχει φτιάξει ένα αφήγηµα και θα καταφέρει να το περάσει και
στον ελληνικό λαό. Ποιο ήταν αυτό; Ότι ουσιαστικά είναι ένα νοµοσχέδιο για να τελειώνουµε µε τους πενήντα που ταλαιπωρούν
τους πολλούς από τη µια, από την άλλη ότι είναι ένα νοµοσχέδιο
το οποίο επιτέλους θα δώσει στην Ελληνική Αστυνοµία τη δυνατότητα να παρεµβαίνει σε περιστάσεις όπου υπάρχουν ή εξελίσσονται έκνοµες ενέργειες και επίσης είχε και την επινόηση το
επιτελείο να νοµίζει ότι θα περάσει και η άποψη ότι µε αυτό το
νοµοσχέδιο επιτέλους βρέθηκε µια θαρραλέα Κυβέρνηση µπροστά σε όλες τις δειλές κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης, για να
καταργήσει τα νοµοθετικά διατάγµατα της χούντας, που αποδείξαµε ότι είναι νεκρά.
Τι αποδείχτηκε στην πορεία; Αποδείχθηκε µε τις φωτογραφίες
που από την πρώτη µέρα δώσαµε στη δηµοσιότητα ότι οι διαδηλώσεις των πενήντα ατόµων τοποθετούνται µε βάση τα προεδρικά διατάγµατα που ήδη ισχύουν στο πεζοδρόµιο, ότι η
Ελληνική Αστυνοµία όχι µόνο εκ των υστέρων, αλλά και µε το που
εµφανίζονται έκνοµες ενέργειες έχει την υποχρέωση µε βάση τον
Ποινικό Κώδικα να παρεµβαίνει, να συλλαµβάνει και να οδηγεί
στη δικαιοσύνη όσους δράστες πρωταγωνιστούν σε αυτές τις
έκνοµες ενέργειες. Και επίσης, δώσαµε και στη δηµοσιότητα
τους πίνακες -αλλά φαίνεται άργησε να καταλάβει ο Χρυσοχοΐδης την αποτελεσµατικότητα που είχαν, τόσο πολύ εµφανίστηκε
χτες να τον ενοχλούν- µε τους οποίους πιστοποιείται και επιβεβαιώνεται ότι αυτό το νοµοθέτηµα είναι κυριολεκτικά -και αυτό
δεν είναι χαρακτηρισµός, δεν είναι ένας προσδιορισµός- πιστή
αντιγραφή του νοµοθετικού διατάγµατος της χούντας. Η µόνη
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διαφορά είναι πως, αντί για την καθαρεύουσα, χρησιµοποιείται
τώρα πια η δηµοτική γλώσσα.
Εµείς πώς προσήλθαµε σε αυτή τη συζήτηση; Προσήλθαµε,
πρώτον, µε την τοποθέτηση ότι ο απαιτούµενος από το Σύνταγµα
εκτελεστικός νόµος ήδη έχει καλυφθεί από τα Προεδρικά Διατάγµατα που ισχύουν και διέπουν τη διαχείριση των συγκεντρώσεων, των φαινοµένων έκνοµων ενεργειών, που µπορεί να
παρουσιάζονται, είτε µε αφορµή αυτές τις συγκεντρώσεις είτε
ανεξάρτητα απ’ αυτές. Άλλωστε, έχει µια σηµασία να το πούµε
και αυτό, δεν υπήρχε αίτηµα διατυπωµένο από την Ελληνική
Αστυνοµία ότι δεν µπορούσε µέχρι σήµερα να κάνει τη δουλειά
της. Δεν υπήρχε ποτέ αίτηµα από την Ελληνική Αστυνοµία ότι
έπρεπε να απαγορευτεί µια συγκέντρωση, αλλά δεν υπήρχε ένα
πλαίσιο νοµικό που κάτι τέτοιο θα της το επέτρεπε ούτε ότι
υπήρχε αίτηµα από Ελληνική Αστυνοµία όποτε αποφάσιζε να τοποθετήσει στο πεζοδρόµιο µια διαδήλωση λίγων ατόµων, δεν της
επέτρεπε το νοµικό πλαίσιο, το θεσµικό πλαίσιο, κάτι τέτοιο να
το επιβάλει.
Προσήλθαµε επίσης µε την άποψη ότι αυτό είναι ένα αντισυνταγµατικό νοµοσχέδιο. Προσήλθαµε επίσης µε την άποψη ότι
είναι ένα βαθιά αντιδηµοκρατικό νοµοσχέδιο, το οποίο στην
πραγµατικότητα έναν στόχο έχει: πάει να πνίξει τη φωνή των πολλών και ουσιαστικά ακρωτηριάζεται το δικαίωµα της ελεύθερης
συµµετοχής σε δηµοκρατικές συγκεντρώσεις, ακρωτηριάζεται
το δικαίωµα στην ελεύθερη έκφραση των πολιτών, δηλαδή τελικά
και σε τελική ανάλυση ακρωτηριάζεται η ίδια η δηµοκρατία.
Ισχυριστήκαµε και κάτι ακόµη που µένει να αποδειχθεί, είναι
το µόνο που ακόµη εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να αποδειχθεί:
ότι είναι ένα νοµοσχέδιο αδύνατον να εφαρµοστεί, το οποίο στην
προσπάθεια να εφαρµοστεί θα γελοιοποιήσει αυτούς οι οποίοι
ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη να το εισηγηθούν στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, να το ψηφίσουν και κατ’ επέκταση ως νόµο να ζητήσουν από την ελληνική κοινωνία και την Ελληνική Αστυνοµία
να το εφαρµόσουν.
Και επειδή τώρα µιλάµε για το ανεφάρµοστο και επειδή εδώ
προέκυψαν δυο-τρεις τοποθετήσεις του κ. Χρυσοχοΐδη τις προηγούµενες ηµέρες, σχετικά µε τη γνωστή δήλωση «ο νόµος θα
εφαρµοστεί», κοιτάξτε για να καταλάβετε τώρα την απελπιστική
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα σας πω το εξής:
Χθες απαντώντας πάνω σε αυτό το θέµα στον κ. Τζανακόπουλο,
κατέφυγε πάλι σε ψέµατα ο κ. Χρυσοχοΐδης. Σε κάποια στιγµή,
προσπαθώντας να απαντήσει απελπισµένα στις αιτιάσεις µας ότι
ο στόχος τους είναι οι συγκεντρώσεις των πολλών, είναι η φωνή
των πολλών, είναι το δικαίωµα των πολλών να λένε τη γνώµη τους,
την αντίθετη γνώµη τους από την Κυβέρνηση και την εκάστοτε
εξουσία, λέει: «Και ποιος σάς είπε ότι απαγορεύονται οι µεγάλες
συγκεντρώσεις; Είναι ψέµατα.». Και του λέει ο κ. Τζανακόπουλος,
µάλιστα πήγα εγώ, πήρα το νοµοσχέδιο και του το υπέδειξα, ότι ο
κ. Χρυσοχοΐδης λέει ψέµατα. Αν είναι τώρα σε θέση η Κυβέρνηση
ας πει ότι δεν είναι αλήθεια, ότι σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο το
οποίο έχει εισηγηθεί στο άρθρο 9 προβλέπεται ότι η διάλυση δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης που βρίσκεται σε εξέλιξη δύναται
να διαταχθεί, δηλαδή δύναται η Ελληνική Αστυνοµία να διατάξει
τη διάλυση µιας πολύ µεγάλης συγκέντρωσης που µπορεί να
πραγµατοποιηθεί δεκάδων χιλιάδων εργαζοµένων, ανέργων, νεολαίων, συνταξιούχων, εφόσον πραγµατοποιείται αυτή η συγκέντρωση χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
του άρθρου 3, δηλαδή να έχει ορίσει οργανωτή και να έχει αναγγείλει στην Αστυνοµία την πραγµατοποίησή της. Τι σηµαίνει αυτό
πρακτικά; Σηµαίνει ότι αν αύριο το πρωί πάει η ΑΔΕΔΥ και κάνει
στο εργατικό κέντρο του Πειραιά ή της Αθήνας µια πολύ µεγάλη
συγκέντρωση, αλλά δεν αναγγείλει στην Αστυνοµία την πραγµατοποίησή της και τον ορισµό οργανωτή ή πάει το ΠΑΜΕ να κάνει
µια συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων εργαζοµένων και δεν αναγγείλει στην Αστυνοµία τον οργανωτή ή την πραγµατοποίηση της
συγκέντρωσης, η Αστυνοµία θα είναι υποχρεωµένη αυτή τη συγκέντρωση να τη διαλύσει, να την κηρύξει παράνοµη.
Αυτό, λοιπόν, για όποιον θέλει να έρθει αντιµέτωπος µε την
αλήθεια είναι κάτι το οποίο, πέραν όλων των άλλων, δεν αφήνει
καµµία αµφιβολία ότι θα έχουµε πραγµατικά να ζήσουµε σκηνές
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απείρου κάλλους στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να εφαρµόσει αυτό το νοµοσχέδιο, που είναι κυριολεκτικά ανεφάρµοστο,
αλλά επαναλαµβάνω µένει αυτό να αποδειχθεί από την ίδια τη
ζωή.
Εµείς ήρθαµε µε αυτά τα επιχειρήµατα. Πώς φεύγουµε; Νοµίζω ότι φεύγουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι -πέρα
από τη γνώµη τη δική µας, πέρα από τη γνώµη των υπολοίπων
κοµµάτων, Βουλευτών, ακόµη και κοµµάτων που ενδεχοµένως
ψηφίσουν το νοµοσχέδιο- µεσολάβησε η έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, η οποία πιστοποιεί και τεκµηριώνει µε απόλυτο τρόπο όλες τις αιτιάσεις µας και για την
αντισυνταγµατικότητα και για την αντιδηµοκρατικότητα- αυτές
είναι οι δικές µας ερµηνείες-, µεσολάβησε η απόφαση της ολοµέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, που χαρακτηρίζουν απαράδεκτο και αντισυνταγµατικό αυτό το νοµοσχέδιο και
µεσολάβησε -και µε αυτό επίσης φεύγουµε- το όπλο που προκύπτει από την απόφαση που εξέδωσε η ολοµέλεια της Εθνικής
Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, αν δεν κάνω λάθος,
προχθές το βράδυ.
Ο νόµος αυτός νοµίζω ότι έχει ήδη ονοµατοδοτηθεί. Και ξέρετε όταν η κοινωνία δίνει ένα όνοµα, πάµε µετά σ’ αυτό που λέει
επίσης η κοινωνία και ο λαός: «Καλύτερα να σου βγει το µάτι
παρά το όνοµα.». Η κοινωνία έχει ονοµατοδοτήσει αυτόν τον
νόµο ως «χουντονόµο Μητσοτάκη - Χρυσοχοΐδη». Θα δείτε ότι
το επόµενο διάστηµα σε όλες τις κινητοποιήσεις, σε όλες τις διαδηλώσεις που θα γίνουν, για όποιο θέµα -από την προστασία του
περιβάλλοντος και την ανάγκη αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής µέχρι τα εργασιακά και τα συνταξιοδοτικά και τα θέµατα
ανεργίας-, πρώτο θέµα όλων των συγκεντρωµένων, όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων, των εκατοµµυρίων Ελληνίδων και των
Ελλήνων που θα ταυτιστούν µε αυτές τις κινητοποιήσεις θα είναι
να καταργηθεί αυτός ο «χουντονόµος».
Τελειώνω µε δύο αναφορές. Η πρώτη είναι ότι δεν πρέπει σε
καµµία περίπτωση να παραλείψουµε να πούµε ότι πράγµατι τελικά αυτός ο «χουντονόµος» προσφέρει µια ανεκτίµητη πολιτική
υπηρεσία. Γιατί είναι αλήθεια σε µια εποχή δύσκολη για τον πολίτη να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος, που υπάρχει αυτή η τάση να
λέει ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας ότι όλοι ίδιοι είναι, πλέον
υπάρχει ένα σύγχρονο σύµβολο, ένα εµβληµατικό νοµοσχέδιο,
που θα γίνει και εµβληµατικός νόµος, που θα λειτουργήσει ουσιαστικά ως ένας τέτοιος προβολέας που θα φωτίσει αυτή τη
σύγχρονη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στις ακροδεξιές λογικές, ανάµεσα στις λογικές των λαϊκιστών της Δεξιάς και ανάµεσα
στους προοδευτικούς, στους δηµοκρατικούς πολίτες, ανάµεσα
λοιπόν στη Δεξιά και την προοδευτική παράταξη.
Και τελειώνω µέσα σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας
κάτι για µια αναφορά που έκανε εχθές ο κ. Χρυσοχοΐδης περί εχθροπάθειας.
Εχθροπάθεια, κύριε Χρυσοχοΐδη, δεν είναι αυτά που είπατε
εσείς, δεν είναι ο συνταγµατικά κατοχυρωµένος ρόλος της εκάστοτε αξιωµατικής αντιπολίτευσης να κάνει κριτική στην κυβέρνηση και για τα εργασιακά και για τα οικονοµικά θέµατα και για
τα κοινωνικά και για όλα.
Εχθροπάθεια είναι να δίνει η χώρα σου τη µάχη να λύσει µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο µε βάση τα εθνικά συµφέροντα το πρόβληµα µε τη Βόρεια Μακεδονία και να φέρνει εδώ τη Συµφωνία
των Πρεσπών και εσείς -εννοώ αυτοί που εκπροσωπείτε σήµερανα ξεσπάτε σε ένα απίθανο εθνολαϊκιστικό πογκρόµ εναντίον, σε
τελική ανάλυση, των ίδιων των συµφερόντων της χώρας.
Εχθροπάθεια, κύριε Χρυσοχοΐδη, είναι να έχεις απέναντί σου
µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση που σε έχει στηρίξει µε αδιανόητο
τρόπο για το παρελθόν και το ελληνικό κοµµατικό σύστηµα στην
περίπτωση της πανδηµίας, που έχει ψηφίσει µαζί σου χωρίς να
έχει πρόβληµα για να αξιοποιήσει το Σύνταγµα και να οδηγήσει
τη χώρα σε πρόωρες εκλογές εκλογή Προέδρου Δηµοκρατίας,
που έχει στηρίξει τη συµφωνία της ΑΟΖ µε την Ιταλία, παίρνοντας
µέρος του κόστους που συνεπάγεται η στήριξη αυτής της συµφωνίας, και εσύ -αυτό είναι εχθροπάθεια, λοιπόν, κύριε Χρυσοχοΐδη- όταν τα έχεις όλα αυτά, να µην έχεις πει µια φορά διά
στόµατος και του Πρωθυπουργού και όλων εσάς που είστε στην
Κυβέρνηση ένα µπράβο, ένα εύγε και ένα ευχαριστώ στην Αξιω-
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µατική Αντιπολίτευση και σε όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης
που µπορεί να έχουν κρατήσει παρόµοια στάση, αλλά να συνεχίζεις να εχθρεύεσαι και να πολώνεις µε έναν τρόπο λαϊκίστικο, µε
έναν τρόπο χυδαίο, µε έναν τρόπο πάρα πολλές φορές συκοφαντικό για πολλούς ανθρώπους.
Και κάτι τελευταίο τώρα, επειδή µιλάµε για εχθροπάθεια, δεν
µπορώ να µην το πω. Όταν έγινε το πρόβληµα στον Έβρο µε ένα
δηµοσίευµα έγκυρης εφηµερίδας ότι υπήρχε νεκρός και το αναµετέδωσαν τα τουρκικά µέσα ενηµέρωσης και το έκαναν σηµαία
τους, είναι αλήθεια, κύριε Χρυσοχοΐδη ή δεν είναι αλήθεια ότι
σας πήρα τηλέφωνο ως αρµόδιος τοµεάρχης µε εντολή του
Αλέξη Τσίπρα πριν προβούµε σε οποιαδήποτε ανακοίνωση και
σας ρώτησα: «Είναι αλήθεια αυτό που µεταδίδεται ή όχι;». Και
µου είπατε: «Δεν είναι αλήθεια, Γιάννη». Και γι’ αυτόν τον λόγο
εµείς δεν αντιδράσαµε, δεν βγάλαµε καµµία ανακοίνωση. Αυτό
όµως είναι ένα άλλο µοντέλο αντιπολίτευσης, ένα άλλο µοντέλο
πολιτικού πολιτισµού, ένα άλλο µοντέλο υγιούς συνταγµατικά κατοχυρωµένης πολιτικής αντιπαράθεσης, που δεν σας περνάει
από το µυαλό.
Και κάτι τελευταίο, επειδή εγώ είπα µε ποιους κάθεστε δίπλα
και εσείς είπατε ποια σηµαία κρατάω. Μια υποσηµείωση, µια συµπλήρωση, µια αναφορά και µια διαφορά, ότι εγώ σ’ αυτά εδώ τα
έδρανα καθόµουν και πριν από δέκα χρόνια, δεν καθόµουν πριν
από δέκα χρόνια σε αυτά εκεί τα έδρανα και τώρα κάθοµαι σε
αυτά τα έδρανα.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ραγκούσης 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 (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Καµίνης παρακάλεσε, λόγω ενός προσωπικού κωλύµατος, να µιλήσει τελευταίος από τον κατάλογο των αγορητών, οπότε θα έρθει στο Βήµα
ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ο κ. Ιωάννης
Γκιόκας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όλες αυτές τις µέρες θεωρούµε ότι εξηγήσαµε αναλυτικά,
εξαντλητικά και µε στοιχεία τους λόγους εκείνους για τους οποίους αυτό το νοµοσχέδιο είναι απαράδεκτο, αντιδραστικό και αυταρχικό και γι’ αυτό άλλωστε έχει προκαλέσει και τη µαζική
αντίδραση εργατικών σωµατείων, µαζικών φορέων, επιστηµονικών
συλλόγων, ανθρώπων της επιστήµης, της τέχνης, του πολιτισµού,
της δικαιοσύνης, οι οποίοι µάλιστα όλοι αυτοί διαδηλώνουν σήµερα το απόγευµα εναντίον του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Και αντί για απαντήσεις σε αυτή την τεκµηριωµένη κριτική που
κάναµε, το µόνο που ακούσαµε από τη µεριά της κυβερνητικής
πλειοψηφίας -µάλιστα πολύ αµφιβάλλω αν ορισµένοι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας µπήκαν καν στον κόπο να διαβάσουν τις
διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου- αυτές τις µέρες σαν
χαλασµένη κασέτα ήταν τα γνωστά χιλιοειπωµένα ψέµατα πάνω
στα οποία στηρίζεται το νοµοσχέδιο και τα οποία έχουν απαντηθεί όλα, ένα προς ένα.
Παραδείγµατος χάριν, ακούσαµε για τα µαγαζιά που κλείνουν
από τις συγκεντρώσεις, ενώ σας παραθέσαµε συγκεκριµένα
στοιχεία για τους λόγους που κλείνουν τα µαγαζιά και είναι η πολιτική σας, είναι η φοροληστεία, είναι η απελευθέρωση των ωραρίων που εφαρµόσατε όλες οι κυβερνήσεις για χάρη των
αλυσίδων του εµπορίου.
Ακούσαµε για τις µικρές πορείες των πενήντα ανθρώπων που
δήθεν κλείνουν τους δρόµους, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Και φυσικά ακούσαµε το προσφιλές σας επιχείρηµα χρόνια
τώρα για τις καταστροφές και τις ζηµιές που προκαλούν οι συγκεντρώσεις, όταν οι πραγµατικοί υπαίτιοι αυτών των καταστροφών όχι µόνο δεν έχουν καµµία απολύτως σχέση µε το
οργανωµένο εργατικό λαϊκό κίνηµα, αλλά και µε ευθύνη των κυβερνήσεών σας δεν έχουν ποτέ ούτε εντοπιστεί ούτε συλληφθεί.
Εσείς, φυσικά, συνεχίζετε το ίδιο βιολί, την ίδια κασέτα, προκειµένου να νοµιµοποιήσετε αυτό το νοµοθετικό τερατούργηµα
στις συνειδήσεις του λαού.
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Ποιο είναι το µόνο επιχείρηµά σας που είναι όντως πραγµατικό, που έχει όντως βάση; Είναι ότι όλες αυτές οι αντιδραστικές
διατάξεις, όλα αυτά τα αντιδραστικά µέτρα έχουν όντως εφαρµοστεί και έχουν όντως προχωρήσει σε άλλες χώρες, ειδικά µετά
το 1991 και την παγκόσµια υποχώρηση του εργατικού κινήµατος,
έχουν προχωρήσει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και πολλά άλλα, σε σηµείο µάλιστα που σε ορισµένες χώρες να απαγορεύεται ακόµη και µια
απλή συγκέντρωση έξω από τα κοινοβούλια αυτών των χωρών,
για να µη µιλήσω για την ποινικοποίηση κοµµουνιστικών κοµµάτων που έχουν προχωρήσει σε άλλες χώρες. Και ποιο ήταν το
αποτέλεσµα; Να εκτοξευθεί ο αυταρχισµός και η καταστολή,
φτάνοντας στο σηµείο να βλέπουµε απίστευτες σκηνές αστυνοµικής, κρατικής βίας και αυθαιρεσίας, όπως αυτές που είδαµε
πρόσφατα και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
Αυτά είναι τα πρότυπά σας. Αυτά είναι τα πρότυπά σας που
επικαλείστε και φέρνετε ως παράδειγµα για να στηρίξετε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Το πρότυπό σας είναι σιγή νεκροταφείου, και µεταφορικά και
κυριολεκτικά.
Αυτό που δεν τολµάτε, φυσικά, να πείτε, γιατί δεν σας συµφέρει να το πείτε, είναι το τίµηµα που πλήρωσαν οι εργαζόµενοι και
οι λαοί αυτών των προηγµένων κατά τ’ άλλα χωρών απ’ αυτή την
υποχώρηση, την άπνοια, του εργατικού κινήµατος, όχι µόνο εξαιτίας του αυταρχισµού, αλλά εξαιτίας και της ενσωµάτωσης.
Ήταν η επίθεση στα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις χρόνων,
ήταν η επίθεση στους µισθούς, τις συντάξεις, ήταν η υποβάθµιση
της υγείας και της παιδείας, ήταν όλο αυτό το κοινωνικό πισωγύρισµα, η βαρβαρότητα.
Ένα δείγµα µόνο αυτής της βαρβαρότητας το είδαµε πρόσφατα µε τις εικόνες από την πανδηµία σε αυτές τις προηγµένες
χώρες, τις οποίες ζηλεύετε και θεωρείτε ως πρότυπο: Οι οµαδικοί τάφοι, οι εκατόµβες θυµάτων, οι εικόνες ανθρώπων να πετιούνται στον δρόµο, επειδή κατέρρευσαν τα δηµόσια συστήµατα
υγείας. Αυτός είναι ο προηγµένος κόσµος σας.
Το ότι η Ελλάδα δεν έγινε σαν αυτές τις χώρες έχει να κάνει
και µε το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια, ακόµα και µέσα στην
πανδηµία, κάποιοι, κύριε Καραγκούνη, σωµατεία εργαζοµένων,
υγειονοµικοί, έλιωσαν τις σόλες τους στο πεζοδρόµιο που λοιδορείτε –λέω, όλα αυτά τα χρόνια- για να υπερασπιστούν το δηµόσιο σύστηµα υγείας και να µην περάσουν ολοκληρωτικά τα
σχέδια που είχαν σκοπό το σµπαράλιασµά του. Οφείλεται και σε
αυτό.
Όταν, λοιπόν, επικαλείστε τις άλλες χώρες, θα τα λέτε όλα.
Και το τι έγινε αλλά και ποιο ήταν το τίµηµα για τους λαούς
αυτών των χωρών. Φυσικά δεν θα το κάνετε, γιατί και εσείς υπηρετείτε αυτή ακριβώς την πολιτική.
Σχετικά µε τα άρθρα του νοµοσχεδίου, εµείς ξεκαθαρίζουµε το είπαµε και χθες- ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν δεν αλλάζουν στο ελάχιστο την ουσία του νοµοσχεδίου. Ήταν απλώς
κάποιες τροποποιήσεις που έγιναν για να διαµορφωθεί ένα
«φύλλο συκής», που δεν είναι ούτε καν «φύλλο συκής», προκειµένου να δηµιουργηθεί το άλλοθι και να διευκολυνθεί το ΚΙΝΑΛ
να ψηφίσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Όµως, επί της ουσίας
δεν αλλάζει τίποτα απολύτως.
Στο άρθρο 2 γίνεται αναφορά στους περιορισµούς που µπορεί
να τεθούν σε µία συγκέντρωση. Είναι το εδάφιο 10. Και λέει ως
πιθανό περιορισµό ότι η συγκέντρωση δεν θα πρέπει να παρακωλύει την κυκλοφορία. Και ξαναρωτάµε.
Είναι δυνατόν µία µαζική συγκέντρωση -και αυτό είναι και απόδειξη ότι στόχος σας είναι οι µαζικές συγκεντρώσεις- που έχει
πέντε, δέκα, είκοσι χιλιάδες συµµετέχοντες να µην παρακωλύει
την κυκλοφορία; Και πώς συνάδει αυτό µε την πρόβλεψη, ακόµη
και αυτού του ίδιου του αστικού Συντάγµατος;
Δεύτερο ζήτηµα στους περιορισµούς. Απαγορεύεται η παρακώλυση της πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς
κοινής ωφέλειας. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, απαγορεύεται
ευθύς εξαρχής η συνάθροιση. Τι σηµαίνει αυτό;
Σηµαίνει ότι απαγορεύεται µία συγκέντρωση ενός σωµατείου
έξω από το Υπουργείο Εργασίας, για να διαµαρτυρηθεί για ένα
εργατικό ατύχηµα ή για ένα άλλο γεγονός. Απαγορεύεται η δια-
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δήλωση έξω από τη ΔΕΗ, γιατί έκοψαν το ρεύµα σε έναν άνεργο.
Απαγορεύονται όλα αυτά, γιατί αποτελούν παρακώλυση δηµοσίων υπηρεσιών και οργανισµών κοινής ωφέλειας.
Στο άρθρο 3 βάζετε την υποχρέωση γνωστοποίησης, που το
έχουµε πει ότι σε έναν βαθµό υπάρχει και σήµερα. Και τι βάζετε
στο άρθρο 3 ως στοιχεία αυτής της γνωστοποίησης; Βάζετε τον
σκοπό, δηλαδή το περιεχόµενο µιας συγκέντρωσης. Και, µάλιστα, το νοµοσχέδιο δεν αφορά µόνο τις µαζικές οργανώσεις, τις
οργανώσεις του κινήµατος. Στις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου συµπεριλαµβάνονται και τα πολιτικά κόµµατα, οι συγκεντρώσεις των
πολιτικών κοµµάτων.
Από πού κι ως πού, λοιπόν, θα έρθει το κράτος, η αστυνοµία,
ο δικαστής –επειδή βάλατε και τον δικαστή- και θα κρίνει τον
σκοπό της συγκέντρωσης που κάνει ένα πολιτικό κόµµα; Γιατί το
κάνετε αυτό;
Το κάνετε για να µπορεί σε µια πορεία -δεν λέω άµεσα, αλλά
δουλεύετε µε ένα σχέδιο- να έρχεται το κράτος και να λέει ότι
αυτός ο σκοπός της συγκέντρωσης, επειδή είναι ενάντια στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τον καπιταλισµό, δεν συνάδει µε
το Σύνταγµα και, άρα, είναι επικίνδυνος, δεν µπορεί να γίνει, πρέπει να απαγορευτεί και ούτω καθεξής. Γι’ αυτό βάζετε τον σκοπό
της συγκέντρωσης, που αφορά –ξαναλέω- και τα πολιτικά κόµµατα.
Σχετικά µε τα άρθρα, αναφερθήκαµε αναλυτικά σε σχέση µε
τις αντισυγκεντρώσεις. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω.
Περιορισµοί του άρθρου 8. Οι περιορισµοί είναι απαγόρευση
µε άλλο όνοµα. Γιατί όταν σε µια συγκέντρωση που είναι να πάει
στο Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Οικονοµικών, τη Βουλή
και η οποία πρέπει να πάει εκεί, γιατί το αίτηµα που έχει αυτή η
συγκέντρωση απευθύνεται εκεί, του λες «δεν θα πας, γιατί
εκτιµώ µε τα «µέντιουµ» της Αστυνοµίας ότι δεν θα έχει πολύ
κόσµο ή θα έχει πολύ κόσµο» και του λες «θα πας στο Περιστέρι,
το Αιγάλεω κ.λπ.,», στην ουσία είναι σαν να του λες ότι απαγορεύεται η συγκεκριµένη συγκέντρωση. Άρα οι περιορισµοί του
άρθρου 8 είναι η απαγόρευση της συνάθροισης. Απλά, τη βαφτίζετε «περιορισµό».
Πώς θα προστατεύονται οι οργανωτές µιας συγκέντρωσης
από αυθαιρεσίες; Θα προσφεύγουν, λέτε, στο Συµβούλιο της
Επικρατείας. Δηλαδή, ένα εργατικό σωµατείο, ένας φοιτητικός
σύλλογος, µια µαθητική κοινότητα που αποφάσισε να κάνει µια
συγκέντρωση και αυτή η συγκέντρωση απαγορεύτηκε θα πρέπει
να προσφεύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Φοβερή έµπνευση και πολύ υποστηρικτική του δικαιώµατος των συγκεντρώσεων!
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω µε το άρθρο 13. Στο άρθρο 13 το
ότι αφαιρέσατε το ιδιώνυµο για τους συµµετέχοντες απλά κάνατε την ανάγκη φιλοτιµία. Γιατί σας είπαµε από την πρώτη
στιγµή ότι αυτό δεν πρόκειται να εφαρµοστεί. Στην ουσία, ήταν
ένα άρθρο εκφοβισµού, που στο µόνο που θα οδηγούσε ήταν να
συλλάβετε δέκα και είκοσι χιλιάδες ανθρώπους που συµµετέχουν σε µια απαγορευµένη συγκέντρωση.
Ποιο είναι το βασικό του άρθρου 13; Είναι η αστική ευθύνη του
οργανωτή, που αυτή παραµένει. Και, µάλιστα, η αντικειµενική
αστική ευθύνη του οργανωτή, όπου αυτός που δηλώνεται ως οργανωτής θα πρέπει να αποδείξει -και να έχει το βάρος της απόδειξης- ότι πήρε όλα τα αναγκαία µέτρα και ότι οι ζηµιές που
έγιναν από διάφορους προβοκάτορες, που καµµία σχέση δεν
έχουν µε το κίνηµα, δεν οφείλονται σε αυτόν.
Πού θα πρέπει να το αποδείξει αυτό, το βάρος της απόδειξης
που έχει; Φυσικά θα πρέπει να το αποδείξει στο δικαστήριο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, πρωτοπόροι, εργαζόµενοι, νεολαίοι,
συνδικαλιστές, θα σέρνονται στα δικαστήρια ως εναγόµενοι, θα
έχουν το βάρος της απόδειξης κι ακόµη και αν δικαιωθούν µετά
από κάποια χρόνια, θα έχουν υποστεί µια τεράστια, µια απίστευτη, ηθική, πολιτική και οικονοµική ταλαιπωρία.
Με αυτό το άρθρο -σας το έχουµε πει, σας το λέµε µια ακόµη
φορά- θεσµοθετείτε και τον κοινωνικό αυτοµατισµό, θεσµοθετείτε την προβοκάτσια. Επίσης, θεσµοθετείτε και µπίζνες. Γιατί
ήδη οι ασφαλιστικές εταιρείες, µε βάση αυτό το άρθρο, «ακονίζουν τα νύχια τους» και ετοιµάζουν τις δουλειές τους, για να µπορούν να σέρνουν στα δικαστήρια συνδικαλιστές, προέδρους

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

σωµατείων, οµοσπονδιών, άλλων µαζικών φορέων και ούτω καθεξής.
Το νοµοσχέδιο, συνεπώς, αυτό πρέπει να απορριφθεί. Σήµερα
καλούµε σε µαζική συµµετοχή στις κινητοποιήσεις που έχουν
αποφασίσει σωµατεία και άλλοι µαζικοί φορείς για την απόσυρση
αυτού του νοµοσχεδίου, το οποίο, ακόµη και αν ψηφιστεί, θα το
ακυρώσει στην πράξη η ταξική, η λαϊκή πάλη, όπως έκανε και µε
άλλους παρόµοιους νόµους στο παρελθόν. Αυτό θα κάνει και
τώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μετά από µεταξύ
τους συνεννόηση, ο κ. Μυλωνάκης παρεχώρησε τη σειρά του
στην κ. Αδαµοπούλου, που πρέπει να πάει σε κάποια επιτροπή.
Εποµένως θα µιλήσει η κ. Αδαµοπούλου, µετά ο κ. Μυλωνάκης
και θα κλείσουµε, όπως είπαµε, µε τον κ. Καµίνη.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή συνεδρίαση υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις από τους
αγορητές και τους εισηγητές όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Το µεγαλύτερο κέρδος είναι ότι αποκαλύφθηκαν οι πραγµατικές προθέσεις της Κυβέρνησης σε σχέση µε τον τρόπο που
αντιπαρατέθηκαν κάποια επιχειρήµατα.
Ακούστηκαν πραγµατικά πρωτότυπες νοµικές ερµηνείες από
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και για κάποιους που έχουµε
σπουδάσει τη νοµική επιστήµη αυτό αποτελεί πολύ µεγάλη έκπληξη, διότι ακούστηκαν κάποιες πολύ γκροτέσκες θα λέγαµε
ανακρίβειες, οι οποίες διαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα και
ευτελίζουν ακόµη και την ίδια τη λογική αλλά και τη νοµική επιστήµη.
Έχετε ένα πολύ σύνηθες επιχείρηµα να εργαλειοποιείτε τις ανθρώπινες ζωές και αυτό αποτελεί θα λέγαµε αντικείµενο και απόδειξη µιας φθηνής προπαγάνδας. Διότι επικαλείστε την ανθρώπινη
ζωή και τις περιουσίες κάποιων ανθρώπων µε περισσή θεατρικότητα, µη λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ίδια η διακυβέρνησή σας τόσο
καιρό έχει αποδείξει ότι ουδόλως ενδιαφέρεστε για τις ανθρώπινες ζωές, για τον Έλληνα πολίτη, για την Ελληνίδα που µοχθεί και
αυτή τη στιγµή όχι µόνο καλείται να υποφέρει τα πάνδεινα, αλλά
στοχοποιείται κιόλας και εκφοβίζεται πολλαπλώς.
Ακούµε, λοιπόν, από αυτούς οι οποίοι κάποτε λέγανε «βάστα,
Γερούν» και «µαζί τα φάγαµε», τώρα ουσιαστικά να στρέφονται
στον πολίτη και να κουνούν το δάχτυλο προειδοποιώντας για τις
συνέπειες που θα υποστούν αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν στους
δρόµους.
Ακούσαµε από τον κύριο Υπουργό και από τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας ότι το νοµοσχέδιο σέβεται τις συνταγµατικές
επιταγές. Αυτό έχει καταρριφθεί από όλους τους αγορητές της
Αντιπολίτευσης. Η ίδια η νοµική επιστήµη έχει φωνάξει το βροντερό όχι, όταν η υποχρέωση που καθιερώνεται για τη γνωστοποίηση, την αναγγελία και την άδεια ή τον προληπτικό έλεγχο
των διαδηλώσεων είναι κάτι το οποίο δεν ακολουθεί το συνταγµατικό κείµενο.
Να επαναλάβουµε ότι εναπόκειται καθαρά στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή αν θα γνωστοποιήσει τη συνάθροιση και η
όποια παράλειψη γνωστοποίησης δεν καθιστά τη συνάθροιση παράνοµη. Εν ολίγοις, και το λέει πάρα πολύ εύστοχα ένας συνάδελφος δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μπάµπης Κουρουνδής:
«Η ίδια η γνωστοποίηση αποτελεί λειτουργικό ισοδύναµο της προληπτικής άδειας, η οποία προληπτική άδεια, ως γνωστόν, από το
Σύνταγµα είναι ανεπίτρεπτη.».
Επίσης, ο καθηγητής Χαράλαµπος Ανθόπουλος αναγνωρίζει
και επισηµαίνει το βαθύτερο πρόβληµα. «Ο συντάκτης του νοµοσχεδίου», λέει «φαίνεται να µην έχει κατανοήσει τη διαφορά ανάµεσα στη γνωστοποίηση και στην έγκριση της συνάθροισης.
Είναι δύο τελείως διαφορετικές έννοιες.». Καταλήγει, λοιπόν, στο
ότι «µία τέτοια ρύθµιση µετατρέπει το δικαίωµα και την ελευθερία της συνάθροισης σε αντικείµενο παραχώρησης της ίδιας της
διοίκησης.».
Σας ακούσαµε, επίσης, να επικαλείστε όχι µόνο το Σύνταγµα,
αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του
Ανθρώπου, ένα κείµενο δηλαδή υπερσυνταγµατικής και υπερνο-
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µοθετικής ισχύος. Όταν εσείς οι ίδιοι διακρίνετε σε οργανωµένες
και αυθόρµητες συναθροίσεις, ουσιαστικά παραβιάζετε και το
άρθρο 11 του Συντάγµατος, αλλά και της Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, η οποία δεν δέχεται τέτοιον διαχωρισµό
και η οποία έχει κρίνει ως αδικαιολόγητη την οποιαδήποτε διάλυση µιας συνάθροισης εκ του γεγονότος ότι είναι αυθόρµητη,
µόνο και µόνο γιατί δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες διατυπώσεις.
Επίσης, σας ακούσαµε να λέτε ότι ήταν αναγκαίος αυτός ο
εφαρµοστικός νόµος και ότι σε σχέση µε την αντικειµενική ευθύνη του διοργανωτή το ποινικό οπλοστάσιο, η ποινική δικονοµία, το νοµοθετικό πλαίσιο δεν επαρκεί και ότι χρειαζόµαστε
δήθεν κάτι καινούργιο, όταν η ίδια η ένωση εισαγγελέων σάς διαψεύδει λέγοντας το εξής, ότι το ήδη ισχύον νοµικό πλαίσιο είναι
επαρκέστατο και ότι στις περιβόητες διαδηλώσεις των πενήντα
ή των εκατό ατόµων για τις οποίες κλείνει ολόκληρο το κέντρο
υπάρχει ήδη επαρκέστατη ρύθµιση του προεδρικού διατάγµατος
120/2013 σε σχέση µε τις αρµοδιότητες των οργάνων και τις υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Όµως, όπως προείπαν και άλλοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο είναι µία επανάληψη, είναι µια µεταφορά του ήδη υπάρχοντος νοµοθετικού διατάγµατος της επταετίας και αυτό δεν
είναι κάτι που το λέµε αυθαίρετα ούτε για να προπαγανδίζουµε.
Πράγµατι, έχει δηµοσιευθεί ειδικός πίνακας αντιπαραβολής των
διατάξεων του µεν νοµοθετήµατος µε το νοµοσχέδιο που φέρνετε και είναι ξεκάθαρο, είναι εξόφθαλµο ότι υπάρχει πολύ µεγάλη ταύτιση. Άρα δεν είµαστε εµείς αυτοί που ευτελίζουµε τη
λογική ή προπαγανδίζουµε.
Επίσης, ακούσαµε έναν Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας να
µας µέµφεται επειδή τολµήσαµε να ξεστοµίσουµε µία αλήθεια,
ότι οι αστυνοµικοί είναι ανεκπαίδευτοι. Κατ’ αρχάς, αυτό δεν είναι
κάτι το οποίο το λέµε για να καταλογίσουµε την ευθύνη στους
ίδιους τους αστυνοµικούς. Το έλλειµµα το εκπαιδευτικό είναι
αποκλειστική µέριµνα και υποχρέωση της πολιτείας. Στην πολιτεία απευθυνόµαστε, στο Υπουργείο συγκεκριµένα και αυτό διότι
πρόκειται για µία υποχρέωση που αποτελεί ουσιαστικά το περιεχόµενο των θετικών µέτρων που πρέπει να λαµβάνει η πολιτεία,
η οποία είναι ο αποδέκτης ακριβώς του δικαιώµατος του άρθρου
11 του Συντάγµατος.
Το λέµε αυτό διότι µε αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σύννοµη άσκηση του δικαιώµατος. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο
Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο κ. Γερακαράκος. Μετά από σχετική
ερώτηση που του απηύθυνα σε σχέση µε τους επιχειρησιακούς
σχεδιασµούς στις διαδηλώσεις των λίγων ατόµων από τις οποίες
κλείνουν οι δρόµοι, είπε: «Δεν είµαι βέβαια ο κατάλληλος, αλλά
πράγµατι οι αστυνοµικοί δεν έχουν κατεύθυνση κατάλληλη και
δεν έχουν κατάλληλη εκπαίδευση.».
Εσείς, λοιπόν, πάτε τώρα να καταστήσετε τον διοργανωτή της
συνάθροισης αφ’ ενός υπεύθυνο να παίξει έναν ρόλο αστυνοµικού, να είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να νουθετεί, να εποπτεύει
και ταυτόχρονα να πληρώνει και τα σπασµένα ως υπόλογος µιας
αντικειµενικής ευθύνης, χωρίς υπαιτιότητα -αυτό πραγµατικά δεν
ακούστηκε ποτέ και πουθενά σε συνταγµατικό κείµενο- και ο
οποίος, εν τέλει, µπορεί να είναι ο ίδιος θύµα µιας οργανωµένης
προβοκάτσιας ή κάποιων πράξεων από ιδεολογικούς αντιπάλους. Και τον καλούµε, λοιπόν, από τη µία να παίξει έναν ρόλο
που θα έπρεπε η Αστυνοµία να παίξει µε υπευθυνότητα και, από
την άλλη, να χάσει ακόµη και την ίδια την περιουσία του για πράξεις για τις οποίες δεν ευθύνεται.
Καλώς ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας λέει ότι τον τελικό
λόγο θα πρέπει να τον έχουν τα δικαστήρια. Όµως τα δικαστήρια, σύµφωνα µε τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις, να αποδίδουν
τις ευθύνες ποινικές και αστικές στους πραγµατικούς φυσικούς
αυτουργούς αυτών των αξιόποινων πράξεων που φέρουν όλη
την ευθύνη και την υπαιτιότητα.
Αρκετά, λοιπόν, µε όλες αυτές τις παρερµηνείες και τις διαστρεβλώσεις όχι µόνο επί της ουσίας, αλλά και των ίδιων των νοµικών κειµένων. Αρκετά, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, σας
ακούσαµε να πετάτε την µπάλα στην εξέδρα, να ρίχνετε το επίπεδο και το πολιτικό και αρκετά µε όλα αυτά τα επικοινωνιακά
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σόου και τα όποια πυροτεχνήµατα. Είναι απλά τα πράγµατα. Για
σας η εξουσία είναι λευκή επιταγή και ο πολίτης οφείλει να υπακούει και να χειροκροτάει από το µπαλκόνι.
Τελειώνοντας, λοιπόν, σας καλώ να σκεφτείτε τον ίδιο τον απολογισµό που κάνει ο συνταγµατολόγος καθηγητής Σωτηρέλης σε
σχέση µε τα πρώτα γενέθλια της Κυβέρνησής σας. «Αν θελήσει
κανείς», λέει «να αποτιµήσει συνολικά και χωρίς καµµία προκατάληψη ή ιδεολογική εµµονή τον πρώτο χρόνο της Κυβέρνησης µε
κριτήριο τη θεσµική αξιοπιστία της, θα διαπιστώσει ευχερώς ότι η
εικόνα που έχει επιµελώς καλλιεργηθεί από ποικίλους προπαγανδιστικούς µηχανισµούς ελάχιστα ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν θετικά σηµεία.
Ωστόσο, τελικά το ισοζύγιο είναι αρνητικό, καθώς τα συν περιορίζονται µόνο στην περίοδο διαχείρισης της πανδηµίας, ενώ τα πλην
αφορούν µία ολόκληρη σειρά τραυµατικών για τους θεσµούς κυβερνητικών πρακτικών και µεθοδεύσεων, που αποπνέουν δυστυχώς µία βαθιά ριζωµένη µικροπολιτική, πελατειακή και αυταρχική
νοοτροπία.».
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Μυλωνάκης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάσαµε αισίως
στην τελευταία ηµέρα συζήτησης ενός πολύ σηµαντικού, κατά την
άποψή µας, νοµοσχεδίου, ενός νοµοσχεδίου που από τη µία πρέπει να αποτυπώσει την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της
σκέψης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ελευθερία της διαδήλωσης, της καταγγελίας και από την άλλη να είναι µέσα στο
πλαίσιο του Συντάγµατος και των δύο άρθρων - κυρίως του άρθρου 11 µε τις δύο παραγράφους, τις παραγράφους 1 και 2- όπου,
ναι µεν υπάρχει η ελευθερία του συνέρχεσθαι, αλλά, συγχρόνως,
πρέπει να υπάρχει και επίβλεψη σύµφωνα µε τον νόµο και την τάξη
ενός σοβαρού και υπεύθυνου δηµοκρατικού κράτους.
Κύριε Υπουργέ, ξεκινώντας θέλω να πω το εξής: Η πειθαρχία
πρέπει να είναι ενσυνείδητη. Πρέπει µέσα από τη Βουλή πρώτα
από όλα -και νοµίζω ότι αυτή είναι και η αποστολή µας- να πείσουµε τον Έλληνα πολίτη ότι πρέπει πρώτα απ’ όλα, µαζί µε το δικαίωµά του, να σκέπτεται και την υποχρέωσή του. Υπάρχουν
ορισµένοι οι οποίοι αντιδρούν. Και θα πω κάτι, χωρίς να παρεξηγηθεί ο καλός µου φίλος, ο κ. Καραγκούνης: Δυσανασχέτησε διότι
ο Προεδρεύων, ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης, του έκανε τρεις φορές
παρατήρηση. Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας εφ’ ω ετάχθη. Η δουλειά του καθενός µας ξεκινάει από κάπου και τελειώνει κάπου.
Εκεί, δηλαδή, που τελειώνει η ελευθερία του ενός, πρέπει να αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Άρα δεν πρέπει να είµαστε τόσο
αψείς. Πρέπει να είµαστε ήρεµοι, λογικοί και πάνω από όλα να σκεφτόµαστε τους συνανθρώπους µας και τους συµπολίτες µας.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
Σήµερα γιατί καλείτε τον κόσµο να βγει έξω; Να κάνει διαδήλωση
για ποιο πράγµα; Για την αντισυνταγµατικότητα του νόµου; Δεν
απεδείχθη ότι είναι αντισυνταγµατικός ο νόµος αυτός. Να φωνάξουν, λοιπόν, για ποιο πράγµα;
Ακούστηκαν εδώ διάφορες απόψεις. Παράδειγµα: Δεν πρέπει
ο οργανωτής, αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής -όχι να τον χτυπήσουµε ή να τον σύρουµε στα δικαστήρια ή να πληρώσει την
αστική ευθύνη, αυτό είναι ένα άλλο θέµα, ένα άλλο άρθρο, στο
οποίο είµαστε απέναντι και το είπαµε από την πρώτη στιγµή-,
αυτός ο οποίος διοργανώνει µία συνάθροιση, µία διαδήλωση να
ενηµερώσει την Ελληνική Αστυνοµία; Δεν πρέπει να έχει γνώση
αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τάξη και τον νόµο; Πώς
θα εφαρµόσουµε, λοιπόν, την τάξη σε µια ευνοµούµενη δηµοκρατία;
Άρα αυτό το θέµα πρέπει να το αφήσουµε κατά µέρος. Πρέπει
να έρθουµε στα πολύ σοβαρά θέµατα. Και τα πολύ σοβαρά θέµατα που µας απασχολούν και πρέπει να µας απασχολήσουν,
είναι να µη γίνεται εκµετάλλευση από τους µπαχαλάκηδες και
από ορισµένους παρακρατικούς, οι οποίοι παρεισφρύουν µέσα
στο κοινωνικό σύνολο που διαµαρτύρεται για ένα πρόβληµα κοινωνικό, της τάξης του, και να κάνουν ζηµιές. Αυτό δεν είναι το
πρόβληµα; Το πρόβληµά µας είναι εκεί που τελειώνει η ελευθερία του ενός, αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Όταν είναι µικρές
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οι συγκεντρώσεις, πενήντα, εκατό άτοµα -το έχουµε πει, δεν
χρειάζεται φιλοσοφία αυτό το πράγµα- µπορούν να βρίσκονται
στην άκρη του δρόµου, πάνω στο πεζοδρόµιο. Εφαρµόζεται
αυτό. Τα τελευταία χρόνια, νοµίζω, ότι το έχουµε λύσει αυτό το
πρόβληµα.
Βεβαίως, εδώ, κύριε Υπουργέ, κάνει ένα λάθος -και θα µου επιτρέψετε- η Ελληνική Αστυνοµία στη σχεδίαση. Δηλαδή, αν γίνεται
µια µικρή συγκέντρωση εδώ απ’ έξω, δεν µπορεί να κλείνει τους
πέριξ δρόµους δύο χιλιόµετρα από εδώ. Αυτό είναι ένα σοβαρό,
ένα σηµαντικό λάθος.
Πρέπει, λοιπόν, να δώσουµε στους διοργανωτές, κυρίως, αλλά
και στον κόσµο να καταλάβει ότι πρέπει να ισχύσει ο νόµος, η
τάξη και η πειθαρχία. Θα διαδηλώσουµε, θα φωνάξουµε για το
δικαίωµα και της σύνταξής µας και της εργασίας. Μετά από το
τέλος Σεπτεµβρίου που τελειώνει το πρόγραµµα αυτό το «µισή
δουλειά, µισά λεφτά» και δεν θα υπάρχει το 60% του 50% να συµπληρώσει, δηλαδή από τα 800 να παίρνει 650, θα παίρνει 400,
αυτοί οι άνθρωποι δεν θα βγουν στον δρόµο, δεν θα διαδηλώσουν; Θα διαδηλώσουν, κύριε Υπουργέ. Είναι σίγουρο ότι θα διαδηλώσουν. Και πρέπει να φωνάξουν. «Δεν µπορώ να ζήσω», σου
λέει, «δεν γίνεται να ζήσω.».
Από την άλλη µεριά, πρέπει και η Κυβέρνηση να είναι σοβαρή,
να νοµοθετεί σοβαρά και να κάνει πράξεις που ευνοούν το κοινωνικό σύνολο.
Είδαµε τελευταία -θα το πούµε και αυτό- ότι 20 εκατοµµύρια
δόθηκαν για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Μπήκαν όλοι σε µία
κατάσταση, χωρίς να βλέπουµε δίπλα ποσά. Και ξαφνικά βλέπουµε ότι ο ένας παίρνει 1.300, ο άλλος παίρνει τετρακόσια. Και
βγαίνει το «ΔΟΛ» και λέει «σας τα γυρνάω πίσω», βγαίνει το
«CRETALIVE» και λέει «δεν σας έχω ανάγκη, σας τα γυρνάω
πίσω». Αυτό κάτι σηµαίνει. Δεν µπορεί να µην τα είχαν ανάγκη τα
λεφτά. Είναι λεφτά τα 400.000, τα 500.000 για το «ΔΟΛ». Όµως,
σου λέει: Για κάτσε. Γιατί αυτός; Με ποια κριτήρια;
Για να καταλάβετε, δηλαδή, πώς τρελαίνονται οι άνθρωποι, οι
οποίοι παρακολουθούν όλη αυτή την κατάσταση. Ο απλός ο κόσµος µάς παρακολουθεί. Και τι κάνει τώρα; Γιατί ο «ΣΚΑΪ» να
πάρει -και λέω ο «ΣΚΑΪ» εντός εισαγωγικών, ένα µέσο, έτυχε να
είναι ο «ΣΚΑΪ»- 1.350.000 και ο άλλος να πάρει 400.000; Με ποιο
κριτήριο; Γιατί να πάρει το ένα site, ένας άνθρωπος -γιατί ένας
άνθρωπος έχει ένα site- 500.000, 400.000 κι εγώ, για παράδειγµα,
να πάρω -που δεν έχω site- 1.000; Ποιος είναι ο λόγος; Πώς
µπήκε εδώ και µαγειρεύτηκε αυτό το πράγµα;
Ανάλογα, λοιπόν, είναι τα νοµοθετήµατα τα οποία βγάζει η
εκάστοτε κυβέρνηση, ξεσηκώνεται ο κόσµος και βγαίνει και κάνει
διαδηλώσεις. Νοµίζω ότι υπάρχει µια δηµιουργική ασάφεια.
Ως προς το θέµα του οργανωτή, θα επιµείνω ότι δεν πρέπει να
είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα συρθεί στα δικαστήρια, ο
οποίος θα πληρώσει από την τσέπη του, ο οποίος θα τρέχει να
πληρώνει τις ζηµιές των καταστηµαταρχών.
Από την άλλη, αυτοί οι οποίοι συλλαµβάνονται -και δεν υπάρχει
πουθενά στο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να το δούµε
σοβαρά αυτό, αυτό έπρεπε να µπει σαν άρθρο, έπρεπε να µπει
από την αρχή- πρέπει να τιµωρούνται πολύ αυστηρά, για να αποτρέψουµε τους µπαχαλάκηδες, να αποτρέψουµε τους βανδαλιστές, να αποτρέψουµε τους κακούς αυτούς ανθρώπους, οι
οποίοι το µόνο πρόβληµα που έχουν είναι να καταστρέψουν. Δεν
έχουν άλλο πρόβληµα, ούτε διεκδικούν, νοµίζω, τίποτα αυτοί οι
είκοσι, τριάντα, πενήντα, εκατό γνωστοί-άγνωστοι, που φοράνε
την κουκούλα, έχουν και ένα σακίδιο στην πλάτη, παίρνουν και
πέτρες, παίρνουν και µολότοφ και όποιον πάρει ο χάρος.
Άρα οι γνωστοί-άγνωστοι, οι οποίοι είναι γνωστοί για την Ελληνική Αστυνοµία, θα τελειώσουν υποχρεωτικώς, αν θέλουµε να
έχουµε πορείες, αν θέλουµε να έχουµε διαδηλώσεις, αν θέλουµε
να έχουµε συναθροίσεις σοβαρές που να ακούγεται η φωνή, η
κραυγή της κοινωνίας. Διότι αυτή νοµίζω ότι πρέπει να ακούγεται
και όχι στο τέλος της ηµέρας να µένει ότι έσπασαν δέκα καταστήµατα, κάηκαν δέκα καταστήµατα. Ποιος θα τα πληρώσει
αυτά; Ποιος θα τα πληρώσει;
Έσπασαν προχθές, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, στο «µεγάλο περίπατο», -«περίδροµο» όπως το λέει και ο Πρόεδρος του Κόµµατος, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος- τις ζαρντινιέρες των 500 ευρώ.
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Και µε κόστος άλλα 400 ευρώ τα φυτά µέσα, 1.000 ευρώ στο σύνολο η ζαρντινιέρα. Ποιος θα το πληρώσει αυτό; Κανένας. Ο ελληνικός λαός από την τσέπη του.
Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο περιέχει ασάφειες. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είµαστε όλοι σε µία διάθεση καλόπιστη, να συνεργαστούν όλα τα πολιτικά κόµµατα, κυρίως οι αριστερές
πτέρυγες της Βουλής, ούτως ώστε να συγκρατήσουµε τον
κόσµο, να τον νουθετήσουµε, να κάνει την εκδήλωσή του, να
κάνει τη συνάθροισή του, να φωνάξει, αλλά να µη βανδαλίσει.
Νοµίζω ότι µόνο τότε θα έχουµε πετύχει τον σκοπό µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα κλείσει o κύκλος
αυτός µε τον κ. Καµίνη από το Κίνηµα Αλλαγής.
Να σας πω τους πέντε πρώτους συναδέλφους που θα µιλήσουν µετά. Είναι ο κ. Δρίτσας, η κ. Αχτσιόγλου, ο κ. Λαµπρούλης,
η κ. Κασιµάτη και ο κ. Χρυσοµάλλης.
Κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπα χθες, το 1975 το ΠΑΣΟΚ είχε υποβάλει αντι-σχέδιο
Συντάγµατος στο σχέδιο τότε της κυβέρνησης Καραµανλή. Και
στο αντίστοιχο άρθρο για τις συναθροίσεις προέβλεπε ότι η δυνατότητα απαγόρευσης µιας συνάθροισης θα πρέπει να γίνεται
µε απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών.
Τι θέλω να πω µε αυτό; Θέλω να πω ότι δεν περιορίστηκε σε
έναν απλό λόγο καταγγελτικό το ΠΑΣΟΚ. Αποχώρησε, βέβαια,
τελικά από την ψηφοφορία, γιατί δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις
του. Έκατσε όµως και το πολέµησε.
Με αυτή την παράδοση συνδεόµαστε κι εµείς σήµερα. Διότι
στο νοµοσχέδιο αυτό που µας έφερε η Κυβέρνηση, προσθέσαµε
ακριβώς αυτή τη δικαιοκρατική εγγύηση του προέδρου πρωτοδικών στην απόφαση απαγόρευσης. Προσθέσαµε -και έγινε
δεκτό- την παρουσία του εισαγγελέα στη διάλυση και την απόφασή του. Απαλείψαµε τα απαρχαιωµένα αδικήµατα της θρασύτητας κατά της αρχής, τα οποία έκανε πολύ µεγάλο λάθος η
Κυβέρνηση να προσπαθήσει να τα καθιερώσει εκ νέου µετά την
κατάργηση του Ποινικού Κώδικα πέρσι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης,
βγάλαµε την επιφύλαξη που υπήρχε στις αυθόρµητες συναθροίσεις, τη διάταξη εκείνη που έλεγε ότι δύναται να επιτρέπεται και
καθιέρωνε ένα προληπτικό σύστηµα, το οποίο είναι αντισυνταγµατικό.
Στο θέµα του προέδρου πρωτοδικών, όµως, η αποδοχή της
πρότασής µας είναι κολοβή. Διότι κλείνετε το µάτι στον δικαστή
και του λέτε ότι µπορεί να κρυφτεί. Τι θα κάνει ένας πρόεδρος
πρωτοδικών, ο οποίος φοβάται και δεν είναι στο ύψος της αποστολής του; Θα αφήσει να παρέλθει άπρακτο το εικοσιτετράωρο
και µε τη σιωπή του θα τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του για
την απαγόρευση.
Πιστεύω ότι είναι απαξιωτικό για τη δικαστική εξουσία. Θα πρέπει να κάνετε αυτό που λέει ο δικηγορικός σύλλογος. Θα πρέπει
όχι µόνο να έχει το θάρρος να διατυπώσει τη σύµφωνη γνώµη
του στην απαγόρευση, αλλά να τη διατυπώσει και εγγράφως.
Δεν είναι όµως αυτό το µοναδικό ζήτηµα που παραµένει ακόµα
εκκρεµές στο νοµοσχέδιο. Το είδαµε και στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής το θέµα του άρθρου 13, για
την αντικειµενική ευθύνη.
Αποτελεί µια γενική αρχή ότι η αντικειµενική ευθύνη, η ευθύνη
δηλαδή για πράξεις τρίτων γεννά συνταγµατικά ζητήµατα. Το
λέει και η Επιτροπή της Βενετίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
και το Γραφείο Δηµοκρατικών Θεσµών του Οργανισµού Ανάπτυξης και Συνεργασίας για την Ευρώπη ότι δεν µπορεί να µεταθέτεις την ευθύνη του κράτους στους ώµους των φορέων ενός
δικαιώµατος. Είναι µετάθεση της κρατικής ευθύνης. Είναι ευθύνη
της πολιτείας να διαφυλάξει τον ειρηνικό χαρακτήρα µιας συνάθροισης.
Έρχοµαι στο θέµα του φορέα του δικαιώµατος. Να θυµίσω ότι
στο προεδρικό διάταγµα που ισχύει αυτή τη στιγµή, που είχε
φέρει ο κ . Δένδιας, έλεγε ρητά ότι από τα πολιτικά κόµµατα µε
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ή οι τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που διοργανώνουν συναθροίσεις δεν είναι υποχρεωµένα να γνωστοποιήσουν τη διαδήλωση την οποία κάνουν.
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Νοµίζω ότι ακριβώς λόγω του κεντρικού ρόλου που έχουν στο
πολίτευµα τα πολιτικά κόµµατα -και το τονίζω, µε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση- θα πρέπει να το σκεφτείτε και αυτό πάρα
πολύ σοβαρά.
Επίσης το θέµα της αντιδιαδήλωσης γιατί να ρυθµίζεται όπως
ρυθµίζεται στο νοµοσχέδιο; Τι κίνδυνος υπάρχει αν γίνεται µια
αντιδιαδήλωση την ίδια στιγµή και στον ίδιο τόπο; Σαφώς, κατά
τεκµήριο, θα υπάρχει µε αυτή την οποία έχει προαναγγελθεί ένα
πρόβληµα δηµόσιας ασφάλειας. Το καλύπτετε στην πρώτη παράγραφο στο άρθρο του νοµοσχεδίου.
Το χαρακτήρισε φλύαρο το νοµοσχέδιο του κ . Μανιτάκης στο
άρθρο του στα «ΝΕΑ» της προηγούµενης Παρασκευής. Έχει
δίκιο. Υπάρχουν πολλά πράγµατα, τα οποία θα έπρεπε να τα
αφήσετε για το προεδρικό διάταγµα.
Αυτές τις τροπολογίες θα καταθέσουµε. Θα τις αναπτύξει πιο
διεξοδικά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας, ο κ. Σκανδαλίδης. Και θα προκαλέσουµε και ονοµαστική ψηφοφορία. Το νοµοσχέδιο όµως επί της αρχής θα το ψηφίσουµε.
Εγώ αυτό που διδάχτηκα ως φοιτητής στη Νοµική Σχολή είναι
ότι κανένα δικαίωµα δεν είναι απεριόριστο. Όλα τα δικαιώµατα
πρέπει να ασκούνται µε σεβασµό των δικαιωµάτων των τρίτων.
Αυτό πρέπει να γίνεται για όλα τα συνταγµατικά δικαιώµατα. Και
για αυτό υπάρχει και η ρύθµιση στο Σύνταγµα του άρθρου 11 και
ο νόµος τον οποίο προβλέπει.
Αυτό που διδάχτηκα ως φοιτητής από τους δασκάλους µου,
αυτό δίδαξα στη συνέχεια και εγώ, αυτό εφάρµοσα ως Συνήγορος του Πολίτη και αυτό προσπάθησα να εφαρµόσω και ως δήµαρχος. Και είµαι πάρα πολύ περήφανος που, σαράντα πέντε
χρόνια µετά τη θέση σε ισχύ του Συντάγµατος, επιτέλους έρχεται
η Βουλή να ψηφίσει ένα νοµοσχέδιο όπου γίνονται δεκτές οι τροποποιήσεις του Κινήµατος Αλλαγής και κατ’ αυτόν τον τρόπο εκπληρώνεται µία παράδοση που άρχισε από το ΠΑΣΟΚ, να
κάνουµε µια αντιπολίτευση σοβαρή και υπεύθυνη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κύριε Καµίνη,
και για τη συντοµία.
Ξεκινάµε µε τον κ. Δρίτσα και θα συνεχίσουµε µε την κ. Αχτσιόγλου. Μετά έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Σκανδαλίδης, ο οποίος
ήταν ο µόνος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που δεν µίλησε
χθες.
Στη συνέχεια θα µιλήσουν ο κ. Λαµπρούλης, η κ. Κασιµάτη και
ο κ. Χρυσοµάλλης.
Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κύριε Χρυσοχοΐδη, χθες, ολοκληρώνοντας την οµιλία σας καταλήξατε µε έµφαση ότι «ο νόµος θα εφαρµοστεί». Σχολιάστηκε και από άλλο
συνάδελφο αν αυτό είναι αυτοπεποίθηση ή απειλή. Δεν θέλω
όµως να θέσω αυτό, γιατί θα µπορούσε να πει κανείς ότι αυτό
ανήκει στη σφαίρα του αυτονόητου. Είναι η συνέχεια που συνοδεύσατε αυτή σας τη φράση. Είπατε: «Ο νόµος θα εφαρµοστεί.
Καταργεί αναχρονισµούς που ονοµάστηκαν δικαιώµατα.».
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, τι ακριβώς εννοείτε; Ποιοι είναι οι
αναχρονισµοί που ονοµάστηκαν δικαιώµατα; Εµείς ξέρουµε στην
πολιτική ιστορία αυτής της χώρας ότι για τα δικαιώµατα που κατοχυρώθηκαν και συνταγµατικά και που διεκδικούνται πολλά
ακόµα διαρκώς, υπάρχει ταυτόχρονα µια διαρκής προσπάθεια
περιστολής ή διεύρυνσης.
Αυτή είναι µια ατέρµονη διαδικασία, ζωογόνα για τη δηµοκρατία, αλλά και µε πολύ σοβαρές και δραµατικές επιπτώσεις πολλές φορές, γιατί υπάρχουν οι δυνάµεις που θέλουν να
περιστείλουν δικαιώµατα και δυνάµεις που θέλουν να διευρύνουν
δικαιώµατα. Δεν µπορώ να τους ονοµάσω εγώ αναχρονισµούς
αυτούς.
Και ακριβώς αυτό το νοµοσχέδιο, εάν γίνει νόµος και εφαρµοστεί, είναι αυταπόδεικτο, και είναι και ο στόχος του άλλωστε, ότι
δραστικότατα θα περιορίσει και σε ορισµένες περιπτώσεις θα
καταργήσει το συνταγµατικό δικαίωµα του συνέρχεσθαι και το
δικαίωµα να διαδηλώνουν οι πολίτες και να διεκδικούν.
Αυτά τα δικαιώµατα η Δεξιά δεν τα ξέρει. Είναι εκτός του πλαι-
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σίου, του DNA, της Δεξιάς. Καµώνεται βέβαια ότι σέβεται το Σύνταγµα, αλλά αυτά τα δικαιώµατα για τη Δεξιά πάντοτε ήταν και
εξακολουθούν να είναι «αναγκαίο κακό», µία σύµβαση αποδοχής,
διότι οι δηµοκρατίες εξελίσσονται, οι κατακτήσεις είναι µεγάλες,
κατοχυρώνονται και έχουν κατοχυρωθεί µε όλους αυτούς τους
αιµατηρούς αγώνες πολλές φορές. Δεν µπορεί να τα αµφισβητήσει, αλλά τα αµφισβητεί στην πράξη όµως.
Απόδειξη για αυτό είναι ότι, αν εξαιρέσεις κάποιες προεκλογικές συγκεντρώσεις ή κάποιες µεγάλες στιγµές παλλαϊκών συλλαλητηρίων ή κάποια τεχνάσµατα τοξικότατα σαν το
Μακεδονικό, η Δεξιά δεν συµµετέχει σε πορείες, εκτός από κάποιους συνδικαλιστές που ανήκουν στις µεγάλες συνδικαλιστικές
ενώσεις. Άρα πάτε να νοµοθετήσετε για ζητήµατα που προφανώς δεν σας αφορούν, είναι ξένα.
Γιατί για τον λαό που θέλετε να εκπροσωπήσετε θέλετε πάντα
να του καλλιεργείτε ότι για να λύσει τα προβλήµατά του είναι καλύτερα να έχει πελατειακή σχέση µαζί σας και έτσι δεν χρειάζεται
να αγωνίζεται. Αλλιώς θα καλούσατε και εσείς ως κόµµα, ως παρατάξεις σε αγώνες, γιατί η συνεύρεση, η συγκέντρωση, η πορεία δίνει αυτοπεποίθηση στο κοινωνικό σώµα, δίνει αναβάθµιση
στο µήνυµα και ακριβώς είναι µια ατέρµονη διαδικασία για αυτούς που αδικούνται, για αυτούς που βρίσκονται στην άλλη
πλευρά της κοινωνικής περιχαράκωσης και της κοινωνικής αδικίας. Αυτή είναι η ουσία της κατάκτησης που συνταγµατικά κατοχυρώθηκε.
Σε αυτή την κατεύθυνση εσείς τι προτάσσετε; Διαρκώς το παραπλανητικό ότι είναι, λέει, σαράντα-πενήντα άτοµα, προς Θεού!
Και τι κάνετε; Πραγµατικά µεταγλωττίζετε βασικές διατάξεις του
χουντικού διατάγµατος και όχι µόνο. Αλλά για να καταλάβουµε και
το βαθύτερο νόηµα και να µην παραπονιέστε ότι σας κατηγορούµε
άδικα και ότι τερατολογούµε, το ψευτοσύνταγµα της χούντας περιέλαβε, ενώ πριν και µετά δεν υπήρχε, τη διάταξη ότι χρειάζεται
η επίσηµη προειδοποίηση για µια συγκέντρωση, για διαδήλωση.
Αυτά δεν σας προβληµατίζουν; Ότι αυτά είναι θεµελιακά;
Και τι κάνετε µέσα από τη στρατηγική της έντασης, που είναι
πυρήνας της πολιτικής σας, πάντα της Δεξιάς; Οδηγείτε τα πράµατα ώστε ένας σηµαντικός αριθµός συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων και πορειών να καθίσταται παράνοµος. Τι σηµαίνει αυτό;
Να προκύπτει υποχρέωση της Αστυνοµίας να τις διαλύσει. Είναι
αυτό στρατηγική της έντασης ή δεν είναι; Είναι αυτό στρατηγική
της συναίνεσης και της κοινωνικής καταλλαγής ή είναι στρατηγική της έντασης, ώστε οι κοινωνικές δυνάµεις, οι πολιτικές δυνάµεις να πρέπει να φτάσουν σε οξύτατο ανταγωνισµό ακριβώς
που δεν µπορούν να τον αντέξουν ίσως, γιατί ένα κράτος αστυνοµικό, ισχυρό έρχεται να καταστείλει; Αν αυτά δεν είναι τα ουσιώδη, τότε ποια είναι;
Το 1980 -και όχι µόνο τότε- απαγορεύτηκε µία πορεία παρανόµως και χωρίς λόγο να φτάσει στην Αµερικάνικη Πρεσβεία στις
17 Νοέµβρη. Κουµής, Κανελλοπούλου δύο νεκροί και µία τεράστια αναστάτωση σε όλη την Αθήνα επί ώρες. Εκεί έπεσε η κυβέρνηση Ράλλη στην πραγµατικότητα. Στις δώδεκα τη νύχτα
πρώτη δήλωση έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και συνέστησε καταλλαγή και συνεννόηση.
Θα κάνετε τις πορείες παράνοµες και θα καλείται η Αστυνοµία
να τις διαλύσει; Αυτό κάνει αυτό το νοµοσχέδιο σώνει και καλά.
Ή θα κρίνει ο Υπουργός και µια φορά θα εφαρµόζουµε τον νόµο
και µια φορά δεν θα τον εφαρµόζουµε;
Στα συνέδρια της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ των ανώτατων οµοσπονδιών των αστυνοµικών το 2012 και το 2013 υπήρχαν αποφάσεις και ψηφίσµατα, αν θυµάµαι οµόφωνα, που έλεγαν και
ζητούσαν από τις τότε κυβερνήσεις να µην εµπλέκουν την Αστυνοµία στους κοινωνικούς ανταγωνισµούς, γιατί η Αστυνοµία είναι
κοµµάτι του ελληνικού λαού. Τώρα έχει ατονήσει αυτή η άποψη.
Αλλά στην πραγµατικότητα αυτό το µήνυµα που έδωσαν τότε τα
ψηφίσµατα και οι αποφάσεις αυτών των συνεδρίων γίνονται επίκαιρα.
Θα εµπλέξετε την Αστυνοµία και τους αστυνοµικούς σε µία νέα
περίοδο εχθρότητας προς τον ελληνικό λαό, ενώ σειρά κυβερνήσεων προσπάθησαν επί σειρά ετών να γεφυρώσουν ένα χάσµα
που έχει πολύ µεγάλο παρελθόν και όχι άδικα βέβαια.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ.
Αχτσιόγλου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ίσως από τις λίγες φορές
που στη συζήτηση ενός νοµοσχεδίου µεγαλύτερη πολιτική σηµασία έχει όχι τόσο το τι λέει το νοµοσχέδιο αυτό, αλλά το τι δεν
λέει, τι υπονοεί, το τι είναι αυτό που έδωσε το κίνητρο στον εισηγητή του να το φέρει στη Βουλή, το τι είναι αυτό που απειλεί
την πολιτική δύναµη που το εισηγείται, τη Νέα Δηµοκρατία δηλαδή, και φέρνει ένα τέτοιο νοµοσχέδιο στη Βουλή.
Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο ότι το νοµοσχέδιο αυτό που
βάλλει στο δικαίωµα του συνέρχεσθαι έρχεται ουσιαστικά να
ακολουθήσει, να συνεχίσει µια επίθεση που είχε γίνει στο έτερο
δικαίωµα µε συλλογική εκφορά, το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι. Μιλώ για την επίθεση που έγινε στο συνδικαλιστικό δικαίωµα, στο δικαίωµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας που έχει ως γνωστό ως
µήτρα το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι. Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωµα του συνέρχεσθαι είναι τα δύο δικαιώµατα µε συλλογική εκφορά.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αφού ολοκλήρωσε την πρώτη επίθεση στο ένα δικαίωµα µε
συλλογική εκφορά, έρχεται να χτυπήσει και το δεύτερο συλλογικό δικαίωµα.
Να διευκρινίσω πρώτα κάτι στον κ. Καµίνη που τον άκουσα
πριν να τοποθετείται και είπε ότι από το Σύνταγµα, από τη θεωρία
τη συνταγµατική, κανένα δικαίωµα δεν είναι απεριόριστο και όλα
τα δικαιώµατα υπόκεινται σε περιορισµούς. Τα πράγµατα δεν
είναι ακριβώς έτσι.
Η συνταγµατική θεωρία λέει, πρώτον, ότι κανένας περιορισµός
δεν είναι επιτρεπτός και ανεκτός -δεν εισέρχεται καν στη συζήτηση του περιορισµού αυτού- αν ο περιορισµός προσβάλλει τον
πυρήνα του δικαιώµατος, εάν δηλαδή καθιστά ο περιορισµός
που θέτει ο νόµος το δικαίωµα πρακτικά ανεφάρµοστο.
Άρα η πρώτη συζήτηση αφορά τον αν έχουµε προσβολή του
πυρήνα του δικαιώµατος. Και εδώ έχουµε προσβολή του πυρήνα
του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι, διότι µε τους περιορισµούς
που θέτει ο κ. Χρυσοχοΐδης η νόµιµη άσκηση του δικαιώµατος
αυτού καθίσταται στην πραγµατικότητα πρακτικά αδύνατη. Αναφέροµαι κυρίως στον ορισµό του οργανωτή της συγκέντρωσης
µε την αντικειµενική ευθύνη που υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχει
και να προβλέψει για όλα τα πιθανά κακά και να αναλάβει να αποζηµιώσει αν τυχόν συµβεί οποιαδήποτε ζηµιά. Άρα εδώ έχουµε
προσβολή του πυρήνα του δικαιώµατος.
Από τη στιγµή που έχουµε προσβολή του πυρήνα του δικαιώµατος παρέλκει οποιαδήποτε συζήτηση για την αρχή της αναλογικότητας, για το αν αυτός ο περιορισµός είναι υπερβολικός ή
όχι, αν θα µπορούσε να επιτευχθεί µε ηπιότερα µέσα κ.λπ..
Δεν έχουµε, λοιπόν, εδώ µια στάθµιση συµφερόντων, µια στάθµιση αγαθών, δεν έχουµε µια στάθµιση του δικαιώµατος του να
βρίσκονται οι πολίτες και να διαδηλώνουν µε το δικαίωµα των υπολοίπων σε µια ήσυχη κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή. Εδώ
έχουµε µια πράξη προσβολής του πυρήνα του δικαιώµατος του
να συναθροίζονται οι πολίτες και να διαδηλώνουν. Σηµείο πρώτο
και σηµείο δεύτερο στον κ. Καµίνη. Η συνταγµατική θεωρία λέει,
επίσης, ότι όταν το Σύνταγµα προβλέπει στην εγγύηση ενός δικαιώµατος συγκεκριµένους περιορισµούς, απαγορεύεται αυτοί οι
περιορισµοί να διευρυνθούν. Δηλαδή, δεν µπορείς, όταν το Σύνταγµα βάζει στο γράµµα του δύο περιορισµούς, εσύ ως νοµοθέτης να έρθεις και να προσθέσεις άλλους δύο. Αυτό είναι
αντισυνταγµατικό και αυτό το κάνει το νοµοσχέδιο του κ. Χρυσοχοΐδη.
Όµως, έρχοµαι στην πολιτική ουσία, όπως σας είπα, γιατί η
πολιτική ουσία δεν βρίσκεται στο γράµµα, δεν βρίσκεται στις διατυπώσεις, στις τεχνικές λεπτοµέρειες αυτού του νοµοσχεδίου,
βρίσκεται στο τι είναι αυτό που κινητοποιεί την Κυβέρνηση να εισηγηθεί ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
Δεν πρέπει κανείς να ξεχάσει ένα νοµοσχέδιο που, όπως είπα,
βάλλει στο πυρήνα του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι. Δεν πρέπει κανείς –νοµίζω- να ξεχάσει ότι η Κυβέρνηση προσπάθησε να
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κάνει ιδιώνυµο αδίκηµα τη συµµετοχή σε µια συνάθροιση, σε µια
διαδήλωση η οποία θα έχει απαγορευθεί µε βάση τις διατάξεις
που η ίδια έθεσε, παρ’ ότι το απέσυρε αυτό το ιδιώνυµο, προφανώς για να υπάρξει κάποια συναίνεση από το ΚΙΝΑΛ. Δεν πρέπει
να ξεχάσει ποτέ κανείς ότι έγινε αυτή η απόπειρα, γιατί σίγουρα
αυτό δείχνει και τις προθέσεις και του κ. Χρυσοχοΐδη και την κατεύθυνση του κ. Μητσοτάκη.
Πάµε στην πολιτική ουσία. Για ποιον λόγο φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο, για ποιον λόγο προσβάλλει έτσι τον πυρήνα του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι; Κατά τη γνώµη µου είναι δύο οι
λόγοι. Ο ένας λόγος είναι συγκυριακός, το έχουν αναφέρει πάρα
πολλοί Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Ποιος είναι ο συγκυριακός; Ότι η Κυβέρνηση ξέρει ότι αυτή τη στιγµή ξεκινά µια µεγάλη
οικονοµική κρίση, µια µεγάλη κοινωνική κρίση και ότι µε τις αποφάσεις που η ίδια έχει λάβει αυτή η οικονοµική και κοινωνική
κρίση θα προκαλέσει τεράστια κοινωνική δυσαρέσκεια, διότι έχει
λάβει αποφάσεις οι οποίες φτωχοποιούν τον κόσµο της εργασίας, οδηγούν σε µαζικές απολύσεις, οδηγούν τις µικρές επιχειρήσεις σε λουκέτα και σιγά-σιγά ενυπάρχει µια κοινωνική
δυσαρέσκεια, η οποία αργά ή γρήγορα θα συγκροτηθεί και θα
εκφραστεί. Και επειδή αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια δεν µπορείς να την καναλιζάρεις, να τη χειραγωγήσεις, να τη φρενάρεις,
όπως γίνεται µε τα είκοσι εκατοµµύρια που δόθηκαν στα ΜΜΕ,
δεν µπορεί να κουκουλωθεί µε τέτοιους τρόπους, προσπαθεί
εδώ ουσιαστικά η Κυβέρνηση να την αποτρέψει εκ των προτέρων
καθιστώντας παράνοµη οποιαδήποτε έκφρασή της.
Όµως, ο δεύτερος λόγος δεν είναι συγκυριακός. Είναι βαθιά
ιδεολογικός και δοµικός. Έχουµε µια πολιτική δύναµη η οποία,
όπως κάθε νεοφιλελεύθερη δύναµη, εχθρεύεται τα συλλογικά δικαιώµατα. Γιατί τα εχθρεύεται; Γιατί τα συλλογικά δικαιώµατα,
όπως είπα, και του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, εκφράζουν µια αµφισβήτηση στη συγκεκριµένη δοµή, στην κυρίαρχη
δοµή εξουσίας, στο κυρίαρχο οικονοµικό µοντέλο, στο κυρίαρχο
κοινωνικό µοντέλο, στο κυρίαρχο µοντέλο διαβίωσης, στον τρόπο
διαβίωσης. Δεν είναι τυχαίες οι επιθέσεις που έγιναν από την Αστυνοµία µε τις εντολές του κ. Χρυσοχοΐδη στα µπαρ, οι χουλιγουντιανού τύπου επεµβάσεις στους κινηµατογράφους κ.λπ..
Εχθρεύεται, λοιπόν, οποιαδήποτε έκφραση δυσφορίας ή αµφισβήτησης του κυρίαρχου µοντέλου πολιτικής, οικονοµικής και
κοινωνικής οργάνωσης και επειδή αυτό το εχθρεύεται, την
απειλή, προσπαθεί να την καταστήσει παράνοµη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όµως, είναι και γιατί δεν την κατανοεί. Δεν είναι µόνο ότι την
απειλεί, αλλά δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει η πολιτική δύναµη τη Νέας Δηµοκρατίας, δεν κατανοεί την κοινωνία ως ένα
σύνολο συλλογικοτήτων που µπορεί να έχουν κοινά συµφέροντα,
κοινά αιτήµατα και να διαδηλώνουν και να διεκδικούν για αυτά,
διότι για τη Νέα Δηµοκρατία, όπως και για τη Θάτσερ, κοινωνία
δεν υπάρχει, υπάρχουν άτοµα και οι οικογένειές τους. Άρα δεν
µπορεί να κατανοήσει ακριβώς και αυτή τη δοµή των ανθρώπων
να βρίσκονται, να διαδηλώνουν και να διεκδικούν για τα κοινά
τους συµφέροντα.
Αυτό, όµως, που τελικά –και εδώ είναι το αστείο- δεν µπορεί
να καταλάβει, επίσης, και φαίνεται από την τοποθέτηση που
έκανε εχθές ο κ. Υπουργός, είναι ότι δεν µπορείς αυτή την ανθρώπινη τάση, τη φυσική τάση των ανθρώπων να βρίσκονται
µαζί, να συναθροίζονται και να διεκδικούν για τα κοινωνικά τους
συµφέροντα, για τα κοινά τους συµφέροντα, να την περιορίσεις,
πόσω µάλλον να την καταργήσεις. Είναι αστείο να νοµίζεις ότι
αυτή την τάση ένα διοικητικό µέτρο µπορεί να την καταργήσει.
Δεν µπόρεσε να την καταργήσει ποτέ, ούτε στις εργατικές διεκδικήσεις του 18ου αιώνα, στις αγροτικές διεκδικήσεις, στο «αντιπαγκοσµιοποιητικό» κίνηµα, ούτε τώρα στις διαδηλώσεις στις
Ηνωµένες Πολιτείες ενάντια στην αστυνοµική βία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αχτσιόγλου,
ολοκληρώστε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ποιο διοικητικό µέτρο µπορεί πραγµατικά να κόψει, να φρενάρει, να καταργήσει µια ανθρώπινη τάση; Αυτά είναι αδύνατα
πράγµατα. Αυτά τα πράγµατα είναι σχεδόν αστεία να τα φαντά-
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ζεται κανείς. Με αυτή την έννοια αυτό το νοµοσχέδιο ούτως ή
άλλως δεν θα εφαρµοστεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο θα πάρει
τώρα, γιατί, όπως είπα, ήταν ο µόνος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που δεν µίλησε εχθές, ο κ. Σκανδαλίδης.
Μιας και µιλάω για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους,
υπενθυµίζω µετά την αλλαγή που έγινε ότι όσοι θα µιλήσουν πριν
µιλήσουν οι Αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών Οµάδων θα πάρουν
τον χρόνο της δευτερολογίας τους, έξι λεπτά. Όσοι θα µιλήσουν
µετά τους Αρχηγούς τους, θα πάρουν τον χρόνο της τριτολογίας
τους, που είναι τρία λεπτά. Το ξεκαθαρίζω, για να µην έχουµε
µπλεξίµατα αργότερα. Ο κ. Σκανδαλίδης έχει κανονικά τον χρόνο
των δώδεκα λεπτών, γιατί δεν µίλησε εχθές.
Κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ, δεν αντέχω στον πειρασµό να µην ξεκινήσω από
κάτι που βγαίνει από µέσα µου. Να ’µαστε πάλι εδώ, φίλε Μιχάλη
και φίλε Γιάννη. Μας συνδέει κάτι εµάς τους τρεις. Ήµασταν κάποτε και οι τρεις γραµµατείς του ΠΑΣΟΚ, ο καθένας σε µια διαφορετική εποχή, αλλά σε ένα κόµµα που πίστευε, πάλευε, άλλαζε
τα πράγµατα και προχωρούσε η χώρα µπροστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως προανήγγειλα εχθές κατά
τη διάρκεια της συζήτησης για την αντισυνταγµατικότητα, οι
Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής καταθέτουµε σήµερα µία,
κατά τη γνώµη µου, σηµαντική και σχεδόν αυτονόητη ως προς
το περιεχόµενό της τροπολογία, µια τροπολογία η οποία ολοκληρώνει τη θετική µας παρέµβαση, όχι µόνο για τη βελτίωση, αλλά
και για την ουσιαστική αλλαγή του χαρακτήρα του νοµοσχεδίου.
Αυτή η τροπολογία προβλέπει πέντε πράγµατα. Πρώτον, όσοι
στο πλαίσιο συνάθροισης προβαίνουν σε πράξεις συνάθροισης
που προκαλούν βλάβη της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας
και της ιδιοκτησίας άλλου ευθύνονται για την αποζηµίωση,
άρθρο 13, παράγραφος 2. Δεύτερον, αντί να τεκµαίρεται σε περίπτωση άπρακτης προθεσµίας η παροχή σύµφωνης γνώµης, να
τεκµαίρεται η άρνηση παροχής σύµφωνης γνώµης, άρθρο 10 παράγραφος 1. Τρίτον, απαγορεύεται η χρήση χηµικών για τη διάλυση ή απαγόρευση των συναθροίσεων, άρθρο 9 παράγραφος
2. Τέταρτον, διασφαλίζεται η µη δυνατότητα αντισυγκέντρωσης
που απειλεί τη δηµόσια ασφάλεια ή τη διατάραξη της κοινωνικοοικονοµικής ζωής σε ορισµένη περιοχή και πέµπτον, επιχειρείται, επεκτείνεται η µη εφαρµογή των διατάξεων, εκτός από τα
πολιτικά κόµµατα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, και στις τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, κάτι που το θεωρούµε
αυτονόητο.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα,
αποδεχόµενη το περιεχόµενο της τροπολογίας, να την υιοθετήσει και να αποδείξει ότι στο κατ’ εξοχήν κρίσιµο ζήτηµα της αστικής και ποινικής ευθύνης, που αλλοιώνει ουσιαστικά και
παραβιάζει το δικαίωµα που απορρέει από τη συνταγµατική διάταξη, να καταστήσει πραγµατικά εκτελεστικό νόµο του Συντάγµατος το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που φέρνετε προς ψήφιση
στη Βουλή. Αυτά σε ό,τι αφορά την πρότασή µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι σηµαίνει για εµάς το «ναι» επί
της αρχής; Η µία πλευρά θεωρεί ότι είναι ζήτηµα καθοσίωσης
απέναντι στο λαϊκό κίνηµα και στους διεκδικητικούς αγώνες και
ότι τυχόν δική µας θετική ψήφος επί της αρχής θα σήµαινε
εσχάτη και ολοκληρωτική παράδοση στη Δεξιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, νοµίζω ότι αυτό
απορρέει κυρίως από τις εκτιµήσεις σας για τις πολιτικές εξελίξεις και όχι γιατί πραγµατικά το πιστεύετε. Θα εξηγήσω µετά
γιατί.
Η άλλη πλευρά θεωρεί ότι το δικό µας «ναι» µάς βάζει στο τσεπάκι της κάνοντας κάποιες επουσιώδεις υποχωρήσεις που δεν
αλλοιώνουν τον αρχικό χαρακτήρα του νοµοσχεδίου.
Στην πράξη, όµως, τι σηµαίνει η δική µας παρέµβαση; Θέλω
να αναφερθώ σε ορισµένα θέµατα.
Πρώτον, σηµαίνει κατ’ αρχάς τη θέλησή µας, αναγνωρίζοντας
το πρόβληµα, να υπάρξει ρύθµιση που να διασφαλίζει τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα της ελεύθερης και ανεµ-
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πόδιστης συνάθροισης µε τη ζωή της ευρύτερης περιοχής, εξίσου ισχυρά δικαιώµατα, τα οποία πρέπει να υπηρετούνται. Να
υπάρξει επιτέλους σε ένα θέµα λεπτό, κρίσιµο, ουσιώδες εκτελεστικός νόµος του συγκεκριµένου άρθρου του Συντάγµατος.
Περί αυτού πρόκειται. Ο νόµος αυτός είναι εκτελεστικός νόµος
του συγκεκριµένου άρθρου του Συντάγµατος.
Υπήρχε πρόβληµα προς επίλυση; Ασφαλώς. Υπάρχει και συζητιέται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν συζητιέται µόνο από
τη συντηρητική σκοπιά, δηλαδή της καταστολής, συζητιέται και
από την προοδευτική σκοπιά, δηλαδή της υπεράσπισης δικαιωµάτων. Άρα ένας εκτελεστικός νόµος του Συντάγµατος πάνω
στην υπεράσπιση των δικαιωµάτων θα έπρεπε να υπάρξει. Η συζήτηση, επαναλαµβάνω, δεν είναι σηµερινή και η δυστοκία διαδοχικών κυβερνήσεων δεν ήταν δυσερµήνευτη. Απόπειρες
έγιναν. Μπορώ να αναφέρω πάνω από πέντε, έξι απόπειρες. Τελικά, όµως, οι κυβερνήσεις δεν έφεραν αυτόν τον νόµο στη
Βουλή είτε γιατί υπήρχαν εσωτερικές αντιθέσεις είτε γιατί δεν
έγινε. Όµως δεν µπορεί ένα πράγµα που συνεχίζεται επί πάρα
πολλά χρόνια και έχει ένα κενό να µην καλύπτεται µε µία προσαρµογή και µία προοδευτική πρόταση που αντιµετωπίζει αυτό
το κενό και όχι µία συντηρητική ή κατασταλτική πρόταση. Άρα η
αναγκαιότητα του νόµου είναι προφανής.
Δεύτερον, η κυβερνητική πρόταση δεν πρέπει να συσκοτίζεται
µε αντιστόρητες υπερβολές του τύπου «χουντικός νόµος», «αντιγραφή της χούντας» κ.ο.κ. -κανείς δεν θέλει να αντιγράψει τη
χούντα, κανείς σε αυτή την Αίθουσα, εκτός από τις δυνάµεις που
ήταν εκτός του συνταγµατικού και δηµοκρατικού τόξου δεν θέλει
να γυρίσει ο τόπος σε εκείνο το παρελθόν- γιατί χάνεις και το τελευταίο ίχνος που δικαιούσαι στην αντιπαράθεση, γιατί δεν έδωσες την πραγµατική σηµασία και την πραγµατική κριτική στην
αρχική πρόταση της Κυβέρνησης, µία πρόταση αυταρχική, µονοµερής και εν γένει αντιδηµοκρατική.
Στο όνοµα της προστασίας της πόλης φαλκιδεύεται το δικαίωµα της ελεύθερης συνάθροισης. Πώς; Καθιστώντας την
Αστυνοµία όχι µόνο κύριο, αλλά κυριολεκτικά µοναδικό θεσµό
που αποφασίζει σε κάθε περίσταση και µάλιστα αυθαίρετα. Και
το κυριότερο; Καθιστώντας τον οργανωτή υπεύθυνο ποινικής και
αστικής ευθύνης, ουσιαστικά απαγορεύοντας εκ προοιµίου ένα
τεράστιο ποσοστό κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων των εργαζοµένων και των κάθε είδους κοινωνικών οµάδων που διεκδικούν
δικαιώµατα.
Τι αντιτάξαµε εµείς σε αυτό; Την ουσιαστική παρουσία και παρέµβαση της δικαιοσύνης, που καθίσταται ο εγγυητής της νοµιµότητας. Και επειδή ακούω διάφορες αιτιάσεις για τους
εισαγγελείς για το αν δέχονται να ασκήσουν αυτό το καθήκον, να
πω ότι η δικαστική εξουσία δεν έχει µόνο µία αυτόνοµη εξουσία,
είναι υποχρεωµένη να ασκεί τα καθήκοντα που της αναθέτει ουσιαστικά η νοµοθετική εξουσία. Επίσης, ζητήσαµε την κατάργηση
του ιδιώνυµου της θρασύτητας κατά της αρχής, την απάλειψη της
µη δυνατότητας να επιτρέπεται η αυθόρµητη συνάθροιση.
Και τώρα τι ζητούµε; Ζητούµε επιπλέον την απαλλαγή του οργανωτή από την άδικη αστική και ποινική ευθύνη και τη µετάθεσή
της στους πραγµατικούς υπαίτιους. Αυτό είναι το κύριο νόηµα
της τροπολογίας που καταθέσαµε σήµερα.
Η Κυβέρνηση αποδέχτηκε πλήρως κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις των θεσµικών εγγυήσεων που προτείναµε. Γιατί ήθελε
να µας βάλει πάση θυσία στο τσεπάκι της και να µας λέτε εσείς
ότι ταυτιζόµαστε µαζί της; Δικαίωµά της. Γιατί έτσι µε αυξηµένη
πλειοψηφία ο νόµος θα µπορούσε και να εφαρµοστεί, γιατί υπάρχει πράγµατι, κύριε Υπουργέ, αδυναµία εφαρµογής τέτοιων
νόµων, εάν δεν υπάρξει µία ευρύτερη συναίνεση της κοινωνίας;
Προσωπικά είτε το ένα ισχύει είτε το άλλο µε αφήνει παντελώς
αδιάφορο. Σηµασία έχει όµως ότι ο νόµος άλλαξε χαρακτήρα και
ισορρόπησε το ισοζύγιο των δικαιωµάτων.
Είναι πολύ κρίσιµο, κύριε Υπουργέ, να απαλλάξετε τον οργανωτή από την αστική και ποινική ευθύνη για να γίνει ο νόµος
πραγµατικά ένα νόµος µε σαφείς οριοθετηµένες ισορροπίες και
εγγυήσεις.
Τρίτον, στην Αίθουσα αυτή, στην οποία επαναλαµβάνεται,
όπως παρακολούθησα χθες όλη την ηµέρα, ένας διάλογος
κωφών και που η υπερβολή, η κονταροµαχία, οι αλληλοκαταγγε-
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λίες και τα αναθέµατα είναι στην ηµερήσια διάταξη, αποφασίσαµε η δική µας φωνή να είναι φωνή της λογικής και της προόδου, µια φωνή που δυστυχώς µοιάζει παραφωνία στο κλίµα. Δεν
είναι. Είναι φωνή που στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, που
δεν καταφεύγει στη φθηνή συνθηµατολογία, αλλά στην πραγµατική δοµική αντιπολίτευση.
Τι σηµαίνει «δοµική»; Να σας το εξηγήσω. Δεν γιατρεύεις µόνο
τα επιφαινόµενα. Καταγγέλλεις τα σκάνδαλα, παραπέµπεις στη
δικαιοσύνη, ζητάς να λάµψει η αλήθεια, αλλά γιατρεύεις, όµως,
ταυτόχρονα τις αιτίες, προτείνοντας αλλαγές, µεταρρυθµίσεις
και λύσεις, που σπρώχνουν τα πράγµατα µπροστά. Δεν αποφεύγεις το πρόβληµα, µετρώντας απλά το πολιτικό κόστος. Επιχειρείς να το λύσεις αλλάζοντας δοµές, θεσµούς, ρυθµίσεις.
Και µιας και το έφερε η συζήτηση γι’ αυτό, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: Εγώ δεν διαφωνώ ότι κάποιοι είναι πιο προοδευτικοί, κάποιοι είναι πιο συντηρητικοί. Όµως θα µπορούσε να
αντιτείνει κανείς το εξής: Ποιος έφερε το 51% της πλειοψηφίας
ως υποχρεωτικό για να γίνεται απεργία; Ποιος επανέφερε την
ανταπεργία; Ποιος νόµος προστατεύει τους πλειστηριασµούς
από τους πλειστηριαζόµενους; Ο καθένας µπορεί να βρει σειρά
από πράξεις, χιλιάδες παραδείγµατα και για σας και για εµάς και
για τους από δω, για να µας πείσουν αν είµαστε προοδευτικοί ή
αν είµαστε συντηρητικοί.
Η ουσία, λοιπόν, είναι να µη φοβάσαι να πεις το «ναι» ή το «όχι»
γιατί κάποιοι που επιβουλεύονται τον χώρο σου, τη δύναµη της
ύπαρξής σου, παρά τις χαµηλές δηµοσκοπικές επιδόσεις, κάποιοι που έγιναν όψιµα κεϋνσιανοί ή σοσιαλδηµοκράτες καταλαβαίνουν ότι εδώ µπορεί να µην υπάρχει µεγάλη δηµοσκοπική
δύναµη, αλλά υπάρχει ψυχή. Αποφασίσαµε να είµαστε ο εαυτός
µας και αυτό είναι η πραγµατική µας δύναµη.
Τέταρτον, µιας που σας αρέσει η ιστορία και που κάποιοι από
σας πασχίζετε να την ξαναγράψετε, θέλω να σας πω µε λίγες λέξεις µία δική µου διαπίστωση, διαπίστωση πολιτικής ζωής και διαδροµής πάνω από τέσσερις δεκαετίες.
Η Μεταπολίτευση εγκατέστησε στη χώρα µας πρωτόφαντη δηµοκρατία µε ισχυρούς θεσµούς και η αλλαγή δηµιούργησε ένα
πλαίσιο κοινωνικής συµβίωσης και συνοχής στέρεο. Το προοδευτικό κίνηµα εν τη ευρεία έννοια, που άλλαξε τον ρου της ιστορίας, που έφερε όποια θετική αλλαγή έχει γίνει σε αυτόν τον
τόπο, φοβήθηκε να προσαρµόσει κάποιες κρίσιµες όψεις της πολιτικής του στις συνθήκες που άλλαζαν ριζικά. Τώρα µε την πανδηµία το πόσα πράγµατα αλλάζουν στον κόσµο δεν λέγονται. Ας
µείνουµε εµείς ταµπουρωµένοι σε ό,τι λέγαµε επί τόσα χρόνια
από την επόµενη µέρα της Μεταπολίτευσης. Να δούµε τι θα καταφέρουµε σε τελευταία ανάλυση.
Να φέρω παραδείγµατα; Δεν θα αναφερθώ στο άσυλο ή στις
συνθήκες της ζωής στην πόλη όπως είναι αυτό το σηµερινό πρόβληµα. Για όλους εµάς που υποστηρίξαµε τις ιδέες τις προοδευτικές, τι σηµαίνει σήµερα για τον απλό πολίτη δωρεάν παιδεία ή
δωρεάν υγεία; Ένα κενό σύνθηµα γιατί πληρώνει µε τη ζωή του
και την παιδεία και την υγεία. Αυτή την αποτυχία θα την αντέξουµε; Θα την αλλάξουµε; Θα προτείνουµε κάτι διαφορετικό ή
θα µείνουµε µέσα στα τείχη τα κλειστά, µέσα στα κάστρα µας να
δίνουµε µάχες χαρακωµάτων; Αντί, λοιπόν, να κοιτάζει µπροστά
µας και να ανοίγει τον δρόµο σε νέες προοδευτικές ανατροπές
και µεταρρυθµίσεις, κοιτάζει πεισµατικά πίσω και οχυρώνεται
στα ταµπούρια που έχτισε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Αβδελάς)
Αµυνόµαστε, ο ένας προβάλλοντας σύγχρονο προσωπείο,
αλλά και πολιτευόµενος µε κλασικές διαχειριστικές και συντηρητικές πρακτικές, ο άλλος προβάλλοντας ανύπαρκτα ηθικά πλεονεκτήµατα που καταρρέουν, κάτω από το βάρος της εξόφθαλµα
αδιανόητης διαχειριστικής του εξουσίας και εµείς, αναπολώντας
τις µέρες τις παλιές, τις καλές! Είναι καιρός να ανοίξουµε καινούργιους δρόµους.
Πέµπτο και τελευταίο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι
προσπαθούν να θολώσουν τις διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα
στην πρόοδο και τη συντήρηση, την Αριστερά και τη Δεξιά, επιλέγοντας µονοσήµαντες και δήθεν αποτελεσµατικές λύσεις που
βασίζονται αποκλειστικά στην επιστήµη και στην τεχνογνωσία.
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Ας πάρουµε το σηµερινό µας θέµα, το θέµα του διεκδικητικού
αγώνα. Οι συντηρητικοί έχουν εφεύρει τις κατάλληλες λέξεις. Να
τις αριθµήσω; Κανονικότητα, δικαιωµατισµός, διεκδικητισµός,
συντεχνιασµός. Με την κανονικότητα δεν θέλουν να διαταραχθεί
το καθεστώς. Δεν θέλουν εµπόδια στον δρόµο. Και το 2008
υπήρξε κρίση και κλυδωνισµοί που έδειχναν το αδιέξοδο του
αγοραίου καπιταλισµού, όµως, ο νεοφιλελευθερισµός βρήκε τον
δρόµο, βρήκε τη δυνατότητα να αναπαραγάγει τις συγκεκριµένες δοµές που οδήγησαν στην καινούργια κρίση.
Ο διεκδικητισµός, ο δικαιωµατισµός διασύρουν την ουσιαστική
έννοια των δικαιωµάτων και των διεκδικήσεων, για να φαλκιδεύσουν τη συνέχεια και να τα καταστείλουν. Οι προοδευτικές δυνάµεις αγωνίζονται σθεναρά για να αναφαίρετα δικαιώµατα στην
εργασία, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια -και την ασφάλεια
που είναι κρίσιµο και καθοριστικό δικαίωµα στη σηµερινή εποχήκαι την ίση πρόσβαση στα κοινωνικά και τεχνολογικά αγαθά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία των ίσων ευκαιριών
και των αξιοκρατικών επιλογών δεν υπόκειται σε εκπτώσεις. Δικαίωµα στην ευηµερία έχουν όλοι κι ο καθένας ξεχωριστά, αλλά
και δικαίωµα στην ασφάλεια. Και η ανθρώπινη ιστορία είναι γεµάτη από κοινωνικούς και διεκδικητικούς αγώνες που οδήγησαν
στην πρόοδο. Καιρός είναι να σταµατήσουµε να σπέρνουµε ανέµους και να θερίζουµε θύελλες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σκανδαλίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μέχρι να καθαριστεί
ο χώρος, θα δώσω τον λόγο για ένα λεπτό στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Δηµήτριο Τζανακόπουλο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ
απολύτως την πολιτική αντιπαράθεση και σέβοµαι απολύτως την
ανταλλαγή επιχειρηµάτων εντός Κοινοβουλίου, όπως και εκτός.
Κατανοώ, επίσης, την ανάγκη του Κινήµατος Αλλαγής να βρει
επιχειρήµατα, για να δικαιολογήσει µια κατά τη γνώµη µου ακατανόητη πολιτική επιλογή, να συµµετέχει σε µια διαδικασία κοινοβουλευτικής διαβούλευσης για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο είναι
απολύτως αντισυνταγµατικό και η µόνη διόρθωση η οποία µπορεί
να γίνει σε αυτή τη φάση, αφορά την ίδια την απόσυρση του νοµοσχεδίου.
Καταλαβαίνω, λοιπόν, την ανάγκη του Κινήµατος Αλλαγής να
δικαιολογήσει, εν πάση περιπτώσει, αυτή την επιλογή που είναι
επιλογή βαθύτατα συντηρητική. Όµως, σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση που µπαίνει το Κίνηµα Αλλαγής µε τον ΣΥΡΙΖΑ,
άκουσα και χθες τον κ. Κεγκέρογλου, αλλά και σήµερα τον κ.
Σκανδαλίδη, να επαναλαµβάνουν την ίδια ανακρίβεια. Ποια είναι
αυτή η ανακρίβεια; Αφορά, κατ’ αρχάς, τη δήθεν νοµοθέτηση του
ΣΥΡΙΖΑ, που επέτρεψε το lockout, δηλαδή την ανταπεργία ή αλλιώς την απεργία του εργοδότη.
Να ενηµερώσω τον κ. Σκανδαλίδη και τον κ. Κεγκέρογλου ότι
τέτοιου είδους ρύθµιση δεν έχει υπάρξει. Μάλλον, πίστεψαν την
προπαγάνδα των µέσων ενηµέρωσης εκείνη την περίοδο που
έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναγκασθεί να ψηφίσει την ανταπεργία.
Όχι µόνο δεν έγινε αυτό, αλλά αντίθετα, απορρίφθηκε αυτό το
αίτηµα, η επιταγή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, κατά τη
διάρκεια της διαπραγµάτευσης.
Ένα δεύτερο ζήτηµα σε σχέση µε το 50%+1% για τις απεργίες. Πράγµατι, αυτό ήταν µια απαίτηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όµως, περιορίστηκε στο εξής. Προσέξτε: Ενώ το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και οι ευρωπαϊκοί θεσµοί ζητούσαν
το 50%+1% να αφορά την παρουσία στη γενική συνέλευση, για
να θεωρείται ότι έχει απαρτία µια γενική συνέλευση η οποία θα
ψηφίσει υπέρ ή κατά µιας απεργίας, άρα να νοµιµοποιείται να
πάρει απόφαση, εµείς καταφέραµε αυτό να το περιορίσουµε
αποκλειστικά και µόνο στα πρωτοβάθµια σωµατεία. Δεν αφορά,
δηλαδή, το 50%+1% ούτε δευτεροβάθµια σωµατεία ούτε εργατικά κέντρα ούτε προφανώς, τριτοβάθµια σωµατεία ούτε υπερτοπικά πρωτοβάθµια σωµατεία. Στην πραγµατικότητα αφορά,
αποκλειστικά και µόνο, πρωτοβάθµια σωµατεία επιχειρησιακά.
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Είναι δεδοµένο ότι αυτή η απόφαση, προφανώς, δεν θα είχε
παρθεί, παρά µόνο, υπό την ακραία πίεση των ευρωπαϊκών θεσµών και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µέσα σε µια δεδοµένη συνθήκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το τρίτο ζήτηµα που θέλω
να πω, για να ολοκληρώσω, είναι ότι ο κ. Σκανδαλίδης και ο κ.
Κεγκέρογλου ξεχνούν ότι ήταν εκείνοι που έβαλαν τις υπογραφές τους ή εν πάση περιπτώσει, συµµετείχαν στην πολιτική δύναµη εκείνη που έβαλε τις υπογραφές της στην πράξη
Υπουργικού Συµβουλίου το 2012, η οποία µείωσε τον κατώτατο
µισθό οριζόντια σε όλη την οικονοµία από τα 751 ευρώ στα 586
ευρώ, θεσµοθέτησε τον υποκατώτατο µισθό, τον οποίον κατήργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης, είναι εκείνη η πολιτική
δύναµη, η οποία κατήργησε την αρχή της επεκτασιµότητας και
την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης, δηλαδή, τις βασικές αρχές
των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, τις οποίες επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, αµέσως µετά την έξοδο από το µνηµόνιο.
Αυτά, λοιπόν, θέλουν να τα ξεχνούν –ξαναλέω- στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν µια πολιτική επιλογή, η οποία και
στο εσωτερικό τους, αλλά και στην κοινωνία, φαντάζει απολύτως
ακατανόητη, δηλαδή, να µπουν σε διαλογική συζήτηση µε τον κ.
Χρυσοχοΐδη, για το πώς ένα χουντικό νοµοσχέδιο θα γίνει λιγότερο χουντικό. Αυτό νοµίζω ότι εξηγεί την πολιτική αµηχανία του
ΚΙΝΑΛ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης για ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, στην πολιτική µετράνε οι αποφάσεις και όχι οι διακηρύξεις και οι προθέσεις. Και η απόφαση ήταν, το αντίθετο από
ό,τι είπατε. Χτυπάει την καρδιά του συνδικαλιστικού κινήµατος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι έτσι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ακούστε, κάτι ξέρουµε. Χτυπάει την
καρδιά του συνδικαλιστικού κινήµατος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και εµείς κάτι ξέρουµε, δεν
ισχύει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μη λέτε ότι δεν ισχύει για εργατικά
κέντρα και οµοσπονδίες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ισχύει!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα σταµατήσετε σας παρακαλώ;
Όταν µιλούσατε εσείς, εγώ σας διέκοπτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχει δίκιο, κύριε Τζανακόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω ότι δεν έχει καµµία σηµασία. Βεβαίως, δεν ισχύει, αλλά στα εργατικά κέντρα και στις οµοσπονδίες είναι αντιπρόσωποι, οι οποίοι δεν εµποδίζονται ούτε από
βάρδιες ούτε από εργοδοτική τροµοκρατία ούτε από τίποτα. Η
καρδιά του συνδικαλιστικού κινήµατος είναι το πρωτοβάθµιο σωµατείο.
Εκεί, λοιπόν, που οι εργαζόµενοι δουλεύουν σε τρεις βάρδιες
και δεν µπορούν να συγκεντρωθούν πάντα και κάνουν δεύτερη
συνέλευση, εκεί λοιπόν, που υπάρχει εργοδοτική τροµοκρατία
και παρακολούθηση, εκεί ακριβώς προσφέρετε τις καλύτερες
υπηρεσίες και µην µας λέτε τώρα για εργατικά κέντρα και οµοσπονδίες. Εποµένως «κρείττον σιωπάν».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, ησυχία! Ο
καθένας λέει την άποψή του, κρίνει ο κόσµος. Σας παρακαλώ,
δεν είναι καφενείο εδώ.
Συνεχίζουµε µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και καλείται
στο Βήµα ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Λαρισαίος, κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πέραν του ότι οι διατάξεις του νοµοσχεδίου αποτελούν µια
κακή αποµίµηση χουντικών διαταγµάτων, το βασικότερο είναι
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πως κάνει παραπέρα βήµατα προώθησης σειράς σύγχρονων µηχανισµών καταστολής και τροµοκρατίας πολύ πιο επικίνδυνων.
Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγµή το Κοµµουνιστικό Κόµµα ζήτησε από την επιτροπή ήδη την απόσυρση του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου. Και µόνο ως πρόκληση µπορεί να εκληφθεί η κυβερνητική προπαγάνδα, αλλά και τα όσα ακούστηκαν και έχουν
ειπωθεί σε αυτή την Αίθουσα αυτές τις δύο µέρες, που προσπαθεί να πλασάρει αυτό το τερατούργηµα για την απαγόρευση των
διαδηλώσεων ως σωτήριο για τα εµποροµάγαζα για παράδειγµα,
όταν την ίδια ώρα γνωρίζουν πολύ καλά οι επαγγελµατίες ποιες
κυβερνήσεις µε τις πολιτικές τους οδήγησαν στα σηµερινά αδιέξοδα, ποιοι ροκάνισαν και ροκανίζουν τα µειωµένα από τον ανταγωνισµό εισοδήµατά τους και τους οδήγησαν στην
υπερχρέωση σε τράπεζες και δηµόσιο και στον εφιάλτη των κατασχέσεων και των πλειστηριασµών και άλλα.
Μάταια, λοιπόν, παπαγαλάκια και κλακαδόροι των αστικών
σχεδιασµών πασχίζουν να ενοχοποιήσουν τις κινητοποιήσεις,
που παραλύουν το κέντρο και την αγορά, όταν πολύ καλά γνωρίζουν, όπως και όλοι σας, ότι από το 2011 έως το 2016, για παράδειγµα, έβαλαν λουκέτο δεκάδες χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις,
λόγω της καπιταλιστικής κρίσης και των µνηµονιακών πολιτικών
που τη συνόδευσαν. Αλήθεια, φταίνε οι διαδηλώσεις ή η κυριαρχία των αλυσίδων και πολυκαταστηµάτων στην αγορά και το τσακισµένο λαϊκό εισόδηµα που κλείνουν ή φυτοζωούν µαγαζιά στις
συνοικίες, και γύρω από την Αθήνα, αλλά και στην Αθήνα, αλλά
και στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, και σε όλη την Ελλάδα;
Μάλιστα, ακόµα πιο προκλητική είναι η επίκληση της αποφυγής της ταλαιπωρίας της πλειοψηφίας, η οποία όµως βασανίζεται
από τη µείωση των µισθών, την εκ περιτροπής εργασία, την ανεργία, τα ασήκωτα βάρη των µικρών και ατοµικών επιχειρήσεων,
από τις τεράστιες ελλείψεις σε µέσα µαζικής µεταφοράς. Ο κατάλογος είναι µακρύς. Αλήθεια, όλα αυτά δεν είναι ταλαιπωρία
για την πλειοψηφία, και όχι µόνο; Συνεπώς ο καηµός σας δεν
είναι η προστασία του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι ή το ότι
στόχος του νοµοσχεδίου είναι οι «µπαχαλάκηδες», όπως τους
ονοµάζετε, αλλά στοχεύετε ακριβώς τις µαζικές, ταξικές και περιφρουρηµένες διαδηλώσεις, αυτές που το περιεχόµενό τους
δεν βολεύει το σύστηµα, ενώ αντίθετα αξιοποιούνται οι άλλες,
για τις οποίες δήθεν νοµοθετείτε, που δεν ενοχλούν, και ιδιαίτερα
τον κρατικό µηχανισµό, το σύστηµα, προκειµένου να συκοφαντείτε συλλήβδην το ταξικό εργατικό κίνηµα.
Γι’ αυτό και στήνετε ένα σύγχρονο ιδεολογικό, κατασταλτικό,
χαφιεδίστικο µηχανισµό χειραγώγησης, που θα παρεµβαίνει, από
τα σχολεία µέχρι τα πανεπιστήµια, παντού. Στόχος η συκοφάντηση, η ποινικοποίηση, η λήψη προληπτικών µέτρων για όποιον
αντιστέκεται, παλεύει, αµφισβητεί, για όποιον συγκρούεται µε τη
σηµερινή δικτατορία του κεφαλαίου. Αυτό αποτελεί την καρδιά
του νοµοσχεδίου και εδράζεται σε κατευθύνσεις της «δηµοκρατικής» Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλοι σας πίνετε νερό στο όνοµά
της, αφορά δηλαδή την υλοποίηση της ίδιας της στρατηγικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, όπως ήδη έχει αποτυπωθεί από το 2005, ενώ στο στόχαστρό της βρίσκεται και επίσηµα η κοµµουνιστική ιδεολογία και η
εξίσωσή της µε τον ναζισµό, αλλά και η απαγόρευση της δράσης
κοµµουνιστικών κοµµάτων σε πολλά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Αλήθεια, η «δηµοκρατική» Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτή
που χαρακτηρίζει ως ιδεολογία της βίας κάθε πολιτική πραγµατικής εναντίωσης στη σηµερινή δικτατορία του κεφαλαίου, στην
εργοδοτική βία και στην κρατική καταστολή που τη στηρίζει;
Εξάλλου, ρητά και επίσηµα η «δηµοκρατική», κατά τα άλλα, Ευρωπαϊκή Ένωση, προ εξαµήνου, κατέγραφε στην ετήσια έκθεσή
της πως ο κίνδυνος για την ασφάλειά της προέρχεται από τις λαϊκές διαδηλώσεις διαµαρτυρίας, και αυτό -να µην το ξεχνάµευπερψηφίστηκε από Νέα Δηµοκρατία και ΚΙΝΑΛ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
ψήφισε λευκό. Και τώρα παριστάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την αθώα περιστερά. Αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ ξέχασε τα δικά του ιδιώνυµα, ή το ότι
ως κυβέρνηση δεν κατάργησε τον τροµονόµο, ή το ότι δεν ακύρωσε τους χουντικούς νόµους και τα βασιλικά διατάγµατα, ή το
ότι όχι µόνο διατήρησε, αλλά επέκτεινε το κατασταλτικό πλαίσιο,
ανοίγοντας τον δρόµο για τον περιορισµό του απεργιακού δι-
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καιώµατος; Γιατί µπορεί να αναφέρθηκε, για παράδειγµα, η κ.
Αχτσιόγλου για τα συλλογικά δικαιώµατα και την επίθεση στο δικαίωµα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, όµως έχετε
βάλει κι εσείς την υπογραφή σας µε τον απεργοκτόνο νόµο και
την επίθεση στα συλλογικά δικαιώµατα των εργαζοµένων. Αυτά
δεν τα ξεχνάµε.
Συνεπώς, αν κάτι αποδεικνύεται από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο-τερατούργηµα είναι πως η αντιλαϊκή πολιτική και η επίθεση στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, των βιοπαλαιστών
αγροτών, των αυτοαπασχολούµενων, της νεολαίας, της πλειοψηφίας του λαού µας, θα κλιµακωθεί στο όνοµα της καπιταλιστικής
ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάκαµψης, των επενδύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-κεφαλαίου, ενώ για όσους δεν πείθονται, δεν
ανέχονται και δεν συµβιβάζονται να ζουν µια χαµοζωή, µε ψίχουλα και κάλπικες υποσχέσεις, τους περιµένει η καταστολή, η
ποινικοποίηση των αγώνων, τα δικαστήρια.
Συγχρόνως, αποδεικνύεται για άλλη µια φορά πως η δηµοκρατία σας, η δικτατορία του κεφαλαίου δηλαδή, όταν χρειαστεί, πετάει στο καλάθι των αχρήστων δικαιώµατα και ελευθερίες. Γι’
αυτό ο λαός µας, µε την πάλη του, θα ακυρώσει στην πράξη και
αυτό το νοµοθέτηµα, όπως εξάλλου έκανε µε πολλούς παρόµοιους νόµους στο παρελθόν. Κι αυτός ο νόµος θα µείνει στα χαρτιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Λαµπρούλη.
Θα συνεχίσουµε µε τον Μεσσήνιο κ. Μιλτιάδη Χρυσοµάλλη
από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζονται ο κ. Βερναρδάκης
από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια από το ΚΚΕ, πρώτα ο κ. Λεωνίδας Στολτίδης και στη συνέχεια η κ. Κανέλλη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθούµε και ακούµε
το νοµοσχέδιο από χθες και ειλικρινά ακούµε χαρακτηρισµούς
σε αυτή την Αίθουσα, κυρίως από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, και κανένα επιχείρηµα. Τι για αναπληρωτές της χούντας
ακούσαµε, τι ότι είµαστε δηµοκρατικά αναίσθητοι, τι ότι νοµοθετούµε εναντίον των προβλέψεων του Συντάγµατος, εισάγοντας
δήθεν αντισυνταγµατικές διατάξεις. Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, του ΣΥΡΙΖΑ λίγη αυτογνωσία υπάρχει; Ξέρετε, τα
δύο πιο σύντοµα πλέον ανέκδοτα είναι το ηθικό πλεονέκτηµα της
Αριστεράς και ότι η Αριστερά -από αυτό εδώ το βήµα το είχε ο
κ. Τσίπρας- είναι κάθε λέξη του Συντάγµατος. Κι από ό,τι έχει
φανεί έχει παραβιάσει κάθε λέξη του Συντάγµατος. Περίσσεψαν
οι λόγοι σας για προστασία του συνταγµατικού δικαιώµατος του
συνέρχεσθαι, λες και δυο µέρες τώρα συζητάµε την κατάργηση
του άρθρου 11 του Συντάγµατος. Πύρινοι λόγοι για την κατάλυση δήθεν των δηµοκρατικών ελευθεριών, για την ποινικοποίηση της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών. Και τα λέτε, ποιοι;
Εσείς, που εδώ ήµασταν, απ’ έξω, χηµικά, δακρυγόνα σε ένα εκατοµµύριο κόσµο, σε µεγάλης ηλικίας ανθρώπους και παιδιά, όταν
θέλανε να εκφράσουν τη γνώµη τους για τη Μακεδονία. Αν είναι
δυνατόν. Όλοι θυµόµαστε. Επαναφορά –λέτε- στη συνείδηση
των πολιτών του µίσους για τον Έλληνα αστυνοµικό. Αυτό πάει
πολύ. Συνεχίστε αυτόν τον κατήφορο. Θα προτιµούσα να είχατε
έρθει εδώ µε κάποιες θετικές προτάσεις. Δεν το επιλέξατε.
Αν θέλετε τη γνώµη µου, κύριε Υπουργέ, κριτική µπορούµε να
ασκήσουµε στο εξής. Αυτό το σχέδιο νόµου άργησε να έρθει.
Έπρεπε να είχε έρθει από τις πρώτες µέρες της διακυβέρνησης,
θα είχαµε γλιτώσει πολλή ταλαιπωρία, πολλοί συµπολίτες µας
εδώ, στο κέντρο. Με αυτό το νοµοσχέδιο εξασφαλίζεται ανεµπόδιστη και ασφαλής έκφραση του συνταγµατικού δικαιώµατος του
συνέρχεσθαι για όλους τους πολίτες και εξασφαλίζεται πάνω στη
βάση των όσων προβλέπει το Σύνταγµα της χώρας.
Σας ακούµε από χθες να µιλάτε µε πάθος για το δικαίωµα
όλων να εξασκούν το δικαιωµατισµό τους, οπουδήποτε το επιθυµούν, κάτω από τους δικούς τους όρους, άσχετα από τα δικαιώµατα των υπολοίπων που καταπατούνται. Μια λέξη θα
ψελλίσετε για όλους αυτούς που κάθε φορά που ξεκινά µια πορεία χάνουν την ηρεµία τους, φοβούνται για τις ιδιοκτησίες τους,
χάνουν την ψυχραιµία τους κλεισµένοι στο αυτοκίνητο και ενίοτε
χάνουν και τη ζωή τους; Ίσως αν υπήρχε αυτό το νοµοσχέδιο
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από πιο παλιά χρόνια να µην υπήρχαν οι νεκροί της Marfin.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν διαβάζουµε επιλεκτικά το Σύνταγµα ούτε το υπερασπιζόµαστε αλά
καρτ. Υπερασπιζόµαστε και το δικαίωµα του συνέρχεσθαι των
Ελλήνων αλλά και το δικαίωµα κάθε συµπολίτη µας, κάθε Έλληνα, να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή
της χώρας. Δεν σας ακούµε να έχετε να προτείνετε κάτι ή να
πείτε κάτι γι’ αυτές τις εκκλήσεις των µικροµεσαίων εµπόρων,
των µικροµεσαίων του κέντρου, που αν γλιτώσουν από το σπάσιµο και τη λεηλασία τα µαγαζιά τους, κάθε φορά που ξεκινά µια
πορεία, είναι σίγουρο ότι δεν θα βρουν ούτε έναν πελάτη µέσα.
Δεν σας ακούµε να µοιράζεστε την αγωνία τους, δεν σας είδαµε να αντιλαµβάνεστε την ταλαιπωρία των εργαζοµένων που
προσπαθούν να φτάσουν στις δουλειές τους. Σας ακούµε µόνο
να υπερασπίζεστε ένα δικαίωµα που δεν καταλύεται. Αντίθετα,
όπως ορίζει και το Σύνταγµα, ρυθµίζει τα νοµοθετικά, όπως το
έχουν ρυθµίσει σχεδόν όλες οι δυτικές δηµοκρατίες του πλανήτη, ανεξάρτητα πολιτικού προσανατολισµού. Ανέτρεξα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και ίσως αυτό πρέπει να το δείτε, κύριε
Υπουργέ, είδα στη Γερµανία, στην Αυστρία, στην Ελβετία, ενδεικτικά αναφέρω, ορίζονται µέχρι και κάποιες ζώνες γύρω από το
κοινοβούλιο και το συνταγµατικό δικαστήριο όπου τις ώρες λειτουργίας τους δεν µπορούν να γίνονται διαδηλώσεις για να µην
επηρεάζει την λειτουργία τους. Βέβαια θα πει η Αριστερά «τι ξέρουν αυτοί οι κουτόφραγκοι από υπαίθριες συναθροίσεις;».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, κατανοώ γιατί σας
ενοχλεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο παύει η ασυδοσία να είναι δικαίωµα. Με το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο τελειώνει αυτή η τραυµατική για τη δηµοκρατία µας
ιστορία µε τους µπαχαλάκηδες, µε τα «δικά σας παιδιά», όπως
τα έχετε πει και εσείς, τα οποία δεν διστάζουν να καταστρέψουν
περιουσίες, να απειλήσουν ζωές, να διαλύσουν ειρηνικές συγκεντρώσεις και γενικά να προκαλέσουν χάος στο κέντρο της
πρωτεύουσας. Όπως είχαν πει και πολλά στελέχη σας «τι κακό
έχουν οι µολότοφ;». Για µας οι µολότοφ είναι κακό πράγµα και
θα τιµωρείται. Φυσικά, τελειώνει και η προνοµιακή ασυλία που
τους παρείχατε όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά πορείες των πενήντα και εκατό ατόµων θα πάψουν να ταλαιπωρούν την καθηµερινότητα και την οικονοµική ζωή χιλιάδων συµπολιτών µας. Θα
µπορούν να γίνονται και διαδηλώσεις και δεν θα ταλαιπωρείται
κανείς. Τελειώνουν οι αντισυγκεντρώσεις, που ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι νόηµα έχουν πέρα από την πρόκληση επεισοδίων.
Πάντως, επειδή θα µεταφέρονται σε άλλη τοποθεσία, θα προστατεύονται τα δικαιώµατα όλων και έτσι θα δούµε πραγµατικά
ποιες συγκεντρώσεις γίνονται για την ουσία της διαµαρτυρίας
και ποιες απλά για το θεαθήναι και την «µπαχαλοποίηση».
Καταλαβαίνω ότι δεν σας αρέσει που διασφαλίζεται το δηµοκρατικό δικαίωµα όλων να συναθροίζονται και να διαµαρτύρονται
ειρηνικά, χωρίς να καταπατώνται τα δικαιώµατα των υπολοίπων
συµπολιτών µας. Αντιλαµβάνοµαι τη δυσφορία σας και τη δυσκολία στο να αποδεχτείτε, φάνηκε και από την έλλειψη επιχειρηµάτων σας. Θρέψατε για µεγάλο διάστηµα το κίνηµα της
καταστροφικής αγανάκτησης. Δυσκολεύεστε να το αποχωριστείτε. Σε αυτό ποντάρετε εξάλλου. Ποντάρετε ότι θα υπάρξει
φτωχοποίηση, ότι θα µεγαλώσει ξανά η αγανάκτηση. Δυστυχώς
για σας, απλά θα µείνετε απελπισµένοι να περιµένετε και τη φτωχοποίηση και την αγανάκτηση. Αυτή η Κυβέρνηση έχει δείξει ότι
έχει λύσεις, έχει σχέδιο και µην περιµένετε τίποτα από αυτά. Θα
σας συµβούλευα να δείτε την αντιπολιτευτική σας τακτική αλλιώς. Δικαίωµά σας βέβαια, εµένα καθόλου δεν µε «καίει» πώς
θα αντιπολιτεύεστε. Το βλέπει όµως η κοινωνία και είναι καλό για
τη δηµοκρατία να υπάρχει µια σοβαρή Αντιπολίτευση. Ίσως θα
µπορούσατε να κάνετε την αρχή µε αυτό το νοµοσχέδιο και να
το υπερψηφίσετε. Πάλι θα κριθείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστουµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο είναι ο ορισµός
του κρατικού αυταρχισµού. Συνιστά πράγµατι µια ολοκληρωµένη
πολιτική µε ιδεολογικό πυρήνα, µε στρατηγικούς στόχους, µε πολιτικά και διοικητικά εργαλεία εφαρµογής. Δύο είναι οι κεντρικές
του συνιστώσες: η ιδέα της προληπτικής καταστολής και η ανανέωση της έννοιας του εσωτερικού εχθρού. Η καταστολή από
δυνητική δυνατότητα ύστατης καταφυγής των κυρίαρχων τάξεων
ενώπιον οξυµένων κοινωνικών προβληµάτων, µετασχηµατίζεται
σε θεσµική καθηµερινότητα οργάνωσης του δηµόσιου χώρου,
ανάγεται σε κεντρικό ιδεολογικό δόγµα της κρατικής πολιτικής.
Καταλαβαίνω την ευαισθησία ορισµένων εκ των στελεχών της
Νέας Δηµοκρατίας και κάποιων κυβερνητικών στελεχών µεταξύ
των οποίων και ο σηµερινός Υπουργός, που αντιδρούν όταν
ακούν την κριτική ότι ακολουθούν µια ακροδεξιά πολιτική. Όµως
δείτε, το δικαίωµα του συνέρχεσθαι µαζί µε τα δικαιώµατα της
διαδήλωσης, της εξέγερσης, ακόµα και της αντίστασης της εξουσίας αποτελεί ατοµικό και κοινωνικό δικαίωµα ήδη από τον
πρώιµο Διαφωτισµό. Κάθε ρύθµιση που επιχειρεί να θίξει αυτό
το βασικό δικαίωµα, εµπεριέχει δοµικά στοιχεία αυταρχισµού,
ανεξάρτητα από προθέσεις και µοιραία το manual αυτών των
ρυθµίσεων είναι αφ’ ενός µεν οι νοµοθεσίες του κράτους έκτακτης ανάγκης, των δικτατοριών, της χούντας της ελληνικής και
βεβαίως, οι εµπειρίες κατασκευής εσωτερικού εχθρού σε άλλες
χώρες, όπως είναι η περίπτωση της αµερικανικής αστυνοµίας,
που βλέπουµε αυτόν τον καιρό µε τα φαινόµενα ρατσιστικής
βίας. Ο περιορισµός του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι, συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων είναι η βιτρίνα, πίσω
από την οποία φιλοδοξεί να συγκροτήσει δήθεν µια κοινωνική συναίνεση µε βάση το γνωστό επιχείρηµα ότι συγκεντρώσεις µικρές
ή µεσαίες δηµιουργούν αναστάτωση σε άλλες κοινωνικές οµάδες. Το πραγµατικό ζητούµενο όµως, για το νοµοσχέδιο δεν είναι
οι συνήθεις συγκεντρώσεις, είναι οι µεγάλης έκτασης κοινωνικές
κινητοποιήσεις που δυνητικά ούτε να προβλεφθούν µπορούν
ούτε να ελεγχθούν και εποµένως, χρειάζεται ένα προληπτικό
οπλοστάσιο ποινικοποιήσεων και επάλληλων επιτηρήσεων, από
τη γραφειοκρατία των δηλώσεων, την ποινική και αστική ευθύνη
των οργανωτών έως το ιδιώνυµο σε περίπτωση αυθόρµητης κινητοποίησης.
Κεντρικό κλειδί είναι ότι η αστυνοµία µπορεί να κρίνει ή να εισηγηθεί αν συγκεντρώσεις µπορούν να προσλάβουν ανατρεπτικό ή αντισυστηµικό χαρακτήρα και αν ναι, ακόµα και µε τη
συνδροµή της δικαστικής εξουσίας όπως επιχειρείται να διορθωθεί τώρα, να τις διαλύσει. Η αστυνοµία δηλαδή αποκτά αυτοτελή πολιτική γνώµη, µετασχηµατίζεται σε ιδεολογικό και
πολιτικό µηχανισµό παρέµβασης αξιολόγησης και ελέγχου του
καθηµερινού δηµόσιου χώρου.
Ειδική µνεία εδώ πρέπει να γίνει και στο γεγονός ότι στο νοµοσχέδιο θεσµοποιείται ένα ευρύ δίκτυο παρακολούθησης, παρέµβασης και αποτροπής που ενορχηστρώνεται από την
Αστυνοµία, το Λιµενικό, τους δηµοτικούς άρχοντες, αλλά και οικονοµικούς παράγοντες, των οποίων ενδεχοµένως η δραστηριότητα θίγεται από τις συγκεντρώσεις. Με άλλα λόγια, έχουµε µια
πλήρη επαναφορά ενός ανανεωµένου ιδεολογικά και οργανωτικά
αστυνοµικού κράτους και αλλαγή δόγµατος βεβαίως, αφού η
αστυνοµία από µηχανισµούς ελέγχου, πρόληψης και σύλληψης
της εγκληµατικότητας µετατρέπεται και πάλι επιστρέφοντας σε
χρόνους προ Μεταπολίτευσης, σε µηχανισµό παρέµβασης σε
κοινωνικές διεργασίες.
Το πιο σηµαντικό σηµείο όµως, του νοµοσχεδίου, η πιο αντιδηµοκρατική σοβαρή εκτροπή εντοπίζεται στο άρθρο 19 όπου
ιδρύεται νέα αυτοτελής υπηρεσία µε τον τίτλο «Διεύθυνση πρόληψης της βίας». Πρόκειται για την υπερδιεύθυνση εκείνη που
θα εξουσιοδοτηθεί να ελέγξει όλες τις πτυχές και τα επίπεδα κοινωνικής, πολιτικής και συλλογικής δράσης. Κατ’ αρχάς µε τον
σχεδιασµό και την εφαρµογή εθνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της βίας.
Κεντρικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η ολική αναθεώρηση και επαναφορά της έννοιας του εσωτερικού εχθρού. Αρχικά δηλαδή, αποσκοπεί στο να ορίσει τον χώρο και το εύρος
νοµιµότητας των κοινωνικών δράσεων, ανάλογα µε το πόσο ενοχλητικές αυτές καθίστανται για την αναπαραγωγή κυρίαρχων πο-
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λιτικών και οικονοµικών δυνάµεων. Επί της ουσίας σήµερα η προσπάθεια είναι η περιστολή του χώρου δηµοκρατικής νοµιµότητας, ο εξοβελισµός των ριζοσπαστών ή των «εξτρεµιστών» σε
χώρο παρανοµίας και το κυριότερο, η συγκρότηση µιας νοµιµότητας που διαστέλλεται ή συστέλλεται αναλόγως των κοινωνικών
εντάσεων και διεκδικήσεων. Η επαναφορά του εσωτερικού εχθρού δεν µπορεί βεβαίως, να είναι ο γνωστός παλιός κοµµουνιστικός κίνδυνος της µετεµφυλιακής περιόδου. Χρειάζεται να
µεταµφιεστεί. Πλέον εντοπίζεται ρητώς στις πάσης φύσεως αντισυστηµικές αντιδράσεις και αν η αιτιολογική έκθεση είναι φειδωλή σε αυτό το σηµείο ώστε να τον περιγράψει τον εσωτερικό
εχθρό, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει φροντίσει µερικούς µήνες
νωρίτερα, στις 20 Ιανουαρίου 2020 προαναγγέλλοντας αυτό το
νοµοσχέδιο, να προσδιορίσει τους νέους εσωτερικούς εχθρούς
όσο και τα µέσα καταπολέµησης τους, παρουσιάζοντας µια
δήθεν γενεαλογία της τροµοκρατίας.
Πρόκειται για την γνωστή οµιλία που αναφέρεται σε συνεχιστές του αντιδικτατορικού αγώνα, οπαδούς και µέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και εν τέλει για την Αριστερά συνολικά
που κατά την άποψη του οµιλητή παραµένει η εν δυνάµει µήτρα
της τροµοκρατίας, κατόπιν η προοδευτική διανόηση, πολλοί εκπρόσωποι της οποίας άθελά τους προσχώρησαν στα ιδεολογήµατα της τροµοκρατίας, ύστερα για τη νεολαία και ειδικότερα τη
φοιτητική, καθώς οι παράνοµες διαµαρτυρίες σε µια σχολή µετατρέπονται εύκολα σε καταλήψεις ενός ξένου κτιρίου και µε τη
θεωρία βεβαίως του «σπασµένου παράθυρου» εξισώνεται σκόπιµα η µεγάλη εγκληµατικότητα µε µορφές µικροπαραβατικότητας, αλλά κυρίως όµως -και αυτό είναι σηµαντικό- µε µορφές
αντίδρασης στην ιδιοποίηση του κοινωνικού χώρου που εκφράζονται µε καταλήψεις κτηρίων ή µε ακτιβισµούς σε δηµόσιους
χώρους από διάφορες συλλογικότητες της νεολαίας.
Και τέλος αναφέρεται ρητά στην οµιλία σε «ευρύτερες λαϊκές
µάζες που διεκδικούν δικαιώµατα, γιατί η χρόνια αδράνεια της
πολιτείας επέτρεψε στην κουλτούρα της βίας να διαχυθεί στην
κοινωνία, να απλωθεί σε πολλές πόλεις και σε ορισµένες γειτονιές µάλιστα να αποκτήσει χαρακτηριστικά καθεστώτος!».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ να
ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα,
κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η ψευδοκοινωνιολογία του Πρωθυπουργού, που διέπει
και τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, στηρίζεται στη λογική ότι η
κάθε κοινωνική διαµαρτυρία εµπεριέχει εν σπέρµατι την τροµοκρατία ή το έγκληµα. Ο νέος εσωτερικός εχθρός του καθεστώτος είναι όποιος αµφισβητεί εµπράκτως αυτή την άποψη σε όλα
τα πεδία του δηµόσιου χώρου, είναι ο κάθε Ινδαρές που θα διαµαρτυρηθεί για την εισβολή ένοπλων δυνάµεων στο σπίτι ή ο
κάθε Ζακ Κωστόπουλος που θα λιντσάρεται µέχρι θανάτου, αλλά
υπεύθυνος δεν θα βρίσκεται, είναι οι κάτοικοι στις Σταγιάτες του
Βόλου που δεν θέλουν το νερό της πηγής τους να ιδιωτικοποιηθεί, είναι οι οµάδες αλληλεγγύης, τα προσφυγόπουλα που θέλουν να πάνε σχολείο, θα είναι κυρίως και πάνω απ’ όλα κάθε
εργατική και κοινωνική διαµαρτυρία για την ελαστική απασχόληση, τον µισθό, το ωράριο, την ανασφάλιστη εργασία.
Όταν οι δηµοκρατικές αριστερές δυνάµεις ανακτήσουν την
πλειοψηφία το νοµοσχέδιο στο σύνολό του, η διεύθυνση πρόληψης της βίας, αλλά και µια σειρά ανάλογης λογικής διευθύνσεις,
τµήµατα και υπηρεσίες του βαθέως αυταρχικού κράτους που επιβιώνουν ως δοµές δηµόσιας πολιτικής πρέπει να καταργηθούν
για να προστατευθεί αφ’ ενός µεν η δηµοκρατική νοµιµότητα αφ’
ετέρου δε κάτι που το ξεχνάµε και η αξιοπρέπεια και η ενσυναίσθηση που έχει η πλειοψηφία των παιδιών που εργάζονται στην
αστυνοµία και το µόνο που επιζητούν είναι µια ειρηνική σχέση µε
την κοινωνία και τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βερναρδάκη.
Πάµε στην όµορφη Θεσσαλονίκη και στον κ. Λεωνίδα Στολτίδη
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να πούµε ότι συµπεριφέρεστε όλοι σας, η µια µετά την
άλλη οι κυβερνήσεις, ως αµετανόητοι Λασκάρηδες ανατροφοδοτώντας τις αυταπάτες σας για το τελείωµα, το ξεµπέρδεµα µε
την ταξική πάλη, συµπεριφέρεστε ως ανιστόρητοι υπηρέτες των
επιχειρηµατικών οµίλων αρνούµενοι να αποδεχθείτε ότι η προσπάθεια γονατίσµατος του εργατικού και λαϊκού κινήµατος γκρεµίστηκε ακόµα και σε δικτατορία ακόµα και σε κατοχή.
Το άθλιο, όµως, προπέτασµα καπνού για δήθεν λύση στην ταλαιπωρία του λαού και την ανάσα στα εµποροµάγαζα από τις συνεχείς κινητοποιήσεις εκφράζει και την ανησυχία της Κυβέρνησής
σας για τη δυσκολία να πείσει και το πιο κοντινό της ακροατήριο.
Και επειδή πολύς ο λόγος για αποφάσεις του λαού, σας θυµίζουµε ότι βρίσκεστε στη διακυβέρνηση της χώρας µε το 38% του
60% του εκλογικού σώµατος, δηλαδή µε το 23% του ελληνικού
λαού. Δυστυχώς, για εσάς έχουµε και εµείς καθηµερινή επαφή
µε όλες τις κοινωνικές οµάδες, τα λαϊκά στρώµατα, τους αγρότες, τους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους, τους επιστήµονες σε κάθε κλάδο που παρά τις προσωρινές αυταπάτες
από την διακυβέρνησή σας αναγνωρίζουν όλο και πιο καθαρά ότι
τους πνίγετε µεθοδικά µε κάθε είδους φόρους και χαράτσια και
ότι τους στέλνετε συστηµατικά στην εξόντωση για να κερδίσουν
έδαφος τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Και δεν υπάρχει
ένας που να µη λέει ότι αν οι εργαζόµενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν, τότε πάµε χαµένοι. Εσείς, αλήθεια µε ποιους
µιλάτε και σας λένε για τις διαδηλώσεις; Είναι ένα θέµα.
Σας µεταφέρουµε εδώ, επίσης, τι λένε όταν τους ενηµερώνουµε για το νοµοσχέδιο για τον περιορισµό των διαδηλώσεων.
Γελιούνται, λένε, οικτρά οι κυβερνώντες αν νοµίζουν ότι µπροστά
στην καταστροφή των οικογενειών µας, της περιουσίας µας, των
παιδιών µας θα µας φοβίσει οποιαδήποτε µορφή καταστολής.
Είναι προφανές και από εδώ ότι µε άλλους µιλάτε εσείς και ξέρουµε πολύ καλά όλοι µε ποιους µιλάτε.
Θυµηθήκαµε και τους εργαζόµενους και τις µετακινήσεις τους,
αφού κλείσατε το ΣΕΠΕ για να µπορεί ανεµπόδιστα να τους
γδέρνει η εργοδοσία µε δωδεκάωρα και δεκαπεντάωρα να περιµένουν ώρες τα πανάκριβα σαπάκια και των µέσων µαζικής µεταφοράς στα οποία στοιβάζονται σαν σαρδέλες, τους πουλάτε
και λύσεις µέσω της εναντίωσής τους σε αυτούς που αγωνίζονται
ενάντια σε αυτά που τους βασανίζουν.
Και βέβαια δεν σας ενοχλούν οι σαράντα, πενήντα µπαχαλάκηδες προβοκάτορες που αφήνετε άπιαστους δεκαετίες, αλλά
το γεγονός ότι δεν µπορέσατε µε δαύτους να σπάσετε την πειθαρχία και την περιφρούρηση του ταξικού πόλου στο εργατικό
κίνηµα προκειµένου να το τυλίξετε σε µια κόλλα χαρτί.
Και βεβαίως τώρα νοµίζετε ότι βρήκατε την λύση να συνεχίσουν αυτοί να σπάνε ακόµη και να σκοτώνουν και να καλούνται
να πληρώσουν οι πρωτοπόροι του κινήµατος. Ετοιµάζεστε, εδώ
είναι η ουσία, γιατί ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι ο λαός µας
δεν θα κάτσει στα αυγά του να περιµένει να του πάρουν το σπίτι
τα κοράκια οι τραπεζίτες.
Δεν θα κάτσουν στα αυγά τους οι χιλιάδες άνεργοι εργάτες
και αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες από το κλείσιµο της
ΔΕΗ, της «ΛΑΡΚΟ» και των τόσων άλλων σηµαντικών για την ανάπτυξη της οικονοµίας βιοµηχανιών όταν µάλιστα τους λέει η Κυβέρνηση να πάνε να βρούνε κάτι άλλο να κάνουν.
Δεν θα κάτσουν στα αυγά τους χιλιάδες εργαζόµενοι και αυτοαπασχολούµενοι στην εστίαση, στον τουρισµό, στο εµπόριο,
στον αγροτικό τοµέα που βουλιάζουν στην ανέχεια από την πολιτική και οικονοµική στήριξη των µονοπωλιακών οµίλων.
Δεν θα κάτσει µε σταυρωµένα χέρια ο λαός µας µπροστά στον
κίνδυνο να πεθαίνει µαζικά από τις ελλείψεις των στοιχειωδών
υποδοµών σε νοσοκοµεία και κέντρα υγείας για να θησαυρίζουν
οι όχι µόνο άχρηστοι, αλλά και επικίνδυνοι, όπως αποδείχθηκε,
επιχειρηµατικοί όµιλοι στην υγεία.
Δεν θα κάτσει στα αυγά της η νεολαία που την καλούν για όλο
και πιο υποβαθµισµένη εκπαίδευση και σπουδές να πληρώσει περισσότερα από όσα θα βγάλει από τους τσακισµένους µισθούς
µιας ολόκληρης ζωής.
Δεν θα µείνει µε τα χέρια σταυρωµένα ο λαός της Θεσσαλονίκης απέναντι στην καρκινογόνο ανάπτυξη των κερδών των ΕΛΠΕ
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και του «ΤΙΤΑΝ», όπως δείχνει και η συσπείρωση των εκατόν
τριάντα σωµατείων, φορέων ενάντια στη δηλητηριώδη καύση
των απορριµµάτων που κλιµακώνουν την αντίθεσή τους.
Δεν θα ανεχτούν οι εργαζόµενοι αγρότες και επαγγελµατίες
επιστήµονες µια σύνταξη πείνας µετά από εξήντα χρόνια δουλειάς µε βάση τις νέες εργασιακές σχέσεις, όπως δεν θα ανεχθούν το γεγονός πως µε το νέο αντιασφαλιστικό τερατούργηµα,
αν καταφέρουν να γλιτώσουν από κορωνοϊούς, θα χρωστάνε για
νοσήλια ακόµα και ένα εκατοµµύριο δολάρια, όπως στις ΗΠΑ.
Κυρίως, όµως, δεν θα ανεχθούν οι εργαζόµενοι που παράγουν
όλο τον πλούτο στον οποίο στηρίζονται όλα τα υπόλοιπα, αυτοί
που χτίζουν τα πάντα, αυτοί που κατασκευάζουν τα πάντα, που
φέρνουν την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση, που εξελίσσουν
την επιστήµη και την τεχνολογία, που εκτοξεύουν την παραγωγή,
αυτοί δεν θα ανεχθούν µια ζωή µε δουλειά ήλιο µε ήλιο, χωρίς
δικαιώµατα, ελεύθερο χρόνο, οικογενειακή και κοινωνική ζωή και
µε µισθό που να µην τους επιτρέπει καν να σταθούν στα πόδια
τους την επόµενη µέρα και αυτό για να γεµίζουν τα σεντούκια
τους µια χούφτα παράσιτα στην οικονοµία οι µέτοχοι των επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτό δηλαδή που εξασφαλίσατε µε τις έντεκα
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου εν µέσω πανδηµίας.
Το γεγονός ότι χωρίς εξαίρεση όποιον και να ρωτήσεις εργαζόµενο, αγρότη, αυτοαπασχολούµενο, επιστήµονα, επαγγελµατία, έµπορο, µαγαζάτορα ό,τι και να ψηφίζει σου λέει ότι ό,τι έχει
το έχει κατακτήσει µε αγώνες, ότι ό,τι δεν έχει χάσει το κράτησε
µε αγώνες και αυτό δείχνει ότι κατέχει στα χέρια του τη δύναµη
της σπείρας που µπορεί να τεθεί σε κίνηση και να τους οδηγήσει
στο ξέφωτο.
Και αυτό είναι που πραγµατικά τροµάζει τα αφεντικά σας µην
και όλοι αυτοί συναντηθούν σε µια συµµαχία κοινωνική ενάντια
στον κοινό τους αντίπαλο, δηλαδή την µειοψηφία των επιχειρηµατικών οµίλων και ο µεγαλύτερος εφιάλτης µε τη ριζοσπαστικοποίηση παρούσα στο ίδιο ραντεβού.
Μπορεί να πιάνουν τόπο τα εκατοµµύρια που ξοδεύετε για να
παραποιήσετε την ιστορία, αλλά τίποτα δεν µπορεί να σταµατήσει
την κοινωνική εξέλιξη, διότι αυτή καθοδηγείται και το ξέρετε όλοι
σας πολύ καλά από την ανάγκη των πολλών και όχι από την επιθυµία των λίγων και εσείς, κύριοι, τον κάλο της ιστορίας, που την
γράφουν οι ανάγκες των λαών, τον έχετε πατήσει για τα καλά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και καλείται
στο Βήµα η κ. Λιάνα Κανέλλη.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι περίεργο πράγµα ένας εκ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων της Νέας Δηµοκρατίας να αποφασίζει να ξεµουδιάζει τα
πόδια του πάντα όταν µιλάει κοµµουνιστής εδώ και µε τα οπίσθια
µονίµως προς τον οµιλητή, φτάνει να είναι από το ΚΚΕ. Και δεν
µπορώ να κάνω ότι δεν το βλέπω. Όπως δεν µπορώ να κάνω και
ότι δεν ακούω. Πώς να µην ακούσω, δηλαδή, ορισµένα πράγµατα
που λέγονται εδώ µέσα;
Κύριε Χρυσοχοΐδη, µε βάση αυτά που έχουν λεχθεί µέχρι σήµερα και ειδικά από τους Βουλευτές, κυρίως της Συµπολίτευσης,
αλλά και πολλούς άλλους, κακώς το φέρατε το νοµοσχέδιο σήµερα. Δεν έπρεπε να το φέρετε ποτέ εσείς. Ποτέ! Το Υπουργείο
Συγκοινωνιών έπρεπε να το φέρει. Όλη η δηµοκρατία της Ελλάδας είναι συγκοινωνιακό πρόβληµα.
Τι στον κόρακα θέλατε να φέρετε την προστασία του πολίτη,
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα πρωτοβάθµια σωµατεία, το λιγότερο κακό αντεργατικό νοµοσχέδιο του αριστερού τρίτου µνηµονίου σε σχέση µε το πιο κακό της πρώτης συγκυβέρνησης και
της δεύτερης συγκυβέρνησης; Μας δουλεύετε; Συγκοινωνιακό
είναι το πρόβληµα;
Για να δείτε σε ποιον βαθµό είστε σε θέση να προξενήσετε
προβοκατόρικα από πλευράς του κράτους συγκοινωνιακό πρόβληµα, προκειµένου να µαταιώσετε εκδήλωση, δεν χρειάζεται
παρά να έχετε πάει µία φορά στο γήπεδο σε ντέρµπι, όπου εν
όψει των επεισοδίων που θα γίνουν κλείνουν τέσσερις σταθµοί
µετρό.
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Αφού κλείνουν τέσσερις σταθµοί µετρό, αναρωτιέµαι γιατί δεν
βγήκε ποτέ να διαµαρτυρηθεί που γίνονται τα ντέρµπι ένας Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας που τον άκουγα χθες το βράδυ,
περίπου τα µεσάνυχτα, να λέει ότι «και τι θα κάνει ο άλλος που
θέλει να πάει το παιδί του στον γιατρό;». Είναι το ίδιο πράγµα
που ακούγαµε επί ΠΑΣΟΚ, ότι για τα ούρα του Τσίγκοφ έκοψε η
Λάρισα για το βυσσινί αλογάκι την Ελλάδα στα δύο.
Συνάδελφός µου, ο Πέτρος Κωστόπουλος, έλεγε ότι «κι εγώ
πώς να πάω να δω τη µάνα µου, που έχει κοπεί ο δρόµος από τις
διαδηλώσεις των αγροτών;». Και κάποιος του απάντησε ότι
«έχεις λεφτά να νοικιάσεις ελικόπτερο να πας και να περάσεις
από πάνω από τη διαδήλωση».
Είναι η ίδια εποχή που είχατε τη βία -τη βία- τον εξτρεµισµό σε
κυβερνητική πρόταση από Ευάγγελο Γιαννόπουλο να λέει:
«Κόψτε µε µαχαίρι και σκάστε τα λάστιχα των τρακτέρ». Ήταν
νόµιµη βία, νόµιµος εξτρεµισµός. Όχι! Ήταν προοδευτικό. Ήταν
η φαντασία στην εξουσία. Ήταν ψιλοχίπικο, ωραίο επιχείρηµα.
Το πρόβληµα είναι πάντοτε ιδεολογικό και είναι «cui bono;», «τις
ωφελείται;», γιατί το φέρνετε τώρα αυτό. Γιατί το φέρνετε;
Η κ. Αχτσιόγλου είπε στην παρέµβασή της κάποια στιγµή ότι
«έπρεπε να φέρουµε τότε, ήταν η απαίτηση της τρόικας, το 50%
+1 και το φέραµε µόνο στα σωµατεία». Τίνος απαίτηση είναι τώρα;
Τίνος απαίτηση; Της Ευρώπης, που θέλει να τα φέρει όλα και να
τα κάνει ίσωµα; Τι Χίτλερ, τι Στάλιν, τι Αριστερά, τι Δεξιά;
Πού είναι οι ευαισθησίες σας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
όταν ολόκληρες νεολαίες, σαν την κοµµουνιστική της Τσεχίας,
κόµµατα ολόκληρα, µέσα στην Ευρώπη των είκοσι επτά, των δηµοκρατών, των πάντων, δεν έχουν δικαίωµα να κατέβουν σε εκλογές, δικαίωµα να κάνουν διαδήλωση, δικαίωµα να παρουσιαστούν;
Πού στον κόρακα ήσασταν, ώστε να συζητάτε σήµερα εδώ
περί δικαιωµάτων οι µεν και περί προάσπισης του δικαιώµατος
οι δε, αλλά να θέλετε να βάλετε κανόνες και όρους; Σε ποια Ευρώπη; Σε ποια τεχνολογική εποχή;
Έχετε υπάρξει σε σταθµό, σε δουλειά, σε σουπερµάρκετ, που
πέντε λεπτά πριν από τη λήξη της βάρδιας σου έρχεται µε sms
η απόλυση; Έχετε απολυθεί µε sms; Και τότε δεν θα µπορέσει
µε sms να συγκεντρωθεί κόσµος εκείνη την ώρα, που έχει πάρει
µε το sms την απόλυση; Και τι θα κάνουν οι εργαζόµενοι που θα
τους έχει έρθει µε το sms; Θα πάνε σπίτια τους, θα τηλεφωνηθούν, θα στείλουν e-mail, θα ορίσουν εκπρόσωπο…
Κύριοι, αν θέλετε να συνεννοηθείτε, βρείτε κάποιον πιο µοντέρνο τρόπο. Στείλτε sms ο ένας στον άλλον όταν µιλάει ο οµιλητής. Στη µοντέρνα εποχή είµαστε. Ανοίξτε τα e-mail σας, για
να βλέπει ο ένας τον άλλο στην οθόνη. Γιατί µε την απόσταση
των δύο µέτρων δεν µπορείς να ψιθυρίσεις.
Επίσης, δεν µπορείς να κάνεις πλάγια πολιτική. Και µε τέτοια
νοµοσχέδια δεν µπορείς να ψιθυρίσεις ότι άλλος είναι ο σκοπός
σου, να ελέγξεις τον σκοπό των άλλων. Γι’ αυτό και δεν εξαιρείτε
τα κόµµατα, όπως σας είπαν οι σύντροφοι εδώ. Για αυτό δεν
εξαιρείτε κανέναν. Γι’ αυτό έχετε βάλει διαβαθµίσεις στον εξτρεµισµό, διαβαθµίσεις στο ένα, διαβαθµίσεις στο άλλο. Για ζητήµατα της τροχαίας.
Απαιτείτε αντιπροσωπεύσεις και διαπραγµατευτές. Ποιοι; Σε
ποια αντιπροσωπευτική δηµοκρατία; Για να δούµε, σε ποια αντιπροσωπευτική δηµοκρατία; Έτσι, να τα βάλουµε λίγο τα πράγµατα όπως τα βλέπει ο λαός αυτή τη στιγµή που µιλάµε, χθες,
σήµερα, αύριο, στην τηλεόραση, τα µίντια.
Αυτά που πήραν ή αυτά που δεν πήραν λεφτά; Αυτά που είναι
καλά ή αυτά που δεν καλά; Αυτά που είναι κυβερνητικά ή αυτά
που δεν είναι κυβερνητικά; Τι βλέπει; Τι βλέπει στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία; Τι άκουσε; Τον κ. Σκανδαλίδη να λέει: «Είµαστε τρεις εδώ από το ΠΑΣΟΚ. Σήµερα, είµαστε και οι τρεις σε
διαφορετικά κόµµατα». Αυτό βλέπει στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία. Ο καθένας έπραξε όπως ήθελε. Τρεις άνθρωποι σε
τρία διαφορετικά κόµµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Άκουσα και τον κ. Ραγκούση να λέει: «Ήσασταν εσείς εκεί, εγώ
εδώ, καθόµασταν στα ίδια έδρανα». Ενοποιήσατε και τα έδρανα.
Μετά ήρθε ο κορωνοϊός και τα έκανε πιο αραιά. Και επειδή τα
έκανε πιο αραιά, ενοποιήθηκαν οι ιδεολογίες;
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Η κινητοποίηση, η συνάθροιση, η απόφαση, ο σκοπός είναι
κάτι που το καθορίζει; Και καυχιέστε ότι υπάρχει ισχυρή δηµοκρατία; Στην ισχυρή δηµοκρατία θα έπρεπε –αν υπήρχε τέτοιου
τύπου αντιπροσωπευτική ισχυρή δηµοκρατία- να µπορεί να κάνει
οποιοσδήποτε ανοικτή σύναξη, χωρίς να σπάει.
Δεν έχει κανέναν λόγο να σπάσει κανένας τίποτα άλλο, εκτός
από τις ρίζες, αυτές που πρέπει να σπαστούν, για να είναι όντως
ριζοσπαστικός. Και να µην ασχολείται µονίµως µε το εποικοδόµηµα, την επίφαση δηµοκρατία. Και να συζητάει δηµόσια τρόπους
ανατροπής του παρόντος πολιτεύµατος, γιατί δεν του αρέσει.
Αυτό θα έπρεπε να είναι δηµοκρατία, να το συζητάει εν δήµω.
Όχι να το φτιάχνετε να κατασκευάζει διαπραγµατευτικές γιάφκες, µε τις οποίες πρέπει να συζητήσει για ποιον λόγο θα βγει,
ποια ώρα θα βγει.
Θα κλείσω µε ένα παράδειγµα, για να συνειδητοποιήσουν οι
υπόλοιποι τι ψηφίζετε. Με παρουσία εισαγγελέα, χωρίς παρουσία εισαγγελέα, τίποτα. Αύριο το πρωί έχετε µια µεγάλη συµφωνία, για να ξεπουλήσετε σε Αµερικανούς, το ΝΑΤΟ, στον
οποιονδήποτε, ένα λιµάνι. Επίκειται η συµφωνία. Και την παραµονή της συµφωνίας, που θέλετε να την κάνετε και πανηγυρικά
στο λιµάνι -γιατί το έχουµε δει και στις Πρέσπες, µε καπέλα, µε
σκάφη που έρχονταν, µε λιµενικά, µε τούτα, µε εκείνα, µε τα
άλλα, που η τελετή να είναι ωραία, φανταχτερή- και µαζευτεί κόσµος, τι θα του πείτε;
Απαντώ στον κύριο από την Ελληνική Λύση που ρώταγε:
«Γιατί;», «ποιος είναι ο σκοπός;». Σοβαρά; «Ο σκοπός είναι ότι
δεν µας αρέσει αυτό το νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό γίνεται το συλλαλητήριο απόψε. Δεν έπρεπε καν να έχει κατατεθεί. Γι’ αυτό γίνεται η διαδήλωση». Για να του απαντήσουµε κάποια στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τι θα κάνετε, λοιπόν, όταν θα µαζευτεί κάποιος να χαλάσει την τελετή µιας συµφωνίας, µε την οποία δεν
δέχεται ούτε καν να είναι συνένοχος; Καλή ώρα, βοµβαρδισµός
παλαιστινιακών χωριών, καλή ώρα προέκταση στους παλαιστινιακούς οικισµούς. Αν πάει έξω από την πρεσβεία αυθορµήτως,
γιατί έγινε πριν από µία ώρα ή πριν από δύο ώρες βοµβαρδισµός,
τι θα του πείτε; «Φέρε µεσολαβητή»; Και µε ποιο διπλωµατικό
διαβατήριο;
Όταν µιλάµε για τέτοιου είδους νοµοσχέδια, να µη λέµε ότι η
µνήµη έχει «κοντά ποδάρια». Γιατί όταν εµείς εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο, µε τον Κανονισµό, δεν µπορούµε να µαζευτούµε στην
ώρα µας, γιατί δεν φτάσαµε στην ώρα µας, έχουµε τη δυνατότητα να λέµε ότι κάνουµε ονοµαστική ψηφοφορία και να τη βάλουµε τρεις µέρες µετά, για να µαζευτούν όλοι από εκεί που
θέλουνε, καλύπτοντας τις συγκοινωνίες. Εµείς βολευόµαστε. Ο
λαός πρέπει να είναι παρών, εκείνη την ώρα και µε τον διαπραγµατευτή του. Ουαί υµίν υποκριτές και Φαρισαίοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Κανέλλη.
Θερµή παράκληση. Επειδή στη Νέα Δηµοκρατία έχετε µαζευτεί πολλοί, καθώς επίκειται η άφιξη του Πρωθυπουργού, να αφήσετε µια θέση κενή. Σας παρακαλώ πολύ να δίνουµε το
παράδειγµα, όχι µόνο να ζητάµε από τον κόσµο. Και εσείς εδώ
στον ΣΥΡΙΖΑ να αφήσετε µία θέση κενή.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω τους Βουλευτές που ακολουθούν, διότι, όπως
έχετε καταλάβει, έχουµε δύο εκκρεµότητες, µία του Πρωθυπουργού και µία του κ. Κυριάκου Βελόπουλου από την Ελληνική Λύση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όχι, δεν µας
κάνει εντύπωση που η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έφερε προς
ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων αυτό το χουντικής έµπνευσης,
όπως πολλάκις ειπώθηκε σε αυτή την Αίθουσα, νοµοσχέδιο για
τις υπαίθριες δηµόσιες συγκεντρώσεις. Αλίµονο! Αν δεν το
έφερνε αυτή η Κυβέρνηση ποιος θα το έφερνε;
Τι κι αν η πλειοψηφία των συµπολιτών µας πιστεύουν πως το
δικαίωµά στο συναθροίζεσθαι είναι ένα απαράβατο συνταγµατικό δικαίωµα. Τι κι αν το συντονιστικό της ολοµέλειας των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας καταγγέλλει αυτό το
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νοµοσχέδιο ως αντισυνταγµατικό. Εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτές έχετε, διαθέτετε και πρόθυµους συµπαραστάτες, αποφασίσατε χτες ότι το νοµοσχέδιο δεν είναι αντισυνταγµατικό.
Αλήθεια, για ποιους λόγους η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας περιορίζει το δικαίωµα του συναθροίζεσθαι; Κατ’ αρχάς, για
λόγους ιδεολογικούς. Όπως µέχρι στιγµής έχει δείξει, οτιδήποτε
φιλεργατικό, οτιδήποτε υπέρ της κοινωνίας είναι µαύρο πανί γι’
αυτή. Το είδαµε στα προηγούµενα νοµοσχέδια. Το βλέπουµε και
σήµερα. Δηµιουργείτε, λοιπόν, έναν κοινωνικό αυτοµατισµό. Βάζετε τους πολίτες τον έναν απέναντι στον άλλον, ώστε µε αυτή
την αντιπαράθεση να κάνει τη δουλειά της η Κυβέρνησή σας απερίσπαστη. Από τη µία οι νοικοκύρηδες, λοιπόν, από την άλλη οι
ρέµπελοι-ανεύθυνοι που ηδονίζονται να κλείνουν τους δρόµους,
έτσι χάριν γούστου. Αλίµονο, όµως. Προσέξτε, γιατί πολλές
φορές οι νοικοκύρηδες είναι που κλείνουν τους δρόµους γιατί
αισθάνονται ότι δεν πάει άλλο.
Ο διαδηλωτής δεν είναι εγκληµατίας. Έχει απλώς διαφορετική
άποψη, κάτι που προφανώς δεν σας αρέσει, δεν το ανέχεστε, δεν
είναι εντός των ορίων της πολιτικής σας κουλτούρας. Θέλετε
απλά να επιβάλλετε τη χοντροπετσιά της αγέλης. Μετά αναρωτιέστε γιατί ηγεµονεύει ιδεολογικά η Αριστερά κι ενοχλείστε και
σας πειράζει και το δηλώνετε. Μα, είναι οι ιδέες της που της δίνουν την ηγεµονία. Οι δικές σας ιδέες «λάµπουν» µε αυτό το
χουντικής έµπνευσης νοµοσχέδιο που φέρατε και θα το ψηφίσετε µαζί µε τους συµπαραστάτες σας.
Φέρνετε, όµως, αυτόν τον νόµο και για εντελώς πρακτικούς
λόγους. Η νέα οικονοµική κρίση που κτυπάει τη χώρα µας θα γυρίσει µπούµερανγκ για την Κυβέρνηση, το ξέρετε. Δεν φτάνουν
οι κορδέλες και οι φιέστες για να πειστεί ο λαός ότι δεν βαρυγκωµά, όσο και να του το επαναλαµβάνουν καλοπληρωµένα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης από τη λίστα Μητσοτάκη-Πέτσα. Κάποιοι
επιστρέφουν το χαρτζιλίκι και καταγγέλλουν τις διαδικασίες ως
αµφισβητούµενες και τις διανοµές αυτές επίσης.
Οι πολίτες, όµως, καταλαβαίνουν πως όλα αυτά είναι επικοινωνία και η ουσία είναι ότι πάνω από διακόσιες χιλιάδες πρόσφατα
άνεργοι υπάρχουν αυτή τη στιγµή, αυτοί που ανακαλύπτουν πως
τα 800 ευρώ για τρεις µήνες είναι κοροϊδία και πως αυτοί που δεν
το δικαιούνται και δεν το πήραν είναι οι περισσότεροι.
Κι όταν θα έρθει η ώρα να αντιδράσει ο νοικοκύρης, η Κυβέρνηση θέλει να είναι έτοιµη, να κρατήσει τους ριγµένους και χαµένους πολίτες στο σπίτι τους και όχι στους δρόµους. Φέρνει
αυτό το τερατούργηµα ακόµα για να φανεί ότι καλύπτει µια
ανάγκη που η ίδια δηµιούργησε. Όταν όλο το κέντρο της Αθήνας
στενάζει από τις νέες ρυθµίσεις του «µεγάλου περιπάτου» που ο
δήµαρχος έφτιαξε προς δόξαν του και µόνο, το αφήγηµα της Κυβέρνησης και των περί αυτής µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι
ότι οι συναθροίσεις δυσκολεύουν την κυκλοφορία. Αντίθετα, ο
«µεγάλος περίπατος» στην Πανεπιστηµίου και αλλού διευκολύνει
την κυκλοφορία και άρα, προς διευκόλυνση των πολιτών θα πρέπει να τους περιορίσουµε στο πεζοδρόµιο αν δεν τις απαγορεύσουµε κιόλας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Τέλος, απολαµβάνουµε εδώ την άκρατη αλαζονεία της Κυβέρνησης. Έχω το µαχαίρι έχω και το πεπόνι, τα κοινωνικά κινήµατα
µπορεί να πάνε στη γωνία, όπου και τους αρµόζει.
Κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η δηµοκρατία προχωρά µε διάλογο και διεκδικήσεις. Οι κατακτήσεις των
πολιτών θέτουν σε κίνηση την κοινωνία και εξασφαλίζουν για
τους πολίτες ένα καλύτερο παρόν, αλλά και µέλλον.
Κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αρκετά έχετε
χρησιµοποιήσει µε το χειρότερο τρόπο την Ελληνική Αστυνοµία.
Οι αστυνοµικοί είναι εργαζόµενοι µε στολή. Σεβαστείτε τους και
µην τους βάζετε δουλειές που δεν τους αρµόζουν. Εφόσον δεν
έχετε τη γενναιότητα να αναλάβετε την ευθύνη για το αν θα
πραγµατοποιηθεί ή όχι µια διαδήλωση, πάρτε πίσω τον νόµο σας.
Μη µεταφέρετε το βάρος στους αστυνοµικούς!
Έχετε, όπως είπα, εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτές. Απολαµβάνουµε κι εµείς κι όλος ο ελληνικός λαός τη νεοπλουτίστικη
αλαζονεία της Κυβέρνησης. Έχετε το µαχαίρι, έχετε το πεπόνι,
δεν ρωτάτε κανέναν. Δυστυχώς, ως ελληνικός λαός έχουµε ένα
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αντιδηµοκρατικό νοµοσχέδιο για τις δηµόσιες συγκεντρώσεις και
συναθροίσεις, τέτοιο που είναι ναι, µόνο η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα µπορούσε να φέρει.
Προφανώς, καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο κ.
Υψηλάντης, Βουλευτής Δωδεκανήσου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, τώρα πώς στο ελληνικό Κοινοβούλιο συνδέουµε
τον «µεγάλο περίπατο» µε το δικαίωµα του συνέρχεσθαι, πώς
συνδέουµε την οµορφιά αυτής της πόλης που θέλει να αναπνεύσει, να βγει από το γκρίζο, µε όλα αυτά τα οποία σκοπείτε εδώ
να µας παρουσιάσετε µε το δικό σας τρόπο, αυτό δεν µπορώ να
το καταλάβω. Τα κατανοεί, όµως, απόλυτα ο ελληνικός λαός και
σας έχει και θα σας έχει διά παντός στο περιθώριο.
Στο πρώτο άρθρο του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου ορίζεται ο βασικός σκοπός του, που δεν είναι άλλος από την πραγµατική διασφάλιση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι δηµοσίως σε
υπαίθριο χώρο, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και το άρθρο 11 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να µην εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η δηµόσια
ασφάλεια και να µη διαταράσσεται η κοινωνικοοικονοµική ζωή
µιας συγκεκριµένης περιοχής.
Ταυτόχρονα, καταλείπει στον κοινό νοµοθέτη τον ορισµό των
ειδικότερων όρων άσκησης του εν λόγω δικαιώµατος. Το Σύνταγµα του 1975 στο άρθρο 11 προβλέπει το δικαίωµα στην
άσκηση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι. Οι περιοριστικές προβλέψεις είναι συγκεκριµένες. Η πρώτη ότι µόνο στις δηµόσιες
υπαίθριες συναθροίσεις µπορεί να παρίσταται αστυνοµία, η δεύτερη ότι οι υπαίθριες συναθροίσεις µπορούν να απαγορευτούν
µε αιτιολογηµένη απόφαση της αστυνοµικής αρχής γενικά, αν
εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια, σε ορισµένη δε περιοχή αν απειλείται σοβαρή διατάραξη
της κοινωνικοοικονοµικής ζωής, όπως νόµος ορίζει.
Τα ίδια προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 12 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιστοιχούν στις διατάξεις του άρθρου 11 της
ΕΣΔΑ, το οποίο ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην
ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς. Το άρθρο 11 του Συντάγµατος διαφυλάσσει ως ατοµικό δικαίωµα τη δυνατότητα κάθε
Έλληνα πολίτη να συνέρχεται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Είναι αυτονόητο πως τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του Συντάγµατος ατοµικού δικαιώµατος δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνταγµατικών δικαιωµάτων,
τα οποία µάλιστα µεταξύ τους τελούν σε σχέση ισοτιµίας.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει πως ενδεχόµενη σύγκρουση των δικαιωµάτων αυτών, πρέπει να επιλύεται βάσει των κριτηρίων που
ο ίδιος ο συνταγµατικός νοµοθέτης προβλέπει, µε κυρίαρχη προτεραιότητα την εγκαθίδρυση σχέσης αρµονίας σε όλο το πλέγµα
των συνταγµατικών δικαιωµάτων.
Το εργαλείο στάθµισης τέτοιων ενδεχοµένων συγκρούσεων,
αποτελεί και προβλέπεται ρητά στο άρθρο 25 του Συντάγµατος
και είναι η αρχή της αναλογικότητας, η οποία αναλύεται περαιτέρω στις ειδικότερες απαιτήσεις καταλληλότητας, της αναγκαιότητας και της εν στενή εννοίας αρχή της αναλογικότητας.
Είναι προφανές πως η άνευ όρων άσκηση του δικαιώµατος του
συνέρχεσθαι, πλήττει αδικαιολόγητα άλλα ισότιµα ατοµικά δικαιώµατα. Υπό διακινδύνευση µπορούν δυνητικά να τεθούν έννοµα αγαθά εξαιρετικής σηµασίας, όπως είναι η ζωή και η υγεία.
Αν ανατρέξει κανείς στο θλιβερό παράδειγµα της Marfin, αλλά
και σε άλλα γεγονότα στο παρελθόν, θα διαπιστώσει πως ο κίνδυνος δεν είναι απλά θεωρητικός, όπως εδώ επισηµαίνεται από
την Αντιπολίτευση. Καθήκον όλων µας είναι η αποτροπή επανάληψης τέτοιων γεγονότων. Και ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή είναι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Παρ’ όλα αυτά, είναι λυπηρά, αλλά και συνάµα απόδειξη της
παθογένειας του ΣΥΡΙΖΑ, τα όσα ακούστηκαν από πολλούς εκπροσώπους του σε σχέση µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, µε
κραυγές που συνιστούν ύβρη στη δηµοκρατία και προσβολή στο
δηµόσιο βίο, λες πως έρχονται να προασπίσουν ένα απόλυτο δι-
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καίωµα που τους ανήκει, αγνοώντας ότι µε την απολυτότητα και
τον τρόπο που το θέτουν, µπαίνουν ακόµα περισσότερο στο περιθώριο, αφού πεποίθηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και κυρίως των νέων ανθρώπων, είναι ότι η χώρα
µας πρέπει να ξεφύγει, να φύγει από τα δεσµά και τους µύθους
µιας λανθασµένης αριστερής κουλτούρας, που δεν έχει καµµία
σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες της.
Δεν υπάρχει καµµία δηµοκρατία που να δέχεται την καθήλωση
του βιοτικού ρυθµού λόγω της θέλησης µειοψηφιών.
Θα χρησιµοποιήσω, µάλιστα, και εγώ µια άποψη που διατύπωσε ο καθηγητής κ. Νίκος Αλιβιζάτος σε άρθρο του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 5ης Ιουλίου, ότι είναι νοµικά ασύστατος και
πολιτικά αυθαίρετος, ώστε θα µπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει αγυρτεία τον ισχυρισµό ότι το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης
είναι ίδιο και χειρότερο από τον νόµο της χούντας. Και δεν είναι
δυνατόν οι θέσεις αυτές να διατυπώνονται σήµερα αυθαίρετα
στο Κοινοβούλιό µας, που φιµώθηκε τα χρόνια της δικτατορίας.
Είναι προσβολή στους αγώνες όλων των Ελλήνων δηµοκρατών,
δεξιών, κεντρώων, αριστερών, που αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση των δηµοκρατικών θεσµών στη χώρα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Κυβέρνηση δεν έρχεται να αποθαρρύνει -και αυτό πρέπει να
γίνει ξεκάθαρο- τα δικαιώµατα των Ελλήνων να συµµετέχουν σε
ειρηνικές διαδηλώσεις, µέσα, όµως, στο πλαίσιο που δεν θίγονται άλλα ατοµικά δικαιώµατα και ελευθερίες. Οφείλει, όµως,
όπως γίνεται σε όλα τα προηγµένα δηµοκρατικά κράτη του κόσµου, να βάλει πλαίσιο και να προστατεύσει την ελευθερία της
κίνησης των άλλων, την περιουσία, την υγεία και τη ζωή, να προστατεύσει αυτά τα µείζονα ανθρώπινα δικαιώµατα που κατά
τρόπο προκλητικό και αυθαίρετο προσέβαλλαν επί δεκαετίες, µε
τρόπο αυταρχικό και εγκληµατικό, µειοψηφίες και επέβαλλαν οι
λίγοι σε βάρος των πολλών.
Με την κατάθεση των νοµοθετικών βελτιώσεων και για τον οργανωτή -άρθρο 3 παράγραφος 3 των παρατηρήσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής- µπαίνουν οι βάσεις ώστε η χώρα
µας, όπως άλλωστε και όλες οι δηµοκρατικές χώρες της Ευρώπης, να έχουν ένα σύγχρονο νόµο που να ρυθµίζει το δικαίωµα
του συνέρχεσθαι.
Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, εισάγεται µία
σπουδαία δηµοκρατική τοµή στη χώρα. Για τον λόγο αυτό έχετε
τη συµπαράσταση µας και θα την έχετε σε κάθε προσπάθεια που
κάνει η Κυβέρνηση για να βελτιώσει το αίσθηµα ασφάλειας των
πολιτών, την ευρυθµία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και την
υποβοήθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης του
λαού µας.
Θα µας βρείτε αρωγούς στη στήριξη της Ελληνικής Αστυνοµίας, που κάποιοι, δυστυχώς, δεν θεωρούν θεµατοφύλακες της
νοµιµότητας -εδώ έχουµε φτάσει!- στη συνεχή βελτίωση της καθηµερινότητάς τους και στη χορήγηση σύγχρονων µέσων για την
αποτελεσµατικότερη διαφύλαξη των δικών µας δικαιωµάτων και
ελευθεριών. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι η σκέψη και το ενδιαφέρον µας.
Τη σηµερινή µου παρέµβαση -και κλείνω εδώ- επιτρέψτε µου,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να την αφιερώσω στη µνήµη ενός
εξαιρετικού αξιωµατικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Βασίλη
Πάλλα, που ανήκε στη δύναµη της Φρουράς της Βουλής και που
προάσπιζε τις ελευθερίες αυτές στις οποίες αναφέρθηκα πριν
λίγο και που χάσαµε ξαφνικά και άδικα πριν λίγες µέρες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα ήθελα να παρακαλέσω µερικούς συναδέλφους, µιας και επιχειρούµε να βάλουµε τάξη στις συναθροίσεις, να βάλουµε τάξη και στον
συνωστισµό, να πάνε λίγο πίσω. Υπάρχουν άδεια ορεινά έδρανα.
Καλείται στο Βήµα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευτυχώς, κύριε Πρόεδρε, δεν ενθαρρύνατε τους συναδέλφους να
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καταλάβουν τα έδρανα του ΚΙΝΑΛ, αν και βλέπω ότι η κ. Βούλτεψη έκανε ήδη µία τέτοια εισπήδηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχα σχεδιάσει έναν διαφορετικό
πρόλογο για τη σηµερινή µου τοποθέτηση σχετικά µε το νοµοσχέδιο για τις δηµόσιες συναθροίσεις. Όµως, ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός µε υποχρεώνει να ξεκινήσω αλλιώς.
Προχθές κάποιοι βανδάλισαν σηµεία της Αθήνας. Μάλιστα,
βανδάλισαν και το µνηµείο για τους συµπολίτες µας που έχασαν
τη ζωή τους στη Marfin, αφαιρώντας, µάλιστα, από τη λιτή πλάκα
και το θυρεό της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Νοµίζω ότι τα λόγια περιττεύουν, όχι γιατί κάποιοι λίγοι επιµένουν να µισούν την οργανωµένη πολιτεία, όσο γιατί ουσιαστικά
µισούν τους ίδιους τους συµπολίτες τους, τη µνήµη εκείνων που
χάθηκαν, αλλά και όσους την τιµούν και µαζί τους όλους όσοι
διεκδικούν το δικαίωµα να κυκλοφορούν ελεύθερα στον δηµόσιο
χώρο. Με άλλα λόγια, µισούν την ίδια την κοινωνία και περιφρονούν προκλητικά τους κανόνες που διέπουν την οργάνωσή της.
Ας µη φοβόµαστε τις λέξεις. Αυτή η πρακτική της τυφλής βίας,
της άκριτης έχθρας, της άκρατης καταστροφής λέγεται «φασισµός». Κι, όµως, τέτοια φαινόµενα εκδηλώνονται, δυστυχώς,
κάθε τόσο στο όνοµα του δηµοκρατικού δικαιώµατος στη διαδήλωση.
Επικαλέστηκα το συµβάν αυτό, για να αναδείξω τη σηµασία
του σηµερινού νοµοσχεδίου, το οποίο έρχεται ακριβώς να θωρακίσει την ελευθερία της δηµόσιας έκφρασης των πολιτών, να
τη θωρακίσει τόσο από τον κίνδυνο της κρατικής αυθαιρεσίας,
όσο και από την απειλή του σφετερισµού του δικαιώµατος αυτού
από κάποιους αντίπαλους της οµαλότητας.
Σπεύδω να προλάβω κάθε ανέξοδο αντεπιχείρηµα. Το δικαίωµα του συνέρχεσθαι είναι απόλυτα προστατευµένο. Το αναγνωρίζουν και το κατοχυρώνουν, άλλωστε, τα Συντάγµατά µας
εδώ και ενάµιση αιώνα, από το 1864 και, µάλιστα, σχεδόν µε την
ίδια διατύπωση σε όλες τις αναθεωρήσεις που έχουν µεσολαβήσει µέχρι τώρα.
Το άρθρο 11 λέει επί λέξει: «Οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να
συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. Μόνο στις δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις µπορεί να παρίσταται η αστυνοµία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις µπορούν να απαγορευτούν µε αιτιολογηµένη
απόφαση της αστυνοµικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια, σε ορισµένη
δε περιοχή αν απειλείται σοβαρή η διατάραξη της κοινωνικοοικονοµικής ζωής, όπως ο νόµος ορίζει».
Αυτό, λοιπόν, το άρθρο 11 του Καταστατικού µας Χάρτη πρέπει επιτέλους να γνωρίσει ουσιαστική αποσαφήνιση και ρεαλιστική εφαρµογή, ώστε να οριστεί ακριβέστερα, όπως επιτάσσει
το ίδιο το Σύνταγµα, το περιεχόµενο του όρου «υπαίθρια δηµόσια συνάθροιση» και για να θεσπιστούν κανόνες για την ανεµπόδιστη διεξαγωγή της, µε τρόπο όµως που δεν θα εµποδίζει τη
µετακίνηση και την εργασία των πολιτών και τη ζωή µιας ολόκληρης πόλης. Διότι όσο ιερή είναι η πρώτη, εξίσου ιερές είναι και
οι δεύτερες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µοιάζει οξύµωρο -είναι ένα θέµα το
οποίο αναδείχθηκε και από αρκετούς συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας- αξίζει όµως να επισηµανθεί. Το καθεστώς των συγκεντρώσεων, των πορειών και των διαδηλώσεων ακόµα και τώρα
διέπεται από τρία νοµοθετήµατα της δικτατορίας, το νοµοθετικό
διάταγµα 794/1971 και τα βασιλικά διατάγµατα 269/1972 και
168/1972. Πρόκειται για ξύλινα κείµενα, γύψινα για την ακρίβεια,
τα οποία αργότερα αδρανοποιήθηκαν. Ουδέποτε, όµως, τόλµησε
κανείς να τα καταργήσει.
Μετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, εύλογα οι προτεραιότητες του νοµοθέτη ήταν διαφορετικές. Με τον καιρό όµως,
αυτό το κενό µετατράπηκε σε ένα άρρηκτο ταµπού, το οποίο βεβαίως κάποιοι έσπευσαν να καλύπτουν πάντα κατά το δοκούν.
Διότι πράγµατι πολλοί έδειχναν επί χρόνια βολεµένοι µε αυτή την
αντίφαση, να διαδηλώνουν δηλαδή δηµοκρατικά, αλλά υπό την
τυπική ισχύ χουντικών διαταγµάτων.
Φτάσαµε έτσι στην κατάσταση που όλοι σήµερα ξέρετε. Πρωτίστως στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, αλλά και σε πολλά αστικά
κέντρα, πορείες µε ελάχιστους συµµετέχοντες αποτελούν ένα
καθηµερινό φαινόµενο. Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Απροσπέλα-
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στο το κέντρο, ακινητοποιηµένα οχήµατα στους δρόµους, πολιορκηµένοι πολίτες οι οποίοι θέλουν να πάνε στη δουλειά τους
και άδεια από πελάτες τα καταστήµατα εµπορικών δρόµων. Μοναδικοί ψύχραιµοι, κάποιοι τουρίστες που βλέπουν απορηµένοι
αυτό το άγνωστο στις χώρες τους θέαµα.
Ζηµιωµένοι, όµως, βγαίνουν και οι ίδιοι οι διαµαρτυρόµενοι.
Σπάνια γίνονται γνωστά τα αιτήµατά τους. Διότι πολύ απλά, όταν
κλείνει το κέντρο της πόλης, κανείς δεν βλέπει τον διαµαρτυρόµενο, ο οποίος περπατάει σε έναν κλειστό δρόµο. Και σχεδόν
πάντα το τελικό αποτέλεσµα είναι, αντί για συµπαράσταση και
αποδοχή, που θα έπρεπε να είναι το βασικό ζητούµενο οποιουδήποτε επιδιώκει να διαδηλώνει, να συγκεντρώνουν τελικά οι διαδηλωτές την οργή των υπόλοιπων πολιτών. Όλοι χάνουν από
αυτή την κατάσταση. Για να µην αναφερθώ, βεβαίως, και στις αρκετές, δυστυχώς, περιπτώσεις, όπου οι εκδηλώσεις γίνονται άλλοθι και µετεξελίσσονται σε επιθέσεις βανδαλισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία δεν γνωρίζει στεγανά ούτε αναγνωρίζει προνοµιακές οµάδες, οι οποίες θα κατοχυρώνουν ένα συνταγµατικό δικαίωµα σε βάρος των περισσοτέρων. Η δηµοκρατία µας αναγνωρίζει ισότιµους πολίτες. Όπως
και το Σύνταγµά µας δεν ιεραρχεί –και το τονίζω- τα δικαιώµατα
τα οποία κατοχυρώνει, αλλά προσβλέπει στην άσκησή τους από
όλους, χωρίς η ισχύς του ενός να θίγει το άλλο.
Το πλαίσιο, λοιπόν, των δηµόσιων συναθροίσεων πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Εσείς, βέβαια, στον ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάτε ότι ενίοτε
επικαλεστήκατε το υφιστάµενο και εν ενεργεία χουντικό πλαίσιο,
για να απαγορεύσετε διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της δικής σας
θητείας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ίσως µπορεί να σας ενηµερώσει ο εισηγητής σας ότι το κάνατε
µε διαµαρτυρία αστυνοµικών το 2017 στα Εξάρχεια. Το κάνατε την
ίδια χρονιά µε συγκέντρωση Κούρδων. Το κάνατε και τον Ιανουάριο του 2019 µε προγραµµατισµένη διαδήλωση στο Σύνταγµα.
Εσείς απαγορεύσατε αυτές τις συγκεντρώσεις, πατώντας πάνω
σε χουντικά νοµοθετήµατα. Αυτό σηµαίνει, όµως, ότι το υφιστάµενο πλαίσιο δεν µπορεί να διατηρηθεί άλλο. Η σύγχρονη δηµοκρατική Ελλάδα έχει ανάγκη από σύγχρονους δηµοκρατικούς
κανόνες δικαιοσύνης και λογικής που θα κατοχυρώνουν το δικαίωµα των πολιτών να συνέρχονται, αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν και το ισότιµο δικαίωµα στην ελεύθερη κυκλοφορία
στον δηµόσιο χώρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι όσο πολύτιµη είναι η ελευθερία κάποιου να διαµαρτύρεται, το ίδιο πολύτιµη είναι η ελευθερία κάποιου άλλου να φτάσει
στο νοσοκοµείο, στη δουλειά του, στο σπίτι του ή απλά να επιλέξει να βγάλει βόλτα τα παιδιά του. Δεν υπερισχύει σε µία δηµοκρατία το ένα δικαίωµα έναντι των υπολοίπων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο νέος νόµος ασφαλώς και δεν
αφορά –θα το ξαναπώ- τις καθιερωµένες µεγάλες συγκεντρώσεις ή πορείες, όπως αυτή της Πρωτοµαγιάς και του Πολυτεχνείου. Θέτει ωστόσο ένα πλαίσιο για το πώς θα
προγραµµατίζονται και θα πραγµατοποιούνται οι δεκάδες µικρές
διαδηλώσεις που απασχολούν καθηµερινά τις πόλεις µας.
Συγκεκριµένα, το νοµοσχέδιο κινείται σε πέντε κατευθύνσεις.
Πρώτον, προσδιορίζει µε σαφήνεια, τι σηµαίνει η διατύπωση «δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση». Τη διαχωρίζει από τυχαίες συγκεντρώσεις που µπορεί να προκύψουν στη λειτουργία µιας πόλης.
Και από την άλλη πλευρά, προβλέπει κανόνες προστασίας της
οµαλής κοινωνικής, οικονοµικής ζωής, όπως –επαναλαµβάνωεπιτάσσει το άρθρο 11 του Συντάγµατος για τον χρόνο ή τη διαδροµή µιας πορείας ή πότε θα απλώνεται σε µέρος µόνο του
οδοστρώµατος. Εισάγεται έτσι µια βασική αρχή, η αρχή της αναλογικότητας µε βάση την έκταση µιας διαδήλωσης σε σχέση µε
το αποτύπωµά της στην καθηµερινότητα. Μία ανοιχτή συνάθροιση µπορεί να διεξαχθεί χωρίς να αναστατώνει τους ρυθµούς
στη γύρω περιοχή.
Έχω µία ειλικρινή απορία, την οποία θα εκτιµούσα πάρα πολύ
αν µπορούσατε να µου την απαντήσετε. Ζηµιώνεται ή όχι ο διαδηλωτής εάν περιοριστεί η διαδήλωση σε µία λωρίδα από τις
τρεις που µπορεί να έχει στη διάθεσή του; Θα ήθελα να µου
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απαντήσετε µε ένα ναι ή µε ένα όχι. Δεν µπορούµε επιτέλους να
βρούµε µία χρυσή τοµή; Διότι αυτό επιχειρούµε να κάνουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Συµβαίνει. Ισχύει από το 2013.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Δεν συµβαίνει. Και το γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλιώς, δεν θα
έκλεινε το κέντρο κάθε τρεις και λίγο.
Αλλιώς, πώς θα βρούµε µία χρυσή τοµή µεταξύ του δικαιώµατος της συνάθροισης και της διαδήλωσης και του αναφαίρετου
δικαιώµατος που έχει η πόλη να εξακολουθεί να λειτουργεί;
Η πραγµατικότητα είναι άλλη. Η πραγµατικότητα είναι ότι µικρές πορείες γίνονται καταχρηστικές όταν επί ώρες περιδιαβαίνουν σε κεντρικούς δρόµους, διακόπτοντας την κυκλοφορία σε
ολόκληρη την πόλη.
Δεύτερον, η ίδια αρχή της αναλογικότητας ισχύει και στην αντιµετώπιση µιας πορείας ή µιας διαδήλωσης που κινδυνεύει να
εκτραπεί από τον στόχο της. Έτσι δεν διαλύεται µια συγκέντρωση, εάν αυτή µπορεί να περιοριστεί. Και στην εξαιρετική περίπτωση που θα χρειαστεί να διαλυθεί θα πρέπει να συµφωνεί
και να παρίσταται ο αρµόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών.
Αυτή είναι µια βελτίωση η οποία προέκυψε κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση µετά από προτάσεις που έκανε το Κίνηµα Αλλαγής. Σε κάθε περίπτωση άλλωστε η διάλυση µιας συγκέντρωσης αποτελεί πάντα το έσχατο µέτρο και θα αποφασίζεται
µόνο εάν εκεί τελούνται αξιόποινες πράξεις ή απειλείται η ζωή ή
η σωµατική ακεραιότητα κάποιου. Και πάλι, όµως -και είναι κάτι το
οποίο το αναγνώρισε και ο Υπουργός στην τοποθέτησή του- οι δυνάµεις της τάξης θα πρέπει να εξαντλούν κάθε περιθώριο για την
οικειοθελή αποχώρηση των διαδηλωτών και ασφαλώς να µην καταφεύγουν σε δυσανάλογα µέσα.
Το νοµοσχέδιο εισάγει µια τρίτη καινοτοµία, τον οργανωτή
µιας συνάθροισης, γιατί δεν υπάρχει δικαίωµα χωρίς ανάληψη
ευθύνης. Ο οργανωτής, λοιπόν, θα είναι ο κύριος εκπρόσωπος
των διαδηλωτών και ο κύριος συνοµιλητής του ειδικού διαµεσολαβητή από πλευράς της πολιτείας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπεται, το γνωρίζετε φαντάζοµαι, παντού στην Ευρώπη. Αυτός θα
µεριµνά για την οµαλή διεξαγωγή της συγκέντρωσης, ενηµερώνοντας τα µέλη της, παραδείγµατος χάριν, να µην κρατούν αντικείµενα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την άσκηση
βίας και θα φροντίζει, βέβαια, και για την περιφρούρησή της από
τη δράση των γνωστών-αγνώστων, γιατί θα φέρει ο ίδιος αστική
ευθύνη για τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν, αν εγκαίρως δεν
έχει κινηθεί για να τις αποτρέψει.
Και θέλω να τονίσω, επειδή για αυτό το άρθρο έγινε µεγάλη
συζήτηση και διάβασα πολύ προσεκτικά την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής, ότι ενσωµατώσαµε αυτούσια τη διάταξη την
οποία πρότεινε η Επιστηµονική Επιτροπή για το ζήτηµα της αστικής ευθύνης όπως, βέβαια, και στο άρθρο αυτό ενσωµατώσαµε
βελτιωτικές προτάσεις που κατέθεσε το Κίνηµα Αλλαγής.
Πρέπει να αναγνωρίσω ότι προσήλθε σε αυτή τη συζήτηση δηµιουργικά, µε προτάσεις και όχι απορρίπτοντας επί της αρχής
και χρησιµοποιώντας, κατά την άποψή µου, απαράδεκτη φρασεολογία για το νοµοσχέδιο το οποίο προτείνουµε.
Νοµίζω ότι οι παρεµβάσεις αυτές συνολικά απέδειξαν ότι η
Βουλή έχει τη δυνατότητα, µέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία των Επιτροπών και της Ολοµέλειας, να βελτιώνει τα νοµοθετήµατα χωρίς, όµως, εν προκειµένω να αλλάζει τον κεντρικό
στόχο, που είναι η νέα κοινωνική ταυτότητα των συναθροίσεων
στις πόλεις. Διαδηλώνω σηµαίνει πρώτα απ’ όλα δηλώνω, δηλαδή είµαι εµφανώς και ειλικρινά παρών και βέβαια υπεύθυνος
για τις επιλογές µου.
Τέταρτη ρύθµιση που εισάγεται µε το νοµοσχέδιο αποτελούν
οι προϋποθέσεις για την απαγόρευση µιας συγκέντρωσης που
προγραµµατίζεται. Είναι ρύθµιση που προφανώς θα εφαρµόζεται
λελογισµένα. Γι’ αυτό και θα διατάσσεται µεν από την αστυνοµική
αρχή, θα µπορεί, όµως, αµέσως αυτή η απόφαση να προσβληθεί
στην Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας. Και
αυτό µόνο αν απειλείται η δηµόσια ασφάλεια ή αν µία συνάθροιση αντιτίθεται στον σκοπό µίας άλλης, που επίσης θα έχει
γνωστοποιηθεί.
Ναι, θα αποφεύγονται έτσι οι αντισυγκεντρώσεις, οι οποίες, το
ξέρουµε καλά, οδηγούν συχνά σε συγκρούσεις. Οι αρχές τότε
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θα µπορούν να υποδεικνύουν στον οργανωτή κάποιον άλλον
χώρο.
Τέλος, κάθε δηµόσια µαζική διαµαρτυρία θα πρέπει να είναι
δηµόσια και γνωστή σε όλους, θα πρέπει να ανακοινώνεται εγκαίρως και µαζί µε τον τόπο της, ώστε να ρυθµίζεται η κυκλοφορία και η συγκοινωνία στην περιοχή, να µην εµποδίζονται οι
υπόλοιπες δραστηριότητες γύρω της.
Είναι, όµως, και ένας νόµος αυτός, που εισηγούµαστε σήµερα
προς ψήφιση από την Εθνική Αντιπροσωπεία, ο οποίος προσαρµόζεται σε ιδιαίτερες συνθήκες. Ακόµα και αν µία διαδήλωση δεν
γνωστοποιείται εγκαίρως δεν θα είναι παράνοµη, εάν τηρεί τις
προδιαγραφές που ορίζει ο νόµος. Απαλείφεται έτσι µία από τις
ισχύουσες ρυθµίσεις, σύµφωνα µε την οποία κάθε µη ανακοινωµένη συγκέντρωση ήταν τυπικά και απαγορευµένη.
Σύντοµα, µάλιστα, θα υπάρχει και ειδική ιστοσελίδα που θα
ενηµερώνει καθηµερινά το κοινό για όλες τις εκδηλώσεις ή τις
πορείες και τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανατρέξω σε δύο
κείµενα τα οποία γράφτηκαν από δύο εξαιρετικά έγκριτους και
αναγνωρισµένους συνταγµατολόγους, οι οποίοι δεν πρόσκεινται
στην παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας και να διαβάσω δύο αποσπάσµατα τα οποία θα ήθελα να κατατεθούν στα Πρακτικά, διότι
θεωρώ ότι περιγράφουν µε ακρίβεια το γενικό πλαίσιο και τη φιλοσοφία της νοµοθετικής παρέµβασης αυτής της Κυβέρνησης.
Ξεκινώ από άρθρο του καθηγητή Νίκου Αλιβιζάτου σε κυριακάτικη εφηµερίδα πριν από λίγες ηµέρες. Προφανώς το άρθρο
αυτό είναι και µία έµµεση απάντηση σε απαράδεκτους ισχυρισµούς που διατυπώθηκαν σε αυτή την Αίθουσα, αλλά και στον
δηµόσιο λόγο συνολικά. Διαβάζω: «Όσο για τον ισχυρισµό ότι το
νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης είναι το ίδιο και χειρότερο από τον
νόµο της χούντας, είναι νοµικά τόσο ασύστατος και πολιτικά
τόσο αυθαίρετος που θα µπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει
αγυρτεία».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
«Διότι το νοµοσχέδιο αυτό, όπως εύκολα µπορεί να διαπιστώσει ο στοιχειωδώς ενηµερωµένος νοµικός», φαντάζοµαι διαθέτετε τέτοιους στην παράταξή σας, «µε λίγες βελτιώσεις, τις
οποίες ο κ. Χρυσοχοΐδης θα µπορούσε εύκολα να επιφέρει», και
θα προσέθετα εγώ πολλές από αυτές τις οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο τελικό σώµα του νοµοσχεδίου, «χωρίς να αλλοιωθεί η
ουσία του» –προσέξτε- «εναρµονίζεται πλήρως», επαναλαµβάνω,
εναρµονίζεται πλήρως, «προς τα ισχύοντα στις πιο προηγµένες
χώρες». Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο καθηγητής κ. Αλιβιζάτος.
Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Συνεργάτης του κ. Χρυσοχοΐδη στο
Υπουργείο είναι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Συνεργάτης είπατε;
Πάµε, λοιπόν, σε έναν άλλον καθηγητή, ο οποίος προέρχεται
ακόµα αριστερότερα του πολιτικού φάσµατος, στον κ. Μανιτάκη.
Και αυτόν να τον απαξιώσουµε έτσι αβίαστα;
«Η παρούσα Κυβέρνηση το τόλµησε. Καιρός ήταν. Δεν πήγαινε
άλλο µε αυτή τη θεοποιηµένη πρωτοκαθεδρία του δικαιώµατος
της συνάθροισης, που κάθε οµάδα διαδήλωνε όποτε ήθελε, όπου
ήθελε και όπως ήθελε προβάλλοντας αιτήµατα και διαδίδοντας
ιδέες που η ίδια ενέκρινε ότι είναι άξια προσοχής του κοινού. Και
όλα αυτά αγνοώντας παντελώς και παρεµποδίζοντας ανενδοίαστα την ταυτόχρονη άσκηση των δικαιωµάτων των άλλων, των
τρίτων, όπως του δικαιώµατος της ελεύθερης διακίνησης και επικοινωνίας, εργασίας και απασχόλησης, ελεύθερης άσκησης του
επαγγέλµατος». Οµότιµος καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μίλησα λίγο πιο αναλυτικά για το γράµµα του νοµοσχεδίου.
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Οφείλω, όµως, να κάνω και µια πιο ειδική αναφορά στο πνεύµα
του. Έχω παρακολουθήσει µε µεγάλη προσοχή τις συζητήσεις
στη Βουλή, αλλά και τον ευρύτερο δηµόσιο διάλογο. Νοµίζω ότι
αν αποµονώσει κανείς κάποια στιγµιότυπα από αυτά τα οποία
έγιναν -εκτιµώ, ενδεχοµένως, και αυτά τα οποία θα γίνουν σε λίγη
ώρα σε αυτή την Αίθουσα-, θα έµενε κανείς µε την εντύπωση ότι
στην Ελλάδα ζούµε τις πρώτες δεκαετίες µετά τον Εµφύλιο ή τα
χρόνια αµέσως µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, ότι δηλαδή υπήρχαν ακόµα ανοικτές, νωπές εθνικές και κοινωνικές
πληγές, όταν η δηµόσια διαµαρτυρία αποτελούσε, πράγµατι, το
καταφύγιο -το µόνο καταφύγιο ίσως- για την έκφραση πολιτών
που δικαιολογηµένα αισθανόντουσαν κατατρεγµένοι.
Όµως, η σηµερινή Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της εκείνες τις
εποχές και δεν σκοπεύω να µπω σε µια άγονη αντιδικία µε εκείνους που θεωρούν ότι τους ανήκουν ιδιοκτησιακά, όχι µόνο τα
δηµοκρατικά δικαιώµατα, αλλά και οι δρόµοι και οι πλατείες της
χώρας για να πραγµατοποιούνται κατά βούληση πορείες και διαµαρτυρίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα περιοριστώ απλώς σε ένα µόνο σχόλιο. Είτε από ιδεολογική ραθυµία είτε από µικροπολιτικό υπολογισµό αρνούνται να
κατανοήσουν ότι η πατρίδα έχει προχωρήσει µπροστά, είναι µια
σύγχρονη ευρωπαϊκή και δηµοκρατική χώρα, µε µια Κυβέρνηση
που σέβεται τους πολίτες της, όπως νοµίζω ότι τη σέβονται και
αυτοί, γι’ αυτό και επιστρέφω τη θρασύτατη κριτική περί αντιδηµοκρατικών ρυθµίσεων από εκείνους που συστηµατικά αποδόµησαν τους θεσµούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ας µη µιλούν, λοιπόν, για σχέδια καταστολής στους δρόµους
και στις πλατείες όσοι -έχει αποδειχθεί πια- ότι εξύφαιναν µηχανορραφίες στα υπόγεια των µαγαζιών τους, όπως οι ίδιοι έλεγαν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Ελλάδα µετρά ήδη σχεδόν µισό αιώνα οµαλού κοινοβουλευτικού βίου. Διαθέτει και την πολιτική πείρα αλλά και την κοινωνική
ωριµότητα ώστε να προστατεύει και να διευρύνει τις συνταγµατικές ελευθερίες, να διασφαλίζει τα δικαιώµατα, αλλά και να αποτρέπει την κατάχρησή τους.
Το νέο νοµοσχέδιο έρχεται να υπηρετήσει µια αναγκαιότητα
που ανέδειξε η ίδια η πραγµατικότητα και ναι, αποτελεί υλοποίηση µιας κεντρικής προεκλογικής δέσµευσης της Νέας Δηµοκρατίας. Κανέναν δεν αιφνιδιάζουµε µε το να φέρουµε αυτό το
νοµοσχέδιο. Είχαµε µιλήσει επανειληµµένως για το ζήτηµα αυτό,
το είπαµε, έχουµε πάρει πολιτική νοµιµοποίηση να εφαρµόσουµε το πρόγραµµά µας και το κάνουµε πράξη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πρέπει, λοιπόν, επιτέλους να πάρουµε τα δικαιώµατα στα σοβαρά. Θα δανειστώ τον τίτλο ενός εµβληµατικού βιβλίου, ενός
µεγάλου Αµερικάνου νοµικού στοχαστή, του Ρόναλντ Ντουόρκιν,
ένας στοχαστής ο οποίος απέρριπτε το ασυµβίβαστο µεταξύ
ελευθερίας και ισότητας. Αυτό ακριβώς επιχειρούµε να κάνουµε
σήµερα, να εναρµονίσουµε την ελευθερία, όπως αυτή αποτυπώνεται συνταγµατικά, µε την ισότητα των δικαιωµάτων, ώστε να
πάψουν κάποτε οι αυτόκλητοι υπερασπιστές των συνταγµατικών
ελευθεριών να τις καταχρώνται εις βάρος των υπολοίπων.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Αλήθεια τώρα; Ο Ντουόρκιν;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ελάτε, κύριοι συνάδελφοι!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Συγχαρητήρια, υπάρχει και ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που
γνωρίζει τον Ντουόρκιν!
Μπράβο, κύριε Τσακαλώτε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μην ανησυχείτε, ακολουθούν και άλλα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εγώ τον έχω διαβάσει, εσύ τον
έχεις διαβάσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Τσακαλώτο, είµαστε Βουλή, όχι φροντιστήριο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τελειώσατε;
Στη Βουλή µιλάµε στον πληθυντικό, κύριε Τσακαλώτε. Τον
ενικό να τον αφήσετε για τις δικές σας εσωτερικές συγκεντρώσεις, παρακαλώ πολύ, όταν τσακώνεστε µεταξύ σας. Εδώ είναι
Κοινοβούλιο και θα µάθετε ότι υπάρχουν κανόνες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το 1916 ένας νεαρός νοµικός και µετέπειτα επιφανής συνταγµατολόγος εξέδιδε το δεύτερο βιβλίο του µε τίτλο «Εν υπαίθρω
συναθροίσεις κατά το δηµόσιο ηµών δίκαιο», η πρώτη ελληνική
πραγµατεία για το δικαίωµα του συνέρχεσθαι. Ο συγγραφέας
θεωρούσε την ελευθερία της δηµόσιας συνάθροισης κοµβικό δίαυλο δηµοκρατικής έκφρασης. Εντόπιζε, όµως, -το 1911- µια θεµελιώδη επί του θέµατος ατέλεια, την έλλειψη ειδικού νόµου για
την επιβολή όρων τους οποίους συνοπτικά προέβλεπε το σύνταγµα του 1911. Γιατί «άνευ του κανονισµού τούτου» έγραφε
«κατ’ ουσίαν δεν υπάρχουν ατοµικαί ελευθερίαι». «Γιατί αυτό αρµόζει», κατέληγε «σε κάθε φιλελεύθερη πολιτεία». Και µάλιστα
όταν πραγµατεύεται τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να
απαγορευτεί µια δηµόσια συνάθροιση λέει επί λέξει «ιδίως δεν
αµφισβητείται ότι δικαιούται ο νόµος να απαγορεύσει συναθροίσεις εντός των δηµοσίων οδών» -το 1911 αυτό- «διότι αλλιώς θα
παρακωλύετο η ελευθέρα συγκοινωνία εν αυταίς επί βλάβη του
κοινωνικού συνόλου».
Καλώ, λοιπόν, όλους τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης
να ξαναδιαβάσουν το νοµοσχέδιο στο φως των λόγων του Αλεξάνδρου Σβώλου, του έγκυρου θεωρητικού, ηγετική µορφή της
Εθνικής Αντίστασης και της Κεντροαριστεράς, του ίδιου του προέδρου της «κυβέρνησης του βουνού».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το λέω αυτό διότι δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό αντεπιχείρηµα, από κανένα ιδεολογικό ρεύµα, το οποίο να αµφισβητεί τον
πυρήνα της θεσµικής τοµής που φέρνει η Κυβέρνηση, την επί
της αρχής ανάγκη να ρυθµιστεί, όπως επιτάσσει το Σύνταγµα,
το δικαίωµα της δηµόσιας συνάθροισης.
Μπορούµε να διαφωνήσουµε επί των συγκεκριµένων προβλέψεων του νόµου και να επιχειρήσουµε, όπως το κάναµε, να τον
κάνουµε καλύτερο. Όµως, η επί της αρχής απόρριψη, όπως διατυπώθηκε τουλάχιστον από δύο κόµµατα της Εθνικής Αντιπροσωπείας, του νοµοθετήµατος µε απαράδεκτους χαρακτηρισµούς
συνιστά η ίδια παραβίαση του Συντάγµατος, διότι δεν κάνουµε
τίποτα άλλο από το να φέρνουµε µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση
τον εφαρµοστικό νόµο του άρθρου 11, όπως το Σύνταγµα επιτάσσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται ευθύς αµέσως στο Βήµα ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, ορισµένες φορές, όταν κανείς αναγκάζεται να διαβάζει
τσιτάτα που γράφουν οι λογογράφοι, χωρίς να έχει διαβάσει
τους συγγραφείς αυτών των τσιτάτων, µπορεί να πάθει ζηµιά.
Μπορεί να πάθει µεγάλη ζηµιά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να διαβάζει κρυφά, αυτό µας αποδεικνύει σήµερα. Ωστόσο, συµβαίνει
κάτι διαφορετικό απ’ αυτό. Απλά, έχει επιλέξει λογογράφους οι
οποίοι έχουν θητεύσει στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και διανθίζουν τις οµιλίες τους µε συγγραφείς, τσιτάτα προσώπων που έχουν ιστορικό βάθος και βάρος, για να
δικαιολογήσει ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι εµπνεύσεως ανθρώπων, οι οποίοι όχι µόνο δεν έχουν καµµία σχέση µε τη δηµοκρατική παράδοση, αλλά βρεθήκαν στα νιάτα τους σε δύσκολες
στιγµές για τον τόπο πιο δεξιά από τη Δεξιά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν έχει νόηµα να µιλάει κανείς
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σήµερα επικαλούµενος λόγια άλλων. Αυτό που έχει νόηµα είναι
να δούµε τι ακριβώς φέρνετε, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Χρυσοχοΐδη, στη Βουλή των Ελλήνων σήµερα να ψηφίσει και γιατί
το φέρνετε.
Εµείς θεωρούµε ότι επιχειρείτε µια αντιδραστική θεσµική
τοµή, µε στόχο την ίδια τη δηµοκρατία, µε στόχο το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα στη διαδήλωση, στη συγκέντρωση,
στη διαµαρτυρία. Μια αντιδραστική θεσµική τοµή που καµµία κυβέρνηση δεν διανοήθηκε να φέρει από τη Μεταπολίτευση και
µετά. Και προφανώς επιχειρείτε να στοιχειοθετήσετε την απόφασή σας αυτή επικαλούµενος ορισµένες καταστάσεις που πολλές φορές µπορεί σε ακραίες στιγµές, πράγµατι να έχουν
δηµιουργήσει δυσφορία στο κοινωνικό σύνολο, αλλά πρέπει να
δούµε ποια είναι η ουσία. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι πολλές
φορές το θεσµικό πλαίσιο που προβλέπει τη δυνατότητα παρέµβασης -προβλέπει το υπάρχον, το ισχύον σήµερα- δεν τηρείται.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να οδηγηθούµε στο άλλο
άκρο, ότι πρέπει να καταστρατηγήσουµε το ίδιο το Σύνταγµα της
χώρας.
Αναφερθήκατε εδώ -και θέλω να ξεκινήσω απ’ αυτό- σε περιπτώσεις όπου διαδηλώσεις λίγων ανθρώπων, ολιγάριθµες διαδηλώσεις, έχουν δηµιουργήσει κυκλοφοριακό κοµφούζιο στην
πόλη. Πράγµατι, ισχύει αυτό. Πηγαίνετε, βέβαια, µια βόλτα τώρα
µε το αυτοκίνητο, µε τα καµώµατα του ανιψιού σας, του κ. Μπακογιάννη, που έχει µετατρέψει το κέντρο της πόλης, λες και είµαστε στο Μαλιµπού, µε µεγάλους φοίνικες. Οι φοίνικες µας
µάραναν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν σέβεται τον δηµόσιο χώρο και την αισθητική του, αλλά
αυτό είναι και θέµα άποψης. Ο «µεγάλος περίπατος» έχει γίνει ο
µεγάλος κλαυσίγελος και ο µεγάλος περίγελος για τους πολίτες
της Αθήνας. Αλλά κλείνω την παρένθεση.
Εγώ να αποδεχθώ ότι πράγµατι υπήρξαν και υπάρχουν ακόµη
και σήµερα περιπτώσεις, όπου, όχι µεγάλος αριθµός διαδηλωτών, δηµιουργεί κυκλοφοριακό κοµφούζιο. Δεν προβλέπει η
ισχύουσα νοµοθεσία τη δυνατότητα στις αστυνοµικές αρχές να
περιορίσουν αυτούς τους διαδηλωτές, είτε σε µια λωρίδα είτε αν
είναι ακόµα λιγότεροι και στο πεζοδρόµιο; Δεν προβλέπει; Προβλέπει, κύριε Μητσοτάκη, και το γνωρίζετε καλά, διότι είναι διάταξη κυβερνήσεως της Νέας Δηµοκρατίας -Υπουργός Δηµόσιας
Τάξης κ. Δένδιας, 2013, προεδρικό διάταγµα- και ιδού φωτογραφίες από συναθροίσεις που γίνονται στο πεζοδρόµιο µεγάλων
κεντρικών αρτηριών της χώρας, καθώς οι αστυνοµικές δυνάµεις
επιβάλλουν αυτό που προβλέπει ο νόµος. Ή δεν ισχύει αυτό και
θέλετε να ανακαλύψετε τον τροχό τώρα;
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερον, µας είπατε ότι κι εµείς έχουµε εφαρµόσει απαγορεύσεις διαδηλώσεων σε περιπτώσεις, όπως όταν έχει έρθει κάποιος µεγάλος ηγέτης, Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών,
ενδεχοµένως, της Ρωσίας κ.λπ.. Ναι, κι εµείς, βεβαίως, για λόγους ασφάλειας -εθνικής ασφάλειας, θα έλεγα- που το επιβάλλουν αυτό. Νόµος κυβερνήσεως Μητσοτάκη, του πατρός σας,
προεδρικό διάταγµα.
Δεν υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο, λοιπόν, σήµερα; Γιατί κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό και τη Βουλή των Ελλήνων; Υπάρχει.
Άλλο επιχειρείτε σήµερα εδώ. Δεν επιχειρείτε να ρυθµίσετε
πράγµατα τα οποία αντιστοιχούν στην κοινή λογική. Επιχειρείτε
-επαναλαµβάνω- µια αντιδραστική τοµή στο συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της διαµαρτυρίας, της διαδήλωσης, της συγκέντρωσης, που δεν έχει επιχειρηθεί από καµµία άλλη
κυβέρνηση από τη Μεταπολίτευση και µετά. Και το ερώτηµα
είναι: Γιατί το επιχειρείτε αυτό τώρα; Πρόκειται απλά για τη συνάντηση του ακροδεξιού δόγµατος Βορίδη -να το πω έτσι απλά
για να συνεννοούµαστε, σ’ αυτόν αναφερόµουν αρχικά- µε τη νεοδεξιά εµµονή του κ. Χρυσοχοΐδη; Ή µήπως αυτή η σπουδή σας
-και µάλιστα να το φέρετε κατακαλόκαιρο- καλύπτει κάποιον
φόβο για τις εξελίξεις και τις ενδεχόµενες κοινωνικές αντιδρά-
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σεις που έρχονται από φθινόπωρο, εξαιτίας των εξελίξεων
αυτών;
Το γνωρίζουν όλοι ότι η χώρα µπαίνει σε µια περίοδο πάρα
πολύ βαθιάς ύφεσης, µεγαλύτερης απ’ αυτή που µπήκαµε στα
πιο σκληρά χρόνια των µνηµονίων. Χρειάζεται σχέδιο η χώρα,
χρειάζεται όραµα, χρειάζεται ηγεσία, να πατήσει γερά στα πόδια
της ξανά. Όχι αυταρχισµό, όχι καταστολή και προπαγάνδα, από
τα καλοταϊσµένα µε κρατικό χρήµα µέσα ενηµέρωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, σας άκουσα πολύ προσεκτικά, αλλά νοµίζω ότι δεν µπορέσατε να εξηγήσετε στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που µας ακούν, τι έχει να προσφέρει η σπουδή σας
σήµερα, να φέρετε ένα νοµοσχέδιο που ουσιαστικά οδηγεί στην
απαγόρευση διαδηλώσεων, κατά το δοκούν, από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τίνος η ζωή βελτιώνεται; Σε ποιο πρόβληµα απαντά ο περιορισµός του συνταγµατικού δικαιώµατος του συνέρχεσθαι;
Σήµερα µας παρακολουθούν πολίτες που θα ήθελαν να ακούσουν µια συζήτηση που θα περιστρεφόταν στο πώς θα βελτιωθεί
η ζωή τους το 2020 και αντί γι’ αυτό, βλέπουν µια Κυβέρνηση να
προσπαθεί να επαναφέρει διατάγµατα του 1971.
Κύριε Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι έχετε αποφασίσει να
ξοδέψετε τον χρόνο που σας αποµένει ως Πρωθυπουργός, όχι
για να κτίσετε αλλά για να γκρεµίσετε. Τόσο πολύ σας άρεσε το
γκρέµισµα στο Ελληνικό προχθές. Αυτή η εικονική πραγµατικότητα, έναν χρόνο µετά, όταν υποσχεθήκατε «σε δυο εβδοµάδες
θα έρθουν µπουλντόζες» και φέρατε τους φωτογράφους, τις κάµερες, για να γκρεµίσετε ένα κτήριο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ξέρετε, εγώ ως µηχανικός µπορώ να σας πω ότι το γκρέµισµα
είναι εύκολο. Η οικοδόµηση είναι το δύσκολο, το κτίσιµο είναι το
δύσκολο. Το γκρέµισµα γίνεται εύκολα, σε λίγες µόνο ώρες. Το
να οικοδοµήσεις ένα µέλλον που να βασίζεται σε γερά θεµέλια
είναι το δύσκολο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όχι, λοιπόν, για να δηµιουργήσετε, όχι για να κτίσετε, αλλά
για να γκρεµίσετε και για να εκδικηθείτε. Για να εκδικηθείτε µια
Ελλάδα που προχώρησε µπροστά όταν άφησε πίσω της συλλογικά -το πιστώνω και στη δική σας παράταξη αυτό- το µετεµφυλιακό κράτος της Δεξιάς και τα σύνδροµά της. Για να εκδικηθείτε
µια παράδοση που κτίστηκε απέναντι σε ό,τι πρεσβεύει -επαναλαµβάνω- και η δική σας παράταξη.
Γιατί η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης είναι δηµιούργηµα και της
δικής σας παράταξης. Μα πάνω από όλα για να εκδικηθείτε την
Αριστερά, τον πολιτικό σας αντίπαλο, που ξέρετε ότι η δύναµή
του βρίσκεται στην ασίγαστη δίψα των ανθρώπων για δικαιοσύνη
και αξιοπρέπεια.
Στο ερώτηµα, λοιπόν, γιατί επιχειρείτε τώρα αυτή την αντιδραστική τοµή, η απάντηση είναι προφανής κατ’ εµέ. Γιατί φοβάστε,
κύριε Μητσοτάκη. Παρά τα εκατοµµύρια που µοιράζετε, κρατικό
χρήµα, δηµόσιο χρήµα, για να σας φιλοτεχνούν ως κυρίαρχο και
άτρωτο τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Και αλήθεια, µιας και το θυµήθηκα αυτό, πόση αυτογελοιοποίηση µπορείτε να αντέξετε, κύριε Μητσοτάκη; Ανακοινώσατε µετά
από δυόµισι µήνες καθυστέρηση τη λίστα της ντροπής που αποδεικνύει ότι µοιράσατε 20 εκατοµµύρια ευρώ των Ελλήνων φορολογούµενων στο πίσω γραφείο του Μαξίµου. Ξέρετε αυτό,
µπαίνοντας στο ισόγειο, πίσω από τη σκάλα. Εκεί τα µοιράσατε
τα λεφτά, λες και ήταν λεφτά της οικογένειάς σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Στου
Παππά το γραφείο!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Και τα µοιράσατε σε όποιον σας αρέσει, χωρίς
κριτήρια, χωρίς κανένα κριτήριο. Χωρίς κανένα κριτήριο 20 εκατοµµύρια ευρώ, λεφτά των Ελλήνων φορολογουµένων, δηµόσιο
χρήµα. Δώσατε 1% µόνο για ξεκάρφωµα σε µη φιλοκυβερνητικά
µέσα. Τα υπόλοιπα χωρίς κανένα κριτήριο, µε µοναδικό στόχο τη
χειραγώγηση της κοινής γνώµης. Και είχατε το θράσος προχθές
-γιατί περί θράσους πρόκειται- να δηλώσετε ότι δεν τα µοιράσατε
εσείς αλλά η εταιρεία στην οποία τα αναθέσατε. Μόνο που είναι
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η ίδια εταιρεία που είχε αναλάβει την προεκλογική σας καµπάνια.
Δεν ντρέπεστε, κύριε Μητσοτάκη, να λέτε τόσο χοντρά ψέµατα
στον ελληνικό λαό; Δεν ντρέπεστε; Σε ποιους νοµίζετε ότι απευθύνεστε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ήρθε όµως χθες και το απόγειο της γελοιοποίησης. Ήρθε
χθες η απόφαση ποιανού; Του κ. Μαρινάκη. Να σας τα γυρίσει
πίσω τα χρήµατα αυτά, αυτά που αντιστοιχούσαν, κατά τη δική
σας εκτίµηση, στα δικά του µέσα. Τι έγινε; Δεν την κάνατε καλά
τη µοιρασιά; Τι έγινε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Μητσοτάκη, δεν είστε µόνοι εκτεθειµένος µετά το χθεσινό. Επαναλαµβάνω: είστε και καταγέλαστος. Και δεν έχετε άλλη επιλογή από το να πάρετε πίσω όχι
µόνο τα λεφτά του κ. Μαρινάκη αλλά όλα τα λεφτά, χρήµατα των
Ελλήνων φορολογουµένων, που µοιράσατε χωρίς ντροπή σε
µέσα µαζικής ενηµέρωσης για να σας φιλοτεχνούν το προφίλ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να πάρετε πίσω το πρόγραµµα της ντροπής και µε όρους διαφάνειας, αξιοκρατίας, µε πραγµατικά κριτήρια τους εργαζόµενους, µε κριτήρια την αναγνωσιµότητα, µε κριτήρια την
τηλεθέαση. Αν θέλετε να δώσετε διαφηµιστική πίτα, υπάρχουν
όροι που προβλέπει ένα δηµοκρατικό πλαίσιο, µε διαφάνεια, µε
λογοδοσία. Όχι έτσι όµως τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουµένων. Φαντάζοµαι ότι θα δώσετε κάποια στιγµή απαντήσεις.
Επανέρχοµαι όµως στη ροή της οµιλίας. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν και ο τρόπος µε τον οποίο µοιράζεται χρήµα κρατικό και
ο τρόπος µε τον οποίο φέρνετε στη Βουλή κατακαλόκαιρο ένα
νοµοσχέδιο, που ουσιαστικά βάλλει κατά του συνταγµατικού δικαιώµατος της διαδήλωσης, αλλά και η προσπάθειά σας, µέρες
τώρα, πετώντας λάσπη και ξαναζεσταµένο φαγητό για δήθεν
αποκαλύψεις προ τετραετίας, ένα πράγµα δείχνει: Φοβάστε να
αναµετρηθείτε µε την πραγµατικότητα στην οικονοµία και στην
κοινωνία, που είναι δικό σας δηµιούργηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ξέρετε ότι τα έχετε κάνει θάλασσα και φοβάστε. Φοβάστε γι’
αυτά που έρχονται. Φοβάστε την αντίδραση της κοινωνίας, τη
διαφωνία της κοινωνίας, την οργή της κοινωνίας και γι’ αυτό η
απάντηση που ετοιµάζεστε να δώσετε είναι η καταστολή.
Σήµερα, όµως, προσπαθείτε να το εξελίξετε και λίγο παραπάνω, διότι επιτίθεστε σε συνταγµατικό δικαίωµα, θεσµοθετείτε
την ασφυξία. Θεσπίζετε ένα αστυνοµικό κράτος, ένα κράτος φρούριο, µια καχεκτική δηµοκρατία στην οποία ο διαρκής δηµοκρατικός έλεγχος περισσεύει. Φτιάχνετε µια Ελλάδα στην οποία
η συλλογική διέξοδος της διαµαρτυρίας ποινικοποιείται. Και το
κάνετε γιατί θέλετε η δυσαρέσκεια να µην πηγαίνει ποτέ προς τα
πάνω, αλλά να ανακυκλώνεται µέσα στην κοινωνία, να γεννά αυτό
που κάποιοι ονοµάζουν «κοινωνικό αυτοµατισµό». και η οργή να
στρέφεται όχι στον θύτη αλλά από το ένα θύµα της πολιτικής
σας στο άλλο, οι µεγαλύτεροι σε ηλικία να κατηγορούν τους νεότερους, οι φτωχοί να κατηγορούν τους φτωχότερους, οι άνεργοι να κατηγορούν τους εργαζόµενους, ο ιδιωτικός υπάλληλος
των 600 ευρώ να κατηγορεί αυτόν των 700 ευρώ, ο ένας καταστηµατάρχης τον άλλον στον απέναντι δρόµο. Μια κοινωνία που
θα τρώει τις σάρκες της για να βγαίνει άτρωτη η εξουσία που
έχει σφραγίσει για τα καλά κάθε βαλβίδα αµφισβήτησής της. Και
φυσικά µια κοινωνία στην οποία πάντα θα καραδοκεί η δαµόκλειος σπάθη της καταστολής. Με τη βούλα και µε τον νόµο. Με
την Αστυνοµία σε ρόλο εγγυητή της οµαλότητας, µιας οµαλότητας φυσικά όπως την αντιλαµβάνονται οι πολιτικοί της προϊστάµενοι. Η Αστυνοµία που θα αποφασίζει ποιος, πού και πότε
πρέπει να διαδηλώσει και να διαµαρτυρηθεί και που φυσικά δεν
έχει κανέναν περιορισµό στον τρόπο που θα µπορεί να επέµβει
γιατί, είπαµε, θα κρίνεται η οµαλότητα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε
συγκεκριµένα σηµεία του νοµοσχεδίου γιατί πολλά από αυτά
προκαλούν ανατριχίλα. Για τη συµβατότητα του νοµοσχεδίου µε
το συνταγµατικό δικαίωµα της συνάθροισης θα αρκούσε να παραπέµψω στην ανακοίνωση της ολοµέλειας των δικηγορικών
συλλόγων της χώρας οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι η κεντρική ρύθµιση του νοµοσχεδίου -διαβάζω κατά λέξη- «πλήττει τον πυρήνα
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του δικαιώµατος και βρίσκεται εκτός συνταγµατικού πλαισίου».
Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μητσοτάκη, οι δικηγορικοί σύλλογοι
της χώρας. Η υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης, που
προβλέπει το άρθρο 3 σε συνδυασµό µε την εξουσία της Αστυνοµίας να διαλύει συγκεντρώσεις για τον µόνο λόγο ότι δεν γνωστοποιήθηκαν αυτές -είναι το άρθρο 9- πλήττει κατάφωρα τον
πυρήνα του δικαιώµατος της συνάθροισης. Θα αρκούσε να παραπέµψω σε αυτή την ανακοίνωση.
Σας άκουσα µε προσοχή. Σέβοµαι απόλυτα και τιµώ και τη διαδροµή και τα έργα των ανθρώπων, επιστηµόνων στους οποίους
αναφερθήκατε, µε τη διαφορά ότι ο µεν κ. Μανιτάκης ήταν
Υπουργός της κυβέρνησης Σαµαρά και βεβαίως έχει τις απόψεις
του.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Επιστηµονική άποψη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ήταν Υπουργός της κυβέρνησης Σαµαρά, ήταν
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης της κυβέρνησης Σαµαρά
και τα στερνά τιµούν τα πρώτα.
Σέβοµαι, επίσης, απολύτως -και το λέω µε ειλικρίνεια- τις απόψεις του κ. Αλιβιζάτου, τον τιµώ, εντούτοις όµως διαφωνώ µε την
κριτική του και δεν µπορώ να παραβλέψω ότι βρίσκεται και σε
στενή συνεργασία τούτη την περίοδο µε τον κ. Χρυσοχοΐδη. Αυτό
σας τιµά, κύριε Χρυσοχοΐδη, αλλά διαφωνώ κάθετα µε την άποψή
του.
Εγώ όµως θέλω να σας θυµίσω την άποψη κάποιου που βρίσκεται στα έδρανά σας, λίγο παραδίπλα, συνταγµατολόγου. Επιµεληθήκατε, κύριε Γεραπετρίτη,…
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν είναι κακό. Ακούστε.
Επιµεληθήκατε ένα έργο, την «Κατ’ άρθρο ερµηνεία» του Συντάγµατος, µεταξύ άλλων ήσασταν κι εσείς ένας εκ των επιµελητών. Εκεί, λοιπόν, αναφέρεται και θα διαβάσω πάλι επί λέξει. «Το
δικαίωµα στη συνάθροιση δεν υπόκειται…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ποιος το έγραψε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα µας πει ο κ. Γεραπετρίτης. Εσείς το επιµεληθήκατε, κύριε Γεραπετρίτη, και θα µας πείτε αν διαφωνείτε µε
αυτά που κάποτε επιµεληθήκατε. Μπορεί και να διαφωνείτε. Αφήστε µε όµως να διαβάσω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ποιος το έγραψε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μην ανησυχείτε. Αφήστε µε να διαβάσω. Αντίκρουση επιχειρηµάτων γίνεται σε αυτή εδώ την Αίθουσα, µην
ανησυχείτε. Λέει, λοιπόν, σε ένα έργο, που λέγεται «Κατ’ άρθρο
ερµηνεία» του Συντάγµατος, το οποίο µεταξύ άλλων έχει επιµεληθεί και ο καλός συνταγµατολόγος και Υπουργός σας, κύριε
Μητσοτάκη, ο κ. Γεραπετρίτης, επί λέξει, το εξής: «Το δικαίωµα
στη συνάθροιση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελίας
ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνοµικές αρχές, όπως γινόταν σε ανώµαλες περιόδους παλαιότερα». Και το ερώτηµά µου
είναι τι ακριβώς κάνετε, µας γυρίζετε στις ανώµαλες περιόδους,
αυτό κάνετε, όπως παλαιότερα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θυµίζω ότι κανένα ελληνικό Σύνταγµα, από το 1864, που κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά το δικαίωµα της συνάθροισης, δεν
επέβαλλε υποχρέωση γνωστοποίησης των συγκεντρώσεων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα
το καταθέσετε και στα Πρακτικά;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Μητσοτάκη, µη µου κάνετε πάλι αυτά τα
θεατρινίστικα, να σταυρώνετε τα χέρια και να λέτε «περιµένω,
περιµένω», γιατί όταν το κάνατε την προηγούµενη φορά, την πατήσατε. Μην το κάνετε αυτό. Όλα θα σας τα καταθέσω.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Τώρα καταθέστε το!
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ναι, ναι, δεν θα µου πείτε εσείς. Ηρεµήστε,
κύριε Μητσοτάκη. Καταλαβαίνω, βρίσκεστε σε µια ανησυχία.
Μετά από αυτό που πάθατε χθες, έχετε µια ανησυχία, δεν είναι
εύκολο πράγµα ο χορηγός σας να σας επιστρέφει 1,5 εκατοµµύριο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχετε µια ανησυχία. Ακούστε
εδώ την κριτική τώρα. Ακούστε την κριτική!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Θυµίζω, λοιπόν, ότι κανένα ελληνικό Σύνταγµα από το 1864,
που κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά το δικαίωµα της συνάθροισης, δεν επέβαλλε υποχρέωση γνωστοποίησης των συγκεντρώσεων. Αυτό το έκαναν µόνο τα χουντικά ψευδοσυντάγµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Με τη φράση -διαβάζω αυτολεξεί και στην καθαρεύουσα- «Αι
δηµόσιαι συναθροίσεις πρέπει να γνωστοποιούνται δεόντως εις
την αστυνοµικήν αρχήν τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ της πραγµατοποιήσεώς των.». Αυτά έλεγαν, «τεσσαράκοντα οκτώ ώρας».
Δεν ξέρω αν εσείς το έχετε βάλει αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Αυτό λέµε εµείς σήµερα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ πολύ,
ησυχία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Η ρήτρα αυτή όχι απλώς δεν επαναλήφθηκε το
1975, αλλά συνειδητά απαλείφθηκε από το Σύνταγµα του 1975,
τη σφραγίδα του οποίου έχει ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Το
παραδεχόµαστε. Αλλά συνειδητά απαλείφθηκε.
Κατασκευάζετε, λοιπόν, έναν νέο λόγο απαγόρευσης συγκεντρώσεων, που δεν προβλέπεται στο Σύνταγµά µας και που δεν
επιτρέπεται να προστεθεί µε νόµο, εφόσον δεν προβλέπεται στο
Σύνταγµά µας.
Αλλά υπάρχουν και χειρότερα, το άρθρο 8 του νοµοσχεδίου.
Λέει «Η Αστυνοµία µπορεί να επιβάλει περιορισµούς σε µία συγκέντρωση». Τι είναι οι «περιορισµοί»; Είναι σκληρές, επιτακτικές,
δεσµευτικές διαταγές, αυτό είναι οι «περιορισµοί», της Αστυνοµίας.
Το άρθρο 9 λέει ότι αν η συγκέντρωση δεν συµµορφωθεί στις
υποδείξεις, τότε η Αστυνοµία µπορεί να τη διαλύσει. Νέος, λοιπόν, λόγος διάλυσης, όταν η συγκέντρωση δεν συµµορφώνεται
στις αστυνοµικές υποδείξεις, ακόµα και αν αυτή η συγκέντρωση
ούτε τη δηµόσια ασφάλεια απειλεί ούτε την κοινωνοπολιτική, κοινωνικοοικονοµική ζωή διαταράσσει.
Ίσως, όµως, το πιο εντυπωσιακό στο νοµοσχέδιο αυτό δεν
είναι σε αυτά που λέει, αλλά είναι σε αυτά που παραλείπει. Και
µία, ιδίως, έλλειψη θα έλεγα ότι είναι εκκωφαντική. Απουσιάζει
οποιαδήποτε διάταξη που να περιορίζει έστω κάπως την Αστυνοµία. Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ αρχικά δεν διστάσατε να ποινικοποιήσετε ακόµη και την απλή συµµετοχή πολιτών σε
διαδήλωση, κάτι που µαζέψατε άρον-άρον βεβαίως, µετά την καθολική κατακραυγή, δεν προβλέψατε εντούτοις ούτε την παραµικρή απαγόρευση, την παραµικρή υποχρέωση, την παραµικρή
ευθύνη για τις αστυνοµικές αρχές.
Ακόµα και το άρθρο 6, που ψευδεπίγραφα επιγράφεται «Υποχρεώσεις της αστυνοµικής αρχής», ακούστε τι λέει. «Η Αστυνοµία
λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία». Άρα ακόµη και αυτό το
άρθρο εξουσίες δίνει στην Αστυνοµία, όχι περιορισµούς. Ποιο
είναι, λοιπόν, το µήνυµα που δίνετε προς τα σώµατα ασφαλείας,
προς την Αστυνοµία; Το µήνυµα είναι σαφές κι είναι ένα µήνυµα
εφιαλτικό. Είναι το µήνυµα «Το κράτος είστε εσείς», όπως κάποτε
είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Εποµένως εδώ υπονοείτε ότι το κράτος είστε εσείς, βαράτε
ελεύθερα, µη σας νοιάζει, κανείς δεν πρόκειται να σας ζητήσει ευθύνες. Κι αυτό δεν είναι κάτι που µπορεί να συµβαίνει σε ένα δηµοκρατικό κράτος, που απαιτεί λογοδοσία, που απαιτεί ευθύνη,
δηµοκρατική ευθύνη από τα Σώµατα Ασφαλείας. Το µήνυµα αυτό
φυσικά το έχει δώσει, χωρίς να υπάρχει θεσµικό πλαίσιο, ο κ. Χρυσοχοΐδης έναν χρόνο τώρα. Απλά σε αυτό το µήνυµα που έχει
δώσει αποτυπώνεται και θεσµικά όλη η πολιτική της καταστολής,
αποτυπώνονται και θεσµικά όλα αυτά που είδαµε έναν χρόνο τώρα
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στη χώρα. Η εισβολή στην οικία Ινδαρέ, η επέµβαση σε κινηµατογράφους για να συνετιστούν οι νέοι που έβλεπαν την ταινία «Τζόκερ», η απόβαση των ΜΑΤ στα νησιά, το απρόκλητο ξύλο σε νέους
που ήταν σε πλατείες, η απρόκλητη βία σε µετανάστες, πρόσφυγες, νέους ανθρώπους και τόσα άλλα που είδαµε.
Το τελευταίο, όµως, και ίσως το πιο επικίνδυνο σηµείο του νοµοσχεδίου, που θα ήθελα να επισηµάνω, είναι αυτή η ασύλληπτη
για µια δηµοκρατική κοινωνία ρύθµιση του άρθρου 13. Κάθε συγκέντρωση -λέει- οφείλει να ορίσει ένα συγκεκριµένο πρόσωπο
ως οργανωτή -τονίζω το «ένα συγκεκριµένο πρόσωπο»- ο οποίος
-προσέξτε- θα έχει την πλήρη και προσωπική ευθύνη να αποζηµιώσει τις ζηµιές που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης. Σκεφτείτε τώρα. Θέλει, λοιπόν, να οργανώσει µία
διαδήλωση ο σύλλογος των ατόµων µε αναπηρία, των συνανθρώπων µας µε αναπηρία, µπροστά στη Βουλή, όπως πολλές φορές
έχουν κάνει.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Οι ανάπηροι δεν κάνουν τέτοια.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ναι, ναι, αλλά ακόµα κι αυτοί θα πληρώνουν.
Αυτό θέλω να σας πω. Ακούστε µε λίγο. Θέλει, λοιπόν, να οργανώσει µια διαµαρτυρία και έρχεται µια άλλη διαδήλωση ή κάποιος προβοκάτορας -δεκάδες φορές το έχουµε δει να συµβαίνει
στις µέρες µας, δυστυχώς, αλλά συµβαίνει- και πετάει µια βόµβα
µολότοφ και µετά καίει ένα αυτοκίνητο. Έχει δηλώσει, λοιπόν, ο
σύλλογος των αναπήρων τον υπεύθυνο. Ποιος θα πληρώσει τη
ζηµιά;
Προφανής σκοπός αυτής της ρύθµισης, λοιπόν, είναι να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε κάθε διαµαρτυρία, να εξαναγκάσει
οργανώσεις, να εξαναγκάσει συλλογικότητες και οµάδες να αυτοπεριοριστούν, να αυτολογοκριθούν, να εγκαταλείψουν την
ιδέα διοργάνωσης µιας συγκέντρωσης διαµαρτυρίας. Αυτός
είναι ο στόχος του νοµοσχεδίου σας και αυτό είναι βαθιά αντιδηµοκρατικό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Απ’ όπου κι αν το πιάσει κανείς αυτό το νοµοσχέδιο, θα έλεγα
ότι είναι ντροπή για κάθε δηµοκρατικό πολίτη. Όµως, δεν µπορώ
να µην κάνω την αναφορά. Μεγαλύτερη ντροπή είναι να ψηφίζεται αυτό το νοµοσχέδιο και από δηµοκρατικές δυνάµεις. Μεγαλύτερη ντροπή είναι να το ψηφίζετε εσείς, κυρία Γεννηµατά,
αυτό το νοµοσχέδιο. Εντάξει η Ελληνική Λύση. Εντάξει ο κ. Βελόπουλος. Εντάξει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μπορεί κάποιοι να ζήλεψαν τη διαδροµή σας, κύριε Χρυσοχοΐδη, από αυτά τα έδρανα στα αριστερά του Κοινοβουλίου και
στο κέντρο, στα δεξιά έδρανα του Κοινοβουλίου, να ζηλεύουν
που κάθεστε δίπλα µε όσους καθόσασταν, µαζί µε τον κ. Μητσοτάκη και πολλούς Υπουργούς της Δεξιάς επί Σαµαρά, στα κυβερνητικά έδρανα µιας παράταξης, που άφησε απροστάτευτη τη
χώρα το 2009, µε ένα έλλειµµα 15%, και την οδήγησε στη χρεοκοπία και στα µνηµόνια. Εκεί την οδήγησε.
Σε αυτά τα έδρανα καθόσαστε και αργότερα στα έδρανα της
παράταξης που βύθισε τη χώρα σε βαθιά ύφεση και στον αυταρχισµό των µνηµονίων του κ. Σαµαρά. Σας το είπε και ο κ. Μητσοτάκης προχθές και νοµίζω σε αυτό είχατε δίκιο, κύριε Μητσοτάκη,
είχατε απόλυτο δίκιο ότι ήσασταν µαζί.
Το θέµα όµως είναι τι κοιτάει κανείς για το µέλλον και αν το
µέλλον µπορεί να είναι για τον δηµοκρατικό χώρο, να ξαναβρεθείτε εκεί που είναι τώρα ο κ. Χρυσοχοΐδης. Μπορεί να λείπουν
σε ορισµένους τα κυβερνητικά έδρανα, ανθρώπινο είναι. Δεν
πρέπει όµως να ξεχνούν ποιες ρίζες και ποια παράδοση εκπροσωπούν. Ποια ιστορική παράδοση εκπροσωπούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διότι µε τέτοιες αποφάσεις αποµακρύνονται, έρχονται σε ρήξη
µε την παράδοση αυτή. Είναι δικαίωµα του καθενός, αλλά να µη
στεναχωριόνται γιατί η δηµοκρατική παράταξη σε αυτόν τον
τόπο έχει συνέχεια και θα έχει συνέχεια µε τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όσο για την παντελώς προσχηµατική, αν όχι υποκριτική, απόπειρα να εµπλέξετε τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στον
αντιδηµοκρατικό αυτόν κατήφορο, την απάντηση σας την έδωσε
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η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Άσφαιρα τα πυρά των δήθεν δικαστικών εγγυήσεων, τις οποίες µάλιστα πανηγύριζε ως µεγάλη
επιτυχία το ΚΙΝΑΛ στην απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει
τα αδικαιολόγητα. Γιατί όχι µόνο είναι πρακτικά ανεφάρµοστη
αλλά και αντισυνταγµατική η σύµπραξη δικαστικών λειτουργών
σε µια σύνθετη διοικητική ενέργεια της απαγόρευσης διαδηλώσεων.
Και, βεβαίως, µια τελευταία παρατήρηση είναι πως πολύ ταιριαστά, θα έλεγα, συστήνετε και την υποτιθέµενη και επίσης ψευδεπίγραφη Διεύθυνση Καταπολέµησης της Βίας, βασικός
σκοπός της οποίας είναι, όπως ανερυθρίαστα συνοµολογείτε, να
πατάξετε τη ριζοσπαστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Μη
χειρότερα, θα έλεγα εγώ. Μου θυµίζει τον ασθενή που χρειάζεται
επείγουσα «χειρουργικήν επέµβασιν», για να πατάξουµε τώρα
όχι τον Κοµµουνισµόν, αλλά τη ριζοσπαστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας.
Τι ακριβώς να πατάξετε, δηλαδή; Ποιοι είναι οι εχθροί σας;
Είναι οι εχθροί σας όσες και όσοι ονειρεύονται µια άλλη, µια καλύτερη κοινωνία; Όσες και όσοι διεκδικούν τον ριζικό εκδηµοκρατισµό του κράτους και της κοινωνίας, την εξάλειψη των
διακρίσεων και των ανισοτήτων; Όσοι διεκδικούν ένα καλύτερο
αύριο, ασκώντας τις συλλογικές και δηµοκρατικές τους ελευθερίες; Αυτοί είναι οι εχθροί σας; Και δεν σας αρκεί να τους κάνετε
να σιωπήσουν, θέλετε να τους κηρύξετε και παράνοµους, θέλετε
να τους πατάξετε, γιατί οτιδήποτε ριζοσπαστικό φαίνεται σας
προκαλεί δυσανεξία.
(Μικρή παύση για να πιει ο οµιλητής λίγο νερό)
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Στην υγειά σας, κύριε Τσίπρα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Και στη δικιά σας υγειά, να είστε καλά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έτσι µπράβο!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει ένα βαρύ ιστορικό
φορτίο πίσω από όλα αυτά που προσπαθείτε να κάνετε. Είστε η
παράταξη που βάλλει ιδιαίτερα την πρόσφατη δεκαετία κατά της
Μεταπολίτευσης. Για σας η Μεταπολίτευση είναι ίσως η αιτία
όλων των δεινών, ένα όργιο σπατάλης, συντεχνιών, αναρχίας,
φαυλότητας. Επενδύσατε σε αυτό, δουλέψατε σκληρά µαζί µε
συνοδοιπόρους σας να δηµιουργήσετε µια εικόνα, να µετατρέψετε περιθωριακά ακροδεξιά στερεότυπα σε κυρίαρχη αφήγηση
και αυτό φάνηκε και στο ίδιο σας το κόµµα. Το κόµµα σας σήµερα έχει νοµιµοποιήσει και εντάξει ως ηγετικά στελέχη κάποια
µετανοηµένα παλαιότερα µέλη της νεολαίας του δικτάτορα Παπαδόπουλου, αρνητές των νεκρών του Πολυτεχνείου. Ήταν, λοιπόν, αναπόφευκτο όσο και να προσπαθείτε να χτίσετε το
µετριοπαθές προφίλ σας ότι µια µέρα θα φτάναµε και στη σηµερινή συζήτηση, στην οποία θα αποκαλυπτόταν φυσικά η ιστορική
σας τοποθέτηση. Γιατί σήµερα πιστεύω ότι δεν ξηλώνετε, όπως
νοµίζετε, την ιδεολογική ηγεµονία της Αριστεράς, αλλά επιχειρείτε να ξηλώσετε ένα κοµµάτι της δηµοκρατικής παράδοσης
του τόπου, ακόµα και της δικής σας παράταξης, του πρώτου µεταπολιτευτικού Συντάγµατος επί διακυβέρνησης Κωνσταντίνου
Καραµανλή.
Κύριε Μητσοτάκη, η Δεξιά που εσείς εκπροσωπείτε συνήθιζε
να κάνει πολιτική πολλές φορές µε τη συκοφαντία εναντίον πολιτικών αντιπάλων, ενίοτε και εναντίον της ίδιας της ιστορίας.
Αυτό που σήµερα προσπαθείτε να ξηλώσετε νοµίζω ότι είναι η
δηµοκρατική κατάκτηση µιας πολύτιµης ιστορικής περιόδου, της
περιόδου της Μεταπολίτευσης, γιατί η Μεταπολίτευση όσο κι αν
πολλές φορές αισθανόµαστε ότι έφερε και δυσκολίες, πολλές
φορές την αντιµαχόµαστε, µας έδωσε όµως το συµβόλαιο για
την οµαλότερη δηµοκρατική περίοδο στην πατρίδα µας.
Εγώ, κύριε Μητσοτάκη και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι
σχετικά νεότερος -όχι ο νεότερος σε αυτή την Αίθουσα, βεβαίως,
αλλά από τους νεότερους- διότι γεννήθηκα τη χρονιά της µετάβασης στη δηµοκρατία. Εσείς είστε λίγο µεγαλύτερος, αλλά ενδεχοµένως οι παραστάσεις µας να είναι τελείως διαφορετικές.
Εγώ είµαι από την πρώτη γενιά των Ελλήνων που δεν γνώρισε
τις διώξεις, τον αυταρχισµό, τα πραξικοπήµατα, τις παρεµβάσεις
του παλατιού στην οµαλή πολιτική λειτουργία, είµαι από τους τυχερούς Έλληνες θα έλεγα, που γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χωρίς να τραβήξουµε όσα οι προηγούµενοι από εµάς, είτε ήταν
αριστεροί είτε κοµµουνιστές είτε σοσιαλιστές είτε κεντρώοι είτε
δηµοκράτες, από όλο το πολιτικό φάσµα. Η δική µου γενιά και
αυτές που ακολούθησαν, µεγαλώσαµε σε µια Ελλάδα που έβαζε
τα θεµέλια µιας νεοπαγούς δηµοκρατίας, µια Ελλάδα που εξέλισσε σε προοδευτική κατεύθυνση το Σύνταγµά της, που θέσπισε
ένα σύγχρονο οικογενειακό δίκαιο, που προστάτευσε τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα, που θέσπισε τη δηµόσια και
δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση, που θέσπισε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και πολλά ακόµη. Αυτά είναι για µας το συµβόλαιο
της Μεταπολίτευσης, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αυτά είναι
το συµβόλαιο της Ελλάδας που για σαράντα πέντε χρόνια, παρά
τις δυσκολίες συνεχίζει τον δρόµο της δηµοκρατικής οµαλότητας, για πρώτη φορά σε τόσο µεγάλο διάστηµα στα διακόσια
χρόνια του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Και αυτό το συµβόλαιο δεν γράφτηκε µόνο σε χαρτί. Αυτό το
συµβόλαιο γράφτηκε και στον δρόµο. Αυτό το συµβόλαιο γράφτηκε µε αγώνες. Γράφτηκε από την ψυχή και την καρδιά κάθε
Ελληνίδας και κάθε Έλληνα που ήθελαν ένα καλύτερο, ένα πιο
δίκαιο µέλλον για τα παιδιά τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γράφτηκε αυτό το συµβόλαιο από τους ανθρώπους που υπέµειναν τα βάσανα µιας ζωής για να κρατούν αναµµένο τον φάρο
της δηµοκρατίας, ακόµα και στις πιο σκοτεινές εποχές, γράφτηκε από τους νέους του αντιδικτατορικού αγώνα, από τη γενιά
της πολιτικής αλλαγής το ’81 µέχρι όµως και το ’90 και ’91 και
τους µαθητικούς αγώνες, τα µαθητικά κινήµατα και το ’97, από
τους φοιτητές του άρθρου 16, από τη γενιά του Αλέξη Γρηγορόπουλου, µέχρι και τις πλατείες της αντιµνηµονιακής πάλης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όλοι αυτοί προστάτευσαν και προστατεύσαµε το συµβόλαιο
της Μεταπολίτευσης, όταν εσείς σε όλα αυτά βρεθήκατε απέναντι, µόνοι, παραπεταµένοι από την ιστορία και το λαϊκό αίσθηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και σήµερα πάλι µόνοι, µε µοναδική παραφωνία αυτούς που
αποφάσισαν να πάνε από την αλλαγή στη µετάλλαξη, µόνοι
όµως, γιατί ο δηµοκρατικός κόσµος, να το ξέρετε, δεν σας συµµερίζεται.
Πάτε σήµερα να ξεµπερδέψετε µε τη ρίζα του κακού, τη ρίζα
της αµφισβήτησης, τη ρίζα όµως της δηµοκρατίας και του συνταγµατικού δικαιώµατος κάθε πολίτη να ελέγχει την ίδια του την
κυβέρνηση και να διεκδικεί µια καλύτερη ζωή δεν µπορείτε να
την ξεριζώσετε, να ελέγχει την κυβέρνηση όχι κάθε τέσσερα χρόνια που ψηφίζει, αλλά κάθε µέρα, διότι αυτό είναι δηµοκρατία.
Είναι κοµβική η στιγµή που επιλέγετε να επιτεθείτε µε τέτοιον
τρόπο στη δηµοκρατία, γιατί αυτοί που φοβάστε είναι αυτοί που
σας πίστεψαν έναν χρόνο πριν, αυτοί που βλέποντας ότι η χώρα
περνά σε µια νέα φάση χωρίς µνηµόνια, ύφεση και λιτότητα είδαν
σε εσάς µια εναλλακτική λύση, γιατί αυτό είναι η δηµοκρατία στο
τέλος-τέλος και η εναλλαγή των κοµµάτων.
Με την ελπίδα, όµως, τότε ότι τα δύο κόµµατα πλέον θα συγκρουστούν σε µια νέα βάση, στη βάση του ποιος από τους δύο
θα εγγυηθεί µια οµαλή αναπτυξιακή πορεία για τη χώρα και για
την κοινωνία την επόµενη δεκαετία. Αυτή η προοπτική, όµως, αρχίζει και ξεφτίζει, το καύσιµο της παραπλάνησης αρχίζει και στερεύει επικίνδυνα, οι ευγνώµονες υπήκοοι αποδεικνύονται
ανήσυχοι πολίτες. Και εκεί που νοµίζατε ότι θα βλέπουν για
πάντα τον σωτήρα, αρχίζουν σιγά-σιγά να βλέπουν τον Πρωθυπουργό της µεγαλύτερης ύφεσης που έχει καταγράψει η ελληνική οικονοµία στη µεταπολεµική περίοδο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και αρχίζει αυτός ο κόσµος να προβληµατίζεται, γιατί δεν σας
βλέπουν να ασχολείστε µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητάς
τους, ασχολείστε µε φιέστες, ασχολείστε µε τα στηµένα σας
πορτρέτα, µε τη σπίλωση των πολιτικών σας αντιπάλων και σήµερα µε την περιστολή του ίδιου του Συντάγµατος.
Και κατανοεί αυτός ο κόσµος που σας πίστεψε ότι ο δήθεν
άτρωτος ηγέτης έχει εν τέλει φιλοτεχνήσει µια χάρτινη ηγεµονία
και αρχίζει να αναζητά πιο παραδοσιακά καταφύγια από αυτά
της εικόνας, το καταφύγιό του γκλοπ και της ασπίδας!
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(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν είστε ο πρώτος Πρωθυπουργός της Νέας Δηµοκρατίας
που καταφεύγει σε αυτή τη µέθοδο, είστε όµως ο πρώτος που
το κάνει τόσο σύντοµα και µε τόσο κυνισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που σήµερα θα ψηφίσετε αυτό
το νοµοθέτηµα, δεν θα σας πω ότι θα κριθείτε από την ιστορία,
είµαι σίγουρος ότι πολλούς από εσάς αυτό δεν σας ενδιαφέρει,
θα σας πω ότι έχετε ήδη κριθεί, διότι έχετε αποπειραθεί να ξηλώσετε ένα λιθαράκι σηµαντικό από το θεµέλιο το δηµοκρατικό,
το συνταγµατικό της πατρίδας µας. Δεν είστε, όµως, τόσο ισχυροί ούτε τόσο ικανοί αυτό να το καταφέρετε εν τέλει, διότι τα δηµοκρατικά θεµέλια αυτής της χώρας εγγράφονται µεν στο
Σύνταγµα, αλλά πάνω από όλα εγγράφονται στη συνείδηση κάθε
πολίτη αυτής της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτά είναι τα θεµέλια πάνω στα οποία η κάθε γενιά έβαλε το
δικό της λιθαράκι για να γίνει η Ελλάδα µια σύγχρονη δηµοκρατική ευρωπαϊκή χώρα µε έναν λαό που πάντα στα δύσκολα έβρισκε απάντηση. Και έβρισκε απάντηση πού; Στη δηµοκρατία. Και
αυτό θα κάνει και πάλι. Πάλι, λοιπόν, η απάντηση θα είναι η ίδια,
θα είναι η δηµοκρατία. Και νοµοσχέδια σαν το σηµερινό θα
βρουν, πιστεύω, τη θέση που τους αξίζει, στον σκουπιδοτενεκέ
της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ο κύριος Πρωθυπουργός θα κάνει χρήση της δευτερολογίας του αφού µιλήσουν
όλοι οι πολιτικοί Αρχηγοί. Εν τω µεταξύ, όµως, έχει ζητήσει επί
προσωπικού για ελάχιστα λεπτά τον λόγο ο κ. Γεραπετρίτης,
επειδή αναφέρθηκε το όνοµά του και η υπογραφή του.
Ορίστε, κύριε Γεραπετρίτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με τίµησε πάλι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Θα
µου επιτρέψει, µιας και από ό,τι φαίνεται στον ελεύθερο χρόνο
του ασχολείται µε τα γραφόµενά µου, να του στείλω ένα πακέτο
µε ό,τι έχω γράψει στο παρελθόν. Φοβούµαι ότι θα του πάρει κάποιες εβδοµάδες, είναι περίπου είκοσι χιλιάδες σελίδες. Τώρα
βλέπω ότι διαβάζετε και κείµενα που δεν έχω γράψει εγώ. Θερµά
συγχαρητήρια, µπράβο για τη φιλοµάθειά σας, κύριε Πρόεδρε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν παύει να µε εκπλήσσει σε αυτή την Αίθουσα το πόσο στην
πραγµατικότητα ελλείπει µια ελάχιστη, αλλά κρίσιµη µάζα πολιτικής ευθύτητας και ευθυκρισίας, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτηµα πρώτον, ο καθένας γνωρίζει από στοιχειώδη ακαδηµαϊκή τάξη -έχετε θητεύσει σε πανεπιστηµιακά έδρανα- τι σηµαίνει συγγραφέας και τι σηµαίνει επιµελητής έκδοσης, κύριε
Πρόεδρε. Φαντάζοµαι το ξέρετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο κ. Τσακαλώτος που βρίσκεται εδώ έχει συνεκδώσει τρεις τόµους. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσακαλώτε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Σωστά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θεωρείτε ότι συµφωνεί µε όλα όσα γράφονται από άλλους ακαδηµαϊκούς;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εγώ δεν είπα τίποτα. Αν διαφωνείτε είπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Η παραπλάνηση, κύριε Πρόεδρε, την οποία έχετε εισφέρει στο Κοινοβούλιο, είναι νοµίζω µοναδική στα πολιτικά χρονικά.
Να σας διαβάσω, λοιπόν, για να δείτε ποια είναι η διαφορά, τι
λέµε στην εισαγωγή µας. Το αυτονόητο λέµε, δεν λέµε κάτι φοβερό. Κάθε συγγραφέας έχει τη δική του κατανόηση της πολιτικής φιλοσοφίας του Συντάγµατος και των αρχών του, η οποία
όχι απλώς είναι απολύτως σεβαστή ως έκφραση ακαδηµαϊκής
ελευθερίας και παρρησίας, αλλά αντανακλά και τον πλουραλισµό
των θεωριών και των µεθόδων στην προσέγγιση του συνταγµατικού δικαίου. Τι θέλατε, κύριε Πρόεδρε, εκδοτική λογοκρισία;
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Αυτό ζητήσατε; Θερµά συγχαρητήρια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να σας πω, λοιπόν -επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι δεν έχετε µελετήσει, αλλά έχετε το επιτελείο σας που είναι ιδιαιτέρως µελετηρό- ότι το άρθρο 106 του Συντάγµατος, στο «Κατ’ άρθρο
ερµηνεία», την ανάλυση την έχει γράψει ο κ. Ακρίτας Καϊδατζής,
ο τέως γενικός γραµµατέας της κυβέρνησής σας και αναφέρει
µέσα εκτεταµένα περί κρατικού παρεµβατισµού. Να έρθετε παρακαλώ να µου πείτε ότι είµαι και υπέρ του άκρατου κρατικού
παρεµβατισµού και υπέρ των εθνικοποιήσεων. Να το πείτε, κύριε
Πρόεδρε, να διασκεδάσουµε σε αυτή την Αίθουσα!
Εάν, όµως, η άποψή σας είναι ότι πρέπει να επιβάλλεται ένας
εκδοτικός ολοκληρωτισµός και να επιβάλλουµε στους συγγραφείς το τι θα γράψουν, λυπάµαι πολύ, εγώ δεν θα το κάνω!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ζήτηµα δεύτερο, για την αποκατάσταση του πράγµατος, διότι
απ’ ό,τι κατάλαβα δεν καταθέσατε κάτι στα Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Το έχουµε καταθέσει ήδη!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Έχει
ονοµατεπώνυµο ο συγγραφέας, είναι η κ. Άννα Τσιφτσόγλου,
εξαιρετική συνάδελφος, διδάκτωρ του Συνταγµατικού Δικαίου.
Έχει όνοµα. Προφανώς δεν το αναφέρατε για να δηµιουργήσετε
σύγχυση ότι συγγραφέας και επιµελητής είναι το ίδιο. Έχει ονοµατεπώνυµο όµως, καλό είναι να την αναφέρετε, να δίνετε και
ένα πόντο στη νέα επιστηµονική γενιά.
Πιο καλό, όµως, θα ήταν να αποδίδατε επακριβώς το τι έχει
πει η κ. Τσιφτσόγλου και το τι έχει γράψει. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα
έχετε την υποµονή ένα λεπτό για να ακούσετε ακριβώς τι έχει
γράψει και όχι αυτό που θέλατε να ακουστεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Για διαβάστε αυτό που λέει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Γράφει, λοιπόν, η κυρία Τσιφτσόγλου: «Το άρθρο 11 εισάγει σύστηµα
προληπτικής απαγόρευσης µιας συνάθροισης. Έτσι, το δικαίωµα
στη συνάθροιση µπορεί να περιοριστεί γενικά αν επίκειται σοβαρός κίνδυνος και ειδικά αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονοµικής ζωής.».
Και πού καταλήγει, κύριε Πρόεδρε, η κ. Τσιφτσόγλου;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αυτό που διάβασε ο κ. Τσίπρας είναι
ανακριβές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κάντε ησυχία, σας
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είναι
εµφανής η αδράνεια που επέδειξε ο Έλληνας...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Για διαβάστε αυτό που λέει. Γιατί δεν
το διαβάζετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα κάνετε υποµονή, κύριε Ραγκούση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Να κάνω υποµονή, αλλά αυτό που
λέει είναι ανακριβές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είναι
εµφανής η αδράνεια που επέδειξε ο Έλληνας νοµοθέτης στο
θέµα των δηµοσίων συναθροίσεων. Ενδεδειγµένη είναι συνεπώς
η ανάληψη άµεσης νοµοθετικής πρωτοβουλίας σε επίπεδο κοινής νοµοθεσίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο νέος εκτελεστικός νόµος θα µεταρρυθµίζει τα ειδικότερα ζητήµατα περιορισµού του δικαιώµατος στη συνάθροιση, περιορισµού του δικαιώµατος, θεσπίζοντας παράλληλα ειδική
διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων κατά των αστυνοµικών αποφάσεων περί απαγόρευσης ή διάλυσης των δηµόσιων συναθροίσεων.
Ακριβώς αυτό που κάνουµε σήµερα µε τη νοµοθετική µας παρέµβαση, κύριε Τσίπρα. Και να κλείσω…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ακούστε, ακούστε.
Οµιλεί επί προσωπικού. Πρέπει να ολοκληρώσει, για να προχωρήσουµε. Μη διακόπτετε. Του αποδόθηκαν απόψεις που δεν του
ανήκαν. Είναι ο ορισµός του προσωπικού.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Για εντελώς διαφορετικό κείµενο δόθηκε ο λόγος.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Καταθέτω για τα Πρακτικά το κείµενο της ίδιας της κ. Τσιφτσόγλου
και όχι τα αποσπασµατικά, τα οποία αναφέρατε. Εξήντα συγγραφείς έγραψαν σε δύο χιλιάδες σελίδες. Έχετε δουλίτσα να κάνετε ακόµα!
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνω, λοιπόν, καταλήγοντας ότι το πιο σοκαριστικό από όλα,
κύριε Πρόεδρε, είναι το πόσο εύκολα χρησιµοποιείτε όρους και
χαρακτηρισµούς. Σήµερα, προχωρήσατε ένα βήµα ακόµα πιο
µπροστά. Σήµερα, µε µια σας κουβέντα αποκηρύξατε ένα σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας της Αριστεράς. Αποκηρύξατε τον Αλιβιζάτο ερήµην του, τον Μανιτάκη ερήµην του.
Ξέρετε τι ξεχάσατε; Την αποκήρυξη εκείνων, για τους οποίους
κουβέντα δεν είπατε, που είχαν στήσει παράλληλες δοµές εξουσίας. Ας κάνουµε και αυτό µια φορά ως αποκήρυξη όταν είµαστε
στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ορίστε, κύριε Τσίπρα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Γεραπετρίτη, αξιοποιήσατε εξίµισι λεπτά
σε πολύ µεγάλη ένταση, για να απαντήσετε κάτι το οποίο θα µπορούσατε να είχατε απαντήσει σε µισό λεπτό. Ούτε µισό λεπτό,
δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
Σας ρώτησα αν στο κείµενο αυτό της συγγραφέως, στο οποίο
ήσασταν επιµελητής, όχι συγγραφέας, συµφωνείτε µε τη διατύπωση ότι το δικαίωµα της συνάθροισης δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από αστυνοµικές
αρχές, όπως γινόταν σε ανώµαλες περιόδους…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Δεν είπε αυτό!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εντούτοις, εσείς σε εξίµισι ολόκληρα λεπτά,
απαντώντας µου αντ’ αυτού για άλλη µία φορά, ίσως γιατί δεν
τα έχει έτοιµα τα επιχειρήµατα ο Πρωθυπουργός, επιχειρήσατε
να νοµιµοποιήσετε απολύτως τη συγγραφέα -και καλά κάνατε
και τη νοµιµοποίησατε- αλλά δεν απαντήσατε, λέγοντάς µου ότι
«διαφωνώ µε αυτή την άποψη του έργου το οποίο επιµελήθηκα».
Τόσο πολύ απλά. Θα µπορούσατε να µου απαντήσατε ότι διαφωνείτε, κύριε Γεραπετρίτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο κ. Μητσοτάκης στον ελεύθερο χρόνο του διαβάζει Ντουόρκιν. Εγώ θα διαβάζω Γεραπετρίτη. Δεν είµαστε όλοι τυχεροί σ’
αυτόν τον κόσµο. Κάποιοι είναι πιο τυχεροί. Εγώ θα είµαι λιγότερο τυχερός.
Η ουσία, όµως, κύριε Γεραπετρίτη, είναι ότι επειδή κάποτε περάσατε από τον δηµοκρατικό χώρο, αλλά τώρα βρίσκεστε στα
έδρανα της Δεξιάς…
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Γιατί εµείς δεν είµαστε δηµοκράτες;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Είσαι εσύ δηµοκράτης και εµείς φασίστες;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): …δεν είστε εσείς κριτής ούτε έχετε το δικαίωµα
να κρίνετε ποιον η Αριστερά θα τιµά και σε ποιον θα κάνει κριτική,
αν η Αριστερά θα κάνει κριτική σε ανθρώπους που πέρασαν από
την Αριστερά και τώρα είναι απέναντι ή αν δεν θα κάνει.
Κριτική εσείς που βρίσκεστε τώρα στα έδρανα της παράταξης,
που επιχειρεί την πιο µεγάλη θεσµική εκτροπή σε ό,τι αφορά το
δηµοκρατικό δικαίωµα στη συνάθροιση και τη διαδήλωση, δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα κάνετε σε µας, κύριε Γεραπετρίτη. Να το καταλάβετε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ο Ντουόρκιν δεν ζει!
Οπότε, τον λόγο καλείται να πάρει η κ. Γεννηµατά, Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΙΝΑΛ.
Παρακαλώ οι συνάδελφοι που θέλουν να φύγουν, να το κάνουν γρήγορα.
Κυρία Γεννηµατά, ευχαριστούµε για την υποµονή σας. Έχετε
τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗMΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ παρά να ξεκινήσω από το να αποκαταστήσω την
αλήθεια. Γιατί αυτό που ξέρει όλη η Ελλάδα φαίνεται ότι κάποιοι
εδώ µέσα προσπαθούν να το παραποιήσουν µε ψέµατα.
Είναι, λοιπόν, γνωστό ότι το Κοινωνικό Συµβόλαιο της Μεταπολίτευσης, που άλλαξε την Ελλάδα, γράφτηκε από το ΠΑΣΟΚ,
τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη δηµοκρατική παράταξη, µε την
οποία ο κ. Τσίπρας, όχι απλώς δεν είχε καµµία σχέση, αλλά την
πολέµησε λυσσαλέα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Μάλιστα, όταν την πολεµούσε λυσσαλέα, ήταν στην ίδια µεριά
µε τη Νέα Δηµοκρατία. Μαζί το έπραξαν αυτό και αξιοποίησαν
τότε µαζί το παρακράτος και το παραδικαστικό κύκλωµα, που
προερχόταν από την πιο βαθιά Δεξιά.
Αν είναι, λοιπόν, κάτι ντροπή σήµερα, είναι ντροπή να προσπαθεί κάποιος να οικειοποιηθεί την ιστορία ενός άλλου χώρου,
όταν, µάλιστα, την πολέµησε λυσσαλέα όλα τα προηγούµενα
χρόνια, ακόµα και σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Θα σας πω εγώ, κύριε Τσίπρα, τι είναι ντροπή. Γιατί δεν έχετε
το πολιτικό και το ηθικό ανάστηµα να µου «κουνάτε το δάχτυλο».
Ντροπή, λοιπόν, είναι να συγκυβερνάς από επιλογή µε την
ακροδεξιά και στη συνέχεια να την ενσωµατώνεις και να υιοθετείς και τις λογικές της και τις πρακτικές της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Δεν είναι ντροπή να συµµετέχεις σε µια κυβέρνηση εθνικής
σωτηρίας για να µη χρεοκοπήσει η χώρα σου µετά από δύο απανωτές εκλογές. Γιατί η παράταξή µας έβαλε «πλάτη», για να µείνει όρθιος αυτός ο τόπος, για να µη ζήσει ο ελληνικός λαός την
άτακτη χρεοκοπία και τις επιπτώσεις της. Και γι’ αυτό βάλαµε
«πλάτη» και το καλοκαίρι του 2015 όταν τα «θαλασσώσατε» και
κινδυνεύαµε να βρεθούµε εκτός Ευρωζώνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Θέλετε να συνεχίσω µε το τι είναι ντροπή; Είναι ντροπή να περνάς τη «θηλιά» στον λαιµό του ελληνικού λαού, να ισοπεδώνεις
τη µεσαία τάξη και να δηλώνεις δήθεν αριστερός.
Θέλω να σας πω εγώ τι είναι ντροπή; Είναι ντροπή να δίνεις
στους δανειστές ενέχυρο για ενενήντα εννέα χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία, περιοχές «NATURA».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Δεν τόλµησε κανένας Πρωθυπουργός στα χρόνια της κρίσης
να υποταχθεί µε αυτόν τον τρόπο στους εταίρους και δανειστές,
αυτό που εσείς κάνατε προσωπικά, µε τη δική σας υπογραφή.
Θέλετε να συνεχίσω µε το τι είναι ντροπή; Είναι ντροπή να υποτάσσεσαι, να παριστάνει το καλό παιδί, επειδή θα σου χτυπήσουν
την πλάτη και να κάνεις υποχωρήσεις στα εθνικά ζητήµατα.
Βέβαια, είναι ντροπή, κύριε Τσίπρα, να καλύπτεις τα «µαγαζιά»,
τα «παραµάγαζα», το παραδικαστικό, τους κοριούς, το παρακράτος, τις παρακολουθήσεις, την ξεφτίλα. Γιατί; Γιατί τα γνωρίζατε
και ή τα καθοδηγούσατε ή δεν είχατε τη δύναµη και το σθένος
να τα αντιµετωπίσετε, να τα σταµατήσετε. Και µόνο µε αυτά,
έχετε βάλει ένα µεγάλο στίγµα στην Αριστερά, που θα κάνει
πολλά χρόνια να φύγει πάνω από αυτόν τον χώρο.
Θέλετε να συνεχίσω µε το είναι ντροπή, κύριε Τσίπρα;
Είναι ντροπή επί δέκα χρόνια να δίνετε «συγχωροχάρτι» στις
ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Καραµανλή για τον εκτροχιασµό της ελληνικής οικονοµίας. Και το
θυµηθήκατε τώρα, που αισθάνεστε ότι δεν τον έχετε πια ανάγκη.
Αυτή είναι η κατάσταση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Θέλετε να συνεχίσω µε το τι είναι ντροπή; Είναι ντροπή σή-
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µερα που βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση, αντί να κάνετε την
αυτοκριτική, αντί να προχωρήσετε σε κάθαρση, αντί να µιλήσετε
για όλα αυτά, να έρχεστε εδώ και να κουνάτε σε µας το δάχτυλο,
λέγοντας µέσα σας, αλλά τελικά και στον ελληνικό λαό, ότι πολύ
καλύτερα θα ήταν να µην υπήρχε εδώ µέσα αυτό το Κίνηµα Αλλαγής να κάνει τις αλλαγές στον νόµο του κ. Μητσοτάκη, γιατί
έτσι µπορεί να έχετε και εσείς κάποιον λόγο ύπαρξης τελικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Γιατί δεν σας νοιάζει στην πραγµατικότητα τι θα γίνουν τα δικαιώµατα των πολιτών. Γιατί εδώ µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο που
αφορά δικαιώµατα και οι επιπτώσεις αυτού του νόµου, αν περνούσε όπως ήρθε, θα ήταν ορατές από αύριο. Δεν σας ενδιαφέρει όµως. Δεν σας ενδιαφέρει η ουσία της πολιτικής. Δεν σας
ενδιαφέρει αν θα έχουν δικαιώµατα οι Έλληνες πολίτες να βγουν
έξω να διαδηλώσουν. Δεν σας ενδιαφέρει πού θα πάει αυτός ο
τόπος. Αυτό αποδείξατε όλα αυτά τα χρόνια και όσο κυβερνήσατε και µε τη στάση σας στην αντιπολίτευση και πριν και τώρα.
Λυπάµαι πραγµατικά, γιατί µέσα σε αυτόν τον χώρο υπάρχουν
άνθρωποι που είναι πραγµατικά οραµατιστές της Αριστεράς και
τους τσακίσατε. Τους τσακίσατε το όνειρο και το όραµα, γιατί πίστευαν ότι θα έρθουν στην εξουσία για να εφαρµόσουν αυτά που
πίστευαν και για τα οποία αγωνίστηκαν και τελικά έζησαν τα µαγαζιά και τα παραµάγαζα. Όλα για την εξουσία και για τα οφέλη
της.
Η µοναδική σας αγωνία είναι να πείσετε σήµερα εδώ ότι θα
επιστρέψετε µε κάποιον τρόπο στην εξουσία, για να συνεχίσετε
να έχετε δύναµη και να επωφεληθείτε από τα οφέλη της εξουσίας, έτσι όπως την αντιλαµβάνεστε εσείς. Ο ελληνικός λαός,
όµως, µας βλέπει και µας κρίνει όλους.
Το µέλλον είναι εδώ. Το µέλλον είναι εδώ και είναι στη δηµοκρατική παράταξη, κύριε Τσίπρα. Γιατί εµάς χρειάζεται ο τόπος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Εµάς χρειάζεται ο τόπος, ισχυρούς, µε εναλλακτική πρόταση,
ανάχωµα στη συντήρηση που ζούµε τον τελευταίο χρόνο αλλά
και στη συντήρηση που ζήσαµε επί ηµερών σας, µαζί µε τον λαϊκισµό.
Κι έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου για το οποίο συζητάµε.
Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη. Η επιλογή σας να φέρετε σε αυτή
τη συγκυρία αυτό το νοµοσχέδιο για τις πορείες, τις συναθροίσεις, τις διαδηλώσεις, δεν είναι καθόλου αθώα. Έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα της συντηρητικής σας πολιτικής.
Τι κάνατε; Προσπαθήσατε να προλάβετε τις αντιδράσεις, οι
οποίες κλιµακώνονται και θα χειροτερέψουν από φθινόπωρο και
το ξέρετε. Θέλατε, λοιπόν, να προλάβετε τις κινητοποιήσεις που
θα έχουµε µπροστά µας. Γιατί η αντίδραση µεγαλώνει κάθε µέρα
απέναντι στην εµµονή σας µε τα εργασιακά δικαιώµατα, απέναντι
στη λογική σας «µισός µισθός, µισή δουλειά», απέναντι στις
απλήρωτες συντάξεις, απέναντι στην ανεργία και, βέβαια, απέναντι στα λουκέτα που αυξάνονται και θα αυξάνονται απειλητικά.
Θέλατε, λοιπόν, να απαγορεύσετε τις διαδηλώσεις. Αυτό κάνετε µε το έκτρωµα που µας φέρατε. Θέλατε ανοιχτό το κέντρο,
άλλα οδοφράγµατα στις πορείες. Από πού να αρχίσω πραγµατικά. Φέρατε διατάξεις της ντροπής, αντιδηµοκρατικές και επικίνδυνες διατάξεις από το χρονοντούλαπο της βαθιάς Δεξιάς,
τυφώνας για τα δικαιώµατα.
Εµείς, το Κίνηµα Αλλαγής, σταθήκαµε εµπόδιο στα σχέδια
σας! Το ξαναγράψαµε το νοµοσχέδιο από την αρχή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε τώρα δεν είναι το νοµοσχέδιο που φέρατε. Σώσαµε, λοιπόν, από µία νέα πληγή τη δηµοκρατία µας. Εξασφαλίσαµε τα δικαιώµατα µε θεσµικές εγγυήσεις.
Στήσαµε αυτό το προοδευτικό ανάχωµα που χρειάζεται ο τόπος
απέναντι στη λογική σας «νόµος και τάξη».
Η εύκολη λύση θα ήταν να σηκωθούµε να φύγουµε από τη
Βουλή, να κάνουµε τους τζάµπα µάγκες, αλλά αποφασίσαµε να
µη σας κάνουµε τη χάρη. Δεν πέφτουµε στις παγίδες που στήνετε, κύριε Μητσοτάκη. Και, βέβαια, δεν είπαµε ένα τυφλό «όχι»,
όπως άλλοι, που θα οδηγούσε στην ψήφιση του αντιδηµοκρατικού νοµοσχεδίου όπως ήταν, γιατί αυτός ήταν ένας πάρα πολύ
µεγάλος ορατός κίνδυνος.
Στη δική µας ταυτότητα δεν χωρούν απαγορεύσεις στα δικαιώ-
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µατα. Είναι αδιαπραγµάτευτο! Γι’ αυτό έχουµε αυτή τη στάση,
όλες αυτές τις µέρες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η παράταξή µας αναγνώριζε την ανάγκη να µπουν κανόνες στην οργάνωση των διαδηλώσεων. Ξεκίνησαν αρκετές προσπάθειες το
2001, το 2011, που για διάφορους λόγους δεν προχώρησαν.
Τι είναι σαφές; Είναι σαφές ότι χρειαζόµαστε ένα πλαίσιο που
δεν θα καταστρατηγεί το δικαίωµα των πολιτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και των κινηµάτων στη διαµαρτυρία,
στη διεκδίκηση των αιτηµάτων τους. Χρειαζόµαστε ένα πλαίσιο,
δηλαδή, που θα προστατεύει το δικαίωµα, θα προστατεύει ταυτόχρονα την κυκλοφορία, θα προστατεύει ταυτόχρονα την περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Από τι; Από την ασυδοσία, από το
µπάχαλο αλλά και από την αυθαιρεσία και τον αυταρχισµό.
Αυτό είναι το πλαίσιο που προσπαθούµε να διαµορφώσουµε µε
τις παρεµβάσεις που έχουµε κάνει όλες αυτές τις ηµέρες. Γιατί;
Γιατί αυτό το νοµοσχέδιο που φέρατε δεν είχε τίποτα απ’ όλα
αυτά. Απλώς προωθούσε τον αυταρχισµό. Δεν παρείχε καµµία θεσµική εγγύηση για να µπορεί κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα να
εκφράζει τη διαµαρτυρία του ελεύθερα και δηµοκρατικά.
Μπροστά στον κίνδυνο να ψηφιστεί ως έχει και να εφαρµοστεί,
κάναµε µία πολύ συνειδητή επιλογή. Αντί µε ένα εύκολο «όχι» να
σας δώσουµε ουσιαστικά λευκή επιταγή, όπως ο κ. Τσίπρας,
αλλά και άλλοι µέσα σε αυτή την Αίθουσα, εµείς αποφασίσαµε
να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων. Να θυµίσουµε ξανά σε
όλους ότι τούτη εδώ η παράταξη έχει ιστορία, έχει δηµοκρατικό
ήθος, έχει προτάσεις! Αντλεί τη δύναµή της από το πατριωτικό
καθήκον, το Σύνταγµα και τους αγώνες του ελληνικού λαού! Ναι,
εµείς αντλούµε τη δύναµή µας απ’ όλη αυτή την ιστορία, τη διαδροµή και τους αγώνες στη Μεταπολίτευση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πήραµε την πρωτοβουλία και διατυπώσαµε µια σειρά πολύ συγκεκριµένων προτάσεων και ασκήσαµε πολύ µεγάλη πίεση και στην επιτροπή και µέσα στην
Ολοµέλεια, αλλά και στον δηµόσιο διάλογο. Αλλάξαµε ριζικά το
αντιδηµοκρατικό νοµοσχέδιο. Στην ουσία το γράψαµε µε δηµοκρατικό µελάνι! Το φέραµε µέσα στο συνταγµατικό πλαίσιο και τελικά διασώσαµε το δικαίωµα στη συνάθροιση και στη διαδήλωση.
Αφαιρέσαµε από εσάς και από τον κ. Τσίπρα τη δυνατότητα
να πολώσετε ξανά το κλίµα, να διαιρέσετε την ελληνική κοινωνία.
Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι έχετε επιλέξει τη σύγκρουση. Γι’ αυτό,
βέβαια, και τα γνωστά τρολ φρόντισαν να µας «στολίσουν» όλες
αυτές τις ηµέρες, επειδή τους αφαιρέσαµε τη χαρά της σύγκρουσης αφ’ ενός, αφ’ ετέρου του µονοπωλίου της κοινωνικής
ευαισθησίας, που τόσο αυτάρεσκα εκδηλώνουν κάποιοι εδώ
µέσα σταθερά τα τελευταία χρόνια, χωρίς να αντιλαµβάνονται
τις αλλαγές, πρώτα απ’ όλα για τους ίδιους.
Και, τέλος, εδώ µέσα σε αυτή την Αίθουσα στην πραγµατικότητα αντιπαρατέθηκαν δύο λογικές. Τρίτη λογική δεν υπήρχε. Η
τρίτη ήταν άσ’ τα όπως είναι, να έχουµε κι εµείς κανένα ρολάκι,
έστω και δεύτερο και τρίτο.
Από τη µία, λοιπόν, ήταν η αντίληψη της Νέας Δηµοκρατίας,
που τι λέει; Δεν έχουµε κανέναν ανάγκη. Εµείς, µε την πλειοψηφία µας, θα περάσουµε ό,τι θέλουµε και µε τα λιβανιστήρια τα
ακριβοπληρωµένα θα πείσουµε ότι είναι και µια πολύ µεγάλη µεταρρύθµιση. Αυτή ήταν η µία αντίληψη.
Από την άλλη ήταν η αντίληψη του Κινήµατος Αλλαγής, που
κατέστησε σαφές ότι οι διχαστικές αντιλήψεις είναι επικίνδυνες
για τη δηµοκρατία και δεν θα περάσουν. Και, τελικά, από αυτή
τη µάχη κέρδισαν οι πολίτες και η δηµοκρατία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Εµείς στηρίξαµε τα βασικά σηµεία της πρότασης της Επιστηµονικής Επιτροπής, που είχε διαµορφωθεί στο παρελθόν µε πρωτοβουλία του τότε δηµάρχου Αθηναίων, του κ. Καµίνη, το 2012.
Και λέω τα βασικά, γιατί προφανώς έχουν περάσει πολλά χρόνια
από τότε και όλα τα πράγµατα χρειάζονται επικαιροποίηση και
προσαρµογή στα νέα δεδοµένα.
Στηρίξαµε, λοιπόν, ουσιαστικά, την αρχή για τη ρύθµιση κανόνων σε σχέση µε τις διαδηλώσεις και βάλαµε τις δικές µας «κόκκινες γραµµές».
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Ελάτε, όµως, να δούµε τι ακριβώς ήθελε η Νέα Δηµοκρατία
και τι, τελικά, περάσαµε εµείς, γιατί έχει µεγάλη αξία να µιλάµε
επί συγκεκριµένων αποτελεσµάτων. Όχι λόγια του αέρα. Χορτάσαµε από αυτά.
Πρώτον, λοιπόν, αντί να απαγορεύεται η διαδήλωση µε απόφαση της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, µε µόνη την απλή γνώµη
των δηµάρχων, εµείς απαιτήσαµε, ως αναγκαία προϋπόθεση, και
σύµφωνη απόφαση εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας, αυτό,
δηλαδή, που είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για τη συνταγµατική Αναθεώρηση του 1975, µε την εµβληµατική φυσιογνωµία του καθηγητή Γεώργιου - Αλέξανδρου Μαγκάκη, φοβούµενο
τότε ένα αστυνοµοκρατούµενο δεξιό κράτος.
Σε όσους έχουν διαφορετική άποψη ή θεωρούν ότι η σηµερινή
µας στάση δεν στηρίζεται στις αξίες και την ιστορία µας, θυµίζω
ότι το ΠΑΣΟΚ είχε υποβάλει αντισχέδιο Συντάγµατος τότε, προσπαθώντας να βελτιώσει τη ρύθµιση των συναθροίσεων. Και
προέβλεψε τότε την παρέµβαση εισαγγελέα στο θέµα της απαγόρευσης.
Μετά, λοιπόν, από δική µας πρόταση, προβλέπεται πλέον η
σύµφωνη γνώµη του προέδρου πρωτοδικών.
Δεύτερον, αντί η διάλυση συνάθροισης να αποφασίζεται µονοµερώς από τις αστυνοµικές αρχές, ζητήσαµε οπωσδήποτε να
είναι παρών και να απαιτείται και η έγκριση του εισαγγελέα, όχι
απλά να ενηµερώνεται εκ των υστέρων από τον επικεφαλής της
αστυνοµικής δύναµης, όπως προβλεπόταν από το αρχικό νοµοσχέδιο. Μετά, λοιπόν, από τη δική µας πρόταση, προστέθηκε και
η σύµφωνη γνώµη του παριστάµενου εισαγγελέα πρωτοδικών.
Τρίτον, ζητήσαµε την απόσυρση εδώ και τώρα του ιδιώνυµου
αδικήµατος που προέβλεπε ποινή φυλάκισης στον καθέναν που
συµµετέχει σε απαγορευµένη διαδήλωση ή δεν αποχωρεί όταν
νοµίµως διαλύεται µία συνάθροιση σε εξέλιξη. Μετά, λοιπόν, από
δική µας πρόταση -και λυπάµαι αν σας κουράζω, αλλά είναι αρκετός ο κατάλογος- οι διατάξεις αυτές απαλείφονται.
Τέταρτον, αυθόρµητη συνάθροιση: Στο αρχικό νοµοσχέδιο οι
αυθόρµητες συναθροίσεις κατά κανόνα απαγορεύονταν και για
να επιτραπούν, ήταν απαραίτητη ειδική απόφαση. Μετά, λοιπόν,
από δική µας πρόταση, η αυθόρµητη συνάθροιση επιτρέπεται
και µόνο κατ’ εξαίρεση πια µπορεί να απαγορευθεί, αν απειλείται
η δηµόσια ασφάλεια και µετά από ενηµέρωση του αρµόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών.
Διότι σε µια πραγµατικότητα όπου πάρα πολλά αιτήµατα και
διεκδικήσεις οργανώνονται πλέον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
µέσω του διαδικτύου και χιλιάδες πολίτες κινητοποιούνται αυθόρµητα, θα ήταν τελείως εκτός τόπου και χρόνου η πολιτεία να
κρατά τον πέλεκυ της απαγόρευσης. Ιδιαίτερα το θέµα των αυθόρµητων κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων είναι ένα θέµα για
το οποίο νοιάζεται η νέα γενιά της πατρίδας µας, που βλέπει τι
συµβαίνει στον υπόλοιπο κόσµο, πώς καταπατώνται τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες και πώς αυτά που συµβαίνουν στο εξωτερικό στη σκιά της πανδηµίας, στον υπόλοιπο κόσµο, µπορούν µια
µέρα να χτυπήσουν και τη δική µας πόρτα. Νοιάζονται, λοιπόν,
οι νέοι άνθρωποι για να έχουν αυτή τη δυνατότητα και οφείλουµε
να τους την εξασφαλίσουµε. Και αυτό έκανε το Κίνηµα Αλλαγής
µε την παρέµβασή του: το εξασφάλισε!
Στην τελευταία συνεδρίαση στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής η Κυβέρνηση δέχθηκε -όπως σας περιέγραψα- έναν πολύ µεγάλο αριθµό από τα αιτήµατα και τις προτάσεις του Κινήµατος
Αλλαγής. Το πιο σηµαντικό από όλα είναι ότι πλέον ο νόµος ρυθµίζει και προστατεύει το δικαίωµα στη διαδήλωση, µε τις θεσµικές εγγυήσεις που εµείς επιβάλαµε και στηρίζουµε.
Έρχοµαι τώρα στο κρίσιµο θέµα της αστικής ευθύνης του
διοργανωτή. Το Κίνηµα Αλλαγής ζητά να αποσυρθεί η διάταξη
για την αστική ευθύνη των διοργανωτών της διαδήλωσης που καλούνται να αποδείξουν τι; Καλούνται να αποδείξουν ότι οι ίδιοι
είχαν λάβει τα αναγκαία µέτρα περιφρούρησης. Πριν από λίγο η
Κοινοβουλευτική µας Οµάδα κατέθεσε τροπολογία µε στόχο την
κατάργηση αυτής της αδικαιολόγητης ρύθµισης.
Θέλω, όµως, να πω δυο λόγια παραπάνω γι’ αυτό, γιατί το
θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό.
Επιφανείς συνταγµατολόγοι, πρώην δικαστικοί, αλλά και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, επιχειρηµατο-
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λογούν ότι η ατοµική ευθύνη κάθε συµµετέχοντα σε µια διαδήλωση συγκρούεται µε τη συλλογική ευθύνη που µπορεί να έχει ο
οργανωτής, ότι, δηλαδή, πρακτικά δεν µπορεί ο υπεύθυνος της
διαδήλωσης να ευθύνεται για την παραβατική συµπεριφορά κάποιου που συµµετέχει στην πορεία.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Μητσοτάκη, δεν µπορείτε να αγνοήσετε όχι µόνο αυτά που λένε οι συνταγµατολόγοι και η επιτροπή
της Βουλής, αλλά δεν µπορείτε να αγνοήσετε ούτε το Συµβούλιο
της Ευρώπης, ιδιαίτερα, µάλιστα, τώρα που η χώρα µας αναλαµβάνει την Προεδρία. Θα εκτεθεί η χώρα ανεπανόρθωτα αν δεν
αλλάξετε αυτή τη διάταξη, γιατί ρητά αναφέρει η Επιτροπή της
Βενετίας στο Συµβούλιο της Ευρώπης, στις «κατευθυντήριες
γραµµές για την ελευθερία ειρηνικής συνάθροισης» ότι οι οργανωτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για παράλειψη
εκτέλεσης των καθηκόντων τους, σε περιπτώσεις όπου προκαλούνται ζηµιές ή βίαια γεγονότα από συµµετέχοντες στη συνάθροιση ή και από θεατές που ενεργούν ανεξάρτητα.
Θέλω, λοιπόν, να είναι ξεκάθαρο ότι εµείς θα καταψηφίσουµε
το συγκεκριµένο άρθρο και εάν δεν το αλλάξετε, θα ζητήσουµε
ονοµαστική ψηφοφορία για να αναλάβουν όλοι την ευθύνη τους.
Μέχρι και την τελευταία στιγµή επιδιώκουµε τη βελτίωση των διατάξεων του νοµοσχεδίου µε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει. Να αναφέρεται η ρητή εξαίρεση για τα κοινοβουλευτικά
κόµµατα και τις τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από
την εφαρµογή του νοµοσχεδίου.
Σας επισηµαίνω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι πρόκειται για αυτούσια ρύθµιση που ισχύει από το 2013. Και, βέβαια, έχετε ευθύνη
έναν χρόνο τώρα που δεν την εφαρµόσατε.
Τόσο, λοιπόν, τα κόµµατα από το ίδιο το Σύνταγµα, όσο και οι
µεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα -ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ- έχουν αναφαίρετο δικαίωµα και
καθήκον να εκφράζουν ελεύθερα και απρόσκοπτα τη δράση τους
χωρίς την ανάγκη γνωστοποιήσεων. Είναι στοιχείο της δηµοκρατίας µας.
Τέλος, ζητάµε να αποσύρετε άλλον ένα περιορισµό, αυτόν της
εικοσιτετράωρης προθεσµίας της δικαστικής αρχής να συµφωνήσει µε την απαγόρευση.
Κύριε Πρωθυπουργέ, στην περίπτωση που ο δικαστής συµφωνεί µε την απαγόρευση της πορείας, οφείλει να το κάνει αυτό
γραπτά. Κι αν δεν το κάνει, η διαδήλωση θα πρέπει να πραγµατοποιείται κανονικά.
Είναι προφανές ότι η τελική µας στάση σε κάθε άρθρο αυτού
του νοµοσχεδίου, αλλά και επί του συνόλου αυτού, θα εκτιµηθεί
από τις τελικές ρυθµίσεις µέχρι το τέλος αυτής της συζήτησης.
Ελπίζω να υπάρξουν ξεκάθαρες βελτιώσεις σε κρίσιµα θέµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς το Κίνηµα Αλλαγής το νοµοσχέδιο θα περνούσε µε την αρχική αυταρχική του µορφή σε
βάρος των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των πολιτών. Με
απλά λόγια, αυτό θα συνέβαινε. Και αυτός είναι ο ρόλος µας.
Εµείς δεν είµαστε κυβέρνηση για να φτιάξουµε το νοµοσχέδιο
που θα επιθυµούσαµε. Με τις δυνάµεις, όµως, που µας έδωσε ο
ελληνικός λαός παλεύουµε για να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες του και να µην έχουµε ένα αστυνοµοκρατούµενο κράτος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Αυτές τις ισχυρές, θεσµικές εγγυήσεις πετύχαµε απέναντι
στην κρατική και αστυνοµική καταστολή.
Βέβαια, θέλω να πω ότι µε αυτή µας τη στάση µπαίνουµε εµπόδιο σε έναν νέο γύρο βίαιων συγκρούσεων στο πολύπαθο κέντρο της Αθήνας, που υπέφερε πάρα πολλά όλα τα προηγούµενα
χρόνια. Γιατί να είστε σίγουροι ότι µε τη σύγκρουση που έχουν
επιλέξει Κυβέρνηση και Αξιωµατική Αντιπολίτευση εκεί θα οδηγηθούµε. Εκεί θα οδηγούµασταν µάλλον, για να είµαι ακριβής,
εάν δεν φροντίζαµε σήµερα να υπάρχουν αυτές οι θεσµικές εγγυήσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Γι’ αυτό µας επιτίθενται. Αυτός είναι o ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, θα ξαναπώ είναι αυτοί που κίνησαν τα ΜΑΤ εναντίον των συνταξιούχων. Είναι αυτοί που ξυλοφόρτωναν πρώην συντρόφους τους.
Είναι αυτοί που κυνήγησαν όσους κινητοποιήθηκαν για τους πλειστηριασµούς και µε τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Τα έχω πει πολλές φορές. Θα το επαναλάβω: Δηλητηριάζεται
ο δηµόσιος βίος. Και, βέβαια, καταρρακώνεται η αξιοπιστία της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης η οποία έχει φτάσει πια στο ναδίρ.
Και αυτό ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι τον εξυπηρετεί, γιατί νοµίζει ότι θα µείνει ανενόχλητος να συνεχίσει το συντηρητικό του
έργο.
Σήµερα όµως εµείς ξαναγράψαµε το ξεγραµµένο νοµοσχέδιο
που όπως είπα θα προκαλούσε µεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις
και προβλήµατα. Είµαστε εδώ για να είµαστε ανάχωµα στη συντήρηση και τον λαϊκισµό, ασπίδα στη δηµοκρατία και στήριγµα
για την ελληνική κοινωνία σε αυτές τις δύσκολες ώρες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο για λίγο ο κ. Τσίπρας.
Κύριε Τσίπρα, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ παρά να απαντήσω στην κ. Γεννηµατά, όχι στον
ίδιο τόνο και στο ίδιο ύφος, αλλά στο πολιτικό περιεχόµενο όσων
είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συµµαχία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρία Γεννηµατά, ξέρετε στη
ζωή και στην πολιτική υπάρχουν ορισµένες κορυφαίες στιγµές
που κανείς καλείται να πάρει κορυφαίες στρατηγικές αποφάσεις,
είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι. Κι εσείς το κάνατε αυτό όσο σας
παρακολουθώ στην πολιτική σας σταδιοδροµία ως Αρχηγός του
Κινήµατος Αλλαγής δύο φορές. Και σήµερα είναι µια τρίτη. Πρόκειται για στρατηγικές αποφάσεις.
Η πρώτη στρατηγική και κρίσιµη απόφαση για εσάς ήταν όταν
η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερνε σε αυτή την Αίθουσα την
απλή αναλογική. Και εσείς επιλέξατε, παρά το γεγονός ότι εκπροσωπείτε ένα κόµµα το οποίο έχει τα µεγέθη -εννοώ την απήχηση στην ελληνική κοινωνία- που έχει και θα µπορούσε να παίξει
έναν κρίσιµο ρυθµιστικό παράγοντα, σε ένα πλαίσιο πολιτικό,
όπου η απλή αναλογική θα δίνει ισοτιµία της ψήφου, κρίσιµο ρυθµιστικό ρόλο, πέρα και έξω από κάθε λογική, πέρα και έξω από
τη λογική του κοµµατικού σας στενού συµφέροντος αλλά και των
ιδεολογικών και πολιτικών σας αναφορών, να πείτε «όχι» και να
στηρίξετε τότε, να δώσετε µαξιλάρι ασφαλείας και βοήθεια στη
Δεξιά του κ. Μητσοτάκη.
Δεύτερη κρίσιµη στρατηγική επιλογή για εσάς και για το κόµµα
σας ήταν η επιλογή σας να πάτε απέναντι στη Συµφωνία των
Πρεσπών. Αν και εξ όσων γνωρίζω -δεν µπορώ βεβαίως να είµαι
στα εσωτερικά σας- ήσασταν µόνη στην ηγεσία του κόµµατος
και στο κορυφαίο όργανο που διαφωνήσατε µε τις απόψεις των
συντρόφων σας τότε που σε συνάφεια µε την ιστορία, τη διαδροµή, τις προοδευτικές ιδέες, τη στάση και τη θέση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών υπερασπίστηκαν µια συµφωνία θετική για τη
χώρα που σήµερα τηρεί και ο κ. Μητσοτάκης. Βεβαίως, ήταν µια
κρίσιµη στρατηγική επιλογή αυτή, να πάτε κόντρα στις ιδέες της
παράταξής σας -της προοδευτικής παράταξης, µάλλον, όχι της
δική σας µόνο- και να στηρίξετε τη Δεξιά και µάλιστα, τότε την
ακραία λαϊκιστική εκδοχή της Δεξιάς.
Και η τρίτη στρατηγική επιλογή, κυρία Γεννηµατά, είναι τώρα.
Διότι όχι µόνο αποφασίζετε να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο του κ.
Χρυσοχοΐδη και του κ. Μητσοτάκη, ένα νοµοσχέδιο, που βρίσκεται σε αντίθεση µε τις δηµοκρατικές ευαισθησίες του χώρου του
δηµοκρατικού και προοδευτικού, που συρρικνώνει συνταγµατικές ελευθερίες. Όχι µόνο γι’ αυτό, αλλά γιατί σε µία δύσκολη
στιγµή για τον κ. Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση -και αναφέροµαι
στις εξελίξεις στην οικονοµία, την πολύ µεγάλη ύφεση, αναφέροµαι στις εξελίξεις που η ύφεση φέρνει στην ίδια την κοινωνία,
αναφέροµαι σε όσα βγαίνουν στο φως της δηµοσιότητας σε
σχέση µε την απόπειρα χειραγώγησης µέσων ενηµέρωσης µε
αυτή την περίφηµη λίστα Πέτσα, αν και είναι λίστα Μητσοτάκη,
όχι λίστα Πέτσα- επιλέγετε όχι απλά να κάνετε τον συνήγορο του
κ. Μητσοτάκη, αλλά να υπερακοντίσετε και σε επιχειρηµατολογία, στην επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης και της Δεξιάς και
να µιλάτε εσείς εδώ µε µία πολύ βαριά γλώσσα για παρακράτος
και για διαπλοκή.
Εµείς αφήνουµε αυτές τις εκφράσεις, γιατί θέλω να µιλήσω
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πολιτικά και να σας πω το εξής: Η επιλογή σας να κάνετε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούµενη τετραετία ήταν µια εύλογη επιλογή. Ήσασταν κόµµα της
αντιπολίτευσης. Ευλόγως, κάνατε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
Η επιλογή σας σήµερα να κάνετε αντιπολίτευση πάλι στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν Κυβέρνηση είναι η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη είναι µία
παράλογη αυτοκαταστροφική για εσάς επιλογή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αν θέλετε, κυρία Γεννηµατά, να στηρίξετε την Κυβέρνηση, βεβαίως, ο δρόµος είναι ανοιχτός. Το µόνο πρόβληµα ενδεχοµένως
για εσάς να είναι ότι ίσως ο κ. Μητσοτάκης σε λίγο να µη σας
έχει και τόσο ανάγκη. Διότι σας διεµβολίζει ήδη και παίρνει τα
στελέχη που λοξοκοιτάνε και έχουν σαν όραµα και στόχο να κυβερνήσουν κάποια στιγµή και να βρεθούν ξανά στα έδρανα της
Κυβέρνησής του.
Εγώ το µόνο που θα σας πω είναι ότι καθείς και οι επιλογές του
σε αυτή τη ζωή και καθείς άξιος των επιλογών και της µοίρας του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Προφανώς η κ. Γεννηµατά έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗMΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστε, κύριε Τσίπρα. Πρέπει να οµολογήσω ότι δεν ασχολούµαι µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ασχολούµαι µε τα έργα και τις ηµέρες
αυτής της συντηρητικής Κυβέρνησης, γιατί χρειάζεται αποτελεσµατική αντιπολίτευση στον τόπο, µιας και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και είναι προφανές ότι
αδυνατεί να διαδραµατίσει τον θεσµικό της ρόλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Έχω, όµως, υποχρέωση, ταυτόχρονα µε τη δουλειά µου απέναντι στην Κυβέρνηση να απαντώ όταν ακούγονται αυτά τα ψέµατα και όταν επιχειρείτε να µε προσβάλλετε προσωπικά, γιατί
δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα άλλο πολιτικά.
Να σας πω, λοιπόν, για την απλή αναλογική και για το στήριγµα στον κ. Μητσοτάκη και όλα αυτά που αναφέρατε πριν.
Εκτός του ότι δεν έχω καµµία όρεξη να στηρίξω µια συντηρητική
Κυβέρνηση.
Δεν έχει ανάγκη τη στήριξή µου, κύριε Τσίπρα. Τον φέρατε καβάλα στο άλογο! Δηµιουργήθηκε τέτοιο κλίµα για να φύγετε
εσείς από την κυβέρνηση αυτής της χώρας, που απαλλάξατε τη
Νέα Δηµοκρατία από όλες τις ευθύνες για τη διακυβέρνηση του
τόπου, για την κρίση και για τα µνηµόνια και τους φέρατε ως
λευκή περιστερά να φαντάζουν ότι είναι η σωτηρία της χώρας
µετά από αυτό που έζησε µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Και ακούω κόσµο να λέει ακόµα: «Σκέψου τι θα συνέβαινε αν
είχαµε την πανδηµία και κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ».
Γι’ αυτό σας µιλώ για το στίγµα που έχετε επιφέρει σε αυτή τη
χώρα σε βάρος της Αριστεράς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θέλετε να σας πω για την απλή αναλογική;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ ησυχία.
Κυρία Γεννηµατά, απευθυνθείτε και λίγο προς το Προεδρείο.
Νιώθω µόνος!
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗMΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Αν θέλετε να ασχοληθώ, κύριε Πρόεδρε, και µε το Προεδρείο,
να σας πω ότι όταν ζητάµε επί προσωπικού πρέπει πάντα να µας
δίνετε τον λόγο και όχι επιλεκτικά.
Επανέρχοµαι, όµως, στον κ. Τσίπρα.
Ακούστε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, για την απλή αναλογική. Αφού
κυβερνήσατε µε το µπόνους, γιατί αυτό θέλατε, και µάλιστα µε
τον αγαπηµένο σας συγκυβερνήτη κ. Καµµένο -αδελφό, όχι απλά
συγκυβερνήτη- όταν θεωρήσατε ότι αυτό ευνοεί τα µικροκοµµατικά σας οφέλη φέρατε την απλή αναλογική, δηλώνοντας ταυτόχρονα µε αυτό το γνωστό ύφος σας της αποφασιστικότητας ότι
δεν σκοπεύετε να συνεργαστείτε µε κανέναν από τα κόµµατα της
ελληνικής Βουλής. Δηλαδή φέρατε έναν νόµο για να οδηγήσετε
τη χώρα σε ακυβερνησία.
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Η χώρα, λοιπόν, µετά από τόσα χρόνια κρίσης και προσπαθειών δεν έχει ανάγκη από ακυβερνησία. Έχει ανάγκη από πραγµατικές προοδευτικές κυβερνήσεις.
Και µιας και µου είπατε να απευθύνοµαι και στο Προεδρείο,
κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Είναι βάσει του Κανονισµού περιέργως!
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗMΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ναι, ναι.
Με βάση τον Κανονισµό, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, η χώρα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση στον τόπο µε πραγµατική
εναλλακτική πρόταση, γιατί αυτό έχει ανάγκη τώρα. Θα κάνει τον
κύκλο της και η Νέα Δηµοκρατία. Όλα κάνουν κύκλους, όπως είδαµε, και το µέλλον είναι µπροστά και είναι εδώ.
Όσον αφορά τα εθνικά θέµατα και τις Πρέσπες, εµείς είµαστε
ένα πατριωτικό κόµµα. Δεν γνωρίζει, φαίνεται, ο κ. Τσίπρας καλά
όλα τα χαρακτηριστικά της δηµοκρατικής παράταξης. Επιφανειακά ασχολείται και µας κάνει κριτική.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε παράδοση πατριωτική και σε καµµία περίπτωση δεν θα συναινούσαµε να παραδοθούν όλα τα όπλα που
είχε εξασφαλίσει για τον ελληνικό λαό στο θέµα αυτό ο Ανδρέας
Παπανδρέου µε την πορεία του όλα τα προηγούµενα χρόνια,
γιατί πολύ απλά αυτό έκανε ο κ. Τσίπρας µε την πολιτική του να
υποχωρήσει στις πιέσεις των δανειστών!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Γι’ αυτό και απέφυγε συστηµατικά να συγκληθεί το Συµβούλιο
των πολιτικών Αρχηγών, έτσι ώστε να µην υπάρχουν δεσµεύσεις
και µε λυµένα τα χέρια να µπορεί να προβεί σε υποχωρήσεις. Το
τονίζω αυτό, διότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να µας συµβεί και
τώρα και στο µέλλον. Γιατί εδώ και πολύ καιρό χτυπάω το καµπανάκι του κινδύνου για το ότι πρέπει να διαµορφωθεί εθνική
γραµµή και αρραγές εσωτερικό µέτωπο και πάλι ο σηµερινός
Πρωθυπουργός αρνείται τη σύγκληση του Συµβουλίου πολιτικών
Αρχηγών, γιατί προφανώς θέλει και αυτός µε τη σειρά του να
έχει τα χέρια του λυµένα. Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι κανείς δεν
έχει λευκή επιταγή, από εµάς τουλάχιστον, να διαχειρίζεται τα
εθνικά µας ζητήµατα.
Και κλείνω, επειδή εµείς είµαστε µία παράταξη που έχει µπροστά και εγώ προσωπικά εκτός από τις ιδέες µας και τις αρχές
µας και τις αξίες µας, θέλω να σας πω το εξής: Το τελευταίο διάστηµα οι πολιτικές µετεγγραφές µε τον τρόπο που έγιναν και από
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, φαίνεται ότι επιχειρείται να καθιερωθούν ως η νέα
πολιτική πραγµατικότητα στον τόπο. Εγώ, λοιπόν, επειδή έχω και
µία αναφυλαξία µε την κανονικότητα επειδή τη θεωρώ πάρα
πολύ συντηρητική, θέλω να σας πω ότι στο Κίνηµα Αλλαγής η
επανάστασή µας είναι η επιστροφή της ηθικής στην πολιτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του κόµµατος Ελληνική Λύση κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω στον κ. Τσίπρα ακούγοντάς τον ότι ωσάν να
µην κυβερνήσατε, κύριε Τσίπρα, είστε, ωσάν να µην κυβερνήσατε
ποτέ.
Λοιπόν, επειδή δεν κυβέρνησε ούτε η Νέα Δηµοκρατία, ούτε
το ΚΙΝΑΛ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν σας άκουγε κανείς στα εσωκοµµατικά σας προβλήµατα που είχατε πριν από λίγο, θα καταλάβαινε
γιατί ο κόσµος είναι απαισιόδοξος, όπως ότι δεν σέβεστε τους
υπόλοιπους πολιτικούς Αρχηγούς. Κάθοµαι υποµονετικά επί
ώρες να ακούσω τους πάντες, έρχονται η κ. Γεννηµατά και ο κ.
Τσίπρας µια φορά τον µήνα, αντιδικούν για τη δική τους κεντροαριστερή παράταξη και εξαφανίζονται. Θεωρώ ότι είναι ασέβεια
όχι προς τους Βουλευτές αλλά είναι ασέβεια προς την ίδια την
πραγµατικότητα.
Είναι αδιανόητο αυτό που συµβαίνει στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλήθεια, τι µας νοιάζει εµάς η όποια αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ µε το ΠΑΣΟΚ ποιος είναι ο δηµοκράτης, ποιος είναι ο
κεντροαριστερός, ποιος πρεσβεύει καλύτερα την Αριστερά, την
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κεντροαριστερά και όλα αυτά τα περίεργα ευφυολογήµατα τα
οποία τουλάχιστον είναι ανύπαρκτα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω στον κ. Τσίπρα, ο οποίος δεν είναι
εδώ, ότι δεν έχει το δικαίωµα κανείς εδώ µέσα να οµιλεί για δηµοκρατικό χώρο, κανείς. Δηλαδή τι θέλει να πει; Ότι το ΚΙΝΑΛ, η
Νέα Δηµοκρατία ή η Ελληνική Λύση ή το ΜέΡΑ25 δεν είναι του
δηµοκρατικού χώρου; Αυτοπροσδιορίζεται κάποιος µόνος του
δηµοκράτης και οι άλλοι είναι αντιδηµοκράτες; Είναι το λιγότερο
απαράδεκτο, αλαζονικό ως και προσβλητικό. Οι υπόλοιποι, δηλαδή, τι είναι εδώ µέσα; Να µου το πουν για να µιλήσουµε πολιτικά κάποια στιγµή στο ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί βαρέθηκα ο
καθένας να βαφτίζει τον εαυτό του όπως θέλει και να βαφτίζει
και τους άλλους όπως θέλει.
Προοδευτική επιλογή η Συµφωνία των Πρεσπών. Αν, λοιπόν,
είναι δηµοκράτης και προοδευτικός και λέει ότι είναι προοδευτική η Συµφωνία των Πρεσπών, ρωτώ τον κ. Τσίπρα, ο οποίος δεν
είναι εδώ, να µας πει τι κέρδισε η Ελλάδα από αυτόν τον συµβιβασµό τον επώδυνο, επαίσχυντο, όπως θέλετε πείτε τον. Για
εµάς είναι προδοτική η συµφωνία. Αλλά να µας πει τι κέρδισε η
Ελλάδα, τι κερδίσαµε από αυτή τη συµφωνία ως χώρα.
Τι πήρε η χώρα µας από µία συµφωνία την οποία υπογράψατε
ερήµην του ελληνικού λαού και γι’ αυτό ο ελληνικός λαός στις
εθνικές εκλογές σας τιµώρησε και έφερε τη Νέα Δηµοκρατία, η
οποία βέβαια δεν αλλάζει τη συµφωνία και δεν θα την αλλάξει
ποτέ απ’ ό,τι φαίνεται γιατί συµφωνεί και αυτή. Διότι αν η Νέα
Δηµοκρατία διαφωνούσε µε τη συµφωνία -και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και έφυγε- θα του έλεγα ότι η εξεταστική επιτροπή,
κύριε Τασούλα, που υποσχεθήκατε τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο έχει πάει η διαδροµή της για το 2041.
Περιµένουµε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, να φέρετε την εξεταστική επιτροπή για τον Κοτζιά, για να δούµε ποιος και γιατί
υπέγραψε την προδοτική Συµφωνία των Πρεσπών, τελεία και
παύλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αυτή η περιβόητη ασυλία προς τον ΣΥΡΙΖΑ, θα το πω ευθέως
από τη Νέα Δηµοκρατία, για το θέµα των Σκοπίων µού θυµίζει
τον συνένοχο που καλύπτει τον ένοχο. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Χαρίζετε την εξεταστική για να µάθει ο ελληνικός λαός τι
συνέβη µε τη Συµφωνία των Πρεσπών στον ΣΥΡΙΖΑ.
Και σήµερα τόση ώρα µαλώνανε οι δύο, οι τρεις, οι τέσσερις
πολιτικοί Αρχηγοί, πλην της κ. Γεννηµατά που µίλησε µισό λεπτό
για τα εθνικά θέµατα, για τα ήσσονος σηµασίας και όχι τα µείζονος σηµασίας. Αυτό µε ενοχλεί! Ήσσονος και όχι µείζονος διότι
ασχολούνται και µαλώνουν για τις πορείες και τις διαδηλώσεις
του οποιουδήποτε έχει το δικαίωµα –δεν του το απαγορεύει ο
νόµος που έφερε η Νέα Δηµοκρατία, µπορούν να κάνουν διαδηλώσεις και διαµαρτυρίες όσοι θέλουν µε τον νόµο και την τάξηενώ κινδυνεύει η πορεία της χώρας σε σχέση µε την Τουρκία.
Ποιο είναι σηµαντικότερο, λοιπόν; Η πορεία των εκατό και διακοσίων ανθρώπων ή η πορεία της χώρας; Διότι αν συµπεριφέρεται έτσι το πολιτικό σύστηµα, σηµαίνει ότι είµαστε µακριά από
την ελληνική κοινωνία και µακριά από την ίδια θα το πω ευθέως
την πατρίδα, τη χώρα. Δεν είναι σηµαντικό πρόβληµα αυτό.
Εκτός, αν σκεφτώ ανάστροφα για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπογείως
συµφώνησε µε τη Νέα Δηµοκρατία για την όποια συνεκµετάλλευση που έρχεται στο Αιγαίο. Αλλιώς δεν µπορώ να δικαιολογήσω τέτοιες συµπεριφορές. Κάτι δεν δένει καλά στη δική µου
λογική.
Ο ένας έλεγε για τον Αλιβιζάτο και τον Μανιτάκη, ο Πρωθυπουργός. δεν µπορώ να καταλάβω το κόµπλεξ της Νέας Δηµοκρατίας συνεχώς να επικαλείται τους Αριστερούς λες και είναι
θεοί και τα ιερά τέρατα και οι βούδες. Αν δεν πάρετε το άλλοθι
της Αριστεράς για να κυβερνήσετε, έχετε πρόβληµα ιδεοληπτικό.
Πρέπει σώνει και καλά να πούµε ο Αλιβιζάτος, ο Μανιτάκης. Και;
Δεκαετίες υπάρχουν αυτοί. Τι έκαναν για τη χώρα έχει σηµασία.
Ο άλλος πήρε τον κ. Γεραπετρίτη και τον έκανε από επιµελητή
συγγραφέα, από συγγραφέα επιµελητή. Είναι απίστευτα πράγµατα. Και βγαίνει ο άνθρωπος εδώ και λέει «δεν είµαι ο εγώ ο
συγγραφέας» και συζητούµε τώρα αν ο Γεραπετρίτης είναι ο επιµελητής ή ο συγγραφέας, γιατί πρέπει να αποδείξουµε ότι αυτοί
είναι αριστεροί και αυτοί είναι δεξιοί. Δεν καταλαβαίνω τη λογική.
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Ώρες συζήτησης για ασόβαρες συγκρούσεις. Κάτι σοβαρό δεν
έχω δει.
Και φτάνουµε στο σηµείο στο ελληνικό Κοινοβούλιο να επικαλείται ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως έναν ολιγάρχη που επέστρεψε τα λεφτά – λέει- πίσω γιατί δεν του άρεσαν
τα λεφτά. Αυτό, παιδιά, είναι απίστευτο, να νοµιµοποιεί ο κ. Τσίπρας έναν ολιγάρχη µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, τον κ. Μαρινάκη, τον όποιο ολιγάρχη για το αν έχει πρόβληµα η Νέα
Δηµοκρατία ή όχι! Δεν µας απασχολεί ο κάθε ολιγάρχης. Αντί να
τελειώσουµε µε τους ολιγάρχες, που παρεµβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου, εµείς τους νοµιµοποιούµε διά δηλώσεων στο
Κοινοβούλιο. Αυτό είναι που µε ενοχλεί. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας λείπει. Είπε ότι θα πάει στην τουαλέτα, αλλά πολύ αργεί στην τουαλέτα και δεν ξέρω γιατί. Ίσως δεν θέλει να τα ακούσει.
Ρωτώ το εξής: Πόσο σοβαρή είναι η εικόνα αυτού του Κοινοβουλίου, όταν έξω ο Έλληνας στενάζει από την πείνα και την
ανεργία; Πόσο σοβαρή είναι η εικόνα ενός Κοινοβουλίου, όταν
τα εθνικά θέµατα κρέµονται από µια κλωστή και έχουµε και µια
νέα συµφωνία Πρεσπών στα ελληνοτουρκικά και εµείς ασχολούµαστε µε το αν ο Τσίπρας είναι αριστερός, µε το αν η Γεννηµατά
είναι κεντροαριστερή, µε το αν είναι δηµοκράτες ή προοδευτικοί;
Πείτε µου εσείς πόσο σοβαρή είναι µια Βουλή! Ύστερα να µην
αναρωτιέστε, γιατί το 55% των Ελλήνων δεν ψηφίζει. Δεν είναι
τυχαίο ότι δεν πάνε να ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες, διότι ακούγοντας τον κ. Τσίπρα, τον κ. Μητσοτάκη, την κ. Γεννηµατά, θεωρούν ότι το πρόβληµά τους είναι µόνο εάν θα δώσουµε άλλοθι
στις συγκρούσεις ή στις διαδηλώσεις.
Αυτό που ενόχλησε περισσότερο –και θα το πω ευθέως- είναι
ότι τρεις ώρες εδώ µέσα δεν έγινε ούτε µια αναφορά για τα
εθνικά θέµατα. Αύριο ανακοινώνεται, από ό,τι φαίνεται, από την
Τουρκία η µετατροπή της Αγίας Σοφίας πλέον σε τζαµί. Ούτε
ένας δεν το ανέφερε εδώ µέσα! Γιατί; Αύριο γίνεται αυτό! Το σηµείο και σύµβολο για εµάς της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία της
Αγίας Σοφίας θα γίνει τζαµί, και ο Τσίπρας ασχολείται συνεχώς
µε τις διαδηλώσεις και τις πορείες. Αντί να πει στον Πρωθυπουργό «έλα εδώ να συζητήσουµε πώς θα αντιδράσουµε στην
πρόκληση αυτή», ασχολούµαστε µε διαδηλώσεις, µπαχαλάκηδες, µολότοφ, φασαρίες, επεισόδια.
Επίσης, έκανε και το εξής: Εξαιρετικό το επιχείρηµα, κύριε συνάδελφε, του κ. Τσίπρα -του αποδίδω ειλικρινά ρητορική δεινότητα- µε τα ΑΜΕΑ. Δηλαδή είπε ότι θα µαζευτούν απ’ έξω τα
ΑΜΕΑ, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για να κάνουν πορεία και θα
µπουν οι προβοκάτορες και θα ρίξουν µολότοφ και θα τιµωρήσουµε τα ΑΜΕΑ! Ωραίο επιχείρηµα! Απόλυτα σωστό επιχείρηµα
που απευθύνεται στο συναίσθηµα του ανθρώπου!
Αφού, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ενδιαφέρεται για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, γιατί τους κόβουν συνεχώς τα επιδόµατά τους και η κυβέρνησή τους και η Κυβέρνησή σας; Δεν είναι µόνο αυτό -να το
πω και διαφορετικά- γιατί θέλει να υποθάλπει και η Νέα Δηµοκρατία, δυστυχώς, και ο ΣΥΡΙΖΑ τους µολοτοφόρους; Αυτοί που µεταφέρουν µολότοφ, αφού µιλάµε για διαµαρτυρίες και µπαχαλάκηδες, τιµωρούνται µε το πληµµέληµα και όχι µε το κακούργηµα.
Γιατί; Έχει διαφορά το κακούργηµα από το πληµµέληµα.
Υποθάλπετε, λοιπόν, τους τροµοκράτες µε τις µολότοφ και τους
βοηθάτε να ξέρουν ότι η ατιµωρησία τους δίνει τη δυνατότητα να
το ξανακάνουν, διότι οι µολότοφ που είναι φονικό εργαλείο και όργανο πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, να γίνει κακούργηµα. Το ζητήσαµε πολλές φορές. Φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Καταθέσαµε την τροπολογία -την έχω εδώ- για αυστηροποίηση
των µέτρων.
Ρωτήστε εκατό Έλληνες, χίλιους, ένα εκατοµµύριο εάν συµφωνούν ότι η µολότοφ πρέπει να τιµωρείται ως κακούργηµα. Εάν
έχει ένα πιστόλι ένας πολίτης, για να το έχει εδώ, και πάει να πυροβολήσει είναι κακούργηµα. Αυτός που έχει τη µολότοφ και την
πετάει τιµωρείται µε πληµµέληµα. Δεν είναι δυνατόν! Μπορεί να
κάνει και το άλλο, να την παραδώσει και να µην τιµωρηθεί καθόλου. Αυτό είναι το πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας. Είστε µακριά από την ελληνική κοινωνία, κύριοι. Το λέω και διατρανώνω
τη φωνή µου µαζί µε τους υπόλοιπους που συµφωνούν απόλυτα
µε αυτά που λέµε. Είστε µακριά από την κοινωνία. Δυστυχώς, µαλώνετε για τα µικρά και αφήνετε τα µεγάλα.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε, λοιπόν, στο τι ισχύει στις άλλες χώρες. Να δούµε στους
αριστερούς φίλους µας, στην Αριστερά, ψευτοαριστερά -δεν
ξέρω-, τι ισχύει σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία του 2019, απαγορεύεται να κρύβουν τα πρόσωπα οι διαδηλωτές και στην Ελλάδα,
φίλες και φίλοι, δεν κρύβουν πρόσωπο, φοράνε κράνη και κρατάνε µαγκούρες και κρατάνε και µια-δυο µολότοφ. Απαγορεύεται
διά νόµου αυξηµένες εξουσίες σε αστυνοµία να συλλαµβάνει ταραξίες, ό,τι ώρα θέλει συλλαµβάνει τους ταραξίες. Ευρώπη δεν
είναι η Γαλλία; Τοπικές αρχές, όχι η κυβέρνηση, η αστυνοµία ή ο
εισαγγελέας, µπορούν να απαγορεύουν όποια διαδήλωση, όποτε
θέλουν και όταν θέλουν.
Πάµε στην Ισπανία του 2014: Βαριά πρόστιµα σε όσους φωτογραφίζουν ή ηχογραφούν αστυνοµικούς εν ώρα υπηρεσίας.
Εδώ τι κάνει ο µπαχαλάκιας; Φοράει την κουκούλα, πάει µε την
κάµερα στον αστυνοµικό «θα σε κάνω, θα σε ράνω» και όταν αντιδράσει ο αστυνοµικός τραβάµε.
Πάµε στη Γερµανία: Επιτρέπονται οι διαµαρτυρίες σε κλειστούς χώρους, σε ανοικτό χώρο µε σαρανταοκτάωρη προειδοποίηση. Απαγόρευση ή διάλυση αν υπάρξει απειλή για τη
δηµόσια ασφάλεια. Κάψιµο της σηµαίας; Τρία χρόνια κάθειρξη.
Στην Ελλάδα «ένα πανί» έλεγε ο κύριος αυτός, που επαναλαµβάνω, του έδωσε η Νέα Δηµοκρατία δέκα ασθενοφόρα. Δέκα
ασθενοφόρα πήρε διαφήµιση από το κονδύλια των 20 εκατοµµυρίων ο κύριος «µια σηµαία είναι, δεν πειράζει, ας την κάψουµε».
Θα µου πείτε και στη Νέα Δηµοκρατία έχετε πολιτικούς, οι
οποίοι έλεγαν το ίδιο πράγµα στο περιστύλιο. Κύριε συνάδελφε,
για εσάς το λέω που βλέπετε, έχετε συναδέλφους σας µε τέτοιες
απόψεις, «δεν πειράζει, µια σηµαία, ένα πανί που οποιοσδήποτε
έχει δικαίωµα να την καίει». Και τώρα είναι και Υφυπουργός! Αυτά
είναι απίστευτα!
Πάµε στο Βέλγιο: Απαγόρευση διαδηλώσεων γύρω από το βασιλικό παλάτι, τη βουλή και το κοινοβούλιο. Έγγραφη αίτηση
δέκα µέρες πριν! Και εδώ µαλώνουµε για το αν πρέπει να ενηµερώσουµε είκοσι τέσσερις ώρες πριν, δυο µέρες πριν για το αν
πρέπει να γίνονται διαδηλώσεις, αν πρέπει να γίνονται διαµαρτυρίες, τι πρέπει να κουβαλάνε. Χρειάζεται λογική. Το λέω στην
Αριστερά που η λογική εκεί ξεχειλίζει, γιατί είναι πολύ δηµοκράτες και προοδευτικοί. Πού είναι η λογική σας; Ευρωπαϊκό κόµµα
δεν είστε; Λέµε τι λένε και τι κάνουν οι Ευρωπαίοι.
Θα ήθελα ο κύριος Πρωθυπουργός, αν µπορεί, να µου απαντήσει σε λίγο, γιατί θέλω να του θέσω δυο, τρία ερωτήµατα.
Πάµε στη συνταγµατικότητα. Ποια συνταγµατικότητα; Το είπα
και χθες. Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί. Μιλούσε ο κ. Ραγκούσης για συνταγµατικότητα, που έκανε τον νόµο
για την ιθαγένεια ο οποίος ήταν αντισυνταγµατικός. Μιλούσε για
συνταγµατικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ χθες και σήµερα ,όπου ο νόµος Κατρούγκαλου, που κατέσφαξε τους Έλληνες συνταξιούχους, ήταν
αντισυνταγµατικός. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για αντισυνταγµατικότητα,
όταν ο διαγωνισµός για τα κανάλια ήταν αντισυνταγµατικός. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για αντισυνταγµατικότητα και προάσπιση του Συντάγµατος, όταν πήγε και υπέγραψε για εθνικό θέµα στις Πρέσπες
χωρίς να ρωτήσει κανέναν, τον ελληνικό λαό, χωρίς να ενηµερώσει
κανένα κόµµα. Υπέγραψε την προδοτική Συµφωνία των Πρεσπών!
Πείτε µου εσείς ποια συνταγµατικότητα! Πόσο συνταγµατικό είναι
να µιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για βία των αστυνοµικών, όταν στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία σε εξάχρονα παιδάκια ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε εντολή στην Αστυνοµία να τα δέρνει και να τους ρίχνει δακρυγόνα;
Αυτά είναι τα τραγελαφικά που ενοχλούν. Με ενοχλεί πάρα
πολύ πόσο συνταγµατικό είναι το συριζαϊκό ξύλο. Πόσο συνταγµατικό είναι το συριζαϊκό γκλοπ. Πολύ! Αρκεί να είναι προοδευτικό, κατά την άποψη του κ. Τσίπρα, αρκεί να είναι δηµοκρατικό.
Έχω κουραστεί να ακούω τις λέξεις «δηµοκρατία» -επαναλαµβάνω- και «πρόοδο».
Θα τους πω κάτι που είναι από τη φύση, γιατί µου φαίνεται ότι
σκέφτονται παρά φύση. Πρόοδος χωρίς συντήρηση δεν υπάρχει
πουθενά στη φύση. Αν αυτοί νοµίζουν ότι υπάρχει µόνο η πρόοδος χωρίς τη συντήρηση, κάνουν λάθος. Αν νοµίζουν ότι συντηρητικοί είναι αυτοί που θέλουν να επιβάλλουν την ασφάλεια
για τον πολίτη, τον νόµο και την τάξη, να κοιµάται ο Έλληνας
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ήσυχος τα βράδια, να µη φοβάται ο µαγαζάτορας να πάει στη
Σταδίου να ανοίξει το µαγαζί του, να µη φοβάται ο φοιτητής να
πάει στη σχολή του, κάνουν λάθος. Όσο προοδευτικοί, δηµοκρατικοί είναι αυτοί, άλλο τόσο είναι και το άλλο, που λένε, είναι
άτοπο.
Επαναλαµβάνω, νόµος και τάξη. Ποιος φοβάται τον νόµο και
την τάξη; Ποιος µπορεί να φοβηθεί την ευνοµία και την ευταξία
στην Ελλάδα; Ο εγκληµατίας, ο παράνοµος και ο κακούργος.
Άρα γιατί να φοβηθούµε την όποια επιβολή νοµοθεσίας µε βάση
την αρχή του συνέρχεσθαι και το δικαίωµα στη διαδήλωση. Δεν
απαγορεύει ο νόµος τις διαδηλώσεις, το έχω πει χίλιες φορές.
Δεν υπάρχει απαγόρευση του νόµου που να λέει «δεν θα διαδηλώνετε». Όµως, λέει το εξής: Ότι πρέπει να υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Επαναλαµβάνω ότι στη δηµοκρατία δεν υπάρχει
µόνο η συλλογική ευθύνη, υπάρχει και η ατοµική ευθύνη. Αυτό
έγινε µε τον κορωνοϊό όπου ο καθένας είχε την ατοµική ευθύνη
να προστατεύσει τον διπλανό του, τον απέναντί του, τη γυναίκα
του, τα παιδιά του. Το ίδιο και στις διαδηλώσεις υπάρχει ατοµική
ευθύνη.
Επαναλαµβάνω προς την Κυβέρνηση: Αλλάξτε τον νόµο. Σας
καταθέσαµε τροπολογία. Η µολότοφ είναι δολοφονικό όργανο
και πρέπει να τιµωρείται. Καταλάβετέ το!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Μα, είναι
κακούργηµα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Όχι, δεν είναι! Ψάξτε τη νοµοθεσία, κάνετε λάθος, κύριε συνάδελφε. Δεν είναι κακούργηµα. Μόνο αν χρησιµοποιηθεί. Αν την
κουβαλάω και την παραδώσω πριν πάω σε συλλαλητήριο, την έχω
στη τσέπη µου…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Τώρα το ψηφίσαµε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Κοιτάξτε, µην κοροϊδεύουµε τους εαυτούς µας, οι συριζαίοι αλλά
και εσείς κάνετε τα ίδια, και στις Πρέσπες και µε τις µολότοφ. Σας
λέω ότι κάνετε κακούργηµα. Δεν σας λέω κάτι άλλο.
Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρωθυπουργέ, η ελευθερία
θέλει αρετή και τόλµη. Εδώ είστε λίγο άτολµοι, γιατί φοβάστε
την Αριστερά. Φοβάστε τους αριστερούς. Δυστυχώς!
Το άρθρο 13, είναι το άρθρο του νοµοσχεδίου που λέτε, κύριε
Λιβανέ. Είναι πληµµέληµα. Το λέει µέσα. Πληµµέληµα! Αν συλληφθείς στα επεισόδια στη διαδήλωση, είναι πληµµέληµα στο νοµοσχέδιο που φέρατε σήµερα. Είναι πληµµέληµα, σας λέω, δεν
το καταλαβαίνετε; Ακόµη και αν γίνουν αύριο το πρωί επεισόδια
και µπουν κάποιοι παρακρατικοί που δεν συνελήφθησαν ποτέ, –
πενήντα χρόνια ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δηµοκρατία, οι παρακρατικοί δίπλα στους αστυνοµικούς µε τα κράνη και τα ρόπαλα και
ξέρουµε ποιοι είναι οι παρακρατικοί, λέτε ότι είναι κάτω από κράνος οι γνωστοί-άγνωστοι, αυτοί οι παρακρατικοί που είναι παρακρατικοί του κράτους- αν τους συλλάβεις αυτούς, είναι
πληµµέληµα. Πληµµέληµα, το καταλαβαίνετε; Πώς να έχεις την
αποτροπή; Ο νοµοθέτης δεν επιβάλλει κύρωση µόνο και µόνο για
να βάλει φυλακή κάποιον, αλλά για να αποτρέψει και τους υπόλοιπους να επαναλάβουν το αδίκηµα. Γι’ αυτό ο νοµοθέτης νοµοθετεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Άλλως, θα βάζαµε αγχόνες
και τελείωσε το παραµύθι. Όχι. Αυστηροποίηση των ποινών.
Κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί βγάλατε σήµερα ΚΥΑ –την έχω
µπροστά µου, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως- και παρατείνετε τα
περιοριστικά µέτρα σε ιερούς ναούς έως τις 21 Αυγούστου; Δεκαπενταύγουστος έρχεται, κύριε Πρωθυπουργέ, πηγαίνετε στην
Τήνο κάθε Δεκαπενταύγουστο απ’ ό,τι ξέρω. Γιατί στους ιερούς
ναούς µέχρι τις 21 Αυγούστου πρέπει να ισχύει αυτή η ιστορία
των συναθροίσεων, αλλά όταν ήταν έξω από τη Βουλή εκείνος ο
αλήτης, µε κεφαλαία γράµµατα, και έλεγε να σε απελάσουν,
Πρωθυπουργέ εσένα και τους πολιτικούς εδώ µέσα, ο Κωνσταντίνου και οι υπόλοιποι, ο πρόεδρος των Πακιστανών, δεν συνελήφθη κανένας; Στις εκκλησίες, όµως, είχαµε συλλήψεις, είχαµε
καταδίκη ιερέως, είχαµε τον µητροπολίτη υπόδικο στην Κέρκυρα.
Γιατί παρατείνετε πάλι τα µέτρα µόνο στις εκκλησίες; Διότι µη
µου πείτε ότι είναι για όλα τα δόγµατα. Τα τζαµιά στη Θράκη λειτουργούσαν και µε κορωνοϊό, κύριε Πρωθυπουργέ. Δυστυχώς,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λειτουργούσαν. Δεν υπήρχε έλεγχος. Και µάλιστα, λίγο πριν το
Ραµαζάνι, ανεστάλησαν ολοκληρωτικά τα µέτρα.
Τα λέω για να καταλάβετε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι θα είστε
ακριβοδίκαιοι. Η Νέα Δηµοκρατία, αν θέλει να κυβερνήσει κι άλλα
χρόνια και να αφήσει έργο πίσω της, πρέπει να είναι ακριβοδίκαιη
µε τους Έλληνες. Δεν µπορεί να συµπεριφέρεται ρατσιστικά
στους Έλληνες. Είναι ρατσισµός έναντι των Ελλήνων.
Η Μεγαλόχαρη, βρε παιδιά, Δεκαπενταύγουστος είναι, η Παναγιά µας! Γιατί να ισχύουν τα µέτρα εκεί; Ολόκληρη ΚΥΑ. Δεν
το καταλαβαίνω!
Πάµε και στα πιο σοβαρά τώρα. Γιατί για εµένα αυτό που έγινε
το Πάσχα, κύριε Πρωθυπουργέ, ήταν πολύ σοβαρό. Κλείσατε
όλες τις εκκλησίες, κλείσατε τα µοναστήρια, τα κλείσατε όλα. Τα
τζαµιά, όµως, µόλις τελείωσε το Πάσχα και άνοιξε το Ραµαζάνι,
λειτούργησαν κανονικά. Στη Θράκη λειτουργούσαν κανονικά και
δεν είχαν κλείσει ποτέ. Δεν υπήρξε ούτε µια σύλληψη παρανόµου
που να είχε ανοίξει το τζαµί.
Ακούστε, κύριε Πρωθυπουργέ, τα πράγµατα στα ελληνοτουρκικά δεν πάνε καλά. Και ευκαιρίας δοθείσης, θα ήθελα να µου
πείτε ειλικρινά για τη νέα πρόκληση των Τούρκων χθες και σήµερα, που είναι η εξής: Θέλουν διάλογο για τουρκική µειονότητα
στη Θράκη. Εµείς ξέρουµε ότι στη Θράκη υπάρχουν τα αδέλφια
µας οι µουσουλµάνοι, οι οποίοι είναι µουσουλµάνοι στο θρήσκευµα, γιατί η Συνθήκη της Λωζάνης οµιλεί γι’ αυτό. Κάποια
στιγµή πρέπει να σταµατήσει η Τουρκία να συµπεριφέρεται αλά
κάρτ στη Συνθήκη της Λωζάνης. Την παραβιάζει κατάφωρα συνεχώς. Δεν απαντάται, όµως, από το ελληνικό πολιτικό σύστηµα
στην κόκκινη γραµµή. Δεν µε ενδιαφέρουν οι διαδηλώσεις και οι
διαµαρτυρίες, µε ενδιαφέρει αυτό, τα ελληνοτουρκικά, γιατί εκεί
υπάρχει θέµα.
Να σας πω τι κακό µάς έκαναν οι φίλοι µας οι Αµερικανοί σήµερα, αν και βέβαια τα µέσα που ελέγχετε, κύριε Πρωθυπουργέ,
ως παράταξη, δεν τα λένε αυτά. Σήµερα οι Υπουργοί των Ηνωµένων Πολιτειών αρνήθηκαν να δουν τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Αρνήθηκαν, όπως το ακούτε, κύριε Χρυσοχοΐδη. Αρνήθηκαν να δουν
τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Γιατί, ενώ υπήρχε προγραµµατισµένη σύσκεψη και συνάντηση; Κάτι δεν πάει καλό µε τον σύµµαχό µας
που λέγεται Αµερική. Δεν θέλω ούτε να κλιµακώσω ούτε να πω
πράγµατα που δεν ισχύουν. Βγαίνει, όµως, η Ευρωπαϊκή Ένωση,
της οποίας είστε φίλος και οπαδός και καλά κάνετε –εγώ δεν
είµαι φίλος αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν µπορεί να είµαιµε διαφορετική οικονοµική πολιτική, χωρίς στρατό, µε διαφορετικά κοινωνικά πρότυπα- φίλος αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλω την Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, των εθνών και των κρατών, αλλά µε πραγµατικά ενωµένη Ευρώπη.
Βγαίνει ο κ. Μπορέλ, κύριε Πρωθυπουργέ, και λέει στην Τουρκία ότι πρέπει η Ελλάς και η Τουρκία να κάνουν συνεκµετάλλευση των πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη Μεσόγειο.
Δεν είδα από το Υπουργείο Εξωτερικών µια αντίδραση. Ποιος
είναι ο Μπορέλ, ο οποίος ως Επίτροπος Ενέργειας τα λέει στον
Τσαβούσογλου µπροστά;
Και βγαίνει ο Τσαβούσογλου, κύριε Πρωθυπουργέ, και σας εκθέτει κι εσάς, δυστυχώς. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ισχύει, αλλά
ο Τσαβούσογλου είπε ότι γι’ αυτό τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργός
της χώρας, ο Μητσοτάκης, στον Ερντογάν. Δεν τον πιστεύω,
τους Τούρκους έτσι κι αλλιώς εγώ δεν τους πιστεύω. Πολλές
φορές λένε πολλά περισσότερα, γιατί πολύ απλά θέλουν να κλιµακώσουν.
Όµως, περιµένω από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να µου πει τι
θα κάνει η ελληνική Κυβέρνηση για την Αγία Σοφία. Γιατί για µας,
κύριε Πρωθυπουργέ, είναι το σύµβολο της Ορθοδοξίας. Εσείς
µπορεί να κλείνετε εκκλησίες, γιατί υπάρχει ο κορωνοϊός, αλλά
εµείς θέλουµε να ανοίγουµε εκκλησίες και η Αγία Σοφία να παραµείνει εκκλησία. Να µείνει εκκλησία, αυτό θέλουµε. Είναι σύµβολο της Ορθοδοξίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Γιατί; Διότι θα υπάρξουν και τα αντίµετρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Μα, είναι
µουσείο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Για µας είναι εκκλησία Ορθόδοξη.
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Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, θα σας το πω µε πολύ απλά ελληνικά. Αν σκεφτόταν µε τη λογική τη δική σας –ποιος είναι Θεσσαλός εδώ µέσα; Ο Μάξιµος Χαρακόπουλος, η Θεσσαλία δεν θα
είχε απελευθερωθεί ούτε η Μακεδονία ούτε η Ήπειρος. Κάποια
πράγµατα, όπως τα σύµβολα της Αγίας Σοφίας, επειδή το τουρκικό φασιστικό κράτος την έκανε τζαµί ή, αν θέλετε, την έκαναν
µουσείο, δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ως εκκλησία έγινε, εκκλησία πρέπει να είναι. Αυτός είναι ο στόχος µας, για να πάρουµε
το λιγότερο, επιτέλους. Αυτό σας λέω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αν πας να συζητήσεις κάτι, δεν πας µε τη λογική ότι είναι µουσείο, πας µε τη λογική ότι παραβιάστηκε η θρησκευτική ελευθερία και έγινε µουσείο από εκκλησία. Το καταλάβαµε; Απλά όταν
διαπραγµατεύεσαι, θέτεις δέκα για να πάρεις τα τρία –δεν γίνεται
αλλιώς- για να µην πάρεις άλλα τρία στο τέλος.
Ίµβρος, Τένεδος. Τι θέτει η Συνθήκη της Λωζάνης; Αποζηµιώσεις Ελλήνων και επανορθώσεις που αφορούν όχι µόνο τη Γερµανία αλλά την Τουρκία, τα ζητάς. Γιατί θα σου ζητήσουν
Δωδεκάνησα, Κρήτη κ.λπ.. Άρα κι εσύ βάλε στο τραπέζι άλλα
δέκα. Αυτό σας λέω. Αν δεν καταλαβαίνετε, δεν φταίω εγώ, παιδιά. Ειλικρινά, δεν φταίω εγώ, δεν είναι δική µου υπαιτιότητα. Η
Αγία Σοφία είναι σύµβολο Ορθοδοξίας. Καταλάβετέ το. Και δεν
το ακυρώνουµε αυτό. Αν είναι µουσείο, το αποφάσισε ο Κεµάλ
Ατατούρκ και όχι η ελευθερία, η δηµοκρατία και η Ορθοδοξία.
Το αποφάσισε ο Ατατούρκ. Το καταλάβατε; Αν συµφωνείτε µε
τον Ατατούρκ, δικαίωµά σας. Εγώ δεν συµφωνώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Φέρατε προτάσεις. Η Τουρκία πιέζει –κακώς το δεχόµαστε- να
ανοίξουµε τζαµί στον Βοτανικό. Ακυρώστε το. Μην το ανοίγετε.
Τον Σεπτέµβριο ανοίγει το τζαµί. Μην το ανοίγετε. Η κ. Κεραµέως, άνοιξε δύο τζαµιά πριν µερικούς µήνες σε Ρόδο και Κω,
αντί να περιµένετε και µετά να διαπραγµατευθείτε, για να δώσετε
και να πάρετε. Εσείς τα δίνετε και ό,τι πάρετε.
Αυτό σας λέω. Δεν σας λέω να πάµε να πάρουµε την Πόλη
σώνει και καλά όλοι µαζί. Αυτό δεν σηµαίνει ότι µέσα στο µυαλό
κάποιου Έλληνα µπορείς να του στερείς τη δυνατότητα να σκέφτεται το «πάλι µε χρόνια µε καιρούς, πάλι δικά µας θα ‘ναι»,
γιατί είναι µύθος και θρύλος και παράδοση. Άλλο το ένα, άλλο
το άλλο. Σας λέω επιχειρήµατα.
Τόσον καιρό λέω στην Κυβέρνηση, κλείστε τα σύνορα στους
Κήπους. Κλείστε τα ρηµάδια! Μπαινοβγαίνουν οι Τούρκοι µε τα
εµπορεύµατά τους. Η Ελλάδα δίνει 2 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως σε τουρκικά προϊόντα εισαγόµενα. Υπάρχουν σκέψεις, προτάσεις, για να µπορούµε να πιέσουµε τον τουρκικό σωβινισµό.
Έχουµε ένα κράτος σωβινιστικό, ναζιστικό και αυταρχικό που λέγεται Τουρκία. Έχουµε έναν κακό γείτονα. Όσο ευγενής είναι
στην προσωπική του ζωή ο Πρωθυπουργός, άλλο τόσο ευγενική
είναι και η Ελλάδα απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας.
Και δεν είναι προκλητικότητα, είναι διεκδικητικότητα. Το είπε
πολύ καλά ο Ανδρέας ο Λοβέρδος –τον άκουσα µε τα αφτιά µου«δεν θα µιλάµε πλέον για προκλητικότητα, θα µιλάµε για διεκδικητικότητα της Τουρκίας». Είναι λάθος να µιλάµε για προκλητικότητα. Διεκδίκηση κάνει και το λέω µε πολλή συµπάθεια.
Πάµε και στα σοβαρά τώρα. Σηµερινή απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη «VOLKSWAGEN». Φωνάζαµε, κύριε Πρωθυπουργέ, από την αρχή στον κ. Γεωργιάδη,
κάντε ό,τι έκανε η Αµερική να πάρουµε λεφτά πίσω ως πρόστιµο
από τη «VOLKSWAGEN». Δεν το κάνατε ποτέ. Σήµερα βγήκε η
απόφαση και λέει ότι µπορεί οποιοσδήποτε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να µηνύσει τη «VOLKSWAGEN».
Ακούστε τώρα, για να δείτε γιατί το λέω αυτό. Μας δίνει το δικαίωµα να πάρει η Ελλάδα 100-200 εκατοµµύρια –µπορούµε να
τα πάρουµε- και δεν κάνει κανένας τίποτα. Αφήνουµε πάλι τους
ιδιώτες. Γιατί το λέω αυτό; Διότι, κύριε Πρωθυπουργέ, µόλις η
Τουρκία έµαθε ότι θα κάνει επένδυση η «VOLKSWAGEN» στη
Σµύρνη, διέταξε ο Ερντογάν έλεγχο στη «VOLKSWAGEN», για
να πιέσει και να πάρει αποζηµιώσεις. Αυτό σηµαίνει διεκδικώ δυο,
τρία για να πάρω το ένα που δικαιούµαι. Αλλιώς, δεν πρόκειται
να πάρουµε τίποτα.
Και βέβαια, θλίβοµαι όταν ακούω, φίλες και φίλοι, συµβούλους
του Υπουργείου Εξωτερικών να λένε ότι η Κύπρος κείται µακράν,
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ότι η Κύπρος είναι µακριά, το Καστελλόριζο είναι µακριά, ότι είναι
πολύ µακριά το Καστελλόριζο από την Ελλάδα, ότι δεν έχει ΑΟΖ
κ.λπ.. Λέω, λοιπόν, το εξής: Άκουσα τη δήλωση του Ακάρ. Έλληνες πανεπιστηµιακοί –να µου πείτε αν συµφωνείτε, κύριε Πρωθυπουργέ- πολιτικοί και απόστρατοι έχουν αρχίσει να κάνουν
εκτιµήσεις προς την κατεύθυνση των δικών µας δικαίων.
Θα µου πείτε «ποιοι είναι αυτοί;». Θα σας πω εγώ έναν. Το διαβάζω: Η Τουρκία ποσοτικά είναι η µόνη χώρα διάδοχος της οθωµανικής αυτοκρατορίας, γιατί όλοι εµείς είµαστε παιδιά των
Οθωµανών είτε µας αρέσει είτε δεν µας αρέσει. Τουλάχιστον
ιστορικά.
Τον έχετε εδώ Βουλευτή σας. Είναι ένας περίεργος διεθνολόγος, γραφικός τύπος, ο οποίος τα έλεγε αυτά στο πανεπιστήµιο
που δίδασκε. Παιδιά των Οθωµανών είστε, κύριοι. Τα λέει. Στα
έδρανα κάθεται δίπλα σας. Παιδιά των Οθωµανών! Δηλαδή είµαστε γενίτσαροι: Αυτός ο κύριος διδάσκει τα παιδιά µας στο πανεπιστήµιο. Και δεν ξέρω γιατί η Νέα Δηµοκρατία τον έχει στα
«όπα, όπα» τον κύριο αυτόν. Ο κ. Καιρίδης. Μορφή µεγάλη! Εδώ.
Να τον έχετε, να τον χαίρεστε.
Και βέβαια θα πω στον κ. Λιβανό ως ιστορικός το εξής: Το 350
π.Χ. ξέρετε τι έγινε; Δεν ξέρετε φαντάζοµαι. Δεν είστε ιστορικός.
Άλλη είναι η δουλειά σας. Ξέρει ο από πάνω. Ο Κίµων ο Αθηναίος, πήρε διακόσιες τριήρεις και πήγε στην Κύπρο και την απελευθέρωσε, γιατί οι Πέρσες που ήταν τεράστια αυτοκρατορία
την απειλούσαν και πάλι. Χαµογελούν κάποιοι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ο «από πάνω» είναι ο κ. Τασούλας, ο οποίος είναι πολύ καλός
γνώστης και της ιστορίας και της ελληνικής γλώσσας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και παρακαλεί να
συντοµεύετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Μόνο σε εµένα το κάνετε, όµως, αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ναι, µόνο σε εσάς.
Κατά σύµπτωση µιλήσατε και εχθές και σήµερα. Μόνο εσείς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Εσείς αλλάξατε τον Κανονισµό εχθές. Εµείς δεν συµφωνήσαµε σε
αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ελάτε, ελάτε. Μην τα
χαλάσουµε τώρα. Μόνος σας είπατε ότι συντοµεύετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Αφήστε να κάνουµε και µαθήµατα ιστορίας. Βοηθάνε στην πολιτική.
Λέω, λοιπόν, ότι πήρε διακόσιες τριήρεις, πήγε στην Κύπρο και
την απελευθέρωσε, τότε που η Κύπρος ήταν όντως µακριά, που
πήγαιναν µε κουπί. Τριήρεις και λίγο αέρας. Σήµερα να έχετε Ροζάκη, να έχετε συµβούλους -τον κ. Ντόκο ο Πρωθυπουργός µας, οι οποίοι λένε περίπου τα ίδια πράγµατα, κάτι δεν πάει καλά.
Αυτές είναι οι ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν. Οι πολιτικοί πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Ποιο είναι το καθήκον τους; Σύµβουλοι οι οποίοι έχουν άλλη άποψη από τη δική µας, πρέπει να
αποµακρύνονται. Και αν θέλει ο Πρωθυπουργός µας να κάνει
δουλειά, αυτούς τους συµβούλους να τους αποµακρύνει, γιατί
είναι κακοί συµβουλάτορες.
Και για εµάς -θα το πω ευθέως, επειδή πλησιάζουν και οι
µέρες- η Ελλάδα του 2020 δεν είναι η Ελλάδα του Ιουλίου του
1974, κύριε Πρωθυπουργέ. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, έχει ισχυρή
Κυβέρνηση εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτών, έχει µία Αντιπολίτευση που θέλει να βοηθήσει. Τον Ιούλιο του 1974 δεν είχαµε κυβέρνηση. Είχαµε µια άλλη κυβέρνηση, µια χούντα η οποία
παρέδωσε την Κύπρο. Μην κάνουµε το ίδιο λάθος στα ελληνοτουρκικά, γιατί θα κλαίµε όλοι µαζί.
Κλείνοντας -λείπει ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνήθως- να πω ότι σήµερα
στην ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου είχαµε µία συζήτηση για
την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Προς τιµήν τους οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ήταν εκεί και µίλησαν. Από
τον ΣΥΡΙΖΑ δεν µίλησε κανένας. Ούτε ένας. Για την κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ρωτώ: Γιατί;
Κύριε Πρωθυπουργέ, στην οικονοµία πάρτε µέτρα όπως πήρε
η Βρετανία. Τι έκανε η Βρετανία, κύριε Γεραπετρίτη, σήµερα; Τι
ανακοίνωσε; Να σας πω εγώ: Στα τάρταρα ο ΦΠΑ, µε υποχρέωση
των καταστηµάτων και των ανθρώπων να ψωνίζουν µε έκπτωση
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κουπονιών 50%, για να πηγαίνουν στην εστίαση -καφέ, µαγειρείαµε εντολή της βρετανικής κυβέρνησης, µπόνους και διατήρηση
θέσεων εργασίας, δύο δισεκατοµµύρια θέσεις εργασίας, 50% έκπτωση σε τουρίστες για γεύµατα και τον Αύγουστο.
Υπάρχουν λύσεις και προτάσεις. Δεν τις κάνετε εσείς στη Νέα
Δηµοκρατία. Φειδωλοί είστε. Αν το κάνατε αυτό, θα είχαµε πολλαπλά οφέλη. Αντιγράψτε τη βρετανική επιλογή: µείωση του ΦΠΑ
στην εστίαση από 20% στο 5%. Στο 5%, κύριε Πρωθυπουργέ, το
πήγαν στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί όµως; Μειώνεις τις τιµές των
προϊόντων, µειώνεις τις τιµές των αγαθών, δίνεις κίνητρα στον τουρισµό, επανεκκινείς την αγορά και την παραγωγική διαδικασία για
να αναπτύξουν και να παράγουν προϊόντα οι παραγωγοί.
Κλείνω µε τη Βενετία. Άλλη µία πρόταση. Η Βενετία των δέκα
εκατοµµυρίων, κύριε Πρωθυπουργέ, είχε µία τουριστική υποδοµή: γόνδολες και τουρισµός. Βλέποντας την κρίση που
υπήρξε, αποφάσισε η περιφερειακή κυβέρνηση της Βενετίας, ο
περιφερειάρχης να κάνει δύο πράγµατα. Πρώτον, να δώσει στην
ιδιωτική παιδεία κίνητρα για να κάνουν σχολές για το περιβάλλον
και την τεχνολογία, για να έχουν νέους φοιτητές και νέα εισοδήµατα. Δεύτερον, ακούστε γιατί είναι πολύ σηµαντικό, τα εγκαταλελειµµένα κτήρια σε κέντρα περιβαλλοντολογικών ερευνών τα
έκανε για έρευνα, για την τεχνολογία. Κάντε κάτι. Διαχειρίζεστε
την οικονοµική πολιτική απλώς διαχειριστικά και όχι αναπτυξιακά.
Κάντε κάτι, σας λέω. Υπάρχουν παραδείγµατα, υπάρχουν λύσεις.
Το θέµα είναι -και κάνω µία έκκληση για να κλείσω- το εξής:
Κύριε Πρωθυπουργέ, µην έχετε αριστεροφοβική διάθεση. Θα
σας το πω ευθέως: Αν ήταν καλή η Αριστερά, η ψευτοαριστερά,
θα παρέµενε και στην κυβέρνηση. Αν µάθετε να κυβερνάτε ελληνικά, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ελληνικά, µε αποφάσεις ελληνικές για τα εθνικά θέµατα, για τον Έλληνα αγρότη, τον
κτηνοτρόφο και τον αλιέα, θα έχετε όλο τον ελληνικό λαό δίπλα
σας. Δυστυχώς όµως δεν το πράττετε. Ελπίζω να το κάνετε κάποια στιγµή. Και όχι συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο, γιατί το Αιγαίο
είναι ελληνική θάλασσα, ελληνικό πέλαγος, και δεν τη χαρίζουµε
σε κανέναν την Ελλάδα και κυρίως στον εχθρό την Τουρκία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Για τον Κίµωνα είπε
τον Αθηναίο!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Όνοµα δεν είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Είπατε για τον Κίµωνα
τον Αθηναίο.
Ο κ. Καιρίδης ζήτησε τον λόγο και οφείλουµε να του τον δώσουµε, για να εξηγήσει για το προσωπικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με συγχωρείτε, αλλά έχασα την οµιλία του φίλτατου Αρχηγού
του ΛΑΟΣ, αλλά, όπως µε πληροφόρησαν οι συνάδελφοί µου…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Έχεις χάσει επεισόδια. Δεν υπάρχει ΛΑΟΣ τώρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Της Ελληνικής Λύσης. Με συγχωρείτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Για να ξέρουµε τι λέµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Το ΛΑΟΣ θα πάει στον κ. Ραγκούση
στη συνέχεια. Ως Υπουργός του ΛΑΟΣ…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έτσι, αναπληρωτής.
Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε, για να είµαι σύντοµος και να
µην πελαγοδροµήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Επί του προσωπικού.
Συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Για εµένα οι αναφορές του κ. Βελόπουλου αποτελούν παράσηµο και τον ευχαριστώ γι’ αυτές. Μαθήµατα ιστορίας και εθνικής ευθύνης εγώ προσωπικά δεν δέχοµαι
από τους εµπόρους και το τηλεµάρκετινγκ. Αλλού οι έµποροι των
εθνικών ευαισθησιών και αλλού αυτού του τύπου η λάσπη, η οποία
κοσµεί διάφορα έντυπα και η οποία έγινε ένα θέµα, απαντήθηκε
πριν από έναν χρόνο. Για τους δικούς του λόγους θέλει να το ξαναζεστάνει και να εµφανίζεται στο Κοινοβούλιο ως ο κήνσορας της
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περηφάνιας και της εθνικής ευθύνης. Εµείς τους δίνουµε τους
αγώνες µας και στο Κοινοβούλιο και στο εξωτερικό, εκεί που µετράει και όχι από το τηλεµάρκετινγκ των καναλιών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ελάτε, αλλά να το τελειώνουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Όχι, δεν θα το τελειώσουµε. Το χειρότερο από όλα είναι ότι χειροκρότησαν µερικοί. Ντρέποµαι γι’ αυτούς. Στη δουλειά µου; Εγώ
δουλεύω, κύριε Πρόεδρε, εργάζοµαι είτε του αρέσει του κ. Καιρίδη είτε όχι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Δεν έχει µάθει µάλλον
να δουλεύει. Και θα το πω ευθέως: ούτε στο ΛΑΟΣ ήταν ο κ. Ραγκούσης ούτε Πρόεδρος του ΛΑΟΣ είµαι εγώ. Ο άνθρωπος είναι
εκτός τόπου και χρόνου. Κατ’ αρχάς εγώ δεν αναφέρθηκα στο
όνοµά του. Εγώ είπα «ο κύριος». Από την άλλη να του πω και το
εξής για να το καταλάβει ξεκάθαρα: Για να πληρωνόταν στο πανεπιστήµιο, ο οµιλών πλήρωνε 477.000 ευρώ εφορία, δήλωσε 34
εκατοµµύρια ευρώ στην εφορία, για να µπορεί να µιλήσει στο πανεπιστήµιο και να λέει στα παιδιά ότι είµαστε απόγονοι των Τούρκων. Δικαίωµά του.
Θλίβοµαι, κύριε Πρωθυπουργέ, που κάποιοι χειροκρότησαν την
ώρα που ο κύριος αυτός αναφερόταν στη δουλειά µου. Στη δουλειά µου! Δεν κλέβω. Εκατοντάδες εργαζόµενοι τρώνε ψωµί. Αν ο
κύριος είναι δηµόσιος υπάλληλος, ας παραµείνει εκεί και αν δεν
του αρέσει ή δεν του αρέσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Να τελειώνει το παραµύθι «είµαστε ή
δεν είµαστε παιδιά των Τούρκων». Να τελειώνουµε µε τη λάσπη
αυτή, κύριε Βελόπουλε. Έχει απαντηθεί κατ’ επανάληψη αυτό.
Είναι ψέµα. Ουδέποτε ειπώθηκε. Σέβοµαι τους ιδιώτες, όπως σέβοµαι και τους δηµόσιους υπαλλήλους. Αρκετά µε τη λάσπη. Γυρίστε πίσω στη λάσπη. Εντάξει, κύριε Βελόπουλε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
…(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Δεν θα µετατρέψουµε
τη συζήτηση σε αντιδικία µεταξύ δύο προσώπων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Είστε απαράδεκτος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ναι, το βρήκαµε
τώρα! Εγώ είµαι ο απαράδεκτος! Έληξε το θέµα. Ακούστηκαν οι
απόψεις σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
…(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Βελόπουλε, δεν
θα µονοπωλήσετε τη συνεδρίαση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Με αποκάλεσε απατεώνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Όχι, δεν σας είπε απατεώνα. Είπε «τέλος η λάσπη». Τελειώσαµε, κύριε Βελόπουλε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τελειώσαµε. Μην κάνετε κατάχρηση των δικαιωµάτων σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Με αποκάλεσε απατεώνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Όχι. Υπάρχουν και
Πρακτικά. Τελειώσαµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Ακούτε τι λέτε; Με αποκάλεσε απατεώνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Δεν σας είπε απατεώνα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Τι λέτε, κύριε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Υπάρχουν και Πρακτικά, κύριε Βελόπουλε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Με είπε απατεώνα και δεν θα µιλήσω; Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ορίστε, τελειώστε.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Δεν θα ξαναέρθω στον κ. Καιρίδη. Όταν τον φτύνουν, νοµίζει ότι
βρέχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Εντάξει. Αυτό δεν
έχει σχέση µε τις φιλοδοξίες µας να εµφανίσουµε τη Βουλή σε
ποιοτική αναβάθµιση πάντως.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν επιχειρήσω να απαντήσω στις τοποθετήσεις των πολιτικών
Αρχηγών, επιτρέψτε µου πρώτα απ’ όλα να κάνω ένα σχόλιο,
απαντώντας σε µια αποστροφή της τοποθέτησης του κ. Βελόπουλου, σχετικά µε τα περιοριστικά µέτρα που αφορούν στον κορωνοϊό.
Κοιτάξτε να δείτε, η Κυβέρνηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και είναι ανά πάσα στιγµή έτοιµη είτε να λάβει πρόσθετα
µέτρα, εάν αυτό είναι απαραίτητο, είτε να χαλαρώσει µέτρα τα
οποία είχαν τεθεί σε εφαρµογή και τα οποία οι ειδικοί µας υποδεικνύουν ότι δεν είναι πια απαραίτητα.
Θέλω όµως, κύριε Πρόεδρε, να επισηµάνω το εξής: Σήµερα η
ανάγκη για εγρήγορση από όλους τους πολίτες, από όλους τους
επαγγελµατίες είναι µεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν από έναν
µήνα, για τον απλούστατο λόγο ότι πριν από έναν µήνα ουσιαστικά ο ιός δεν κυκλοφορούσε στη χώρα µας, αλλά τώρα γνωρίζουµε ότι από τη στιγµή που πήραµε τη συνειδητή απόφαση να
ανοίξουµε τα σύνορά µας και να υποδεχθούµε, µε αυστηρούς
όρους, τουριστικές ροές ότι θα υπάρχουν και κάποια εισερχόµενα κρούσµατα.
Κατά συνέπεια, για να µην έχουµε καινούργιες εστίες αναµετάδοσης και για να µπορέσουµε να περιορίσουµε αυτά τα εισαγόµενα κρούσµατα στο ελάχιστο, απαιτείται µε µεγαλύτερη
συνέπεια από ό,τι το κάναµε µέχρι σήµερα, να τηρούµε τα περιοριστικά µέτρα. Και εδώ έγκειται το οξύµωρο µιας κοινωνίας,
η οποία προφανώς είναι κουρασµένη µετά από µια συστράτευση
των πολιτών που έφερε αυτά τα αποτελέσµατα, αλλά τώρα που
καλούµαστε να εξακολουθούµε να παραµένουµε σε εγρήγορση,
παρατηρώ και εγώ και επισηµαίνω κάποια φαινόµενα χαλάρωσης, τα οποία θα πρέπει να µας προβληµατίζουν όλους.
Θέλω λοιπόν, και εδώ από το Κοινοβούλιο να πω ότι οι έλεγχοι,
εκεί που πρέπει να γίνονται έλεγχοι, θα συνεχίζονται και θα συνεχίζονται και ειδικά στο ζήτηµα των επαγγελµατιών του τουρισµού και της εστίασης, οι έλεγχοι αυτοί θα είναι αυστηροί και θα
είναι ακόµα πιο αυστηροί εκεί που αφορούν στην προστασία των
εργαζοµένων, στον τουρισµό και στην εστίαση, δηλαδή στην
υποχρεωτική χρήση µάσκας και στη συµµόρφωση µε τα ευρύτερα πρωτόκολλα τα οποία µας έχουν καθορίσει οι ειδικοί. Δεν
έχουµε κανένα δικαίωµα αυτή τη στιγµή να χαλαρώσουµε. Εξακολουθεί ο ιός να κινείται σε πολύ χαµηλά επίπεδα στη χώρα
µας, σε σχέση µε αυτό το οποίο συµβαίνει σε άλλες χώρες που
έχουν δει ένα δεύτερο κύµα αναζωπύρωσης. Οφείλουµε όµως
όλοι να είµαστε προσεκτικοί. Οι κανόνες -θα το ξαναπώ- ισχύουν
για όλους, θα γίνονται ακόµα πιο συστηµατικοί έλεγχοι και όπου
απαιτείται, θα επιβάλλονται και οι κυρώσεις τις οποίες ορίζει ο
νόµος, για να µπορέσουµε να κεφαλαιοποιήσουµε πλήρως αυτή
τη µεγάλη επιτυχία την οποία είχαµε στο πρώτο στάδιο αντιµετώπισης του ιού.
Έρχοµαι τώρα σε όσα άκουσα από τους πολιτικούς Αρχηγούς.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από τον κ. Τσίπρα. Είπατε, κύριε Τσίπρα, σε µια αποστροφή αρκετά ειρωνική, την οποία κάνατε αφορώντας το ξεκίνηµα των έργων στο Ελληνικό, ότι στο γκρέµισµα
είστε καλός και αυτό το ξέρετε ως µηχανικός. Είστε όντως καλός
στο γκρέµισµα, κύριε Τσίπρα, αλλά αυτό το γνωρίζετε ως τέως
Πρωθυπουργός, όχι ως µηχανικός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και εν πάση περιπτώσει, όταν µετά από µια πολύ µεγάλη καθυστέρηση πολλών ετών ένα έργο επιτέλους ξεκινάει και ξεκινάει
πραγµατικά µε τις κατεδαφίσεις οι οποίες είναι απαραίτητο να
γίνουν, τουλάχιστον οφείλετε να αναγνωρίζετε αυτή την πραγµατικότητα και να µη µας επαναφέρετε στη µνήµη µας τις περι-
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πτώσεις αντίστοιχων δικών σας εγκαινίων, όπου εγκαινιάζατε
έργα µε µουσαµάδες και ζωγραφισµένα εκδοτήρια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έρχοµαι τώρα σε ένα δεύτερο θέµα, στο οποίο οφείλω να τοποθετηθώ και εγώ, κύριε Τσίπρα, και αφορά το ζήτηµα της αποστροφής του λόγου σας στο οποίο µνηµονεύσατε τον Υπουργό
Επικρατείας, τον κ. Γεραπετρίτη.
Κοιτάξτε να δείτε, αφήσατε µια σαφέστατη υπόνοια στον λόγο
σας ότι το κείµενο στο οποίο αναφερθήκατε, το έγραψε ο κ. Γεραπετρίτης.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Όχι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Έχω εδώ αυτό ακριβώς το οποίο είπατε. Γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά ότι ο επιµελητής ενός έργου προφανώς και δεν φέρει καµµία συνολική ευθύνη ταύτισης µε τις απόψεις όσων συµµετέχουν
σε ένα τέτοιο συλλογικό έργο.
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, την επόµενη φορά, για ακόµα
µία φορά, όταν µιλάτε στη Βουλή και όταν καταθέτετε στα Πρακτικά στοιχεία, να είστε ακριβής και να καταθέτετε όλα τα κείµενα
και όχι µισά, και να µην επιχειρείτε να διαστρεβλώνετε την πραγµατικότητα και να δηµιουργείτε εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται σε αυτή. Το έχετε κάνει πολλές φορές στη Βουλή. Κάθε
φορά που έχετε καταθέσει κάτι στα Πρακτικά της Βουλής, αποδεικνύεται ότι µε κάποιον τρόπο παρουσιάζετε τη µισή αλήθεια,
όπως το κάνετε και σήµερα. Μια σύσταση ακόµα, την επόµενη
φορά να είστε πιο προσεκτικός ή τουλάχιστον ενηµερώστε τους
συνεργάτες σας, να διαβάζουν λίγο καλύτερα αυτά τα οποία σας
δίνουν να καταθέσετε στα Πρακτικά.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα του νοµοσχεδίου. Μας ασκήθηκε
µια κριτική από την Αντιπολίτευση -και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από
το ΚΙΝΑΛ- γιατί καταθέτουµε το νοµοσχέδιο αυτό τώρα. Υπήρξε
µια προσπάθεια σύνδεσης του χρόνου κατάθεσης του νοµοσχεδίου, µε κάποια επερχόµενη οικονοµική καταστροφή και ότι εµείς
θέλουµε να καταθέσουµε το νοµοσχέδιο αυτό και να το ψηφίσουµε τώρα, διότι ο σκοπός µας στο βάθος του µυαλού µας είναι
να συγκρατήσουµε το κύµα της κοινωνικής οργής, προφανώς
απαγορεύοντας διαδηλώσεις, οι οποίες µπορεί να γίνουν ως
αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης. Αν κατάλαβα καλά, αυτός
είναι ο συλλογισµός σας.
Το νοµοσχέδιο αυτό, λοιπόν, αποτελούσε σαφέστατη προεκλογική δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας. Το νοµοσχέδιο αυτό
τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση στις αρχές του έτους. Το νοµοσχέδιο αυτό δεν κατατέθηκε στη Βουλή µετά από συνειδητή απόφαση δικιά µου και µετά από αίτηµα το οποίο κατέθεσε το
Κοµµουνιστικό Κόµµα, διότι θεώρησε το Κοµµουνιστικό Κόµµα
ότι είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο το οποίο αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, να συζητηθεί
όταν η Βουλή θα έχει επιστρέψει σε ρυθµούς κανονικότητας,
όταν θα µπορούµε δηλαδή να συµµετέχουµε όλοι στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Και το αίτηµα αυτό του Κοµµουνιστικού Κόµµατος το έκανα δεκτό. Ήταν εύλογο και γι’ αυτό το νοµοσχέδιο
συζητείται τώρα. Εάν δεν είχε προκύψει η κρίση του κορωνοϊού,
το νοµοσχέδιο αυτό θα είχε ψηφιστεί τον Μάρτιο.
Τώρα ως προς τον πυρήνα του επιχειρήµατός σας ότι έρχεται
κάποια πρωτοφανής οικονοµική κρίση η οποία θα προκαλέσει
δυσαρέσκεια, η δυσαρέσκεια θα οδηγήσει σε αντιδράσεις και
εµείς µε κάποιον τρόπο θέλουµε αυτές να τις χαλιναγωγήσουµε,
να σας πω ότι έχετε επιχειρήσει πολλές φορές να παρουσιάσετε
την πραγµατικότητα πολύ πιο µαύρη από ό,τι είναι. Είδα και ένα
πολύ ωραίο διαφηµιστικό σας σποτ, το οποίο έλεγε ότι «ένας
χρόνος, όλα ανάποδα». Ίσως εσείς τα βλέπετε όλα ανάποδα,
γιατί δεν έχετε συνέλθει ακόµα από το επιχείρηµα σας ότι δεν
υπάρχει ούτε µία στο εκατοµµύριο να κερδίσουµε τις εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εν πάση περιπτώσει, η πραγµατικότητα είναι αυτή την οποία
βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Μια πρωτοφανής οικονοµική κρίση
για την οποία προφανώς και δεν ευθύνεται αυτή η Κυβέρνηση.
Άρα το να µιλάτε για ύφεση «Μητσοτάκη» είναι παντελώς ανακριβές. Μιλάµε για µια παγκόσµια ύφεση, µιλάµε για ύφεση κορωνοϊού. Δεν υπάρχει ύφεση «Μητσοτάκη», διότι µε την ίδια
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λογική όταν θα ανακάµψει η οικονοµία, γιατί θα ανακάµψει κάποια στιγµή νοµοτελειακά, θα µιλάτε και για ανάκαµψη «Μητσοτάκη», µετά την ύφεση «Μητσοτάκη». Για να δούµε, θα το
θυµηθείτε τότε, όταν θα ανακάµψει η οικονοµία;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τώρα, ως προς την ουσία όσων είπατε. Κάνατε πολλές αναφορές στο συνταγµατικό δικαίωµα ως προς το δικαίωµα της συνάθροισης. Εξακολουθείτε όµως επιµελώς να αποκρύπτετε ότι το
άρθρο 11 έχει δύο εδάφια, δύο παραγράφους και ότι στη δεύτερη παράγραφο µε ρητή σαφήνεια ορίζεται ότι πρέπει να υπάρχει εκτελεστικός νόµος του Συντάγµατος, ο οποίος να ορίζει το
πλαίσιο των περιορισµών στις δηµόσιες συναθροίσεις. Άρα το
ίδιο το Σύνταγµα δέχεται επί της αρχής ότι το δικαίωµα στη δηµόσια συνάθροιση υπόκειται σε περιορισµό και εναπόκειται στον
κοινό νοµοθέτη να προσδιορίσει το πλαίσιο αυτό. Στην ουσία
άλλα λέτε, διότι όταν λέτε ότι εµείς ερχόµαστε και καταστρατηγούµε το δικαίωµα στη συνάθροιση, δεν κάνουµε αυτό.
Εµείς ορίζουµε µε ποιον τρόπο µπορούν να γίνουν οι συναθροίσεις. Μπορούν να γίνουν µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µη θίγονται
τα δικαιώµατα των υπόλοιπων πολιτών. Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε, αυτό επιχειρούµε να κάνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να µου υποδείξετε -µπορεί να
σας τα πει και ο Τζανακόπουλος µετά αν θέλετε- µια χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία να µην υπάρχει κάποιο σχετικά
αντίστοιχο πλαίσιο όρων διεξαγωγής δηµόσιων συναθροίσεων.
Η Ελλάδα ήταν εξαίρεση και υπήρξε εξαίρεση και επί δικών σας
ηµερών γιατί δεν φέρατε εσείς καινούργιο πλαίσιο, είχατε µείνει
µε το πλαίσιο του ’71 και απαγορεύατε συναθροίσεις κατά το δοκούν µόνο όταν σας βόλευαν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς, λοιπόν, ερχόµαστε να εναρµονιστούµε µε τις επιταγές
του Συντάγµατος, αλλά ερχόµαστε να φέρουµε εις πέρας αυτή τη
δύσκολη άσκηση ισορροπίας µεταξύ δύο αντικρουόµενων δικαιωµάτων. Και αυτή η άσκηση δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη για
οποιονδήποτε δηµοκράτη πολιτικό ο οποίος αντιλαµβάνεται απόλυτα ότι πολλές φορές τα δικαιώµατα έρχονται σε σύγκρουση, και
ότι το ζήτηµα είναι το όριο το οποίο θέτουµε στα δικαιώµατα, έτσι
ώστε να µπορέσει η κοινωνία να λειτουργήσει µε την απαραίτητη
ισορροπία.
Αυτό κάνουµε και θεωρούµε ότι η πρωτοβουλία αυτή -πέραν
του ότι είναι κατά την άποψή µας ορθή, γι’ αυτό και την προτείνουµε προς νοµοθέτηση στην Βουλή- είναι µια πρωτοβουλία η
οποία, κύριε Τσίπρα, είναι και εναρµονισµένη µε το αίσθηµα των
καιρών και µε την επιθυµία των πολιτών, διότι πρόθεσή µας δεν
είναι να καταστρατηγήσουµε κανένα δικαίωµα.
Η πρόθεσή µας, όµως, είναι να έχουµε ένα λειτουργικό πλαίσιο, το οποίο θα µας επιτρέπει όπου κρίνεται να περιορίζουµε
διαδηλώσεις, έτσι όπως πρέπει να τις περιορίζουµε, για να µη
διαταράσσεται η ζωή της πόλης. Διότι η πραγµατικότητα για την
οποία σας µίλησε ο Υπουργός είναι διαφορετική, είναι ότι πενήντα άτοµα σήµερα κλείνουν την Αθήνα σχεδόν κάθε µέρα
όπως το επιθυµούν, και ναι να προσθέσουµε και την έννοια της
αστικής ευθύνης -προσοχή, όµως- ως προς τις υποχρεώσεις του
οργανωτή, οι οποίες είναι πολύ ξεκάθαρα οριζόµενες. Εκεί
αφορά η αστική ευθύνη αν ο οργανωτής έχει κάνει τη δουλειά
του δεν κινδυνεύει από τίποτα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ποια δουλειά;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Αυτό που ορίζει το άρθρο 4, πολύ απλά. Και εν πάση περιπτώσει,
λάβαµε υπ’ όψιν πλήρως τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής
Επιτροπής και ενσωµατώσαµε στο ακέραιο τα προτεινόµενα από
την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Δεν είναι εδώ η κ. Γεννηµατά. Ως προς την λεκτική υπερβολή
ότι το νοµοσχέδιο αυτό ξαναγράφτηκε µε δηµοκρατικό µελάνι,
εντάξει τα προσπερνώ αυτά, φαντάζοµαι ότι ειπώθηκαν εν τη
ρύµη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Η αλήθεια είναι ότι το Κίνηµα Αλλαγής προσήλθε σε αυτή τη
συζήτηση µε διάθεση κατά την άποψή του να βελτιώσει το νοµοθέτηµα. Και η άποψή µας είναι ότι ναι σήµερα το νοµοθέτηµα
είναι καλύτερο απ’ ότι ήταν όταν κατατέθηκε στη Βουλή. Δεν έχω
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δυσκολία να το πω αυτό και αυτή εξάλλου είναι και η χρησιµότητα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Σέβοµαι και τιµώ ένα κόµµα το οποίο προσέρχεται στη Βουλή
όχι µε µια συλλήβδην απορριπτική διάθεση επί της αρχής, αλλά
µε διάθεση να προσέλθει και να κάνει ένα σχέδιο νόµου καλύτερο. Αυτό έκανε το ΚΙΝΑΛ. Αυτό δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
από την πρώτη στιγµή βρέθηκε κάθετα απέναντι σε αυτό το νοµοσχέδιο εκφράζοντας ουσιαστικά την άρνηση του επί της
αρχής και καταφεύγοντας σε µια σειρά από επιχειρήµατα τα
οποία έρχονται από το βαθύτατο παρελθόν.
Τώρα θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές, τις οποίες έκανε ο κ. Τσίπρας σχετικά µε
τη Μεταπολίτευση. Εδώ άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα.
Τα άκουσα για πρώτη φορά από εσάς. Μας είπατε πόσο τυχερός
ήσασταν που γεννηθήκατε το 1974 και απολαύσατε τις µεγάλες
κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης.
Εσείς τα είπατε αυτά που κάνατε καριέρα λοιδορώντας τα δύο
κόµµατα που κυβέρνησαν τη χώρα, που έχετε χρησιµοποιήσει
τους χειρότερους χαρακτηρισµούς για τη Μεταπολίτευση, για τη
Νέα Δηµοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ, που µας κρεµάσατε όλους στα
µανταλάκια, λέγοντας περίπου ότι είµαστε υπεύθυνοι για τη διαφθορά, για την καταστροφή της χώρας και έρχεστε τώρα για να
καρπωθείτε την πολιτική προίκα του συγγενούς σας χώρου, να
µιλήσετε για το πόσο καλή είναι η Μεταπολίτευση; Δεν είστε τυχερός, κύριε Τσίπρα, θρασύς είστε. Θρασύς, θρασύτατος! Τώρα
τη θυµηθήκατε τη Μεταπολίτευση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτή η παράταξη την έκανε τη Μεταπολίτευση, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, την έκανε τη Μεταπολίτευση ο Κωνσταντίνος
Καραµανλής, που νοµιµοποίησε το Κοµµουνιστικό Κόµµα και σας
επέτρεψε να έχετε τη ζωή και τη διαδροµή την οποία είχατε. Αρκετά πια µε την υποκρισία σε αυτή την Αίθουσα!
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
Και ποιοι είναι τελικά, κύριε Τσίπρα, οι υπέρµαχοι της παρακαταθήκης της Μεταπολίτευσης; Αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν µε
τον κ. Καµµένο; Εσείς κυβερνήσατε µε τον κ. Καµµένο, κύριε Τσίπρα. Επειδή ο κ. Καµµένος δεν είναι σε αυτή την Αίθουσα επιλέγετε να το ξεχνάτε. Είχατε την επιλογή το 2015 να κυβερνήσετε
µε άλλα κόµµατα και διαλέξατε να συστρατευθείτε µε την χειρότερη εκδοχή του εθνικιστικού λαϊκισµού, γιατί τελικά ταιριάζατε,
κύριε Τσίπρα. Ταιριάζατε ως προς τις αντιλήψεις σας, ήσασταν
γέννηµα της ίδιας πολιτικής µήτρας, της µάχης κατά των µνηµονίων και τελικά κυβερνήσατε µε αυτούς οι οποίοι σας ταίριαζαν.
Γι’ αυτό σήµερα το να έρχεστε και να κάνετε µια απέλπιδα προσπάθεια να εµφανισθείτε ως πολιτικός κληρονόµος κάποιων δυνάµεων της Μεταπολίτευσης, φαντάζει τουλάχιστον σε µένα ως
µια προσπάθεια η οποία είναι καταδικασµένη σε αποτυχία, για
να µη χρησιµοποιήσω άλλον χαρακτηρισµό.
Εγώ παρατήρησα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον αυτόν τον διάλογο µεταξύ της κ. Γεννηµατά και εσάς, κύριε Τσίπρα, για το
ποιος έχει τον πρώτο λόγο στην λεγόµενη «Κεντροαριστερά». Θα
µου πείτε ότι αυτό δεν είναι δικό µου ζήτηµα, είστε δύο κόµµατα
τα οποία ερίζετε για τον ίδιο πολιτικό χώρο. Πρέπει, όµως, να
επισηµάνω ότι η προσπάθειά σας να αλλάξετε το κόµµα σας,
όταν συστηµατικά παρουσιάζεται µέσα από την έκφανση ενός
πολιτικού αφηγήµατος το οποίο παρουσιάζει τη χώρα στα πρόθυρα της απόλυτης καταστροφής, αυτές είναι δύο έννοιες, κύριε
Τσίπρα, οι οποίες δεν τέµνονται. Δεν έχετε αλλάξει, παραµένετε
οι ίδιοι, αµετανόητοι. Ένας χρόνος στην Αντιπολίτευση δεν σας
βοήθησε να κάνετε την αυτοκριτική σας. Θα έχετε άλλα τρία χρόνια, µπας και τυχόν καταφέρετε να βελτιωθείτε.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ορίστε, κύριε Τσίπρα, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Πρώτα απ’ όλα, κύριε Μητσοτάκη, είναι ωραίος
ο πολιτικός διάλογος και µάλιστα σε ήρεµο ύφος στη Βουλή,
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αλλά όταν ακούω πολλές φορές τη δευτερολογία σας, έχω την
αίσθηση ότι γίνεται διάλογος µεταξύ κωφών, δεν ακούτε τι λέω,
επαναλαµβάνετε τα ίδια.
Θα προσπαθήσω για να είµαι σύντοµος, να µην απαντήσω σε
όλα τα επιχειρήµατα σας θα µείνω σε δύο µόνο. Το πρώτο, είναι
το νοµοσχέδιο το οποίο σήµερα συζητάµε. Σας είπα από του Βήµατος της Βουλής ότι υπάρχει ήδη ένα θεσµικό πλαίσιο χρόνια
τώρα, το οποίο είναι απόλυτα εναρµονισµένο µε το Σύνταγµα.
Το Σύνταγµα προβλέπει δύο λόγους για τους οποίους µπορεί να
µπαίνει σε ρύθµιση, να περιορίζεται το συνταγµατικό δικαίωµα
της διαµαρτυρίας και της διαδήλωσης. Ο ένας λόγος ,είναι η δηµόσια ασφάλεια και ο δεύτερος, είναι αυτό που ονοµάζουµε κοινωνική και οικονοµική ειρήνη. Δεν το λέω αυτολεξεί όπως το λέει
το Σύνταγµα, κάνω µια ελεύθερη µετάφραση, αλλά είµαι νοµίζω
ακριβοδίκαιος στην ερµηνεία.
Εσείς τι έρχεστε να κάνετε σήµερα; Πρώτον, αγνοείτε ότι
υπάρχει πλαίσιο ρύθµισης. Σας είπα από του Βήµατος ότι το ένα
αφορά προεδρικό διάταγµα επί των ηµερών του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη το 1991, αν δεν κάνω λάθος, που προβλέπει τη δυνατότητα ακόµα και να απαγορεύονται οι δηµόσιες συναθροίσεις
όταν υφίσταται σηµαντικός λόγος δηµόσιας ασφάλειας και έχει
γίνει πολλές φορές. Και επί των ηµερών σας και επί των ηµερών
µας. Όχι, βεβαίως, σε τόσο µεγάλη χρήση επί των ηµερών µας.
Έχει γίνει, όµως.
Για τον δεύτερο, που είναι η διατάραξη της κοινωνικής και οικονοµικής ειρήνης, υπάρχει επίσης διάταγµα επί των ηµερών σας
από την κυβέρνηση Σαµαρά, από τον κ. Δένδια, Υπουργό τότε
Δηµόσιας Τάξης, που έφερε διάταγµα και πλαίσιο, ώστε να περιορίζονται οι διαδηλώσεις όταν αυτές είναι ολιγάριθµες. Άρα
υπάρχει πλαίσιο.
Όλη σας η επιχειρηµατολογία ότι δήθεν εµείς θέλουµε να µην
υπάρχει καµµία ρύθµιση στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της
πόλης, ότι δήθεν εµείς είµαστε µε το ανεξέλεγκτο των διαδηλώσεων, ενώ εσείς έχετε ως µοναδικό στόχο τη ρύθµιση και τίποτα
παραπάνω, εφόσον δεν απαντάτε σε αυτό το οποίο σας λέω,
είναι έωλη.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα εσείς και στους δύο προβλεπόµενους από το Σύνταγµα λόγους προσθέτετε και άλλους δύο λόγους. Η µη γνωστοποίηση από τους διοργανωτές προς την
Αστυνοµία της οργάνωσης διαµαρτυρίας δεν προβλέπεται από
το Σύνταγµα, καθώς και η άρνηση να υπακούσουν οι οργανωτές
και οι διαδηλωτές στις εντολές της Αστυνοµίας, οι οποίες κάθε
φορά υπόκεινται στην υποκειµενική κρίση της πολιτικής τους
ηγεσίας. Και σας λέµε ότι αυτοί οι δύο λόγοι είναι πέρα και έξω
από το γράµµα και το πνεύµα του Συντάγµατος. Αυτό σας λέµε.
Τους οποίους προσθέτετε εσείς σήµερα. Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε τι σας λέµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επίσης, η αναφορά µου σε ένα κείµενο µιας σηµαντικής συνταγµατολόγου που, εν πάση περιπτώσει, επιµελήθηκε ο κ. Γεραπετρίτης -δεν είπα εγώ ότι το έγραψε, µία ερώτηση έκανα…
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αφήστε τα αυτά τώρα. Αφήστε τα. Σας απάντησα. Θα µπορούσε να απαντήσει µε µια µόνο φράση: «Δεν συµφωνώ». Αφήστε τα, όµως, αυτά.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, αυτό το οποίο διάβασα από τη συγκεκριµένη παράγραφο, λέει το πάρα πολύ συγκεκριµένο ότι αυτό
γινόταν. Δηλαδή, καθεστώς άδειας αναγγελίας ή προληπτικού
ελέγχου από τις αστυνοµικές αρχές γινόταν σε ανώµαλες περιόδους παλαιότερα.
Εσείς φεύγετε ή δεν θέλετε να µπείτε στην ουσία αυτού που
σας είπα και κάνετε µια ολόκληρη διαµάχη, για το αν εγώ είπα
στον κ. Γεραπετρίτη τι έγραψε, τι δεν έγραψε. Στην ουσία, σας
λέω. Συµφωνείτε ή δεν συµφωνείτε µε αυτό; Αυτό σας ρώτησα.
Και σας λέω: Δηλαδή, έχουµε ανώµαλες περιόδους σήµερα και
χρειάζεται να µπούµε ξανά σε αυτό το καθεστώς, το οποίο προβλεπόταν στο ψευδοσύνταγµα της περιόδου της δικτατορίας, και
πρέπει να έρθουµε ξανά σήµερα εδώ;
Το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής σάς έθεσε ξεκάθαρα
την άποψή του περί αντισυνταγµατικότητας. Η Εθνική Επιτροπή
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, επίσης, έχει γνωστοποιήσει τη
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θέση της για το νοµοσχέδιό σας, είναι αντίθετη. Μην κάνετε, λοιπόν, ότι δεν καταλαβαίνετε την ουσία των επιχειρηµάτων και εδώ
διεξάγουµε έναν διάλογο µεταξύ κωφών.
Κλείνω µε αυτό. Όπως υποσχέθηκα, θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μητσοτάκη, τη Μεταπολίτευση σε αυτόν τον τόπο την
έφεραν οι αγώνες του ελληνικού λαού για δηµοκρατία και προκοπή, οι αγώνες του αντιδικτατορικού κινήµατος. Οι αγώνες
αυτοί µαζί µε το Πολυτεχνείο και την ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας το 1973 έφεραν τη Μεταπολίτευση στον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Μητσοτάκη, κάπου µπερδεύεστε.
Εγώ είµαι τέκνο της περιόδου εκείνης και µιας εποχής όπου,
πράγµατι, έβαλε ξανά τη χώρα σε µια ρότα κανονικότητας, κοινωνικής ειρήνης, δηµοκρατίας και προόδου, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980.
Η Μεταπολίτευση, βεβαίως, δεν είναι µια περίοδος που τελειώνει, κλείνει. Συνεχίζει. Βρισκόµαστε στην µετέπειτα περίοδο.
Μετά τα µνηµόνια είχαµε µια καθοριστική τοµή. Οι παρατάξεις
που κυβέρνησαν τον τόπο κρίθηκαν και για τις επιλογές τους στα
χρόνια εκείνα αλλά και για τις µετέπειτα επιλογές τους.
Εγώ άσκησα και συνεχίζω να ασκώ κριτική στα κόµµατα εξουσίας για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν τα οικονοµικά της χώρας
και για όλες αυτές τις κατακτήσεις του λαού µας από τη δεκαετία
του 1990 και µετά, από την είσοδο στην ΟΝΕ που έγινε µε στοιχεία και µε δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας που δεν µπορούσε να αντεπεξέλθει αλλά και αργότερα, καθώς και για τον
τρόπο µε τον οποίον διαχειριστήκατε και εσείς κυρίως ως παράταξη -κυρίως εσείς- µία λογική πελατειακού κράτους και πελατειακών σχέσεων. Η παράταξή σας οδήγησε στα µνηµόνια και τη
χρεοκοπία, οδήγησε σε σκάνδαλα και σε διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος. Αυτά δεν είναι κατακτήσεις των αγώνων του ελληνικού λαού της Μεταπολίτευσης. Αυτά είναι ευθύνες και
επιλογές της παράταξής σας και του κυβερνώντος κόµµατος
τότε, του ΠΑΣΟΚ, που κρίθηκε από την ιστορία γι’ αυτό.
Θέλω, λοιπόν, να κλείσω λέγοντάς σας ότι η διαφορά ανάµεσά
µας, κύριε Μητσοτάκη, που ασκήσαµε κριτική στα κακώς κείµενα
της Μεταπολίτευσης αλλά ήµασταν και είµαστε εδώ για να υπερασπιστούµε τις µεγάλες κατακτήσεις του ελληνικού λαού και
τη ριζοσπαστικοποίηση του αντιδικτατορικού κινήµατος που
τώρα ποινικοποιείται, είναι ότι εµείς κάνουµε κριτική, αλλά είµαστε εδώ να κάνουµε και αυτοκριτική γιατί κυβερνήσαµε.
Λέει ο κ. Βελόπουλος ότι «δεν κυβερνήσατε τεσσεράµισι χρόνια». Ναι, κυβερνήσαµε. Δεν φέραµε, όµως, εµείς τα δεινά που
έφερε η παράταξή σας στον τόπο. Δεν χρεοκοπήσαµε εµείς τον
τόπο. Δεν φέραµε εµείς 15% έλλειµµα, εµείς φέραµε πλεονάσµατα και 37 δισεκατοµµύρια στα δηµόσια ταµεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ήµασταν η µόνη κυβέρνηση που έφυγε αφήνοντας γεµάτα τα
δηµόσια ταµεία. Δεν πήγαµε εµείς το χρέος από το 124% στο
180%. Δεν µειώσαµε εµείς κατά 25% το ΑΕΠ της χώρας από το
2012 ως το 2015.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίως, δεν είµαστε εµείς αυτοί οι οποίοι δηµιουργήσαµε τα
µεγάλα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης που έχουν ευθύνη για τη
χρεοκοπία του τόπου.
Δεν έχετε πάρει ποτέ ως παράταξη συλλογικά και εσείς και η
σηµερινή ηγεσία του Κινήµατος Αλλαγής, παρά τα πολλά θετικά
που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ στην ιστορία του –βεβαίως, και εσείς
έχετε κάνει, η παράταξή σας, πολλά θετικά- ούτε µία φορά δηµόσια την πολιτική ευθύνη, για όλα αυτά τα οποία έφεραν τον
τόπο στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ούτε µια φορά δεν σας
άκουσα να αναλαµβάνετε την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο
της «SIEMENS,» για το σκάνδαλο των εξοπλιστικών, για το σκάνδαλο της «NOVARTIS», παρά µονάχα συνεχώς επιµένετε να µιλάτε για σκευωρία. Να αναλάβετε, λοιπόν, και τις πολιτικές
ευθύνες για όλα αυτά που σας βαραίνουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εµείς θα είµαστε εδώ για να υπερασπιζόµαστε τους δηµοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού. Γιατί πάντοτε ο ελληνικός
λαός βρίσκει διέξοδο στη δηµοκρατία, για να υπερασπιστεί την
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κοινωνική συνοχή, την προκοπή, την πρόοδο αυτού του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο κύριος Πρωθυπουργός, για να κλείσει αυτή τη συζήτηση για το
παρόν και το παρελθόν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Τσίπρα, η ερµηνεία των πεπραγµένων κάθε κυβέρνησης
υπόκειται προφανώς στη βάσανο της ιστορίας αλλά και στην
κρίση του ελληνικού λαού. Εσείς κριθήκατε πριν από έναν ακριβώς χρόνο, ο ελληνικός λαός σάς έστειλε στην Αντιπολίτευση,
επέλεξε τη Νέα Δηµοκρατία να κυβερνήσει τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κατά συνέπεια, το πώς εσείς αντιλαµβάνεστε όλα τα καλά τα
οποία έχετε κάνει, είναι ένα ζήτηµα το οποίο αφορά εσωτερικά
εσάς και τη διαδικασία αυτοκριτικής, την οποία µπορείτε ή δεν
µπορείτε να κάνετε. Είναι δικό σας εσωτερικό θέµα.
Δεν θα µπω στον πειρασµό καθόλου, κύριε Πρόεδρε, σήµερα
να µιλήσω για σκάνδαλα και σκανδαλολογία, διότι πολύ φοβάµαι
ότι έστω και µία δικιά µου αποστροφή, θα µονοπωλήσει τη δηµοσιότητα και δεν θα δώσουµε επαρκή δυνατότητα προβολής
σε όλα όσα σηµαντικά ειπώθηκαν σήµερα σ’ αυτή την Αίθουσα.
Μην ανησυχείτε. Θα υπάρχει πολύς χρόνος να ερωτηθείτε και
να δώσετε εξηγήσεις για όλα αυτά τα οποία ακούµε. Εδώ θα είµαστε. Δεν ξεχνιούνται αυτά εύκολα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγµή θα χρειαστεί και εσείς να
απαντήσετε για όλα όσα βλέπουν το φως της δηµοσιότητας τις
τελευταίες εβδοµάδες. Δεν είναι, όµως, σήµερα η ώρα για να
γίνει αυτό.
Εγώ θέλω να σταθώ σε µία αποστροφή του λόγου σας στην
πρωτολογία, όταν αναφερόµενος στον κ. Γεραπετρίτη -δεν θα
αναφερθώ στο άλλο ζήτηµα- είπατε κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και το κατέγραψα.
Το κατέγραψα επί λέξει, διότι κάπου εκφράζει τη συνολική σας
αντίληψη για τη λειτουργία των θεσµών και του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος συνολικά. Είπατε επί λέξει: «Κάποτε περάσατε από
τον δηµοκρατικό χώρο…» -προσέξτε- «…αλλά τώρα ανήκετε στη
Δεξιά». Αυτό είπατε επί λέξει για τον κ. Γεραπετρίτη.
Προσέξτε, λοιπόν, τι κρύβει αυτή η αντίληψη. Αυτή η αντίληψη
στην ουσία, έρχεται και χτίζει πάνω στη δήθεν έννοια του ηθικού
πλεονεκτήµατος της Αριστεράς, και επιµένει για την παράταξη την
οποία εγώ έχω την τιµή να εκπροσωπώ, η οποία, ναι, ενσωµατώνει
και αυτό το οποίο ονοµάζουµε παραδοσιακή Δεξιά, αφήνετε το
υπονοούµενο ότι µε κάποιον παράξενο τρόπο δεν ήσασταν απλά
καλύτεροι διαχειριστές, τα καταφέρνατε καλύτερα στην οικονοµία, αλλά είσαστε πιο δηµοκράτες από εµάς και ότι εσείς έχετε το
µονοπώλιο της δηµοκρατικής ευαισθησίας, επειδή…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Προφανώς…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Προφανώς, το λέτε. Α, το λέτε κιόλας! Δεν το κρύβετε!
Κοιτάξτε, στη δηµοκρατία…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ε, πάρτε και τον κ. Καµµένο παρέα τότε να µας µιλήσετε για
µονοπώλιο δηµοκρατικής ευαισθησίας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σε αυτή την Αίθουσα είµαστε τριακόσιοι Βουλευτές. Ορκιζόµαστε όλοι, µε τον τρόπο τον οποίον θα επιλέξει ο καθένας µας,
πίστη στο ίδιο Σύνταγµα. Ουδέποτε θα διανοείτο οποιοσδήποτε
σε αυτή την Αίθουσα να αµφισβητήσει δηµοκρατικά εχέγγυα
κοµµάτων τα οποία είναι εκλεγµένα από τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μη συγχέετε, λοιπόν, τα πεπραγµένα µε τον πυρήνα του πολιτεύµατος. Διότι ακριβώς αυτές οι λογικές είναι που σας οδήγησαν τελικά στις προεκτάσεις αντίληψης της λαϊκής εντολής ως
δικαίωµα κατάκτησης της εξουσίας.
Αυτή η παράταξη την οποία εγώ έχω την τιµή να εκπροσωπώ,
κύριε Τσίπρα, δεν ενδιαφέρεται να µονοπωλήσει τους αρµούς
της εξουσίας. Ενδιαφέρεται να ενισχύει ανά πάσα στιγµή το δηµοκρατικό πολίτευµα και θα αναγνωρίζει πάντα στην Αντιπολίτευση τη δυνατότητα και το δικαίωµα να βρίσκεται ακριβώς στο
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ίδιο επίπεδο δηµοκρατικής ευαισθησίας µε οποιονδήποτε άλλο.
Αυτό επιβάλλει η σύγχρονη αντίληψη της δηµοκρατίας. Είναι
αυτό το οποίο δεν κάνατε όσα χρόνια ήσασταν στην κυβέρνηση.
Δυστυχώς, βλέπω ότι εξακολουθείτε αυτές τις λογικές, να µετράτε τη δηµοκρατικότητα των κοµµάτων µε βάση το δικό σας
ζύγι και µε βάση τη δικιά σας µεζούρα, να τις αναπαράγετε. Δεν
κάνει καλό στη δηµοκρατία αυτή η άποψη. Εύχοµαι κάποια
στιγµή σύντοµα να το αντιληφθείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Πολύ ωραία.
Τον λόγο έχει τώρα, για να µπούµε στη ροή των Βουλευτών, η
κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Βελόπουλος, κάνει κάτι που τον θαυµάζω. Αναφέρεται
στην ιστορία. Κι επειδή ο Κίµων ο Αθηναίος δεν µπορεί να διαµαρτυρηθεί επί προσωπικού, µου είπαν από τα Πρακτικά πως
είπε ότι ο Κίµων ο Αθηναίος πήγε το 350 π.Χ. στην Κύπρο. Πήγε
εκατό χρόνια πριν, το 450 π.Χ., στην Κύπρο.
Κι ακούστε ένα περίεργο. Νίκησε στη Σαλαµίνα της Κύπρου
στη ναυµαχία, ενώ είχε πεθάνει έναν µήνα και το κράταγαν µυστικό. Μια περίεργη νίκη. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μπράβο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ελάτε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις δυο µέρες έχει γίνει
µια πολύ ουσιαστική συζήτηση γύρω από το σχέδιο νόµου για
τις συναθροίσεις, και πιστεύω ότι µέσα από όλα τα επιχειρήµατα
και τις απόψεις που έχουν εκτεθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και
συνολικά από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, έχουν αναδειχθεί
και οι αυταρχικές και αντιδηµοκρατικές πτυχές αυτού του νοµοσχεδίου, η αντισυνταγµατικότητά του, η αυταρχική του επιδίωξη,
και πάνω απ’ όλα έχουν αναδειχθεί οι σκοπιµότητες που κρύβονται πίσω από αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Θα ήθελα να επισηµάνω ορισµένα θέµατα, γιατί πλέον έχει
γίνει ένας πολύ ευρύς διάλογος και φυσικά επειδή διαδέχοµαι
τη συνοµιλία, τη συζήτηση και την αντιπαράθεση σε επίπεδο Αρχηγών που έγινε, και θα σταθώ και σε κάποια σηµεία από την οµιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Είπε ο κ. Μητσοτάκης: «Μα, ήτανε στο εκλογικό πρόγραµµα
της Νέας Δηµοκρατίας να έρθει αυτός ο νόµος». Θα ήθελα, λοιπόν, εδώ αγαπητοί συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, να επισηµάνω
ότι πρώτα απ’ όλα οι εκλογές και τα εκλογικά προγράµµατα δεν
σηµαίνουν λευκή επιταγή, αλλά πολύ περισσότερο κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης είναι µέσα στα όρια και στα
πλαίσια και µε τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος.
Η βασική δική µας τοποθέτηση σε σχέση µε αυτό το σχέδιο
νόµου είναι ότι ακριβώς είναι αντισυνταγµατικό, είναι αντιδηµοκρατικό και πλήττει τον πυρήνα ενός θεµελιώδους δικαιώµατος
όπως είναι το δικαίωµα της συνάθροισης.
Ακούσαµε αυτές τις δύο µέρες να γίνεται, µετ’ επιτάσεως, µια
προσπάθεια από την Πλειοψηφία -και µάλιστα µου έκανε εντύπωση ότι κι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσπάθησε σε αυτή την
κατεύθυνση- να υποβαθµίσει τη σηµασία του Συντάγµατος του
1975, που είναι ένα Σύνταγµα που η τότε πλειοψηφία του Κωνσταντίνου Καραµανλή είχε υποστηρίξει -όπως ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ
και η Αριστερά δεν το είχαν υποστηρίξει- να υποβαθµίσει, όπως
είπε και ο Αλέξης Τσίπρας προηγουµένως, το νοµοθετικό πλαίσιο
που υπάρχει και εφαρµόζεται, λέγοντας ότι εµείς και όλα τα κόµµατα –άρα, βάζοντας και τους εαυτούς σας µέσα- στην ουσία είχαµε αφήσει να εφαρµόζεται και να ισχύει το νοµοθετικό
διάταγµα της δικτατορίας του 1971.
Αυτό δεν είναι απλώς ψευδές, δείχνει και µία παραδοξότητα.
Στην προσπάθειά σας να έρθετε εδώ και να πείτε ότι ορθώς αυτή
τη στιγµή έρχεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και φέρνει αυτό το σχέδιο νόµου, το οποίο αναβιώνει σε κρίσιµα σηµεία
το νοµοθετικό διάταγµα του 1971, για να το δικαιολογήσετε, φτάνετε στο σηµείο να πείτε ότι αυτό ίσχυε ούτως ή άλλως και τώρα
έρχεστε εσείς να νοµοθετήσετε.
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Το τρίτο σηµείο και για να είµαστε σαφείς. Σαφώς, το Σύνταγµα µιλάει για εκτελεστικό νόµο. Ο εκτελεστικός νόµος, όµως,
του Συντάγµατος πρέπει να είναι, πραγµατικά, ο νόµος ο οποίος
κινείται µέσα στο γράµµα και στο πνεύµα του κάθε άρθρου και
του Συντάγµατος. Δεν µπορεί να έρχεται εδώ -και σας τα είπε µε
πολλή σαφήνεια ο Αλέξης Τσίπρας πριν- και να βάζει επιπλέον
προϋποθέσεις και περιορισµούς στην άσκηση αυτού του δικαιώµατος, και πολύ περισσότερο σε ένα άρθρο το οποίο είναι θεµελιώδες, και όπου ο ευρωπαϊκός συνταγµατικός και νοµικός
πολιτισµός λέει ότι αυτού του είδους τα δικαιώµατα επειδή είναι
στον πυρήνα των δηµοκρατικών ελευθεριών, πρέπει πάντα να ερµηνεύονται και να εφαρµόζονται συσταλτικά, δεν µπορεί να είναι
διασταλτική η ερµηνεία και να προστίθενται θέµατα.
Άρα, λοιπόν, να έρθουµε τώρα στην ουσία της βαθιάς αντισυνταγµατικότητας και αντιδηµοκρατικότητας και να απαντήσω και
στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας, οι οποίοι απορούν «πώς
µιλάτε για αναβίωση του νοµοθετικού διατάγµατος του 1971».
Πέραν αυτών, όχι απλώς επειδή έγιναν προτάσεις αλλά επειδή
υπήρχε κατακραυγή αλλά και πολύ αυστηρή τοποθέτηση και της
επιστηµονικής κοινότητας και των δικηγορικών συλλόγων και συνολική δηµοκρατική αντίδραση, πήρατε πίσω κάποια από αυτά
τα θέµατα, αλλά έχει µείνει ο πυρήνας και η φιλοσοφία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αναβίωσης του νοµοθετικού διατάγµατος
του 1971 είναι αυτό που έχετε φέρει εσείς µε αυτό το σχέδιο
νόµου περί διοργανωτή. Απλώς, στο νοµοθετικό διάταγµα είχε
την ονοµασία «πρόεδρος».
Άρα µιλάµε για τον βασικό πυρήνα και εκεί φαίνεται πώς αναβιώνει ακριβώς το πνεύµα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στη συνέχεια µε τη Μεταπολίτευση και µε το Σύνταγµα του 1975, ήταν
πλήρως ανενεργές όλες αυτές, φυσικά, οι διατάξεις και όπως ειπώθηκε και προηγούµενα υπήρχαν και προεδρικά διατάγµατα
και του 1991 και του 2013, τα οποία είναι το υφιστάµενο νοµικό
σύστηµα πάνω στο οποίο βασίζονται όλα αυτά τα θέµατα.
Άρα εδώ µιλάµε για σοβαρές συνταγµατικές παρεκκλίσεις, οι
οποίες έρχονται και θίγουν τον πυρήνα των δικαιωµάτων και το
δικαίωµα σε συνάθροιση και δείχνουν και τη φιλοσοφία που κρύβεται από πίσω δηλαδή η λογική της αστικής ευθύνης. Στην
ουσία είναι µία λογική εκφοβισµού, είναι µία λογική η οποία έρχεται να δηµιουργήσει περιστολή δικαιώµατος.
Ταυτόχρονα, όµως, ο Πρωθυπουργός, ο όποιος ξεκίνησε την
οµιλία του λέγοντας ότι έσπασαν κάποιες ζαρντινιέρες και αυτό
το ονόµασε «βανδαλισµό», στην ουσία τι έρχεται να πει; Ποιο
είναι το αφήγηµα πίσω από αυτή την αντίληψη; Έρχεται να συνδυάσει την κοινωνική διαµαρτυρία, τη διεκδίκηση, την κοινωνική
δυσφορία, τα δηµοκρατικά δικαιώµατα της συλλογικής έκφρασης και της πολιτικής µε τον βανδαλισµό, µε την παραβατικότητα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κλείσω -και είναι η τελευταία κουβέντα- λέγοντας επειδή µιλήσατε και µιλάτε κατά κόρον για τους επιχειρηµατίες
του κέντρου και για όλα όσα υφίστανται- το εξής: Επειδή περπατάµε -όπως και όλοι εδώ- στο κέντρο και µιλάµε, οι επιχειρηµατίες, οι καταστηµατάρχες, οι µικροµεσαίοι αν αυτή τη στιγµή
αγωνιούν, είναι από τη δική σας πολιτική ως Κυβέρνηση, είναι
από τη µη στήριξη της οικονοµίας και φυσικά ζουν επιπλέον στο
κέντρο και τη µεγάλη ταλαιπωρία του «µεγάλου περιπάτου».
Αυτός ο νόµος είναι σίγουρο ότι όχι απλώς δεν θα εφαρµοστεί
αλλά θα ακυρωθεί στην πράξη, γιατί η ριζοσπαστικοποίηση δεν
ορίζεται από τους νόµους, αλλά από τις κοινωνικές συνθήκες και
από τους αγώνες του λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μέχρι να ανέβει στο
Βήµα η κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ, να πω το
εξής: Είµαστε στο νούµερο ογδόντα τρία. Το σύνολο των συναδέλφων είναι εκατόν τριάντα. Στόχος πάντα είναι -όλων και του
Προεδρείου- να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Η ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει στις 10 το βράδυ.
Αυτό έχει οριστικοποιηθεί. Έχουν ειδοποιηθεί οι Κοινοβουλευτι-
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κές Οµάδες και άρα αυτό δεν αλλάζει µε τίποτα. Είδατε ότι η κ.
Ξενογιαννακοπούλου, οµιλούσα για έξι λεπτά, έφτασε στα επτά
λεπτά και δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Κανείς δεν τηρεί το εξάλεπτο.
Από δω και πέρα, λοιπόν, για να µιλήσουν περισσότεροι -δεν
πρόκειται να µιλήσουν όλοι- ο χρόνος θα γίνει πέντε λεπτά, µε
τη συναίνεση σας. Αν κάποιοι αρνούνται, να το δηλώσουν.
Άρα θα είναι πέντε τα λεπτά, γιατί και κανείς δεν το τηρεί.
Ορίστε, κυρία Ελευθεριάδου, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ένα µεγάλο
«ντροπή» στους κυβερνητικούς Βουλευτές αλλά και στον ίδιο
στον Πρωθυπουργό, που για ακόµα µια φορά καπηλεύεστε τη
δολοφονία των ανθρώπων στη «MARFIN», για να δικαιολογήσετε
το έκτρωµα που έχετε φέρει στη Βουλή και να συκοφαντήσετε
τους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες. Σταµατήστε πια να το
κάνετε αυτό. Ήταν µια δολοφονία και καµµία σχέση δεν έχει µε
τις κοινωνικά δικαιολογηµένες διαδηλώσεις και πορείες των εργαζοµένων και των φορέων της κοινωνίας.
Δεύτερον, όσον αφορά το ΚΙΝΑΛ, λυπάµαι, πραγµατικά, για
αυτό που είδα να συµβαίνει αυτές τις δύο µέρες στο ελληνικό
Κοινοβούλιο. Και λυπάµαι, πραγµατικά, γιατί είχα κι εγώ κάποια
σχέση µε το ΠΑΣΟΚ έως το 2012. Και λυπάµαι, πραγµατικά, που
η κ. Γεννηµατά το µόνο που ανέφερε σήµερα, ήταν η πατριωτική
παράδοσή του ΚΙΝΑΛ και όχι η ριζοσπαστική παράδοση που έχει
το ΚΙΝΑΛ. Και αυτό είναι το σηµαντικότερο.
Η Διακήρυξη της 3ης Σεπτεµβρίου πρότεινε ριζοσπαστικές αλλαγές και στη συνέντευξη Τύπου για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, τονίστηκαν οι ριζοσπαστικοί στόχοι του νέου φορέα. Το ΚΙΝΑΛ που
είδαµε σήµερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, το ΚΙΝΑΛ που ψηφίζει
ένα νοµοσχέδιο το οποίο έγινε για να αντιµετωπιστεί η ριζοσπαστικότητα, δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που ξέραµε µέχρι σήµερα και λυπάµαι πραγµατικά.
Ο κ. Μητσοτάκης µας ανέφερε, για να υποστηρίξει το νοµοσχέδιο του, τον κ. Αλιβιζάτο, ο οποίος είναι συνεργάτης του κ. Χρυσοχοΐδη στο Υπουργείο, τον κ. Μανιτάκη, τον πρώην Υπουργό της
κυβέρνησης του Σαµαρά, τον κ. Σβώλο γνωστό υποστηρικτή σας,
και µας κάλεσε να διαβάσουµε ξανά το νοµοσχέδιο υπό την άποψη
του έγκριτου θεωρητικού, του κ. Σβώλου, που προανέφερα. Είπε
ότι όσοι είναι αντίθετοι µε το νοµοσχέδιο είναι αγύρτες. Μας κατηγόρησε για αγυρτεία. Κατηγόρησε, εποµένως, για αγυρτεία την
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, την Ένωση Εισαγγελέων, την ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων, την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, το ίδιο το Συµβούλιο της
Επικρατείας που µε γνωµοδοτήσεις του σε σχέση µε τα προεδρικά
διατάγµατα του Δένδια, έχει επισηµάνει αντισυνταγµατικές διατάξεις. Όλοι αυτοί είναι αγύρτες; Θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώµη
από όλους αυτούς ο κ. Μητσοτάκης.
Και, βέβαια, για τον κ. Γεραπετρίτη δεν είπε τίποτα. Και, βέβαια, δεν είναι ο συντάκτης του Συντάγµατος, του τόµου αυτού
που ανέφερε και ερµηνείας του Συντάγµατος που ανέφερε και ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Είναι, όµως, επιµελητής. Και εφόσον αναφέρθηκε, θα έπρεπε να είχε την αξιοπρέπεια, τουλάχιστον, και την ευθιξία να µας πει αν συµφωνεί µε το
συγγραφέα. Και αναφέρω αυτολεξεί τι υποστηρίζει ο συγγραφέας του έργου, το οποίο επιµελήθηκε ο Υπουργός και σήµερα
απέφυγε να τοποθετηθεί παντελώς.
Στη σελίδα 259: «Το δικαίωµα στη συνάθροιση δεν υπόκειται
σε καθεστώς αδείας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις
αστυνοµικές αρχές, όπως γινόταν σε ανώµαλες περιόδους παλαιότερα.». Ο κ. Γεραπετρίτης, απέφυγε να απαντήσει αν αυτή
που ζούµε σήµερα είναι ανώµαλη περίοδος, γιατί έτσι την έχετε
καταντήσει.
Ψηφίζετε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο είναι πιστή αντιγραφή του
νοµοθετικού διατάγµατος της δικτατορίας, του 794/71. Κι αν σας
πειράζει τόσο πολύ που το λέµε χουντικής προέλευσης και µη
δηµοκρατικό, τότε θα πρέπει να έχετε εσωτερικές αναζητήσεις
από σήµερα και µετά.
Και γιατί το ψηφίζετε αυτό; Γιατί νοµοθετείτε και δεν ξέρετε τι
νοµοθετεί και δεν κατανοείτε τι νοµοθετείτε, γιατί δεν σας
έχουµε δει -κανένα µέλος σας- σε καµµία πορεία, σε καµµία δια-
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δήλωση, σε κανέναν κοινωνικό αγώνα. Στον µόνο αγώνα που σας
έχουµε δει, στις µόνες διαδηλώσεις ήταν κατά της Συµφωνίας
των Πρεσπών. Είδαµε κάποια στελέχη σας προβεβληµένα να
είναι στις διαδηλώσεις, να πίνουν καφέ και να βγαίνουν φωτογραφίες, για να τις χρησιµοποιήσουν για µικροπολιτικούς λόγους
και όχι από ιδεολογία. Και, βέβαια, τώρα αυτές τις φωτογραφίες
προσπαθούν να τις κρύψουν ατάκτως.
Τι να πρωτοπώ για το νοµοσχέδιο; Στο άρθρο 11, προσθέτετε
δύο ακόµα περιορισµούς στο συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των συναθροίσεων. Θα πρέπει από εδώ και πέρα οποιοσδήποτε θέλει -οποιοσδήποτε φορέας, οποιαδήποτε συνδικαλιστική
οργάνωση…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί ναι µεν περιορίσατε τον
χρόνο, αλλά δεν ήµουν προετοιµασµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε. Πηγαίνετε
στην τελευταία πρόταση. Είναι εύκολο.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Εσείς, λοιπόν, προσθέτετε ότι
θα πρέπει να γίνεται προηγούµενη γνωστοποίηση της διαδήλωσης της πορείας -αν είναι δυνατόν!- και ότι θα πρέπει να υπάρχει
και αυτός που θα αναλαµβάνει την αστική ευθύνη για το τι θα
γίνει στη διαδήλωση, στην πορεία. Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει
αυτό; Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να αναλάβει αυτή
την ευθύνη. Θα είναι σχεδόν αδύνατον. Ούτως η άλλως υπάρχει
ο πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου, ο πρόεδρος του
φορέα. Αυτός συνδιαλέγεται µαζί σας. Εσείς δεν θέλετε κάποιον
να συνδιαλέγεστε κατά τη διάρκεια της πορείας ή της διαδήλωσης. Εσείς θέλετε κάποιον να περιφρουρεί τη διαδήλωση. Θέλετε, δηλαδή, κάποιον να κάνει τη δουλειά της Αστυνοµίας, να
γίνεται ο ασφαλίτης και αν συµβεί κάτι, να του ρίξετε την ευθύνη.
Γιατί, όµως, να γίνει αυτό; Δεν υπάρχει Αστυνοµία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα καταλήξτε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ένα λεπτό και κλείνω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώσατε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Δεν υπάρχει Αστυνοµία; Εκτός
αν αποδέχεστε την ανεπάρκεια της Αστυνοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώσατε,
κυρία Ελευθεριάδου. Κοιτάξτε και το ρολόι απέναντι.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Θα είναι ο πρώτος νόµος που
δεν θα εφαρµοστεί ούτε ουσιαστικά και θα είναι ο πρώτος νόµος
που θα καταργήσουµε όταν θα έρθει η µεγάλη προοδευτική συµµαχία στην κυβέρνηση της χώρας, γιατί η ιστορία των διαδηλώσεων είναι η ιστορία του κόσµου. Και ο κόσµος ξέρει, κρίνει και
πράττει αναλόγως.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της
ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος από τη Νέα Δηµοκρατία για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ουσία της φιλελεύθερης δηµοκρατίας συνόψισε καίρια ο Φρεντερίκ Μπαστιά το 1850 στο
έργο του «Ο Νόµος». Διότι είναι ακριβώς ο νόµος, οι δηµοκρατικά θεσπισµένοι γενικοί κανόνες, που επιτρέπουν στο κράτος να
προστατεύει τη ζωή, την ελευθερία και την ιδιοκτησία των πολιτών, όπως οφείλει.
Σήµερα, βέβαια, εκατόν εβδοµήντα χρόνια µετά, ακούµε νεοµαρξιστές και πρώην καταληψίες να µας κάνουν µάθηµα, και να
λένε ότι η νοµιµότητα είναι ολοκληρωτισµός, ότι η ισονοµία είναι
–δήθεν- του χωροφύλακα ή ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν είναι
φιλελεύθερο.
Ξεκάθαρα, λοιπόν, δεν εκφράζουν τίποτα το φιλελεύθερο ούτε
το δηµοκρατικό οι ιδεολογικές εµµονές κάποιων λίγων, που υπο-
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νοµεύουν συστηµατικά τη βούληση των πολλών.
Δεν µπορεί να επιτρέπεται σε φωνακλάδικες µειονότητες ούτε
σε νταήδες να κάνουν ρεσάλτο στην ιερή έννοια του δικαιώµατος. Νισάφι µε τον κακοχωνεµένο δικαιωµατισµό σας!
Μία µεταρρύθµιση είναι ώριµη, όταν κανένα αντεπιχείρηµα δεν
µπορεί να σταθεί απέναντί της, όταν κανείς δεν µπορεί να πείσει
έναν απροκατάληπτο κριτή ότι τα πράγµατα είναι καλά ως έχουν
και ότι δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν προς την προτεινόµενη
κατεύθυνση.
Συνεπώς, ρωτώ: Ποιος σε αυτή την Αίθουσα πραγµατικά
τολµά να επιχειρηµατολογήσει υπέρ της πρότασης ότι η προχθεσινοί βανδαλισµοί, η βεβήλωση της πλακέτας στη «MARFIN»
συνιστούν άσκηση κάποιου δικαιώµατος, που πρέπει ως πολιτεία
να συνεχίσουµε να προστατεύουµε;
Ποιος τολµά να επιχειρηµατολογήσει υπέρ της πρότασης ότι
θα πρέπει ως πολιτεία να συνεχίσουµε να προστατεύουµε το
δήθεν δικαίωµα να κλείνουν οι δρόµοι και να παραλύει η πόλη,
για να διαµαρτυρηθούν, να κάνουν επαναστατική γυµναστική πενήντα άνθρωποι;
Ποιος τολµά να επιχειρηµατολογήσει υπέρ της πρότασης και
ότι τα µπάχαλα και ο τσαµπουκάς µικρών οµάδων πρέπει να
µπαίνουν -αυτό σας αφορά- στο ίδιο καλάθι µε τις µαζικές, δηµοκρατικές, ειρηνικές διαδηλώσεις τις οποίες και συστηµατικά
αµαυρώνουν;
Παρά τα ντεσιµπέλ, λοιπόν, παρά τις ιερεµιάδες, που ακούστηκαν αυτές τις µέρες από αυτό το Βήµα η απάντηση είναι: κανείς και καµµία. Κανένα επιχείρηµα δεν υπάρχει υπέρ όλων
αυτών, παρά ένας διακαής πόθος να διατηρηθεί ένα κεκτηµένο
απολύτως αντιδηµοκρατικό προνόµιο στην καταστροφή δηµόσιας περιουσίας, την καταταλαιπώρηση κατοίκων, εργαζοµένων,
καταστηµαταρχών και επισκεπτών των πόλεών µας.
Ούτε βεβαίως αληθεύει ότι τάχα οι µπάχαλοι δεν µπορούν να
αποµονωθούν από τους διοργανωτές των πορειών. Γιατί, για παράδειγµα, το ΠΑΜΕ µπορεί -το καταφέρνει- υποδειγµατικά να περιφρουρεί την τάξη και την ειρήνη στις πολυάριθµες διαδηλώσεις
που διοργανώνει, παρά το απαράδεκτο περιστατικό του στελέχους ΚΝΕ υποψηφίου του ΚΚΕ, που χτύπησε πισώπλατα άνδρα
της ΕΛ.ΑΣ. και ακόµα δεν έχει λογοδοτήσει για την πράξη του;
Οι κραυγές, λοιπόν, δεν πείθουν κανέναν και κυρίως, δεν θα
καταφέρουν να κάνουν την Κυβέρνηση να σταµατήσει από τον
στόχο να εµπεδωθεί σε κάθε τοµέα του δηµόσιου βίου η ισονοµία
και η νοµοκρατία.
Άλλωστε, ο ίδιος ως Πρωθυπουργός έχει υπογραµµίσει από
αυτό το Βήµα την πρώτη φορά που ανέβηκε ως Πρωθυπουργός
και είπε: «Κανόνες µας είναι οι κανόνες. Κι εµείς µε τους κανόνες
δεν παίζουµε.».
Ζήτηµα κανόνων είναι συνεπώς το να σταθµιστεί υπεύθυνα το
δικαίωµα στην ειρηνική διαµαρτυρία και τη χρήση της πόλης από
όλους. Όπως ζήτηµα κανόνων ήταν η απόφαση να ορθώσουµε
ανάστηµα στο νταηλίκι της Τουρκίας στον Έβρο, απωθώντας
απόπειρα υβριδικής εισβολής. Ζήτηµα κανόνων είναι το κλείσιµο
των συνόρων µας, χερσαίων και θαλάσσιων, που -κοίτα να δειςκαι υπάρχουν και µπορούν να φυλαχθούν εάν υπάρχει βούληση.
Ζήτηµα κανόνων και µάλιστα υπερεπειγόντων είναι η τάχιστη
ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης αίτησης ασύλου των µεταναστών, που βρίσκονται ήδη στη χώρα και η επαναπροώθηση
των µη ασυλούχων στην Τουρκία ή στις χώρες προέλευσής τους.
Ζήτηµα κανόνων -προσοχή, εδώ, είναι η λογοδοσία, που γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, ότι προχωρά γοργά- των µη κυβερνητικών
οργανώσεων, που οργίασαν την περίοδο 2015 - 2019, αλλά και ο
έλεγχος από τη δικαιοσύνη εκείνων, όπως η «AEGEAN BOAT REPORT», η «CONSOLIDATED RESCUE GROUP» , η «LIGHTHOUSE RELIEF», που δίνουν τα στίγµατα του Λιµενικού Σώµατος
και του Πολεµικού Ναυτικού, αναπαράγοντας υλικό από τουρκικά UAV, θέτοντας σε κίνδυνο τους ήρωές µας, τα στελέχη, που
φυλάττουν τις σύγχρονες Θερµοπύλες της δύσης. Διότι περί
αυτού πρόκειται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Η οµιλία ήταν για εξίµισι λεπτά.
Και ζήτηµα κανόνων τελικά είναι η απόδοση ευθυνών σε στυ-
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λοβάτες -δεν τους βλέπω εδώ- του δήθεν ηθικού πλεονεκτήµατος της πρώτης φοράς Αριστερά που αντιµετώπισαν την κυβέρνηση σαν µαγαζί τους, τη χώρα σαν δηµοκρατία της µπανάνας,
συµπεριφερόµενοι –κοίτα να δεις τώρα- σαν αποικιοκράτες, σαν
τσιφλικάδες της εξουσίας. Ούτε εσείς τα εγκρίνετε και το ξέρουµε, όσοι αξιοπρεπείς ανάµεσά σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Θα σου απαντήσουµε µετά στην
οµιλία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η εξουσία είναι η δύναµη να επιβάλεις εξαιρέσεις,
που είναι µία ιδέα του θεωρητικού του ναζισµού Καρλ Σµιτ, πολύ
αγαπητή δυστυχώς στα στελέχη της προηγούµενης κυβέρνησης,
η Νέα Δηµοκρατία…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Έλα, επιτέλους!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Μη διαµαρτύρεστε, όταν
σας λέω από πού προέρχεται η ιδεολογία σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Μπογδάνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: …να τοποθετείτε και να κυβερνάτε µε εξαιρέσεις.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι εδώ, για να αποκαταστήσει κανόνες
καθολικούς, γνωστούς σε όλους εκ των προτέρων, που καθιερώνουν για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Μπογδάνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Σήµερα, λοιπόν, νοµοθετούµε και µαζί τονίζουµε ότι η αλά καρτ εφαρµογή των κανόνων
της πολιτείας µας τελείωσε. Την Ελληνική Δηµοκρατία δεν επιτρέπεται να την εκβιάζει κανένας.
Ευχαριστώ για την προσοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν προεδρεύετε όταν µιλάω, θα µιλήσω έξι λεπτά και είκοσι τέσσερα
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ
θερµά. Όπως είδατε και τη συνάδελφό σας από τον ίδιο πολιτικό
χώρο έκανα από το πέµπτο λεπτό παρατηρήσεις. Αν θέλετε, εγώ
θα εφαρµόσω το κλείσιµο του µικροφώνου. Εάν το εισηγείστε,
εγώ θα το κάνω. Δεν έπρεπε να µιλάτε µε αυτόν τον τρόπο. Με
συγχωρείτε, πάρα πολύ. Εσείς εκεί που εγώ θα διέκοπτα πραγµατικά, διακόψατε γιατί διαφωνούσατε. Όλοι δεν συµφωνούµε
σε αυτήν την Αίθουσα. Και εσείς θα πείτε κάτι που δεν θα αρέσει
στην άλλη πλευρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κούβελας για πέντε λεπτά.
Παράκληση θερµή προς όλους τους συναδέλφους: Γραπτά
κείµενα έχετε. Δεν µιλάτε από στήθους όλοι. Προσαρµόστε τα
κείµενά σας στα πέντε λεπτά. Από εδώ και πέρα, θα είναι πέντε
λεπτά. Στο δεύτερο κουδούνι θα τελειώνει και η οµιλία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Είχα ζητήσει έξι λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν υπάρχει καµµία
έκπτωση. Στα πέντε λεπτά, θα ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
µπορώ να µην κάνω αναφορά στο γεγονός ότι συµπληρώνεται
µόλις ένας χρόνος από την ηµέρα που οι Έλληνες εµπιστεύτηκαν
τη διακυβέρνηση της χώρας στη Νέα Δηµοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Είναι βέβαιο ότι σε δώδεκα µόλις µήνες έγιναν τόσα πολλά,
προς όφελος των πολλών και κυρίως των πιο αδύναµων συµπολιτών µας. Μπορούµε να κοιτάζουµε στα µάτια τους Έλληνες πολίτες και να τους λέµε «το είπαµε, το κάναµε», χωρίς χάσιµο
χρόνου µάλιστα.
Βέβαια, είχαµε και την υποδειγµατική υπεράσπιση των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων στην µεταναστευτική κρίση στον
Έβρο, αλλά και γίναµε παράδειγµα σε όλο τον πλανήτη για την
εξαιρετική διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης, όπου οι καλές
πρακτικές, που εφαρµόσαµε αποτελούν µπούσουλα και για
άλλες χώρες ακόµη και στον τοµέα της οικονοµίας, που θα πληγεί βαρύτατα παντού.
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Πάµε στο σηµερινό σχέδιο νόµου. Άλλα πράγµατα θα περιµέναµε από εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Θα
περιµέναµε να επισηµαίνατε ίσως ότι αργήσαµε να ρυθµίσουµε
το δικαίωµα ακόµη και πενήντα, εκατό συµπολιτών µας να εκφράσουν την άποψή τους, τη διαµαρτυρία τους, να συγκεντρωθούν, να κάνουν µια πορεία, χωρίς όµως να κάνουν δύσκολη τη
ζωή πολλών χιλιάδων συµπολιτών µας.
Θα περιµέναµε, ενδεχοµένως, να πλειοδοτήσετε στην ανάγκη
να καταργηθεί το απαρχαιωµένο νοµοθετικό διάταγµα του 1971
και να καθιερώσουµε ανάλογες διαδικασίες και πρακτικές των
σύγχρονων δηµοκρατικών χωρών της Ευρώπης.
Εµείς, άλλωστε, δεν κρύψαµε προεκλογικά τις προθέσεις µας
να βάλουµε τάξη στην καθηµερινότητα του πολίτη. Είχαµε εξαγγείλει ότι µπαίνει τάξη στα πανεπιστήµια, µπαίνει τάξη στις καταλήψεις, στο µπάχαλο, στις πορείες, στην ασυδοσία. Είχαµε
προειδοποιήσει ότι εµείς θα κάνουµε σωστά αυτήν τη δουλειά.
Αντίθετα εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, βγάλατε στην
επιφάνεια ακόµη µια φορά τη γνωστή µίζερη µικροπολιτική σας.
Δεν βρήκατε τελικά κάτι πιο σοβαρό να µας πείτε;
Μας είπατε ότι δεν χρειάζεται ρύθµιση το ζήτηµα, διότι υπάρχει η σχετική νοµοθεσία, του 1971 κατ’ αρχήν. Μα, αυτό είναι της
χούντας, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς µας το θυµίσατε και
πάλι. Αλλά βρήκατε και σε αυτό τη λύση. Μας είπατε «ισχύει µεν,
αλλά να µην το εφαρµόζουµε». «Το κατέστησαν ανενεργό οι κυβερνήσεις της Mεταπολίτευσης», µας είπαν κάποιοι από τους συναδέλφους της παράταξής σας.
Πράγµατι, κάποιες κυβερνήσεις δεν το εφάρµοσαν. Αντίθετα,
όµως, η δική σας Κυβέρνηση είχε και αυτήν τη θλιβερή αποκλειστικότητα να εφαρµόζει το νοµοθετικό διάταγµα της χούντας.
Θυµίζω ότι απαγορέψατε συγκεντρώσεις σε συγκεκριµένη γεωγραφική περίµετρο εδώ στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2017 πριν από
τρία χρόνια. Το εφαρµόσατε όταν προχωρούσατε σε προληπτικές συλλήψεις πολιτών ενόψει εκδηλώσεων στελεχών και Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξη του 2018. Τις ίδιες προληπτικές
συλλήψεις κάνατε και όταν ο κ. Τσίπρας εγκαινίαζε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέµβριο του 2018, εν µέσω µάλιστα
και χηµικών κοκτέιλ, µε τα οποία κεράσατε τους Θεσσαλονικείς.
Αλλά σήµερα υπερασπίζεστε, αλήθεια, τη διατήρηση ενός
πλαισίου ξεπερασµένου; Πού ζείτε τελικά; Ή µάλλον πώς σκέφτεστε στα αλήθεια; Δεν αντιλαµβάνεστε ότι η κοινωνία έχει ωριµάσει τόσο πολύ, ώστε να σέβεται και ανέχεται ακόµη και όταν
εκφράζεται µε πορεία και διαµαρτυρία τις απόψεις των µειοψηφιών, αλλά να έχει ανάγκη και να απαιτεί τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονοµικής ηρεµίας; Αυτό υποσχεθήκαµε
προεκλογικά κι αυτό είναι το περιεχόµενο του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου.
Έτσι λοιπόν, κάνουµε πράξη, πρώτον, την κατάργηση του νοµοθετικού διατάγµατος της χούντας. Δεύτερον, ρυθµίζουµε το
ζήτηµα, πλέον, θεσπίζοντας ένα βασικό θεσµικό πλαίσιο το οποίο
θα προστατεύει ακόµα περισσότερο το συνταγµατικό, ιερό δικαίωµα του συνέρχεσθαι.
Αλλά από τη µια το δικαίωµα λίγων συµπολιτών µας να εκφραστούν µε πορεία στο κέντρο της πόλης να ικανοποιείται θέλουµε,
αλλά και η ζωή της συντριπτικής πλειοψηφίας των συµπολιτών
να συνεχίζεται απρόσκοπτα. Είναι δικαιώµατα τα οποία πράγµατι
καθιερώνονται συνταγµατικά στο άρθρο 11 αρκεί, όµως, να µην
ασκούνται καταχρηστικά, όπως προβλέπει και επιτάσσει το
άρθρο 25.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και ολοκληρώστε,
παρακαλώ, στα επόµενα δευτερόλεπτα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ταυτόχρονα, µέσω των απαραίτητων θεσµικών εγγυήσεων θα
καταφέρουµε, ευελπιστούµε, να µπουν τα πράγµατα σε µία τάξη.
Δεν ξέρω αν έχετε βιώσει στα αλήθεια την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών που θέλουν να πάνε στον ιατρό, στη δουλειά
τους, στην αγορά, να χρησιµοποιήσουν τα λεωφορεία, οι γονείς
να πάνε βόλτα µε τα παιδιά τους.
Ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη -κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρεεπειδή oi αναφορές είναι διαρκείς για την Αθήνα και το κέντρο
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της, έχουµε δύο κεντρικές αρτηρίες από και προς το κέντρο της
πόλης. Πολύ συχνά, νιώθουµε και βιώνουµε ότι το κέντρο της
Θεσσαλονίκης είναι απροσπέλαστο, είναι σε καραντίνα. Όµως
είναι απαραίτητο να βρεθούµε σε αυτό και αυτό δεν µπορούµε
να το καταφέρουµε. Έτσι, λοιπόν, αυτήν την ανάγκη θα ικανοποιήσει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Πρωταρχικά, την προστασία του συνόλου, αλλά και την ανεµπόδιστη άσκηση του
συνταγµατικού δικαιώµατος ακόµη και των λίγων. Αυτό το γνωρίζουν οι πολίτες και µας το αναγνωρίζουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για να καταθέσω
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κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω κάποιες συµπληρώσεις και βελτιώσεις για ενηµέρωση των Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε να εξηγήσετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Όχι.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα µοιραστεί σε
όλους τους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευστράτιος Σιµόπουλος για πέντε λεπτά.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα κάνω
λίγο φροντιστήριο. Ποιο είναι το µεγάλο και κύριο λάθος όποιων
κάνουν πολιτική ανάλυση και µέσα από την πολιτική ανάλυση καταλήγουν και σε υιοθέτηση πολιτικών;
Το µεγάλο λάθος είναι ότι αναπαράγουν στερεότυπα, χωρίς
να παίρνουν υπόψη ότι οι συνθήκες αλλάζουν, χωρίς να παίρνουν
υπόψη πώς και πότε αλλάζουν οι συνθήκες. Αυτό έζησα σήµερα
µέσα στην Αίθουσα αυτή από την Αντιπολίτευση και κυρίως, βέβαια, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόµη και σε επίπεδο πολιτικού Αρχηγού.
Ανήκω σε µία γενιά, η οποία το 1974 ήταν στο πρώιµο στάδιο
της εφηβείας. Η πολιτική αντιπαράθεση τότε ήταν ιδεολογική.
Ανήκαµε σε αυτούς που πίστευαν το «ανήκοµεν εις τη Δύσιν»,
στον ατλαντισµό δηλαδή, και από την άλλη ήταν αυτοί που έλεγαν «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Μεγάλες µάχες! Βέβαια,
κάναµε πράξη την εθνική συµφιλίωση. Μετά τις µάχες πηγαίναµε
στη Θεσσαλονίκη, όλοι µαζί, στα Κάστρα.
Πέρασαν σαράντα πέντε χρόνια από τότε. Πάλι οι ίδιες πλευρές έχουν άλλες µάχες θα έλεγα όχι ιδεολογικές, κατά τη γνώµη
µου, χωρίς αυτοί οι όποιοι ανήκαν στο «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο
συνδικάτο» να έχουν καταλάβει ότι είτε τους αρέσει είτε όχι ήταν
στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Οι περισσότεροι από αυτούς
προσεχώρησαν σε αυτό που λέµε ατλαντισµό και τώρα δίνουν
πάλι µια άλλη µάχη.
Αλλά για εµένα, η µάχη τώρα έχει άλλο πρόσηµο. Μιλάµε για
µία φυσιολογικότητα, κανονικότητα αν θέλετε, και από την άλλη,
για κάτι που είναι µη φυσιολογικό και είναι παράλογο. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, αυτή εδώ και έναν χρόνο αυτή τη φυσιολογικότητα
φέρνει.
Πώς το κάνει; Με τον νόµο για το πανεπιστηµιακό άσυλο. Δεν
ήταν φυσιολογικό αυτό που γινόταν στα πανεπιστήµιά µας. Το
έκανε. Είχατε την ίδια συµπεριφορά. Πέρασε και λειτουργεί. Η ίδια
αντιπαράθεση είδαµε να γίνεται για το θέµα της µολότοφ. Ισχυριζόσασταν ότι αν η µολότοφ ήταν στο σακίδιο δεν ήταν και µεγάλο
πρόβληµα, αφού δεν την έριξε. Είναι φυσιολογικό γι’ αυτούς που
µας ακούν; Νοµίζω όχι. Φυσιολογικότατα, λοιπόν, λειτούργησε και
ο νοµοθέτης. Είναι φυσιολογικό να µη υπάρχει καταγραφή των
συνδικαλιστικών οργανώσεων; Όχι. Όποιος µας ακούει, ένας
απλός πολίτης, το καταλαβαίνει. Θεσµοθετήθηκε κι αυτό.
Στο πλαίσιο αυτό έρχεται και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Μην ξεχάσω βέβαια, να πω και για ένα τέταρτο θέµα. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κτήρια υπό κατάληψη και κάποιοι από
εσάς, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να ισχυρίζονται ότι είναι κέντρα
πολιτισµού και να µην µπορούν να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες
τους; Δεν είναι φυσιολογικό. Και βέβαια, ναι, εφαρµόζεται ο
νόµος και εκκενώνονται τα κτήρια.
Περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσει η διαδικασία και στη
Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο αυτά έρχεται και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το
οποίο επαναφέρει κάτι το φυσιολογικό. Είναι κάτι που γίνεται σε
όλη την Ευρώπη. Δεν περιορίζει τα ατοµικά δικαιώµατα. Βάζει
ένα πλαίσιο που συνδιαµορφώθηκε και από το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, ένα πλαίσιο το οποίο συνδιαµορφώθηκε και
από το Κίνηµα Αλλαγής και δεν ξέρω ίσως είναι και πιθανό να έρθουν και κάποιες άλλες αλλαγές µέσα από τη διαδικασία της συζήτησης τις οποίες δεν ξέρουµε.
Άρα, τελειώνοντας, πάλι θα πω τη φράση «µην αναπαράγετε
στερεότυπα», διότι θα είστε σε αυτή την κατάσταση και δεν είναι
καλό για το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα -απευθύνοµαι στον
ΣΥΡΙΖΑ- µην αναπαράγετε στερεότυπα, έχουν αλλάξει οι καιροί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σιµόπουλο ιδιαιτέρως, γιατί ήταν στα πέντε λεπτά ακριβώς.
Τώρα θα καλέσω στο Βήµα τον συνάδελφό µου από την ίδια
εκλογική Περιφέρεια, τη Δυτική Αττική, τον Βουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Γεώργιο Κώτσηρα για πέντε λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Κώτσηρα, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο, που συζητείται και έχει λάβει, πράγµατι, µια µεγάλη έκταση και στις επιτροπές και µε τις αλλαγές που προέβη ο
Υπουργός κατόπιν όσων προτάσεων ήταν γόνιµες και ακολούθησαν την επεξεργασία του επιτροπές, είναι, κατά την άποψή µου,
κοµβικό για την προστασία των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων όλων των πολιτών και εναρµονίζεται πλήρως µε ένα πραγµατικά φιλελεύθερο µοντέλο διαχείρισης του δηµόσιου χώρου.
Αναµφίβολα, οι δηµόσιες συναθροίσεις µε τη µορφή των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων αποτελούν διαχρονικά έναν
βασικό τρόπο έκφρασης, µέσω του οποίου οι πολίτες ευλόγως
διαδηλώνουν και εκφράζουν τις απόψεις τους µε τον τρόπο που
επιλέγουν. Εξίσου, όµως, αναγκαία για την οµαλή λειτουργία της
δηµοκρατίας είναι και η προστασία της δηµόσιας ασφάλειας,
αλλά και η οµαλή άσκηση άλλων δικαιωµάτων των υπόλοιπων πολιτών, οι οποίοι δεν συµµετέχουν στη συγκεκριµένη άσκηση του
δικαιώµατος, δηλαδή της ανάπτυξης της προσωπικότητας τους,
της ελεύθερης κίνησης, της περιουσίας, προφανώς της ζωής και
άλλα ουσιώδη για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας δικαιώµατα.
Κατά την άποψή µου, όσο και αν ακούσαµε όλες αυτές τις
µέρες, κυρίως από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
περί χουντονόµου και άλλες ακραίες εκφράσεις, που θεωρώ ότι
δεν αρµόζουν σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο ήταν προεκλογική δέσµευση του κυβερνώντος κόµµατος, που µετά την ψήφο του ελληνικού λαού έχει κληθεί να κυβερνήσει, τα αντιπαρέρχοµαι και
θεωρώ ότι είναι ένα νοµοσχέδιο που είναι πραγµατικά φιλελεύθερο και προοδευτικό.
Εξηγούµαι: Τι είναι πραγµατικά φιλελεύθερο και δηµοκρατικό;
Να προστατεύονται τα δικαιώµατα όλων, και του διαδηλωτή και
του εργαζόµενου και του εµπόρου και του πολίτη που µετακινείται µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Αυτό είναι πραγµατική πρόοδος και πραγµατική προστασία των δικαιωµάτων. Αντιθέτως, η
κατάχρηση του δικαιώµατος από κάποιους οδηγεί στην απενεργοποίηση άλλων συνταγµατικών δικαιωµάτων τα οποία, όµως,
πρέπει και οι υπόλοιποι πολίτες να ασκήσουν οµαλά.
Αυτές, λοιπόν, οι µειοψηφίες καταχρώνται συχνά τα υπαρκτά
τους δικαιώµατα, τα οποία σέβεται ο νόµος, διότι δεν υπάρχει
απαγόρευση, δεν υπάρχει καταχρηστικός περιορισµός δικαιώµατος. Αντιθέτως, όπως γνωρίζουµε, σε όλες τις περιπτώσεις
συγκρούσεων δικαιωµάτων υπάρχει στάθµιση. Πρέπει να γίνεται
µια στάθµιση δικαιωµάτων. Πρέπει να υπάρχει µια οριοθέτηση
των δικαιωµάτων, προκειµένου να µπορούν όλοι οι πολίτες να τα
ασκούν οµαλά, συντονισµένα και οριοθετηµένα.
Μιας και αναφερόµαστε στην κατάχρηση, ας µην ξεχάσουµε
ότι και η απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώµατος προστατεύεται, επίσης, από το Σύνταγµα, από το άρθρο 25 παράγραφος 3.
Είναι, επίσης, συνταγµατικά κατοχυρωµένη και είναι ένας εκ τους
λόγους, που λαµβάνεται πάντα υπόψη, όταν γίνεται στάθµιση δικαιωµάτων. Ένας είναι η αρχή της αναλογικότητας και ο άλλος
είναι η απαγόρευση της κατάχρησης του δικαιώµατος. Οπότε τι
είναι πραγµατική πρόοδος και τι είναι πραγµατική συντήρηση;
Να µπορούµε όλοι να ασκούµε τα δικαιώµατά µας οµαλά, οριοθετηµένα, σταθµίζοντάς τα, προκειµένου να µην υπάρχει µια καταχρηστική άσκηση του ενός έναντι του άλλου; Ή να
απαγορεύουµε τα δικαιώµατα των πολλών µέσω της κατάχρησης
του δικαιώµατος των λίγων, που το έχουν και αυτοί το δικαίωµα,
προφανώς, να διαδηλώσουν;
Μιας και ακούστηκαν στη συζήτηση πολλά για την ασφάλεια,
η ποινική αντιµετώπιση όσων σπάνε, καταστρέφουν, πράγµατι
είναι αυτοτελής και ορθώς η Κυβέρνηση επεφύλαξε ξεχωριστή
διάταξη σε άλλο νοµοσχέδιο για όσους έχουν και κάνουν χρήση
των µολότοφ και έγινε κακούργηµα και έχει µια διαφορετική ποινική αντιµετώπιση, αλλά η ρύθµιση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου που βάζει όρους, διευκολύνει, προφανώς, και την οµαλή
λειτουργία της αστυνοµίας και την οµαλή κοινωνική δραστηριότητα όσων θέλουν να διαδηλώσουν και να µην είναι οι ίδιοι θύµατα αυτών, οι οποίοι σπάνε, καίνε και στο τέλος βρίσκονται όλοι
υπό την ίδια κατηγορία.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Αυτό, λοιπόν, είναι πραγµατική πρόοδος. Αυτό είναι πραγµατικά φιλελεύθερη πολιτική. Αυτό είναι πραγµατικά σύγχρονο
πλαίσιο. Αυτό είναι συµβατό µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 του
Συντάγµατος, το οποίο προβλέπει ρητά περιορισµούς. Αυτό
είναι συµβατό µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 της ΕΣΔΑ, που
προβλέπει περιορισµούς για συγκεκριµένους λόγους, καλύπτοντας και τις προβλέψεις του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προφανώς -ολοκληρώνω γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνεικαι η αρχή της αναλογικότητας τηρείται και η προστασία των δικαιωµάτων τηρείται και τα δικαιώµατα όλων τηρούνται.
Επειδή οι καιροί προχωράνε και καλό είναι να µη µένουµε στις
λέξεις, το τι είναι «συντήρηση», «πρόοδος» µπορεί να ερµηνεύεται διαφορετικά από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά οι πολίτες αντιλαµβάνονται πράγµατι ποια ρύθµιση είναι υπέρ του
συµφέροντος των πολλών και κατοχυρώνει τα δικαιώµατα όλων
και ποια ρύθµιση είναι αυτή που προστατεύει τους λίγους απενεργοποιώντας τα δικαιώµατα των υπολοίπων.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε µε τους πολλούς. Αυτό είναι φιλελεύθερο. Αυτό είναι προοδευτικό. Αυτό είναι το ορθολογικό. Θεωρώ
ότι θα ψηφιστεί µε µεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ κι εγώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Τσακαλώτος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αρχίζω την οµιλία µου µε τι είναι πρόοδος, σε σχέση µε τα δικαιώµατα. Για διακόσια χρόνια, περίπου από το 1780 µέχρι το
1980, ξέραµε τι είναι πρόοδος, η συνεχής αύξηση των δικαιωµάτων. Αρχίσαµε από τα ατοµικά, πήγαµε στα πολιτικά για τα συνδικάτα, µετά πήγαµε στα κοινωνικά, το οκτάωρο, το κοινωνικό
κράτος, δηλαδή µια συνεχής αύξηση των δικαιωµάτων. Αυτό τελείωσε το 1980, όπου άρχισε η αντίστροφη πορεία, που την έκαναν και οι νεοφιλελεύθερες δυνάµεις, η Θάτσερ και ο Ρήγκαν,
αλλά και ενσωµατώθηκε σ’ αυτή την αποδόµηση των κοινωνικών
δικαιωµάτων ένα µεγάλο κοµµάτι των σοσιαλδηµοκρατών.
Ας αρχίσουµε µε τα ατοµικά δικαιώµατα. Κύριε Υπουργέ, ήσασταν στην LIBE, την Επιτροπή της Ευρωβουλής για τα δικαιώµατα. Δεν συζητάω για τον Ντοµενέκ Ντεβέζα από τους
Σοσιαλιστές, που σας είπανε ότι είστε ακροδεξιά κυβέρνηση, ότι
καταπατάτε βασικά δικαιώµατα για το άσυλο, ότι δεν έχει καµµία
σχέση µε σύγχρονο κράτος ευρωπαϊκό και προοδευτικό αυτό
που κάνετε για τα push back. Ακόµα και η δική σας οµάδα! Μόνο
κάποιοι του Σαλβίνι δειλά-δειλά σάς υποστήριξαν.
Πως αισθανθήκατε που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι είναι
σύγχρονη και ευρωπαϊκή χώρα όταν οι Ευρωβουλευτές όλοι,
εκτός από τους σαλβινίστες, σάς είπαν ότι είσαστε ακροδεξιοί
και ότι αυτά δεν έχουν καµµία σχέση.
Έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός και µας λέει για τον Ντουόρκιν,
που τον ήξερα και πήγαινα στα µαθήµατά του. Πρέπει να σας πω
σ’ αυτήν την αντιστροφή της µεγάλης πορείας προς µεγαλύτερα
δικαιώµατα ο Ντουόρκιν, ήταν λίβελλος εναντίον τους. Είναι πιο
πιθανόν ο Ραγκούσης να ψηφίσει υπέρ αυτού του νοµοσχεδίου,
παρά ο Ντουόρκιν. Συγνώµη, Γιάννη, αλλά είναι πιο πιθανόν. Και
τον αναφέρει ο Πρωθυπουργός υπέρ του νοµοσχεδίου;
Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τα κείµενα του Ντουόρκιν, όπου
αναφέρει να παίρνουµε σοβαρά τα δικαιώµατα και λέει «δεν είναι
επιχείρηµα περιορισµού των δικαιωµάτων, επειδή κάποιοι καταπατούν τα δικαιώµατα». Δεν είναι επιχείρηµα αυτό. Πρέπει να
επεκταθούν τα δικαιώµατα, γιατί προϋπάρχουν ακόµα και από
τους νόµους του κράτους. Αυτά έλεγε ο Ντουόρκιν.
Βεβαίως, δεν είναι φιλελευθερισµός, παρ’ όλα αυτά που ακούσατε στο LIBE και θα ήθελα, τουλάχιστον, εσείς προσωπικά,
κύριε Υπουργέ -γιατί δεν είσαστε στη Νέα Δηµοκρατία- να απολογηθείτε για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, που όταν
ένας Ευρωβουλευτής δικός µας, ο Κώστας ο Αρβανίτης, είπε για
τη Συνθήκη της Γενεύης για τα δικαιώµατα των µεταναστών, τον

16149

στοχοποιήσατε και είπατε ότι είναι προπαγάνδα των Τούρκων και
µετά τον στοχοποίησαν όλες οι φασιστικές οµάδες. Είναι αυτό
φιλελευθερισµός; Έχει κάποια σχέση µε τον φιλελευθερισµό
αυτό; Καmµία σχέση δεν έχει. Γιατί έχετε πάρει διαζύγιο µε οτιδήποτε έχει σχέση µε τον φιλελευθερισµό.
Ο Μαρξ το λέει καλά, ότι µόνο σε µια κρίση εκδηλώνεται η
πραγµατική φύση του καπιταλισµού και εσείς περιορίζετε τα κοινωνικά δικαιώµατα -µε αυτά αρχίσατε στην Κυβέρνηση- και µε το
ΣΕΠΕ και µε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και µε αυτά που
κάνετε για τους µετανάστες.
Πάµε τώρα στον κορµό των ατοµικών δικαιωµάτων, που ήταν
τα πρώτα του 1780 µε τον Τζον Γουίλκς κ.λπ., όλα αυτά που γίνονταν στη Βρετανία. Αυτά χτυπάτε, τον πυρήνα των δικαιωµάτων. Το κάνετε αυτό, γιατί η Νέα Δηµοκρατία -δεν ξέρω για σας,
κύριε Χρυσοχοΐδη- έχει δυο φύσεις. Η µία φύση αυτή τη στιγµή,
επειδή υπάρχει κρίση, είναι ενάντια σε οποιοδήποτε κοινωνικό
δικαίωµα. Η άλλη φύση, όµως, για να καλύψει τις αντιδράσεις
που θα υπάρχουν στην έλλειψη κοινωνικών δικαιωµάτων, είναι,
να περιορίσετε και τα ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα. Και για
να θυµηθούµε θεολογικά το 431 και τη Σύνοδο της Εφέσου,
αυτές οι δυο φύσεις, η φύση η αντικοινωνική και η φύση ενάντια
στα δικαιώµατα, στα κοινωνικά δικαιώµατα, στα ατοµικά δικαιώµατα, αυτές οι δυο φύσεις είναι χωρίς διάκριση, χωρίς διαίρεση,
χωρίς σύνθεση στο Σώµα της Νέας Δηµοκρατίας. Το πιστεύω
πολύ βαθιά αυτό, γιατί τώρα εκδηλώνεται η πραγµατική σας αντίδραση.
Σηκώνω τα χέρια για το Κίνηµα Αλλαγής και µε αυτό θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, που ανιστόρητα δεν καταλαβαίνει
αυτό το µεγάλο κύµα για διακόσια χρόνια επέκταση των δικαιωµάτων και έρχεται τώρα να µας πει ότι δεν πειράζει, γιατί περιορίζονται, γιατί µε τη δική µας συµβολή περιορίζονται λιγότερο οι
αρχικές σκέψεις του Υπουργού και του Πρωθυπουργού. Δεν
µπορείς να αντιστρέψεις αυτό το κύµα, µε τέτοιες προσεγγίσεις.
Μόνο όταν η Αριστερά και όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι καταλάβουµε πού είµαστε, θα µπορέσουµε να αντιστρέψουµε και τον
περιορισµό των κοινωνικών δικαιωµάτων και τον περιορισµό των
ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων. Αυτό πρέπει να το κάνουµε, γιατί πολύ καλά λέει το σποτάκι µας, ότι η ιστορία των
διαδηλώσεων είναι και η ιστορία του κόσµου. Γιατί ό,τι κερδίσαµε, το κερδίσαµε µε διαδηλώσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μελάς από τη Νέα Δηµοκρατία για
πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές,
πολλά και παράλογα, τολµώ να πω, ακούσαµε τις τελευταίες ηµέρες, εντός και εκτός Κοινοβουλίου, να διατυπώνονται από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, σχετικά µε το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα. Ένα σχέδιο νόµου το οποίο έρχεται στην Εθνική
Αντιπροσωπεία, κατά την άποψή µου, µε σαράντα πέντε χρόνια
καθυστέρηση. Ένα σχέδιο νόµου, όµως, που είναι φιλελεύθερο,
ένα σχέδιο νόµου που είναι προοδευτικό, ένα σχέδιο νόµου που
είναι ασπίδα στη δηµοκρατία µας. Η ελευθερία εξάλλου του κάθε
ατόµου σταµατάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου.
Με απλά λόγια, µε αυτό το νοµοσχέδιο, οι πολίτες θα θέλουν
να διαδηλώσουν, θα µπορούν να το πράξουν µε κανόνα που θα
σέβονται τα δικαιώµατα των άλλων πολιτών που θέλουν να πάνε
στη δουλειά τους, που θέλουν να δουλέψουν τα µαγαζιά τους,
που θέλουν να διασχίσουν το κέντρο της Αθήνας και των µεγάλων πόλεων, χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Είναι αυτό
παράλογο; Προφανώς και δεν είναι παράλογο. Παράλογο, όµως,
είναι αυτό που έχουµε ακούσει όλες αυτές τις µέρες. Παράλογο
είναι να χαρακτηρίζεται από τη µείζονα αντιπολίτευση ένα νοµοσχέδιο που ορίζει ένα πλαίσιο λειτουργίας για τις διαδηλώσεις
ως χουντικό, ως φασιστικό, ως αντιδηµοκρατικό.
Ο πρώτος, µάλιστα, που βιάστηκε να ταυτίσει το νοµοσχέδιο
αυτό µε ένα διάταγµα της χούντας, είναι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Ραγκούσης, ο οποίος πέρα από τους χαρακτηρισµούς «χουντικό, φασιστικό νοµοσχέδιο» και άλλα τέτοια που ακούσαµε, ανέ-
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φερε πως µε το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση επιδιώκει να
αποκλείσει τους εργαζόµενους και τους ανέργους από το να
διεκδικούν τα δικαιώµατά τους.
Τον άκουσα, µάλιστα, το πρωί να αναφέρεται σε µια συζήτηση
µε τον κ. Χρυσοχοΐδη και να γυρνάει δέκα χρόνια πίσω και να λέει
σε ποια έδρανα βρισκόταν ο καθένας.
Ας µείνουµε λίγο στο 2011. Τότε ο κ. Ραγκούσης ήταν Υπουργός
Υποδοµών και αναφερόµενος στις κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών
ταξί είχε δηλώσει ότι οι µορφές κινητοποιήσεων που επέλεξαν οι
ιδιοκτήτες των ταξί, είναι όχι µόνο από κάθε άποψη απαράδεκτες,
αλλά και δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσµα. Ο ίδιος Υπουργός,
την ίδια χρονιά, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των εργαζοµένων των µέσων µαζικής µεταφοράς, είχε δηλώσει: «Δεν θα
πληρωθείτε µισθούς, αν συνεχίσετε τις απεργίες.».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αυτό είναι ψέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Καταθέτω στα Πρακτικά, λοιπόν, τις δηλώσεις του κ. Ραγκούση, επειδή τις αµφισβητεί, για να τις δει και
να θυµηθεί τι έχει πει και ο ίδιος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μελάς καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτό το σηµείο νοµίζω ότι µπορώ να συµφωνήσω µε τον κ.
Τσακαλώτο, ο οποίος είπε πριν ότι είναι πιο πιθανό ο κ. Ραγκούσης να ψηφίσει το νοµοσχέδιο από τον Ρόναλντ Ντουόρκιν.
Πράγµατι κι εγώ όταν διάβασα αυτές τις δηλώσεις, θεώρησα ότι
ο κ. Ραγκούσης είναι υπέρµαχος αυτού του νοµοσχεδίου και δεν
αντιτίθεται σε όλα αυτά, που η σηµερινή Κυβέρνηση θέλει να
φέρει, καθότι ως Υπουργός, ήταν ο ίδιος που απειλούσε όσους
έρχονται να διαµαρτυρηθούν για τα δικαιώµατά τους.
Πάµε, όµως λίγο στο νοµοσχέδιο. Με το παρόν, λοιπόν, σχέδιο
νόµου δεν απαγορεύουµε -για να το ξεκαθαρίσουµε κι αυτό- τις
διαδηλώσεις. Αντιθέτως, προστατεύουµε όλους εκείνους που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά, εκείνους που θέλουν να πάνε στη
δουλειά τους και δεν θέλουν να κινδυνεύει η περιουσία τους.
Οι συναθροίσεις, λοιπόν, πλέον µε το άρθρο 4, θα έχουν ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση. Το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση
του οργανωτή, ο οποίος αναλαµβάνει τις ευθύνες του, απέναντι
τόσο στους συµπολίτες του, όσο και στους συναγωνιστές του.
Ο οργανωτής θα συνεργάζεται µε την εκάστοτε αρµόδια αρχή,
θα ενηµερώνει τους µετέχοντες για τις υποχρεώσεις τους και παράλληλα, θα ορίζει άτοµα για την περιφρούρηση της διαδήλωσης. Επίσης, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, θα ευθύνεται και
για την αποζηµίωση όσων υπέστησαν βλάβες σωµατικής ακεραιότητας και ιδιοκτησίας από τους µετέχοντες.
Κύριε Υπουργέ, εδώ θα ήθελα να κάνω µια πρόταση. Ο οργανωτής -θα το καταθέσω αυτό- θα πρέπει ενδεχοµένως να συζητήσουµε το να είναι και υποχρεωτικά µέλος του διοικητικού
συµβουλίου του φορέα, που επιθυµεί να διοργανώσει τη συγκεκριµένη διαδήλωση. Γιατί, εκτός από την αστική και την ποινική
ευθύνη, υπάρχουν και οι πολιτικές ευθύνες, γιατί όλες οι διαδηλώσεις έχουν ένα πολιτικό χαρακτηριστικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 2008 και µετά, έχουµε
γίνει µάρτυρες πολλών θλιβερών εικόνων στη χώρα µας. Πολλών
διαδηλώσεων που οδηγήθηκαν σε φασαρίες, σε καταστροφές
και σε µεγάλες τραγωδίες.
Στις 5 Μαΐου του 2010 γενική απεργία και συγκέντρωση της
ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και του ΠΑΜΕ. Βροχή οι µολότοφ, φωτιά στο
κτήριο της Marfin, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι υπαίτιοι αναζητούνται µέχρι σήµερα. Αντιλαµβανόµεθα, λοιπόν, όλοι
τους λόγους για τους οποίους πρέπει να καθορισθεί το πλαίσιο
διοργάνωσης των συναθροίσεων. Γιατί πρέπει να ξέρουµε ποιος
διοργανωτής κάνει τη συγκέντρωση, ποιος έχει την ευθύνη,
ποιες είναι οι υποχρεώσεις του και ποια τα δικαιώµατά του. Αν
διαφωνείτε µε αυτό, να το πείτε στις οικογένειες των ανθρώπων
που έχασαν τη ζωή τους στη Marfin.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ πολύ,
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κλείνω µε αυτό.
Εδώ, λοιπόν, ερχόµαστε να αποφασίσουµε σήµερα µε ποιους
είµαστε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είµαστε µε αυτούς που θέλουν να διαδηλώνουν ειρηνικά και
να προστατεύουµε ταυτόχρονα την κοινωνικοπολιτική ζωή µιας
πόλης ή είµαστε µε τους µπαχαλάκηδες; Αν ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, είµαστε µε τους πρώτους. Αν δεν το ψηφίσετε, είσαστε
µε τους µπαχαλάκηδες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που
δεν έχουν µιλήσει, θα σας παρακαλέσω αυστηρά να παραµένετε
στον χρόνο σας, γιατί κάποια στιγµή σας έχουµε πει ότι στις
22.00’ θα κλείσει η συζήτηση.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Για ποιον λόγο;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Θεωρώ προκλητικές και απαράδεκτες και τις δύο αναφορές του συναδέλφου κ. Μπογδάνου που
ταυτίζουν ουσιαστικά τα γεγονότα στη Marfin µε την κινητοποίηση του ΠΑΜΕ, της ΓΣΕΕ, όταν παρακρατικός µηχανισµός που
δρα όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να τον αγγίζει η Κυβέρνηση έκανε
τη βρώµικη δουλειά, για να µπορέσει να χτυπήσει τη µαζικοποίηση του κινήµατος που κλιµακωνόταν. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Πρέπει να το µαζέψουν πίσω όπως το είπανε. Δεν χρειαζόµαστε
τα εύσηµα από τον κ. Μπογδάνο ως ΠΑΜΕ και Κοµµουνιστικό
Κόµµα και κανένας διαδηλωτής. Σε εκείνη τη διαδήλωση, πάνοπλοι αστυνοµικοί χτύπησαν απροκάλυπτα ανυποψίαστους ειρηνικούς διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν γυµνά χέρια. Με αυτή την
έννοια προφανώς, το νοµοσχέδιο θα βοηθήσει να συνεχίσουν την
καριέρα, που έχουν διαλέξει. Ξέρει ο ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όχι, κύριε Μπογδάνο.
Δεν θα δώσουµε συνέχεια σε αυτό το πράγµα. Σας παρακαλώ
πολύ. Αλίµονο αν ανοίξει αυτή η συζήτηση τώρα. Είπατε αυτά
που είπατε, τοποθετηθήκατε και τελείωσε. Σας παρακαλώ δεν
έχει συνέχεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Ανεφέρθη… ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ,
κύριε Μπογδάνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Θα επιµείνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Επιµείνετε όσο θέλετε.
Η διαδικασία συνεχίζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Μπογδάνο, σας
παρακαλώ πολύ, µην ανοίξετε το µικρόφωνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Ο Κανονισµός του ελληνικού
Κοινοβουλίου για την αντιπολίτευση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Πήρα τον λόγο. Ξεκινάω,
κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ναι, κυρία Καφαντάρη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Μπογδάνο, σας
παρακαλώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όχι, ξέρετε ότι θα συνεχίσετε. Σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία
και το ξέρετε πολύ καλά αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Θα είχα ολοκληρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Μπογδάνο, σας
παρακαλώ. Δεν έχετε δώσει αυτά τα δείγµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Είναι σηµαντικό. Έχει να
κάνει µε την προσωπική µου τιµή και υπόληψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Μπογδάνο, σας
παρακαλώ πολύ! Είπατε κάτι, ο κύριος συνάδελφος απάντησε σε
αυτό που είπατε και έχει τελειώσει η συζήτηση εδώ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Μα δεν είπα. Ο κύριος συνάδελφος ανέφερε πράγµατα, που δεν είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Η συζήτηση δεν θα συνεχιστεί, κύριε Μπογδάνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Είναι ζήτηµα τάξεως, κυρία
Πρόεδρε, να ακολουθήσετε χωρίς εξαιρέσεις τον Κανονισµό της
Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία Καφαντάρη, συνεχίστε, σας παρακαλώ. Έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε, αλλά µε αυτή την φασαρία, εγώ δεν θα µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ελάτε, κυρία Καφαντάρη. Σας παρακαλώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κυρία Καφαντάρη, µε συγχωρείτε. Θα επιµείνω, µόλις ολοκληρώσετε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Τον λόγο τον δίνει η Προεδρεύουσα, αλλά εγώ δεν µπορώ να µιλήσω όταν υπάρχει φασαρία στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Μπογδάνο, σεβαστείτε το Προεδρείο. Σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Μόλις ολοκληρώσει η κ. Καφαντάρη θα επιµείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εντάξει.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, πρέπει
άµεσα να αποσυρθεί. Είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο δεν διορθώνεται, ένα νοµοσχέδιο που έχει αντιδηµοκρατικό και φασίζοντα,
θα έλεγα, χαρακτήρα. Δεν διορθώνεται ούτε µε τροπολογίες.
Απευθύνοµαι στο ΚΙΝΑΛ -δεν είναι παρόντες οι συνάδελφοι- που
ουσιαστικά αποδεικνύει για άλλη µία φορά ότι είναι συµπλήρωµα
της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, αν και υπάρχουν λογικές
φωνές εντός του, αλλά και στην Κυβέρνηση, που µε νοµοθετικές
πρωτοβουλίες ή για να το πω πιο σωστά νοµοθετικές βελτιώσεις,
δεν µπορεί να το διορθώσει.
Είναι ένα νοµοσχέδιο, για το οποίο έχουν εκφραστεί αρνητικά
το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, το συντονιστικό των δικηγορικών συλλόγων, η ένωση εισαγγελέων, συνδικαλιστικοί φορείς, η Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, ένα νοµοσχέδιο
που µε σαφήνεια διχάζει την ελληνική κοινωνία.
Ακούσαµε πάρα πολλά αυτές τις δύο ηµέρες και ειδικά από
συναδέλφους Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ακούσαµε πάρα πολλά για τους λόγους για τους οποίους έρχεται το
εν λόγω σχέδιο νόµου, όπως ότι στο κέντρο της Αθήνας δεν δουλεύουν τα µαγαζιά και τέλος πάντων οι διαδηλώσεις εµποδίζουν.
Ακόµα και Βουλευτές που εκλέγονται στην Α’ Αθήνας πρέπει να
γνωρίζουν ότι τα µαγαζιά στη Σταδίου, παραδείγµατος χάριν, άρχισαν και έκλειναν και ερήµωσε η Σταδίου από την εποχή των
δικών σας µνηµονίων κατά τη διάρκεια του 2010 µέχρι το 2015.
Οι µνηµονιακές πολιτικές σας ήταν εκείνες, οι οποίες έκλεισαν
γύρω στις διακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις στο διάστηµα που
ανέφερα. Επίσης, έφεραν και τη µείωση του ΑΕΠ κατά 25%. Όλα
αυτά η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
Σήµερα δεν µιλάµε µόνο για το κέντρο της Αθήνας. Ας ρίξουµε
µία µατιά και στους γειτονικούς δήµους, στο Περιστέρι, στο Αιγάλεω πόσα µαγαζιά έχουν κλείσει το τελευταίο διάστηµα και
πόσο είναι πεσµένος ο τζίρος τους. Βέβαια, οι Βουλευτές και οι
κυβερνητικοί παράγοντες της Νέας Δηµοκρατίας δεν ξέρω αν
κάνουν βόλτα στις γειτονιές και στις λαϊκές περιοχές.
Το νοµοσχέδιο αυτό χτυπά τον πυρήνα του Συντάγµατος και
τις δηµοκρατικές ελευθερίες, το άρθρο 11 του Συντάγµατος, που
αναφέρεται στο δικαίωµα του συνέρχεσθαι, τη συνάθροιση δηλαδή. Ουσιαστικά είναι δικαίωµα προσώπων να καθορίζουν τον
χρόνο, τον τόπο, το είδος και το περιεχόµενο της συνάθροισης,
αλλά και τον ειδικότερο τρόπο έκφρασης απόψεων. Σε αυτόν τον
πυρήνα ακριβώς χτυπά το εν λόγω σχέδιο νόµου.
Ένα δεύτερο επιχείρηµα, το οποίο ακούσαµε πάρα πολύ ήταν
ότι δεν υπήρχε πλαίσιο γι’ αυτές τις µικρές πορείες των τριάντα,
πενήντα ανθρώπων οι οποίοι εµποδίζουν. Μα δεν υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο; Δεν υπάρχει το προεδρικό διάταγµα του κ. Δένδια του 2013; Η Ελληνική Αστυνοµία ξέρει πολύ καλά τη δουλειά
της, όταν την αφήνουν ελεύθερη να δράσει επιχειρησιακά και
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δεν δέχεται επεµβάσεις. Δείξαµε και φωτογραφίες πώς µικρές
πορείες γίνονται στα πεζοδρόµια χωρίς να εµποδίζεται η κίνηση.
Εγώ, όµως, θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο σηµείο. Ένα ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, σοβαρό είναι η συµφιλίωση της κοινωνίας
µε την Ελληνική Αστυνοµία. Εκτιµάµε ότι το εν λόγω σχέδιο
νόµου, αντί να βοηθά στην κατεύθυνση αυτή, ότι η Ελληνική
Αστυνοµία προστατεύει τον πολίτη, δηµιουργεί προβλήµατα και
οξύνει αυτή τη σχέση. Η Αστυνοµία, από σώµα ασφαλείας, δυστυχώς µετατρέπεται σε ένα εκτελεστικό όργανο.
Ένας χρόνος διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας πέρασε.
Είδαµε πάρα πολλά. Δεσµευτήκατε προεκλογικά για νόµο και
τάξη. Ο νόµος και η τάξη για σας ήταν αυτά που είδαµε στο Κουκάκι, ήταν τα περιστατικά µε την αστυνοµία µέσα στους κινηµατογράφους. Είδαµε πάρα πολλά. Αποτύχατε και σε αυτό, και
στον νόµο και στην τάξη, όπως τα εννοείται, όπως αποτύχατε
και στην ανάπτυξη από το 4% στο -0,7% το πρώτο τρίµηνο, που
την ονοµάσατε -απευθύνοµαι στη Νέα Δηµοκρατία- και θετική
ανάπτυξη.
Πολλά λοιπόν, από αυτά τα επιχειρήµατά σας γνωρίζετε και οι
ίδιοι ότι δεν ευσταθούν. Ο στόχος αυτού του νοµοσχεδίου είναι
η καλλιέργεια του φόβου στην κοινωνία, στους εργαζόµενους,
στους πολίτες. Θα θυµίσω το εξής: Τι έλεγε ο Αριστοτέλης;
Αυτός που προξενεί φόβο στους πολλούς, τους πολλούς φοβάται. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και το εν λόγω νοµοσχέδιο, την
καλλιέργεια του φόβου στον κόσµο, για να ξεχάσει την οικονοµική κατάσταση, να ξεχάσει την εκ περιτροπής εργασία, να ξεχάσουν τη δέκατη τρίτη σύνταξη οι συνταξιούχοι, τα µαγαζιά τα
οποία κλείνουν…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό δώσατε σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, δεν
θα σας δώσω ένα λεπτό. Το ξέρετε. Έχετε πέντε λεπτά. Μέχρι
µισό λεπτό παραπάνω. Από εκεί και πέρα, δεν µπορώ να σας
δώσω παραπάνω χρόνο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: ..τα voucher του κ. Βρούτση
ή τις αµαρτωλές λίστες κ. Πέτσα, κ. Μητσοτάκη κ.λπ..
Ο φόβος, λοιπόν, επιστρέφει σε εσάς, γιατί η λαϊκή οργή δυναµώνει µε τα µέτρα τα οποία παίρνετε µε πρόσχηµα και την πανδηµία του COVID, γιατί η ακροδεξιά λογική -να µην πω
συνιστώσα- παίρνει πραγµατικά κεφάλι και µέσα στο κόµµα σας.
Θα δανειστώ ένα σύνθηµα από τα παλιά: «Ο λαός δεν ξεχνά τι
σηµαίνει Δεξιά». Αυτή τη Δεξιά δείχνετε σήµερα και µε το εν
λόγω νοµοσχέδιο, αν και ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, που χτυπά τη δηµοκρατία, που χτυπά ουσιαστικά την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Πραγµατικά,
διώκονται ιδέες αποκλίνουσες από κατεστηµένες αντιλήψεις,
όπως γράφετε και στο άρθρο 19 για τη ριζοσπαστικοποίηση, και
µπαίνουµε σε ένα άλλο τοπίο.
Εάν δεν αποσύρετε σήµερα το εν λόγω νοµοσχέδιο, το οποίο
δεν διορθώνεται µε κανέναν τρόπο, να είστε σίγουροι ότι στην
πράξη δεν θα ισχύσει.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Μπογδάνο, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό. Ελπίζω να µη συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Σας παρακαλώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω ακριβώς το ίδιο και προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι η απάντησή
µου. Σας ευχαριστώ για τον λόγο που µου δίνετε.
Αξιότιµε κύριε συνάδελφε, είστε κοµµουνιστής, είµαι φιλελεύθερος, προερχόµενος εκ δεξιών. Οι ιδεολογικές µας διαφορές
είναι δεδοµένες. Είναι δεδοµένος και ο σεβασµός µου απέναντί
σας και απέναντι στο Κοµµουνιστικό Κόµµα. Ως εκ τούτου, παρακαλώ δεχθείτε να ακούσετε το ακριβές κείµενο της οµιλίας
µου. Διαβάζω: «Γιατί, για παράδειγµα, το ΠΑΜΕ µπορεί να περιφρουρεί υποδειγµατικά την τάξη και την ειρήνη στις συνήθως
πολυάριθµες διαδηλώσεις που διοργανώνει;». Δηλαδή, παραδέχοµαι ότι η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, το ΠΑΜΕ, καµµία σχέση δεν έχουν
µε τη Marfin.
Συνεπώς, διευκρινίζω ότι τα έχω µε τους «µπάχαλους», τα έχω
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µε αυτούς που εσείς θα λέγατε οπορτουνιστές, τα έχω µε κάποιους που δεν έχουν να κάνουν µε τον τρόπο που το ΚΚΕ, µε το
οποίο µπορεί κάθετα να διαφωνώ, πρέπει να πω όµως ότι οργανώνει τις δικές του διαµαρτυρίες.
Κλείνω µε το εξής. Όσον αφορά στο ατυχές περιστατικό, δεν
θέλω να πιάσουµε κουβέντα, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι αδίκηµα µόνο να χτυπάς διαδηλωτή, είναι αδίκηµα και να χτυπάς
αστυνοµικό.
Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να διευκρινίσω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε, που κρατήσατε και τον χρόνο σας.
Ο κ. Μεϊκόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο για πέντε
λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πραγµατικά, είναι µια δύσκολη συζήτηση, έντονη, τοξική, θα
έλεγα, πολλές φορές. Νοµίζω ότι έχουν ακουστεί όλα τα επιχειρήµατα. Γι’ αυτό θα µου επιτρέψετε να κάνω µια λίγο πιο ελεύθερη τοποθέτηση.
Σκεπτόµενος τη διήµερη αυτή κουβέντα, νοµίζω ότι µπορώ να
συνοψίσω τα επιχειρήµατα που ακούστηκαν από τους Βουλευτές
της Συµπολίτευσης, τους Υπουργούς, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο σε δυο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ότι αποτελεί προεκλογική µας δέσµευση. Αυτό δεν σηµαίνει, κύριε Λιβάνιε, ότι
είναι στο απυρόβλητο το νοµοσχέδιο και δεν υπόκειται σε κριτική.
Το δεύτερο βασικό επιχείρηµα δεν έχει να κάνει µε µια θεσµική
ή µια πολιτική ανάλυση. Κάνετε πράξη το αγαπηµένο σας θέµα.
Ενεργοποιείτε, δηλαδή, µέσα από τη συνοµιλία σας τον κοινωνικό αυτοµατισµό. Γιατί φέρνουµε αυτό το νοµοσχέδιο; Επειδή
παραλύει το κέντρο της Αθήνας, επειδή υπάρχουν πενήντα ή
εκατό άτοµα που κάνουν µπάχαλο, άρα πρέπει να ποινικοποιηθεί
η κοινωνική διαµαρτυρία. Εάν υπάρχει τέτοια ευαισθησία εκ µέρους σας, τότε για ποιον λόγο δεν δείχνετε την ίδια ευαισθησία
τη στιγµή που τις τελευταίες εβδοµάδες, λόγω αυτής της φαεινής ιδέας που είχε ο Δήµαρχος Αθηναίων να φτιάξει τον «µεγάλο
περίπατο», παραλύει το κέντρο της Αθήνας, δηµιουργείται κυκλοφοριακή ασφυξία είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο
κάθε ηµέρα; Δείξτε την ίδια ευαισθησία και σε αυτό.
Εγώ, κύριε Χρυσοχοΐδη, κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, είµαι ένας νέος άνθρωπος. Είναι ευτύχηµα για τον κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία γενικότερα ότι όλες οι
παρατάξεις στο Κοινοβούλιο διαθέτουν ανθρώπους, οι οποίοι
είναι τριανταπεντάρηδες. Ο κ. Μπογδάνος, ο κ. Κυρανάκης, ο κ.
Μελάς από τη Νέα Δηµοκρατία, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Σαρακιώτης, ο κ. Κάτσης. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο.
Έχω σπουδάσει Πολιτικές Επιστήµες και Ιστορία στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο. Διαβάζοντας, κύριε Χρυσοχοΐδη, το εν λόγω νοµοσχέδιο µου ήρθε στο µυαλό µια περίοδος της νεοελληνικής
ιστορίας, που µελετούσαµε στη σχολή. Τριάντα πέντε χρονών,
λοιπόν, θυµήθηκα ξανά το ιδιώνυµο.
Κύριε Μπογδάνο, είστε γνώστης της ιστορίας, ξέρετε τι είναι
το ιδιώνυµο. Δηλαδή, η ποινικοποίηση των εφαρµοσµένων ιδεών,
η ποινικοποίηση του κοµµουνισµού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Ήταν του Βενιζέλου το ιδιώνυµο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Από περιέργεια, περιηγήθηκα στη Νέα Ιωνία, την ιδιαίτερη πατρίδα µου, που διαθέτει πολλούς ανθρώπους, ευτυχώς ακόµα εν ζωή, οι οποίοι ήταν στις
τάξεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και πολέµησαν τον φασίστα κατακτητή, τον Γερµανό. Συνοµίλησα µε ανθρώπους, οι οποίοι ήταν
αντιστασιακοί της χούντας. Ξέρετε τι µου µετέφεραν; Ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, σε σχέση µε ό,τι είχαν ζήσει εκείνες τις
εποχές ελάχιστες διαφορές έχουν. Νοµίζω ότι δεν περιποιεί τιµή
για τα νιάτα της Νέας Δηµοκρατίας αυτή τη στιγµή να θυµίζετε
ότι είστε η συνέχεια τέτοιων σκοτεινών εποχών της νεοελληνικής
ιστορίας. Αυτό θέλετε να είστε, κύριε Μπογδάνο;
Νοµίζω ότι φέρατε κάποιες βελτιώσεις, κύριε Χρυσοχοΐδη, οι
οποίες ήρθαν, προκειµένου να δικαιολογήσουν τις ψήφους του
ΚΙΝΑΛ. Γιατί θέλετε τόσο πολύ αυτές τις ψήφους; Μα, για να ντύ-
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σετε µε έναν κατ’ επίφαση προοδευτικό µανδύα µια βαθιά αντιδηµοκρατική πολιτική τάξη.
Εµένα προσωπικά, δεν µου κάνει καµµία εντύπωση, γιατί αυτή
είναι άλλωστε και η πολιτική σας συµπεριφορά έναν χρόνο τώρα.
Αυτοαποκαλείστε συνέχεια φιλελεύθεροι, αλλά επί της ουσίας οι
πράξεις σας, οι εκφάνσεις των πολιτικών που εφαρµόζετε, είναι
σκληρά συντηρητικές, βγαλµένες από τις πιο σκοτεινές εποχές
της σύγχρονης νεοελληνικής ιστορίας. Νοµίζω ότι είναι πολιτική
ντροπή για τη Νέα Δηµοκρατία του 2020 να γεννά συνειρµούς
για το κράτος της Δεξιάς του 1950 και του 1960.
Νοµίζω, όµως, ότι υπάρχει και κάτι πολύ χειρότερο. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο υποκρύπτει και µια τεράστια προσβολή. Εξισώνετε τους εργαζόµενους συνολικά αυτής της χώρας µε άτοµα
µε αµφίβολα κίνητρα, τα οποία κατ’ εξακολούθηση και συστηµατικά προβαίνουν σε παραβατικές πράξεις σε κάθε διαδήλωση.
Εγώ δεν είµαι από την Αθήνα, η οποία υποτίθεται ότι βρίσκεται
σε οµηρία κάθε φορά που πενήντα ή εκατό άνθρωποι αποφασίσουν να τα διαλύσουν όλα. Είµαι από την περιφέρεια, από τον
Βόλο. Δηλαδή, εκεί οι εργαζόµενοι των βιοµηχανικών περιοχών,
που ήδη βλέπουν µειώσεις στους µισθούς τους, το εργατικό κέντρο, οι εργαζόµενοι στον επισιτισµό, στον τουρισµό, στο εργοστάσιο του κ. Λούλη, που τον έχετε και Γενικό Γραµµατέα
Τουρισµού, εάν διαµαρτυρηθούν οργανωµένα για τη συµπίεση
προς τα κάτω των µισθών και των εργασιακών τους δικαιωµάτων,
θα αντιµετωπιστούν ως «µπαχαλάκηδες» και ως άτοµα µε παραβατική συµπεριφορά; Είναι, δηλαδή, ποινικό ιδιώνυµο αδίκηµα η
κοινωνική διαµαρτυρία;
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να καταγγείλω
το εξής. Ζούµε πραγµατικά, ένα πολιτικό και ιστορικό παράδοξο.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης, ως Υπουργός πλέον της Νέας Δηµοκρατίας,
µε το νοµοσχέδιο που φέρνει επαναφέρει το κράτος του ενωµοτάρχη. Σας το λέω, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι εκείνο το
κράτος το διατηρήσατε για πολλές δεκαετίες. Διαλύθηκε, όµως,
το 1981. Σας ενηµερώνω ότι αυτή τη φορά δεν θα χρειαστούν
δεκαετίες για να πέσει αυτή η λογική, αλλά οι επόµενες εκλογές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ, κύριε συνάδελφε, που κρατήσατε τον χρόνο σας.
Η κ. Παπανάτσιου από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο για δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Μπογδάνο, ζητάτε τον λόγο κάθε φορά που αναφέρεται το όνοµά σας. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα τελειώσουµε ποτέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Για δέκα δευτερόλεπτα,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν θα τελειώσουµε
ποτέ. Αφήστε να µιλήσει η κ. Παπανάτσιου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα είχα τελειώσει. Δέκα δευτερόλεπτα ζητώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δέκα δευτερόλεπτα και
θα τελειώσετε. Προσέξτε, δέκα δευτερόλεπτα και δεν θα υπάρξει
απάντηση από κανέναν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κύριε Μεϊκόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την αναφορά. Δεν ντρέποµαι να λέω ότι είµαι δεξιός...
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Φιλελεύθερος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: …διότι είµαι δεξιός φιλελεύθερος.
Δεύτερον, είπατε για το ιδιώνυµο. Το ιδιώνυµο ήταν του Βενιζέλου. Ο Παπαναστασίου πρότεινε στον Βενιζέλο το ιδιώνυµο να
µην αφορά µόνο στους κοµµουνιστές, αλλά και τους φασίστες.
Πέσατε σε κάτι, το οποίο το έχω µελετήσει.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό σήµερα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Το ιδιώνυµο είναι το ακριβώς
αντίθετο απ’ αυτό που κάνουµε σήµερα, γιατί το ιδιώνυµο είναι
εξαίρεση στην αντιµετώπιση του νόµου και εµείς φέρνουµε ισονοµία και νοµοκρατία, ίδια δικαιώµατα, ίδιες υποχρεώσεις για
όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Κύριε Μεϊκόπουλε,
µην µπερδεύεστε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Περάσατε τα δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Μπογδάνο. Ο λόγος σας συµβόλαιο, το ξέρετε
πολύ καλά.
Κυρία Παπανάτσιου, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, δεν φανταζόµουν ποτέ ότι εν έτει 2020 θα συζητάµε επί ενός νοµοσχεδίου,
που έρχεται να περιορίσει, εάν όχι να καταπνίξει το δικαίωµα, του
συνέρχεσθαι των πολιτών.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, δυστυχώς, ξυπνά δυσάρεστες µνήµες σε εµάς, αλλά και στην πλειοψηφία του ελληνικού
λαού. Τι ακριβώς συζητάµε σήµερα; Ένα αντισυνταγµατικό νοµοσχέδιο που χτυπά ευθέως τον πυρήνα της δηµοκρατίας, που
βρίθει προϋποθέσεων και όρων, για να περιορίζει εύκολα και
κατά το δοκούν τα δικαιώµατα των πολιτών. Ένα νοµοσχέδιο, την
αντισυνταγµατικότητα του οποίου έχει θίξει ήδη η Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής, το συντονιστικό των δικηγορικών συλλόγων, η Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, αλλά και η ίδια
η ένωση εισαγγελέων. Ένα νοµοσχέδιο που χαριστικά επιτρέπει,
όπου επιλέγει και µε τον τρόπο που θέλει, τη διαµαρτυρία. Θα
έλεγε κανείς ότι η διεκδίκηση των πολιτών θα γίνεται πια χάρις
στην ευγενική καλοσύνη του κ. Χρυσοχοΐδη να την επιτρέψει.
Μπροστά σ’ αυτή την κατάφωρη παραβίαση θεµελιώδους συνταγµατικού δικαιώµατος, η Κυβέρνηση απαντά ότι υπερέχει η
ασφάλεια της ζωής, της υγείας, της περιουσίας και η διασφάλιση
της οµαλής κυκλοφορίας.
Δεν γνωρίζει η Κυβέρνηση ότι σε περίπτωση αδικήµατος η Ελληνική Αστυνοµία έχει υποχρέωση να παρέµβει και να πράξει τα
δέοντα; Δεν γνωρίζει η Κυβέρνηση ότι σε περίπτωση διαδήλωσης
µικρού αριθµού τελεί σε ισχύ το π.δ.120/2013, βάσει του οποίου
η Αστυνοµία µπορεί να τοποθετήσει στο πεζοδρόµιο τους διαδηλωτές ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία;
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, ποιον προστάτευε
άραγε η αρχική διάταξη, που προέβλεπε ποινικοποίηση της συµµετοχής των πολιτών σε ειρηνική διαδήλωση απλώς και µόνο
επειδή αυτή δεν είχε γνωστοποιηθεί προηγουµένως; Θέσπιση
ιδιώνυµου εγκλήµατος µε φυλάκιση ενός έτους των συµµετεχόντων σε ειρηνική πορεία δεν είχε τολµήσει να φέρει προς νοµοθέτηση ούτε η χούντα, κύριοι συνάδελφοι. Βέβαια σπεύσατε να
την αποσύρετε, όχι γιατί δεν την πιστεύατε σαν διάταξη, αλλά
για να κάνετε τη χάρη στο ΚΙΝΑΛ, ώστε να σταθεί αρωγός σας
σε αυτήν την ποδοπάτηση του κόσµου που διεκδικεί.
Διερωτώµαι: Τι φοβάστε; Φοβάστε ένα νέο υφεσιακό κύµα; Φοβάστε ότι η νέα κανονικότητα φέρνει την πλειονότητα των πολιτών αντιµέτωπους µε την ανεργία ή την ηµιαπασχόληση;
Φοβάστε γιατί δεν έχει εξασφαλιστεί µια µίνιµουµ κοινωνική συνοχή και δεν υπάρχει ένα σχέδιο απασχόλησης και αξιοπρεπούς
διαβίωσης;
Κύριοι της Κυβέρνησης, το τοπίο είναι ξεκάθαρο. Τα όσα προβλέπονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο συνιστούν την ακρογωνιαίο λίθο της φιλελεύθερης ιδεολογίας σας. Όσο κι αν θέλετε να
το ωραιοποιήσετε, αποσκοπούν σε ένα πράγµα, να αποτρέψουν
τους πολίτες από τη συµµετοχή στην κοινωνικοπολιτική ζωή του
τόπου, να σιωπήσουν κάθε φωνή διαµαρτυρίας, κάθε φωνή αντίθεσης.
Επιλέγετε τη συγκεκριµένη συγκυρία σαν προοικονοµία, για
να λύσετε τα χέρια σας, αφού πολύ καλά γνωρίζετε ότι µε τις
τραγικές επιλογές σας στην οικονοµία θα αντιµετωπίσετε αναπόφευκτα τη λαίλαπα της ανεργίας και της µαζικής φτωχοποίησης στο αµέσως επόµενο διάστηµα. Τότε θα φανεί ξεκάθαρα η
πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να µετατοπίσει το βάρος στις
ασθενέστερες τάξεις και τους εργαζόµενους. Γι’ αυτό καταστρατηγείτε το δικαίωµα του συνέρχεσθαι βάζοντας την ΕΛ.ΑΣ. σε
επιτελικό ρόλο.
Η πρωτοβουλία των αστυνοµικών σας υπενθυµίζει µε ανακοίνωσή της το εξής: «Πήραν πολλά χρόνια για να αισθανθεί ο πολίτης ότι αστυνοµικός είναι κι αυτός ένας κοινός άνθρωπος,
όπως ο ίδιος και τώρα κάποιοι προσπαθούν να τον επιστρέψουν
σε σκοτεινές εποχές και να τον ανατρέψουν ξανά σε είδωλο τροµοκρατίας».
Αντιληφθήκατε λάθος την πειθαρχία της κοινωνίας την πε-
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ρίοδο της υγειονοµικής κρίσης και επιχειρείτε τώρα µια µεγάλη
παρέµβαση στα συνταγµατικά δικαιώµατα των πολιτών από το
lockdown στο Μεγάλο Περίπατο και από εκεί στο νοµοσχέδιο για
τις διαδηλώσεις. Δίνετε την αίσθηση ότι η Κυβέρνηση πλέον θα
ορίζει την παρουσία των πολιτών σε εξωτερικούς χώρους, στην
πόλη, στους δρόµους. Προσπαθείτε να θεσµοθετήσετε τη λογική
σας, η οποία λέει: επιτρέπεται µόνο ό,τι εµείς επιτρέπουµε. Με
το «εµείς» εννοώ εσάς, κύριοι της Κυβέρνησης.
Αυτήν την περίοδο, κλείνετε ένα χρόνο διακυβέρνησης της
χώρας. Ποια είναι η παρακαταθήκη σας; Μια νέα ύφεση, που ξεκίνησε πριν την πανδηµία, αύξηση της ανεργίας, σπατάλη δηµοσίου χρήµατος. Ένας χρόνος Νέα Δηµοκρατία και επιτέλους,
δώσατε στη δηµοσιότητα τη λίστα µε τα ποσά που έλαβαν τα
µέσα ενηµέρωσης για την καµπάνια «Μένουµε Σπίτι».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Μόνο που από τη λίστα έλειπε µια στήλη, αυτή µε τα κριτήρια.
Αλλά κι εδώ πάλι συναντάµε τη λογική της ιδιοκτησίας, που διέπει όλη την πολιτική σας. Να θυµάστε καλά. Ούτε η πόλη ούτε οι
δρόµοι ούτε η χώρα, ούτε τα δηµόσια ταµεία σάς ανήκουν! Δεν
θα σας επιτρέψουµε να κάνετε το κράτος τσιφλίκι σας. Στεκόµαστε απέναντι στις ιδεολογικές σας εµµονές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Καραµανλή από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, κατηγορείτε
την Κυβέρνηση ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό εισάγει δρακόντειες
τάχα διατάξεις και θέτει αυστηρούς περιορισµούς στις δηµόσιες
συναθροίσεις και ότι αποτελεί -άκουσον, άκουσον!- µεταφορά στη
δηµοτική νόµου της χούντας. Πόση υποκρισία αλήθεια, κρύβεται
στους ισχυρισµούς αυτούς! Τα χουντικά διατάγµατα δεν έπαψαν
ποτέ να ισχύουν, άσχετα αν είχαν καταστεί ανενεργά. Κι αυτό γιατί
από το 1974 καµµία κυβέρνηση, συµπεριλαµβανοµένης και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε τολµήσει να τα καταργήσει, αν και το
ίδιο το Σύνταγµα προέβλεπε την έκδοση νόµου για τις δηµόσιες
υπαίθριες συναθροίσεις.
Το παράδοξο είναι πως στα σαράντα πέντε χρόνια που µεσολάβησαν από το 1975 καµµία κυβέρνηση δεν φρόντισε να φέρει
στη Βουλή τον εκτελεστικό νόµο ο οποίος θα καθορίζει τους
όρους και τις προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 11 του Συντάγµατος. Ή όσες φορές επιχειρήθηκε µε δειλό τρόπο στο παρελθόν, µε τις πρώτες αντιδράσεις της Αριστεράς, υπήρξε άτακτη
υποχώρηση. Εµείς λοιπόν, σήµερα τολµούµε.
Ρωτώ λοιπόν, αυτούς που κατηγορούν την Κυβέρνηση ως αυταρχική και αντιλαϊκή: επιθυµούν η χώρα να εξακολουθεί να ζει
µε τη ρευστότητα της σηµερινής ανοµίας όσον αφορά στις δηµόσιες συναθροίσεις, όπου για παράδειγµα µία µικρή οµάδα διαδηλωτών µπορεί αιφνιδίως και για ήσσονος σηµασίας ζητήµατα
να αναστατώνει την κοινωνικοοικονοµική ζωή µιας περιοχής ή µε
ξεκάθαρους κανόνες, που θα αναγκάζουν τον καθένα µας να
αναλάβει τις ευθύνες του κατά την άσκηση του δικαιώµατος της
συνάθροισης;
Κάνετε λόγο για αυστηρούς αυθαίρετους και αντιδηµοκρατικούς περιορισµούς, που εισάγει το σχέδιο νόµου αυτό στην
άσκηση του δικαιώµατος της δηµόσιας συνάθροισης. Όµως κι ο
ίδιος ο συνταγµατικός νοµοθέτης θέτει την άσκηση του δικαιώµατος αυτού υπό την ειδική επιφύλαξη νόµου, αφού οι δηµόσιες
συναθροίσεις -όπως πολύ καλά γνωρίζουµε όλοι µας- είναι δυνατό να αποτελέσουν πηγή διασάλευσης της δηµόσιας ασφάλειας ή διατάραξης της κοινωνικοοικονοµικής ζωής και τέτοιου
είδους παραδείγµατα έχουµε πολλά µε τραγικές πολλές φορές
συνέπειες.
Γνωρίζουµε άλλωστε όλοι µας το αυτονόητο, ότι κανένα δικαίωµα δεν είναι δικαίωµα, όταν δεν είναι οριοθετηµένο, έτσι
ώστε να ασκείται κατά τέτοιο τρόπο, που να µην προσβάλλει τα
δικαιώµατα των τρίτων.
Επιθυµούµε να ασκείται το δικαίωµα της δηµόσιας συνάθροι-
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σης καταχρηστικά και εις βάρος των δικαιωµάτων άλλων πολιτών; Επιθυµούµε να παραλύει η κοινωνικοοικονοµική ζωή µιας
περιοχής και να νεκρώνει διοικητικά, οικονοµικά το κέντρο της
Αθήνας; Επιθυµούµε την κυριαρχία της ανασφάλειας; Επιθυµούµε τις φθορές περιουσιών ή και κάποιες φορές την απώλεια
ανθρώπινων ζωών;
Ας µην είµαστε λοιπόν, υποκριτές κι ας µην εθελοτυφλούµε.
Με το νοµοσχέδιο επιχειρείται να ρυθµιστεί το πώς θα ασκείται
το δικαίωµα του συνέρχεσθαι µε τις απαιτούµενες θεσµικές εγγυήσεις. Είναι ένας νόµος, που εκλογικεύει την αδιανόητη παράνοια της κατάχρησης των διαδηλώσεων, ιδίως αν το δει κάποιος
από την οπτική γωνία των πολιτών, που στερούνται του συνταγµατικού δικαιώµατος της ελευθερίας στη µετακίνηση και των επιχειρήσεων του κέντρου, που χάνουν ετησίως από τις
διαδηλώσεις το 25% µε 30% του τζίρου τους µε αντίστοιχη απώλεια θέσεων εργασίας.
Αναρωτιέµαι: Υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή χώρα, που δεν έχει
ρυθµίσει το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και που επιτρέπει τις διαδοχικές και ανεξέλεγκτες διαδηλώσεις, που παραλύουν την κοινωνικοοικονοµική ζωή µιας περιοχής;
Βέβαια δεν ξεχνάω, ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ανεβάσει τους τόνους,
µιλώντας για χουντικής προέλευσης νοµοθέτηµα, το πώς απαγόρευε -όταν αυτοί ήταν στην κυβέρνηση- οι συγκεντρώσεις στα
Εξάρχεια είτε λόγω επισκέψεων ξένων ηγετών. Μέχρι και ο πρώην
Αστυνοµικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας είχε τρολάρει
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µέσω του προσωπικού του λογαριασµού στο Facebook, τον Νοέµβριο του 2016 γράφοντας τα εξής:
«Πώς αλλάζουν τα πράγµατα! Διαβάζω ανακοινώσεις για απαγόρευση πορειών και συναθροίσεων το προσεχές διήµερο και µε
πιάνουν τα κλάµατα. Πού είναι όλοι αυτοί οι γενναίοι αριστεροί πολεµιστές; Τι έγιναν; Χάθηκαν; Όχι, µεταλλάχθηκαν, έγιναν κυβέρνηση τώρα και γνωρίζουν ότι χωρίς Αστυνοµία ούτε βήµα. Πρώτη
φορά Αριστερά, ας κάνει διαφορετικά. Δηµαγωγοί.». Για την ιστορία, ο κ. Μιχαιρίνας ήταν Γενικός Αστυνοµικός Διευθυντής Αττικής
που µε δική του πρωτοβουλία -έδωσε εντολή- έφυγαν τα κάγκελα
από τη Βουλή, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ νίκησε στις εκλογές.
Μία άλλη υποκριτική στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
αφορά τον ρόλο της Αστυνοµίας στη διενέργεια των διαδηλώσεων, που είναι σαφώς διατυπωµένο στο Σύνταγµα και µάλιστα,
στο άρθρο 11.
Γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που σήµερα θεωρεί χουντικής προέλευσης το δικαίωµα της Αστυνοµίας να κρίνει ποιες
συγκεντρώσεις επιτρέπονται και ποιες όχι, δεν πρότεινε, παρότι
µπορούσε, ως έχουσα την κυβερνητική πλειοψηφία, κατά τη
διάρκεια Αναθεώρησης του Συντάγµατος την αλλαγή ή την κατάργηση του άρθρου 11, όπως είχε προτείνει το ΚΚΕ; Γιατί σήµερα δεν συµµετέχει σε έναν διάλογο συναίνεσης και ασκεί
στείρα και µονοµερή κριτική, αποτρέποντας το ενδεχόµενο ο
νόµος για τις δηµόσιες συναθροίσεις να είναι αποτέλεσµα ενός
γόνιµου και αποτελεσµατικού διαλόγου και ευρύτατων συναινέσεων.
Ας µην ξεχνάµε πως η ρύθµιση του δικαιώµατος της δηµόσιας
συνάθροισης αποτελεί αίτηση της πλειονότητας της κοινωνίας.
Την ανάγκη µιας ευρύτερης συναίνεσης µάς τη δείχνουν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο, που καθιστούν πλέον ευκρινές ότι η αυθόρµητη συνάθροιση δεν απαγορεύεται,
ενισχύονται οι δικονοµικές εγγυήσεις µε τη σύµφωνη γνώµη του
προέδρου πρωτοδικών και την παρουσία εισαγγελέα.
Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ώρα
να αναλάβουµε τις ευθύνες µας, να τολµήσουµε και να προχωρήσουµε µπροστά, κατοχυρώνοντας µε θεσµικό πλαίσιο εγγυήσεων το δικαίωµα της δηµόσιας συνάθροισης και της ελεύθερης
έκφρασης των πολιτών, προασπίζοντας όµως και περιφρουρώντας και τα δικαιώµατα των τρίτων, έτσι ώστε ο καθένας να µην
παραβιάζει µε τη συµπεριφορά του τη ζωή και την αξιοπρέπεια
των άλλων.
Μετά από σαράντα πέντε χρόνια, λοιπόν, επιτέλους, έφτασε
αυτή η ώρα, η ώρα του αυτονόητου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει τώρα η κ. Τελιγιορίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συνεδρίαση γυρίζει το ρολόι της ιστορίας στη δεκαετία του 1960.
Πρόκειται για ένα πισωγύρισµα στον τοµέα των δικαιωµάτων.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επαναφέρει στην έννοµη τάξη της δηµοκρατίας το πνεύµα της καταστολής του φρονήµατος και το µετατρέπει σε γράµµα του νόµου. Η κανονικότητα,
λέει, στον αστικό χώρο εξασφαλίζεται µόνο όταν µειώνεται η δηµοκρατία. Με πρόσχηµα κάποια επεισόδια που κάνουν διάφορες
οµάδες, ενώ υπάρχει ήδη η νοµολογία στην ελληνική έννοµη τάξη,
µε πρόσχηµα ότι πενήντα άτοµα δεν µπορούν να κλείνουν το κέντρο της Αθήνας, ενώ αυτό υπάρχει στο νοµικό µας πλαίσιο, η Κυβέρνηση σήµερα φέρνει ένα αντιδηµοκρατικό και αναχρονιστικό
νοµοσχέδιο.
Τι προτείνει για την αντιµετώπιση των παραβατικών συµπεριφορών; Τον ορισµό του υπεύθυνου της πορείας. Αυτό και αν δεν
είναι διαβατήριο για τους µπαχαλάκηδες. Γι’ αυτούς πλέον δεν
θα υπάρχει ευθύνη για τις πράξεις τους. Θα µετακυλίεται στον
υπεύθυνο της πορείας. Όταν, λοιπόν, οι µπαχαλάκηδες θα κάνουν επεισόδια σε µια συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, δεν θα είναι
υπεύθυνοι αυτοί, αλλά ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ ή όταν αυτά θα
γίνονται σε µια συγκέντρωση της ΟΛΜΕ, δεν θα είναι υπεύθυνοι
αυτοί, αλλά ο υπεύθυνος της συγκέντρωσης της ΟΛΜΕ. Ποιος
θα είναι ο υπεύθυνος σε µια διαδήλωση νέων, που ξεκινάει µέσα
από το διαδίκτυο; Οι νέοι σε όλον τον κόσµο για την κλιµατική
αλλαγή, για παράδειγµα, κάνουν συγκεντρώσεις. Εκεί θα υπάρχει υπεύθυνος; Δεν µπορεί να υπάρχει.
Ποιος είναι, λοιπόν, ο στόχος του νοµοσχεδίου; Ο στόχος είναι
ο περιορισµός της αντίδρασης των εργαζοµένων, η αποδυνάµωση της συνδικαλιστικής δράσης, η φίµωση των κοινωνικών
στρωµάτων. Στόχος είναι το χτύπηµα της διαφορετικής άποψης
των συλλογικών υποκειµένων που αντιστέκονται. Στόχος είναι η
κοινωνική αντίδραση, η κοινωνική αντιπολίτευση, που ιστορικά
και διαχρονικά άλλαξε τον κόσµο.
Αυτό δεν επιθυµείτε. Δεν επιθυµείτε τη συµµετοχή του λαϊκού
παράγοντα στη διαµόρφωση της πολιτικής και προσπαθείτε, µε
κάθε τρόπο, να χειραγωγήσετε την κοινή γνώµη και να αφαιρέσετε από τους πολίτες το δικαίωµα της κριτικής στάσης και της
αµφισβήτησης απέναντι στις επιλογές σας.
Δηµιουργήσατε το αφήγηµα της ταύτισης των πολιτών, που
υπερασπίζονται τα δικαιώµατά τους ούτε λίγο ούτε πολύ µε τους
ταραξίες της κοινωνικής ειρήνης και κάνοντας λογικά άλµατα
επιχειρείτε να τους αφοπλίσετε από τη δύναµη των ιδεών τους,
γιατί µπορεί να είστε καλοί στη δηµιουργία µιας επικοινωνιακής
εικονικής πραγµατικότητας, αλλά ξέρετε ότι στο επίπεδο των
ιδεών χάνετε από χέρι.
Στρέφεστε ενάντια στο δηµοκρατικό φρόνηµα της νεολαίας
και των λαϊκών τάξεων. Το νοµοσχέδιό σας είναι η αποτύπωση
των αυταρχικών λογικών της κρατικής βίας και της καταστολής.
Η Αστυνοµία θα είναι υπεύθυνη για να δίνει άδεια.
Φτάσαµε στο σηµείο, λοιπόν, για να κάνουν πορεία οι φοιτητικοί σύλλογοι για την επέτειο του Πολυτεχνείου, να παίρνουν την
έγκριση της Αστυνοµίας, του Πολυτεχνείου, που το 1973 έγινε
χωρίς άδεια από την Αστυνοµία και αν γινόταν σήµερα µε τον
νόµο που ψηφίζεται τώρα, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Στέφανος
Τζουµάκας, ο Δηµήτρης Παπαχρήστου θα έτρεχαν στα δικαστήρια, όπως τους έτρεχε και η χούντα.
Απέναντι σε αυτόν τον κατήφορο δεν θα έχετε µόνο τα συνδικάτα, τους δικηγορικούς συλλόγους, τις κινήσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τους ίδιους τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της Αστυνοµίας, δεν θα έχετε µόνο τα κόµµατα που εκφράζουν τις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού µας.
Απέναντί σας θα έχετε ακόµη και τους γνήσιους φιλελεύθερους
πολίτες της συντηρητικής παράταξης, που αντιλαµβάνονται τον
κίνδυνο για τη δηµοκρατία, που αντιπροσωπεύει ο ακραίος λαϊκισµός σας.
Με το νοµοσχέδιο αυτό δικαιώνετε την ακροδεξιά πτέρυγα του
κόµµατός σας και της κάνετε το χατίρι για τη φίµωση των πολιτικών σας αντιπάλων. Οι έµποροι, όµως, οι επιχειρηµατίες, οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι αγρότες
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στην Καστοριά, στον Πειραιά, στην Πάτρα, στο Κερατσίνι, στην
Κρήτη, στη Ρόδο, στο Αιγάλεω, στο Περιστέρι δεν αισθάνονται
απογοήτευση, επειδή γίνεται µια διαδήλωση στην Πανεπιστηµίου
ή προς το Υπουργείο Παιδείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Τελειώνω σε µισό λεπτό, κυρία
Πρόεδρε.
Νιώθουν απόγνωση, γιατί βλέπουν µια κυβέρνηση που τους
έχει εγκαταλείψει στη µοίρα τους. Και αυτό το γνωρίζετε, αυτό
το φοβάστε.
Θα πάρει το νοµοσχέδιο αυτό την απάντηση που του αξίζει,
γιατί τα ψέµατα τελειώνουν. Όσο και αν βρίσκετε δεκανίκια,
ακόµη και αν τα επιστρατεύσετε σε ανασχηµατισµούς ή συγκυβερνήσεις, δεν έχουν πια τη δύναµη να σας στηρίξουν. Έχουν
πάρει διαζύγιο από τις αξίες και τους αγώνες της συντριπτικής
πλειοψηφίας του λαού µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Αυτό το νοµοσχέδιο σκορπάει τον
φόβο και όποιος σπέρνει τον φόβο, στο τέλος τον θερίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μπουτσικάκης για πέντε λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Κυρία
Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Αντιπολίτευσης,
που µιλήσατε πριν από εµένα, θα ήθελα να σας πω πως ο στόχος
δεν είναι αυτός, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα οποία είπατε
εσείς. Ο στόχος είναι µία ευνοµούµενη πολιτεία, µία οργανωµένη
πολιτεία, µία πολιτεία µε τάξη, µία πολιτεία όπου όλοι οι πολίτες
θα είναι ελεύθεροι και όχι µόνο οι µειοψηφίες, αλλά όλοι οι πολίτες. Οπότε, θα έπρεπε να το δείτε λίγο διαφορετικά, νοµίζω.
Η Ελληνική Δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι, µε καθυστέρηση
σχεδόν µισού αιώνα, έρχεται να καλύψει ένα κενό για την προστασία των ατοµικών ελευθεριών και των κοινωνικών και των πολιτικών δικαιωµάτων.
Το Σύνταγµά µας προβλέπει την ψήφιση νόµου για τις δηµόσιες συναθροίσεις, ώστε µε απόφαση της Αστυνοµίας να απαγορεύονται είτε γενικά, αν υπάρχει λόγος για τη δηµόσια ασφάλεια
είτε ειδικά σε συγκεκριµένη περιοχή, αν απειλείται η διατάραξη
της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής.
Ωστόσο, επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες δεν έχει ψηφιστεί
κανένας νόµος, όπως ισχύει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Το αποτέλεσµα αυτού του νοµοθετικού κενού το βιώνουµε όλοι όσοι κινούµαστε στα κέντρα των πόλεών µας. Πορείες σε καθηµερινή
σχεδόν βάση, βανδαλισµοί, διατάραξη της κοινής ησυχίας.
Δυστυχώς, για τη δηµοκρατία µας υπάρχουν ακόµα και τώρα
περιπτώσεις, που εφαρµόζονται χουντικά νοµοθετήµατα για τις
συναθροίσεις. Δεν καταργήθηκαν ούτε από εσάς µε την «πρώτη
φορά Αριστερά».
Τι νοµοθετούµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το αυτονόητο! Ποιο είναι αυτό; Να εφαρµόσουµε ό,τι ισχύει στον πολιτισµένο κόσµο. Θέτουµε, λοιπόν, σε ισχύ ένα σύγχρονο
δηµοκρατικό πλαίσιο για το δικαίωµα του συναθροίζεσθαι.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, πείτε µου πώς αντιλαµβάνεστε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Ποιον σκοπό εξυπηρέτησαν -ας πούµε- οι πρωτοφανείς και οι ανυπολόγιστες ζηµιές και
καταστροφές που είχαν γίνει στις διαδηλώσεις του 2008; Γιατί στα
τραγικά γεγονότα της «Marfin» έπρεπε να χαθούν τόσο άδικα τρεις
ανθρώπινες ζωές κι ένα αγέννητο παιδί; Οι διαδηλωτές πρέπει να
αφήνονται να δρουν αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα; Να καίνε, να
σπάνε, να σκοτώνουν; Μόνο αυτοί έχουν δικαιώµατα; Οι κάτοικοι,
οι εργαζόµενοι, οι καταστηµατάρχες στο κέντρο της πόλης δεν
έχουν δικαιώµατα αυτοί στην προστασία της περιουσίας τους,
στην εργασία, στην κοινωνική και οικονοµική ζωή; Γιατί ολόκληρος
ο εµπορικός κόσµος στο κέντρο των πόλεων να πρέπει να κατεβάζει ρολά κάθε φορά που µια οµάδα κουκουλοφόρων βγαίνει
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εκεί έξω και αποφασίζει να σπάσει τις περιουσίες τους;
Σε αυτά τα ερωτήµατα, εµείς απαντάµε σήµερα και απαντάµε
µε σαφήνεια, µε ένα πλαίσιο λογικής και δικαιοσύνης, µε κανόνες
και µε σεβασµό στα συνταγµατικά δικαιώµατα όλων των πολιτών,
µε τον αστυνοµικό και τον λιµενικό διαµεσολαβητή ως βασικό
σύνδεσµο των αρχών µε τους οργανωτές της συνάθροισης, ως
εγγύηση για την οµαλή πραγµατοποίησή της. Αντιµετωπίζουµε
δραστικά τους «µπαχαλάκηδες» που µπαίνουν στις διαδηλώσεις
και δηµιουργούν όλα τα προβλήµατα.
Επιτέλους, καθιερώνουµε την ευθύνη των διοργανωτών σε
αποζηµίωση, όταν δεν γνωστοποιούν και δεν λαµβάνουν όλα τα
αναγκαία µέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας των
πολιτών.
Τέλος, στο πλαίσιο της ψηφιακής αναµόρφωσης του κράτους
δηµιουργούµε ειδική ιστοσελίδα. Μέσω αυτής, οι πολίτες θα ενηµερώνονται εγκαίρως για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις.
Άρα βάζουµε τέλος στην ταλαιπωρία τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό θα ήταν να µην µιλάει ο
ΣΥΡΙΖΑ για χούντα, την ώρα που η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, καταργεί αυτούς τους νόµους, αυτά τα
χουντικά νοµοθετήµατα, που ο ΣΥΡΙΖΑ τα εφάρµοσε και τα διατήρησε σε ισχύ.
Εµείς, ως αντιπολίτευση το 2015, δεν µιλήσαµε ποτέ για
χούντα, όταν οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ τροποποιούσαν τον νόµο για τις
αγροτικές κινητοποιήσεις και αύξαναν τις ποινές φυλάκισης στις
κινητοποιήσεις αυτές ούτε το 2018 στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία εδώ στην Πλατεία Συντάγµατος, απέναντι, ούτε στη
ΔΕΘ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διατάξει να γίνονται προληπτικές συλλήψεις έξω από το Βελλίδειο και η Αστυνοµία έριχνε χηµικά σε
ηλικιωµένους, γυναίκες και παιδιά.
Οι δήθεν δηµοκράτες του ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκαν από τον ελληνικό
λαό. «Αν θες να δοκιµάσεις τον χαρακτήρα κάποιου, δώσε του
εξουσία», είπε ο Αβραάµ Λίνκολν.
Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, υφαρπάξατε
την ψήφο του ελληνικού λαού το 2015 και δείξατε το αληθινό σας
πρόσωπο.
Οι δηµόσιες συναθροίσεις θα γίνονται, αλλά θα γίνονται µε σεβασµό στα δικαιώµατα των πολλών. Αυτός είναι ο στόχος µας,
αυτό θα πετύχουµε κι αυτό θα ψηφίσουµε σήµερα µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Μπίζιου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) ΜΠΙΖΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περισσότερες
από τρεις χιλιάδες πορείες πραγµατοποιήθηκαν τον προηγούµενο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή σχεδόν εννέα πορείες την ηµέρα. Τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας δείχνουν
ότι σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% οι πορείες αυτές είχαν συµµετοχή, που δεν ξεπερνούσε τα διακόσια άτοµα.
Με αυτά τα στοιχεία στα χέρια µας αναρωτιέµαι -και µαζί µε
εµένα εκατοµµύρια Έλληνες- πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν
ακόµη κάποιοι που αµφισβητούν την αναγκαιότητα του σηµερινού νοµοθετήµατος.
Η ελευθερία της συνάθροισης είναι θεµελιώδες δικαίωµα σε
κάθε δηµοκρατία, αναµφισβήτητα. Τι γίνεται, όµως, µε την εργασία, την ιδιοκτησία, την ελεύθερη κυκλοφορία, δικαιώµατα, που
πολλές φορές αποδυναµώνονται από µειοψηφίες εις βάρος της
πλειοψηφίας;
Στη Νέα Δηµοκρατία σεβόµαστε και το δικαίωµα του ενός,
αρκεί να µην ασκείται εις βάρος των άλλων.
Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο ούτε περιορίζει ούτε καταργεί τις
πορείες και τις συγκεντρώσεις, όπως, εκ του πονηρού, ακούστηκε τις προηγούµενες ηµέρες. Οι µεγάλες συγκεντρώσεις και
διαµαρτυρίες δεν αγγίζονται καν από το νοµοσχέδιο αυτό. Αυτό
που κάνουµε είναι να προστατεύουµε τους πολίτες από άσκοπη
ταλαιπωρία και την επιχειρηµατικότητα του κέντρου από την οικονοµική ασφυξία.
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Όταν τα δικαιώµατα ασκούνται εκτός κανόνων, εκτός θεσµικών πλαισίων, φεύγουµε από τη σφαίρα του δικαιώµατος και εισερχόµαστε στη σφαίρα της ασυδοσίας. Για κάποιο λόγο, όµως,
η ασυδοσία έχει γίνει κανονικότητα, όταν µιλάµε για διαδηλώσεις
και πορείες. Έχει γίνει κανονικότητα, εκατό άνθρωποι να µπλοκάρουν την κυκλοφορία για ώρες. Έχει γίνει κανονικότητα οι
λίγοι να εµποδίζουν τους πολλούς από την πρόσβαση στην εργασία και την περιουσία τους. Έχουν γίνει κανονικότατα οι επιθέσεις στην Αστυνοµία και στα αστυνοµικά οχήµατα, οι φθορές
σε δηµόσια και ιδιωτική περιουσία, φθορές, που τελικά καλείται
να αποκαταστήσει ο Έλληνας φορολογούµενος.
Πόσες φορές έχουµε δει διαδηλωτές σε πορείες να κρατάνε
ρόπαλα, δήθεν για να στηρίζουν τις σηµαίες και τα πανό και τα
ίδια ρόπαλα να χρησιµοποιούνται για να καταστρέψουν αυτοκίνητα και τζαµαρίες, για να επιτεθούν στις αστυνοµικές δυνάµεις;
Υπάρχει, στ’ αλήθεια, συνετός άνθρωπος που αρνείται την απαγόρευση αντικειµένων βίας στις διαδηλώσεις;
Εν τέλει, το νοµοσχέδιο προστατεύει τους αυθεντικούς διαδηλωτές από αυτά τα φαινόµενα που καταδικάζουν µια διαµαρτυρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό ούτε περιορίζει ούτε αποδυναµώνει δικαιώµατα, αντιθέτως προστατεύει
δικαιώµατα. Είχαµε συνηθίσει επί σειρά ετών το δικαίωµα της συνάθροισης να επικρατεί οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατος, ή
µάλλον -για να είµαι ακριβής- το ρήµα «επικρατεί» είναι η ελάχιστη απόδοση της πραγµατικής εικόνας. Στην πραγµατικότητα,
το δικαίωµα της συνάθροισης πολλές φορές, όχι απλώς προσέβαλλε, αλλά στην ουσία ακύρωνε οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα
των κατοίκων και των εργαζοµένων αυτής της πόλης.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών,
τους τελευταίους µόνο µήνες το κέντρο έκλεινε κατά µέσο όρο
τρεις φορές την ηµέρα. Όταν, λοιπόν, ελάχιστοι άνθρωποι αναγκάζουν χιλιάδες συµπολίτες τους να κλείσουν τα µαγαζιά τους,
να µην πάνε στο γραφείο τους, να απολέσουν τα εισοδήµατά
τους, τότε αναµφισβήτητα τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα της εργασίας, της περιουσίας και της ελεύθερης µετακίνησης όχι απλά πλήττονται, αλλά ακυρώνονται.
Ποιος είναι ο πραγµατικός σκοπός των ατοµικών δικαιωµάτων;
Και γιατί φτάσαµε να ταυτίζουµε το δικαίωµα µε την ασυδοσία
και την κατάχρηση;
Η άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων, των ατοµικών ελευθεριών προϋποθέτει ευθύνη και σεβασµό στην ελευθερία των
άλλων. Δεν νοείται δικαίωµα χωρίς υποχρέωση, γιατί κανένα δικαίωµα δεν προστατεύεται απεριόριστα. Τα ατοµικά δικαιώµατα
πρωταρχικά απευθύνονται στον άνθρωπο ως µέλος της κοινωνίας και όχι ως άτοµο. Επειδή δεν ζούµε καθένας µόνος του,
αλλά µέσα σε οργανωµένες κοινωνίες αποδεχόµαστε ότι οι ελευθερίες µας σταµατούν εκεί όπου ξεκινούν οι ελευθερίες του συµπολίτη µας.
Και ενώ εύκολα αποδεχόµαστε τον περιορισµό της έκτασης των
δικαιωµάτων µας ως ένδειξη σεβασµού στα δικαιώµατα των συνανθρώπων µας -για παράδειγµα αποδεχόµαστε ότι η ελευθερία
της έκφρασης δεν περιλαµβάνει και την ύβρη- δυσκολευόµαστε
να αποδεχτούµε το αυτονόητο όταν µιλάµε για συγκεντρώσεις και
πορείες. Ο σεβασµός και η ευθύνη, όµως, είναι αυτό που διακρίνει
την άσκηση από την κατάχρηση ενός δικαιώµατος.
Είναι κοινή λογική και απαίτηση κάθε πολίτη να τεθούν όρια
στον τρόπο που γίνονται οι δηµόσιες συναθροίσεις ώστε να µην
απειλείται η δηµόσια ασφάλεια και να µην διαταράσσεται η οικονοµική και κοινωνική µας ζωή, περιορισµοί που άλλωστε προβλέπονται από το ίδιο το Σύνταγµα. Το ίδιο το Σύνταγµα δεν
προβλέπει την κατάχρηση. Ακούστηκαν πολλά αυτές τις µέρες
περί χούντας και χουντικών πρακτικών. Ρωτώ: είναι χούντα να
θέλουν οι πολίτες να προστατέψουν την περιουσία τους και την
εργασία τους; Και δεν είναι χούντα η επιβολή της θέλησης των
πενήντα, των εκατό, των διακοσίων επί εκατοντάδων χιλιάδων και
εκατοµµυρίων; Στα σύγχρονα δηµοκρατικά κράτη η επιβολή της
θέλησης των λίγων είναι χούντα. Η θέληση των πολλών ονοµάζεται δηµοκρατία. Θα προέτρεπα αυτούς που µίλησαν για χούντα
να επανεξετάσουν τον ορισµό της λέξης.
Σήµερα νοµοθετούµε τα αυτονόητα. Σήµερα επικρατεί η λο-
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γική επί του παραλόγου. Σεβόµενοι κάθε ατοµικό δικαίωµα, κάθε
ατοµική κοινωνική ελευθερία θεσπίζουµε το πλαίσιο ώστε όλοι
οι πολίτες να τα ασκούµε ελεύθερα χωρίς καταχρήσεις, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες δηµοκρατίες. Γιατί το δηµοκρατικό
πολίτευµα οφείλει όχι µόνο να υπερασπίζεται και να εγγυάται
όλα τα δικαιώµατα αλλά και να εξασφαλίζει ισορροπία, κοινωνική
ειρήνη και ασφάλεια στους φορείς αυτών όταν υπάρχει σύγκρουση.
Προεκλογικά υποσχεθήκαµε ότι θα ρυθµίσουµε το θέµα των
συγκεντρώσεων. Το αποτέλεσµα της 7ης Ιουλίου έναν χρόνο πριν
δεν αφήνει περιθώρια για άλλη σκέψη. Οι Έλληνες επικροτούν
τη θέση µας αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπερψήφιση του νοµοσχεδίου
είναι αυτονόητη. Η καταψήφισή του αντιβαίνει στη λογική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ κι εγώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μαντάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι απολύτως την
δύσκολη πολιτικά θέση στην οποία βρίσκεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ιδιαίτερα έπειτα από τις τελευταίες σοκαριστικές αποκαλύψεις. Με τον φόβο ότι µέρα µε την ηµέρα και µε όλα αυτά
που βγαίνουν στο φως της δηµοσιότητας χάνει ένα σηµαντικό
µερίδιο του αριστερού ακροατηρίου της, σκοπίµως έρχεται στη
Βουλή και δυναµιτίζει το πολιτικό κλίµα. Χρησιµοποιεί ακραίο πολιτικό λόγο. Αρκεί να πούµε ότι η λέξη χούντα και παράγωγά της
ακούστηκαν µέσα στην ελληνική Βουλή από τα στόµατα των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης εκατοντάδες φορές µέσα στις δύο
ηµέρες. Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι προσπαθεί να επιφέρει
πάλι για άλλη µια φορά µια διχαστική ρητορική η οποία λέει ότι
όποιος έχει αντίθετη άποψη από εµάς είναι ακροδεξιός. Εφηύρε
µέχρι και κλίµακα µέτρησης για τη δηµοκρατικότητα ή µη των
πολιτικών της αντιπάλων. Επιχείρησε, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει
ένα ιδεολογικό περιτύλιγµα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Ο
λόγος είναι γιατί ήθελε να ενισχύσει την κατακεραυνωµένη εικόνα του και να διασωθεί πολιτικά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Δύο µέρες τώρα υπερασπίζεστε, αγαπητοί συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, µε µεγάλη σπουδή τα δικαιώµατα όλων αυτών των συµπολιτών µας που θέλουν να διαδηλώσουν. Αναδεικνύετε το συνταγµατικό και δηµοκρατικό τους δικαίωµα. Λες και διαφωνεί
κάποιος µε αυτό. Λες και διαφωνεί η Κυβέρνηση ή η Συµπολίτευση σε αυτή τη λογική. Πώς θα µπορούσε να διαφωνήσει όταν
αυτό διασφαλίζεται από το Σύνταγµα της χώρας;
Αναρωτιέµαι πραγµατικά για τα δικαιώµατα των υπόλοιπων πολιτών σε αυτήν τη χώρα γιατί δεν δείχνετε την ίδια σπουδή; Γιατί
δεν τα αναφέρετε; Έχετε µιλήσει καθόλου µε τους εµπόρους στο
κέντρο της Αθήνας; Γνωρίζετε πόσο κοστίζει ένα απόγευµα να µείνει κλειστό ένα µαγαζί; Το γνωρίζετε; Γνωρίζετε πόσο κοστίζει για
ένα κατάστηµα αν του σπάσουν τη βιτρίνα; Έχετε υπ’ όψιν σας τι
κόστος είναι αυτό; Έχετε υπ’ όψιν σας ότι ένα µαγαζί εστίασης,
το οποίο δεν θα δουλέψει ένα απόγευµα, θα κληθεί να πληρώσει
όλα τα έξοδά του; Αυτό το γνωρίζετε; Τον φόβο όλων αυτών των
επιχειρήσεων διότι θα έχουν φθορά στην περιουσία τους; Ποιος
τους προστατεύει όλους αυτούς τους ελεύθερους επαγγελµατίες
που ταλαιπωρούνται, τους οδηγούς ταξί. Τους οδηγούς των
µέσων µαζικής µεταφοράς τους έχετε ρωτήσει; Τους πολίτες που
τους αλλάζει η καθηµερινότητα χωρίς να γνωρίζουν; Ξεκινάει κάποιος να πάει κάπου και στο µέσον της διαδροµής µαθαίνει ότι
είναι κλειστό το κέντρο. Ή νοµίζετε ότι όλοι έχουν την ευχέρεια
που έχουµε εµείς να περνάµε τα µπλόκα επειδή είµαστε Βουλευτές; Έχετε µιλήσει µε όλον αυτόν τον κόσµο; Έχετε ζήσει την αγωνία τους και τη ταλαιπωρία τους; Αυτοί δεν έχουν δικαιώµατα;
Ποιος θα προστατεύσει αυτά τα δικαιώµατα των πολιτών; Τις περιουσίες τους ποιος θα τις προστατέψει;
Μας καταγγέλλετε δύο ολόκληρες µέρες ότι η Νέα Δηµοκρατία εχθρεύεται, λέει, οποιαδήποτε έκφραση δυσφορίας, προσπαθεί να την καταστήσει παράνοµη και χρησιµοποιεί και µέσα
καταστολής για αυτό. Ότι η κοινωνία, λέει, δεν υπάρχει για τη
Νέα Δηµοκρατία. Δικοί σας Βουλευτές τα έλεγαν αυτά. Ότι δεν
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µπορείς να καταργήσεις λέει τη φυσική τάση του ανθρώπου να
συναθροίζεται. Είναι αστείο, λέει να φαντάζεται κανείς ότι µπορεί
να το κάνει αυτό.
Θα ήθελα να σας κάνω µια υπενθύµιση για το τι κάνατε εσείς
όταν διαφωνούσατε µε τις διαµαρτυρίες του κόσµου. Το 2017
και το 2019 απαγορεύσατε κάποιες διαδηλώσεις. Για τις διαδηλώσεις και τις διαµαρτυρίες αυτές που γινόντουσαν οι οποίες
δεν θα σας άρεσαν, γιατί ήταν απέναντι στα πιστεύω σας, τι κάνατε; Στέλνατε την αστυνοµία και ψέκαζε µε δακρυγόνα τους
συνταξιούχους. Αυτά κάνατε.
Πήγατε στις Πρέσπες και ρίξατε χηµικά στον κόσµο που διαδήλωνε. Εδώ οι φωτογραφίες. Έχουν δηµοσιευθεί. Συνταξιούχοι.
Χρησιµοποιούσατε ό,τι περνούσε από το χέρι σας για να καταστείλετε οτιδήποτε ήταν απέναντι στην επιλογή σας και στα θέλω
σας. Σας τα φέρνουµε εδώ και θα τα καταθέσω στα Πρακτικά για
να έχετε να θυµάστε ακριβώς πόσο ξεχειλίζει η δηµοκρατία σας,
αγαπητοί κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Περικλής Μαντάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με το νοµοσχέδιο καλύπτεται επιτέλους, κυρίες και κύριοι, ένα
σηµαντικό κενό που υπήρχε όσον αφορά στις δηµόσιες συναθροίσεις. Μπαίνει µια τάξη και εξορθολογίζεται ο τρόπος µε τον
οποίο πραγµατοποιούνται οι πορείες και οι διαδηλώσεις. Δεν περιορίζεται κανένα δηµοκρατικό δικαίωµα των πολιτών. Γιατί
εκτός από το δικαίωµα στη διαµαρτυρία υπάρχει και το δικαίωµα
στην ελεύθερη µετακίνηση και την κυκλοφορία. Δεν είναι συµβιβασµένοι µικροαστοί όσοι θέλουν να πηγαίνουν στις δουλειές
τους χωρίς να ταλαιπωρούνται και χωρίς να αγανακτούν. Με το
νοµοσχέδιο υλοποιούµε, λοιπόν, την επανάσταση του λογικού
και του αυτονόητου. Στην αστική µας δηµοκρατία δεν χωρούν
κατασταλτικές και ολοκληρωτικές αντιλήψεις. Εξάλλου άλλοι
ήθελαν να ελέγξουν τους αρµούς της εξουσίας, άλλοι υπόσχονταν ότι την επόµενη ηµέρα θα ήταν διαφορετικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Άλλοι ήταν αυτοί που υποστήριξαν ότι πήραν την Κυβέρνηση
αλλά όχι την εξουσία. Αφήστε λοιπόν την υποκρισία, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Ο ελληνικός λαός σας έχει πια µάθει. Συντονιστείτε µε την πραγµατικότητα και προσπαθήστε να γίνετε περισσότερο ωφέλιµοι για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ετοιµάζεται ο κ. Σενετάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω ανορθόδοξα. Θα ξεκινήσω εκφράζοντας τα θερµά συγχαρητήρια και τις
ευχαριστίες στον κύριο Υπουργό για το νοµοσχέδιο που έφερε
για δύο λόγους: Για τον πολιτικό χρόνο κατάθεσης του νοµοσχεδίου και για το πολιτικό περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Ως προς
το πολιτικό περιεχόµενο, κύριε Υπουργέ, κατορθώσατε κάτι πολύ
δύσκολο για Κυβέρνηση ενός έτους. Δηλαδή, να δηµιουργήσετε
έναν πολιτικό Ρουβικώνα όπου από τη µια µεριά έχουµε τη Νέα
Δηµοκρατία και τις λοιπές συντηρητικές δυνάµεις -για να θυµηθούµε και φρασεολογίες προηγούµενων ετών- και από την άλλη
µεριά έχουµε την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Δυστυχώς το ΚΙΝΑΛ
διάλεξε τη λάθος πλευρά µαζί µε τον κ. Βελόπουλο και τον κ.
Μπογδάνο. Ελπίζω τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ που δεν ήταν εδώ σήµερα να ακούσουν τις οµιλίες τους και να καταλάβουν µε ποιους
µαζί θα ψηφίσουν το νοµοσχέδιο το βράδυ.
Και ως προς τον πολιτικό χρόνο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια
για το ότι φέρατε Ιούλιο αυτό το νοµοσχέδιο. Διότι στη Νέα Δηµοκρατία κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν την πολιτική ιστορία του
τόπου, όχι την πολύ παλιά, όχι πριν από εκατόν πενήντα χρόνια.
Θέλουν να ξεχάσουν τι σηµαίνει Ιουλιανά για την Προοδευτική
Παράταξη. Ευτυχώς όµως οι πολίτες το θυµόµαστε.
Θέλουν να ξεχάσουµε τι συνέβη το καλοκαίρι του 1978, όταν
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φοιτητής τότε διαπίστωσα ότι ψήφισαν 22 Αυγούστου οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας τον νόµο 815 θεωρώντας, όπως θεωρείτε κι εσείς τώρα λανθασµένα, ότι θα τον ψηφίσουνε και θα
περάσει, αλλά ο νόµος έµεινε στα χαρτιά, ο νόµος δεν ίσχυσε
ποτέ. Ένας νόµος που ψηφίστηκε 22 Αυγούστου, µε µεγάλη πλειοψηφία, δεν ίσχυσε ποτέ, δηµιούργησε ένα τεράστιο κίνηµα αντίδρασης και παρά το ότι στηρίχθηκε τότε στα πανεπιστήµια
ακόµα και από δυνάµεις που δεν έπρεπε να στηριχθεί, δεν µπορέσατε να τον εφαρµόσετε. Δηµιούργησε µια µεγάλη ιστορία
διαδηλώσεων, αντιδράσεων, κινητοποιήσεων, µεγάλες πολιτικές
εξελίξεις ακόµα και στον χώρο της Αριστεράς και ευτυχώς, διότι
ξεπήδησαν καινούργια σχήµατα και καινούργιες εκφράσεις και
ανάγκασε την πανίσχυρη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τότε
να τον αποσύρει. Δεν σώθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τότε, όπως δεν θα σωθεί και τώρα, από την αστυνοµική βία
και την καταστολή που άσκησε στις πλάτες µας. Σας διαβεβαιώ,
λοιπόν, ότι όσοι ξεχνούν την πολιτική ιστορία θα την ξαναζήσουν
και θα τη ζήσουν πολύ σύντοµα.
Μιλάµε αυτές τις µέρες και ακούω πάρα πολλά για τις διαδηλώσεις. Καταλαβαίνω την «αλλεργία» κάποιων, αλλά έτσι είναι η
πολιτική ζωή του τόπου. Μιλάµε για τις διαδηλώσεις και για κάποιους οι διαδηλώσεις είναι µποτιλιάρισµα, ταλαιπωρίες και εικόνες στα δελτία των ειδήσεων. Για άλλους είναι ο µοναδικός
τρόπος να διεκδικήσουν βασικά δικαιώµατα και προσωπικά
νιώθω περήφανος -δεν είναι εδώ διάφοροι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας που καταλαβαίνω ότι θα έτρεχαν για τεστ αλλεργίας µόλις θα άκουγαν αυτά- διότι συµµετέχω από το 1974 σε
πάρα πολλές συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, καταλήψεις και σε
µια σειρά από κινητοποιήσεις, µέσα στα πλαίσια συνδικαλιστικών
και άλλων καθηκόντων. Έχω δοκιµάσει µαζί µε πολλούς άλλους
πολίτες στην πλάτη µου τα γκλοπ της Αστυνοµίας, τη βία, την καταστολή από κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, που δεν µπόρεσαν όµως παρ’ όλα αυτά να πετύχουν την
πολιτική τους. Έχω συλληφθεί σε συνδικαλιστική συγκέντρωση,
έχω πάει στον εισαγγελέα Παρασκευή µεσηµέρι, που έκρινε δυστυχώς ότι έπρεπε να παραπεµφθώ στο αυτόφωρο, όπου και
πήγα µε χειροπέδες και µε συνοδεία αστυνοµικούς, αλλά ευτυχώς το δικαστήριο µε αθώωσε πανηγυρικά.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι ξέρω από διαδηλώσεις και το τελευταίο µάθηµα σε αυτόν τον τοµέα ήταν η µεγάλη εµπειρία από τις
κινητοποιήσεις και τις διαδηλώσεις των ηρωικών αγωνιστριών
του Υπουργείου Οικονοµικών, που πολύ καλά έκαναν και κινητοποιήθηκαν και µπόρεσαν µε τις κινητοποιήσεις τους να δώσουν
ένα µήνυµα αγώνα, να κινητοποιήσουν όλη την κοινωνία και τελικά να κατορθώσουν να λύσουν το πρόβληµά τους.
Δύο σηµεία θέλω να τονίσω, γιατί καταλαβαίνω το θέµα του
χρόνου. Υπάρχει αυτές τις µέρες µια µυθολογία από στελέχη της
Νέας Δηµοκρατίας κυρίως, αλλά όχι µόνο, διότι το συντηρητικό
µπλοκ συγκροτείται σιγά-σιγά στην Αίθουσα. Προσπαθούν να
πείσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει επίθεση στην Αστυνοµία. Ξεκαθαρίζω
λοιπόν ότι τιµώ και σέβοµαι την Αστυνοµία, τιµώ και σέβοµαι ειδικά τον απλό αστυνοµικό που µε δύσκολες συνθήκες προσπαθεί
να ασκήσει τον ρόλο του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο.
Συνεργάστηκα όσο ήµουν Υπουργός και διαπίστωσα τα ικανά
υπηρεσιακά στελέχη και τις δυνατότητες που έχει η Αστυνοµία,
αλλά να σταµατήσει αυτός ο µύθος ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι
οι προστάτες της Αστυνοµίας και εµείς είµαστε αυτοί που είναι
εναντίον της Αστυνοµίας.
Έχουµε καταθέσει εδώ και έναν χρόνο ένα σωρό αναφορές
και ερωτήσεις για απλά θέµατα -σε µερικά δεν πήραµε καν απαντήσεις- που αφορούν τη λειτουργία της Αστυνοµίας, που αφορούν τις προδιαγραφές των υπηρεσιακών οχηµάτων της ΕΛ.ΑΣ.,
την τοποθέτηση σταθερού άθραυστου υαλοπίνακα, την υποστελέχωση των αστυνοµικών τµηµάτων Δραπετσώνας, Κερατσινίου,
Σαλαµίνας, µαζί µε τον κ. Ραγκούση και µε άλλους Βουλευτές
και για µία σειρά από άλλα ζητήµατα για τα οποία δεν έχουµε
απαντήσεις. Όπως επίσης δεν έχουµε πάρει απαντήσεις και για
τα αιτήµατα του Εµπορικού Συλλόγου της Νίκαιας, που ζητάνε
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οι άνθρωποι να υπάρχει νόµος και τάξη στην περιοχή και το αίτηµα είναι ακόµα µεγαλύτερο µετά τη λειτουργία του σταθµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, κλείστε παρακαλώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κλείνω µε µία φράση, κυρία Πρόεδρε.
Ναι, νόµος και τάξη, κύριε Υπουργέ, αλλά σας παρακαλώ πολύ
σηµειώστε και δείτε, όταν τελειώσει το νοµοσχέδιο αυτό, εκείνη
την περίεργη ιστορία µε το λατοµείο στη Σαλαµίνα όπου φαίνεται
ότι ισχυρά επιχειρηµατικά και διαπλεκόµενα συµφέροντα δεν αφήνουν να υπάρχει νόµος και τάξη. Δείτε, λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται,
για να µην έρθουν κάποιες κασέτες µετά από κάποια χρόνια και
αποδείξουν το τι ακριβώς γίνεται µε συγκεκριµένα στελέχη εκεί.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Το νοµοσχέδιο σίγουρα
θα ψηφιστεί το βράδυ, αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν θα εφαρµοστεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σενετάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις δηµοκρατίες όλοι έχουν τα
ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Και τα δικαιώµατα δεν
είναι διαβαθµισµένα. Ασφαλώς και είναι αναφαίρετο το δικαίωµα
του συναθροίζεσθαι, αλλά δεν είναι ανώτερο από το δικαίωµα
στην εργασία, στην ελεύθερη διακίνηση, στην ασφάλεια, στην
ιδιοκτησία. Όλα αυτά τα δικαιώµατα είναι εξίσου σηµαντικά και
αναφαίρετα και είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένα. Και όταν κάποιος επιχειρεί να παραβιάσει ή να περιορίσει τα δικαιώµατα του
άλλου, τότε η πολιτεία έχει υποχρέωση να τον επαναφέρει στην
τάξη και αν δεν συµµορφωθεί, να λειτουργήσει προληπτικά,
ακόµα και κατασταλτικά. Διότι ναι, στη δηµοκρατία η καταστολή
είναι θεσµοθετηµένη και είναι θεσµοθετηµένη ακριβώς για να
προφυλάσσει τα δικαιώµατα των πολιτών. Αν µια δηµοκρατία δεν
έχει τέτοια δυνατότητα δεν θα υπήρχε δηµοκρατία.
Η ουσία λοιπόν του νοµοσχεδίου είναι ακριβώς να ρυθµίσει την
εύρυθµη λειτουργία της πολιτείας, ώστε όλοι να ασκούν και να
απολαµβάνουν χωρίς κωλύµατα τα δικαιώµατά τους. Και αντί
όσοι κόπτονται για τα ατοµικά δικαιώµατα να πρωτοστατήσουν
στην προάσπισή τους, µιλάνε για χούντα. Και ρωτώ, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές: είναι χούντα της Κυβέρνησης να µην επιτρέπει
σε µειοψηφίες να επιβάλλονται στην πλειοψηφία; Είναι χούντα
της Κυβέρνησης να θέλει να προστατεύσει το αυτονόητο δικαίωµα καθενός να εργαστεί, να σπουδάσει, να χαλαρώσει, να
ψωνίσει, να πάει βόλτα µε άνεση και ασφάλεια και δεν είναι χουντική αντίληψη να πρέπει όλοι να υποχρεώνονται κάθε λίγο και λιγάκι να ανέχονται την επαναστατική γυµναστική που τους
επιβάλλουν κάποιοι κατ’ επάγγελµα ακτιβιστές;
Αυτά πρέπει να τελειώσουν και πρέπει να υπάρχουν κανόνες
στην αρµονική συµβίωση όλων στο πλαίσιο µιας συντεταγµένης
πολιτείας. Και µιλάµε για κοινούς κανόνες, δεν πρωτοτυπούµε
ιδιαιτέρως. Ό,τι κάνουν σε όλα τα προηγµένα κράτη, ό,τι κάνουν
σε όλες τις δηµοκρατίες της Δύσης, στην οποία και –ευτυχώςανήκουµε, θέλουµε να κάνουµε και εµείς εδώ. Σε όλες τις σύγχρονες δηµοκρατίες όταν αποφασίζεται µία συνάθροιση, µία διαδήλωση, µία διαµαρτυρία, υπάρχει υποχρεωτικά συνεννόηση µε
την Αστυνοµία. Η Αστυνοµία δίνει την άδεια και η Αστυνοµία εποπτεύει διαρκώς τη διαµαρτυρία, σε διαρκή συνεννόηση µε τον
επικεφαλής των διαµαρτυρόµενων, ώστε η διαµαρτυρία να µην
παρεκτραπεί, να µην παρεµποδίσει την άσκηση των δικαιωµάτων
των πολιτών που διαφωνούν. Δικαίωµά τους δεν είναι να µη θέλουν να συνταχθούν; Υποχρέωση της πολιτείας δεν είναι να περιφρουρήσει τα δικαιώµατά τους;
Η ύπαρξη του επικεφαλής δεν είναι απαραίτητη µόνο για τη
συνεννόηση. Είναι επιβεβληµένη και για την ανάληψη της ευθύνης, σε περίπτωση παρεκτροπής. Δεν γίνεται να θέλεις να διαµαρτυρηθείς, αλλά να µην θέλεις να αναλάβεις την υποχρέωση
και την ευθύνη των όποιων συνεπειών της διαµαρτυρίας σου. Και
θα περίµενα πρωτίστως εκείνοι που φαίνονται περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι στο δικαίωµα της διαµαρτυρίας να αξιώνουν και
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να αποζητούν και την ανάληψη της ευθύνης. Αφού κάποιοι υπερηφανεύονται ότι πρωτοστατούν στη διαµαρτυρία, θα περίµενα
να πρωτοστατούν και στην ανάληψη της ευθύνης για τυχόν ζηµιές και παρεκτροπές.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτού του είδους η αντίδραση µε προβληµατίζει. Γιατί κάποιοι αντιδρούν στην ανάληψη
των ευθυνών; Γιατί δεν παραδειγµατίζονται, ας πούµε, από το
παράδειγµα του ΚΚΕ που αναλαµβάνει την ευθύνη της περιφρούρησης των δικών του διαµαρτυριών; Είναι απλά το ιδεολογικό τους υποσυνείδητο που δεν αναγνωρίζει την έννοια της
ευθύνης; Διότι φυσικά, όπως σας έχουµε ζήσει µέχρι τώρα, εσείς
δεν φταίτε ποτέ. Πάντα κάποιος άλλος φταίει. Ή µήπως κρύβουν
κάτι; Ή µήπως, ακόµη χειρότερα, σχεδιάζουν κάτι άλλο;
Διότι, κύριε Υπουργέ, αν σχεδιάζουν προβοκάτσια και δήθεν
επαναστάσεις, θα µου επιτρέψετε να ανησυχώ. Ανησυχώ, διότι
υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι δεν θα περιοριστούν σε σχεδιασµούς. Μπορούν να υλοποιήσουν τους σχεδιασµούς. Ανησυχώ,
µήπως κληθείτε να διαχειριστείτε ζητήµατα εσωτερικής ασφάλειας. Έχει η πολιτεία το νοµικό οπλοστάσιο να επιτρέψει στις
δυνάµεις ασφαλείας να επιτελέσουν αποτελεσµατικά το έργο
τους;
Η γνώση και η αποφασιστικότητά σας να τηρείται η τάξη που
είναι η προϋπόθεση για να λειτουργεί η δηµοκρατία µας µε καθησυχάζουν. Είµαι απολύτως βέβαιος ότι σε επόµενη φάση, εφόσον διαπιστώσετε ότι το παρόν νοµοσχέδιο δεν αρκεί για να
αντιµετωπίσετε ένα οργανωµένο και ετοιµοπόλεµο αντάρτικο
πόλης, δεν θα διστάσετε να επικαιροποιήσετε το νοµικό οπλοστάσιο, ώστε η Αστυνοµία και κατ’ επέκταση η πολιτεία να µην
µείνει ανυπεράσπιστη απέναντι σε µειοψηφίες που θέλουν να επιβληθούν µε τη βία στην πλειοψηφία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για δεκαπέντε
λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Τολµήσατε να βγάλετε από τα συρτάρια σας αυτό το κατάπτυστο σχέδιο νόµου για τον περιορισµό των διαδηλώσεων και να
το φέρετε στη Βουλή για να το ψηφίσετε. Γελιέστε όµως αν νοµίζετε ότι αυτό το τερατούργηµα τελικά θα εφαρµοστεί. Όπως
το βγάλατε, έτσι και θα το ξαναβάλετε στα συρτάρια σας, ακόµα
και ως ψηφισµένο νόµο. Θα σας αναγκάσουν οι εργαζόµενοι, ο
ελληνικός λαός που θα το ακυρώσουν στην πράξη.
Και µην παριστάνετε τους δηµοκρατικά ευαίσθητους και θιγµένους όταν σας το λέµε αυτό. Μια µατιά στην ιστορία θα σας
πείσει για του λόγου το αληθές και υλοποιήσιµο. Και δεν εννοούµε εκείνους τους θιγµένους µόνο του παλιού ιδιώνυµου των
αρχών των δεκαετιών του προηγούµενου αιώνα. Το πρόσχηµα
τότε ήταν οι ζωοκλοπές. Όσοι στήριζαν το ιδιώνυµο υπερτόνιζαν
και τότε τα δηµοκρατικά τους δήθεν φρονήµατα και ευαισθησίες.
Και βέβαια, πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, γέµισαν τα ξερονήσια
και οι φυλακές µε αγωνιστές µε τον νόµο για τη ζωοκλοπή, το
γνωστό πλέον ως ιδιώνυµο. Από τότε η παράταξή τους κουβαλάει αυτή τη µεγάλη ντροπή της ιστορίας.
Γιατί όµως φέρνετε το σχέδιο νόµου για τον περιορισµό -στην
ουσία για την απαγόρευση- των διαδηλώσεων; Όλα αυτά που
λέµε ότι δήθεν θέλετε να βάλετε τάξη στις διαδηλώσεις αφήστε
τα να τα λένε τα διάφορα «παπαγαλάκια» σας που έχουν πιάσει
δουλειά για να πείσουν για την αναγκαιότητά του. Μην εκτίθεστε
περισσότερο.
Το σχέδιο νόµου σάς ξεµπροστιάζει. Είναι η απόδειξη ότι η αντιλαϊκή πολιτική θα κλιµακωθεί µπροστά στη νέα καπιταλιστική
κρίση. Εσείς οι ίδιοι αναγκαστήκατε να παραδεχτείτε ότι θα είναι
µια κρίση βαθιά που θα την φορτώσετε πάλι στους εργαζόµενους, στα λαϊκά στρώµατα, όπως ακριβώς κάνατε και µε την προηγούµενη.
Ξέρετε πολύ καλά πως τα αντεργατικά µέτρα που περάσατε
µέσα στην καραντίνα µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
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δεν αρκούν σε εσάς και τους φίλους σας. Θα ακολουθήσει νέο
αντιλαϊκό πακέτο µε µέτρα τα οποία βέβαια ούτε προσωρινά είναι
ούτε µέτρα δίκαιης κατανοµής των βαρών, όπως κοροϊδεύετε,
όπως άλλωστε δεν ήταν και τα µνηµονιακά µέτρα που ψηφίσατε
όλοι σας µηδενός εξαιρουµένου.
Και ας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί
αυστηρούς όρους που θα παραπέµπουν σε µνηµόνια και την
τρόικα, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, για να καθησυχάσει τον λαό. Δεν χρειάζεται να σας επιβάλλουν νέα αντιλαϊκά µέτρα και µεταρρυθµίσεις. Θα τις κάνετε µόνοι σας. Είναι
στο πρόγραµµά σας.
Έτσι και τώρα οι µεταρρυθµίσεις, δηλαδή τα εργαλεία που θα
φορτώσουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόµενους, για να
προστατευθεί µόνο και µόνο η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των µεγάλων επιχειρήσεων, θα είναι δικής σας έµπνευσης.
Μπορείτε να καµαρώνετε πως θα έχουν τη σφραγίδα της δικής
σας Κυβέρνησης.
Τα νέα πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία πανηγυρίζετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και εσείς, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, στις µεγάλες επιχειρήσεις θα κατευθυνθούν. Θα
πληρωθούν όµως από τις τσέπες του ελληνικού λαού και µε την
αύξηση της φορολογίας και µε τη µείωση των κοινωνικών δαπανών της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας. Γιατί, όπως προκλητικά λένε τα συνεταιράκια σας της Κοµισιόν, δεν υπάρχει τσάµπα
γεύµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το νοµοσχέδιο - έκτρωµα για τον περιορισµό των διαδηλώσεων είναι η απόδειξη λοιπόν σε ποιον θα σταλεί ο λογαριασµός
των µέτρων: στους εργαζόµενους και τον λαό. Ταυτόχρονα,
όµως, αποτελεί και οµολογία της Κυβέρνησής σας. Οµολογείτε
την ανησυχία σας ότι οι εργαζόµενοι, οι µικροί επαγγελµατίες,
οι φτωχοί αγρότες, τα νέα παιδιά δεν θα µείνουν µε σταυρωµένα
χέρια να µετράνε νέες απώλειες.
Το κύριο όµως είναι ότι το νοµοσχέδιο για τον περιορισµό -ουσιαστικά την απαγόρευση- των διαδηλώσεων υπηρετεί τον στρατηγικό σας στόχο, αυτόν της υπεράσπισης ενός συστήµατος που
έχει χρεοκοπήσει, δεν µπορεί να δώσει διέξοδο στις ανάγκες του
λαού. Η αµφισβήτηση απέναντι στο σύστηµα της εκµετάλλευσης
µεγαλώνει και αυτό δεν µπορεί να το ανακόψει κανένας µηχανισµός ιδεολογικής χειραγώγησης.
Ο προβληµατισµός αλλά και η δράση για την αναζήτηση εναλλακτικής θα µεγαλώνει. Γι’ αυτό εξοπλίζετε µε νέα όπλα τη φαρέτρα σας. Γι’ αυτό θέλετε να νοµιµοποιήσετε µηχανισµούς και
µέτρα που ήδη έχουν περάσει σε άλλες χώρες. Και αν εδώ καθυστέρησαν, αυτό έγινε χάρη στη µεγάλη συµβολή του οργανωµένου ταξικού κινήµατος και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας. Γι’ αυτό ακριβώς το τερατούργηµα το οποίο ετοιµάζεστε σήµερα να νοµιµοποιήσετε -φυσικά µόνο τυπικά- προβλέπει
την εισαγωγή πιο εξελιγµένων και άρα, πιο επικίνδυνων µηχανισµών κρατικής καταστολής και τροµοκρατίας.
Το νοµοσχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας στοχεύει σε κάθε προοδευτική, ριζοσπαστική ιδεολογία και πράξη, φτάνοντας µάλιστα
στο σηµείο να βάζει στο ίδιο τσουβάλι το ριζοσπαστισµό µε διάφορες υπαρκτές µορφές βίας, όπως είναι η ενδοοικογενειακή ή
η ενδοσχολική βία. Μάλιστα, προβλέπει τη σύσταση αρµόδιας
υπηρεσίας -Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας ονοµάζεται- η οποία
θα προωθεί την αποριζοσπαστικοποίηση.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι κατασκευάζετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ένα σύγχρονο ιδεολογικό, κατασταλτικό, χαφιεδίστικο
µηχανισµό που θα παρεµβαίνει από τα σχολεία µέχρι τα πανεπιστήµια, σε συνεργασία µε κρατικές και µη κρατικές αρχές. Και
για να έχουµε και καλό ερώτηµα, ποιες είναι αυτές οι µη κρατικές
αρχές; Είναι ΜΚΟ και διάφορα ύποπτα ιδρύµατα; Είναι εταιρείες
παροχής ασφάλειας; Και τι ακριβώς θα κάνει ο µηχανισµός
αυτός;
Η απάντηση είναι ότι αυτός ο µηχανισµός θα έχει ως καθήκον
του να συκοφαντεί, να ποινικοποιεί τη δράση όποιου αντιστέκεται, παλεύει, αµφισβητεί, συγκρούεται µε τη σηµερινή δικτατορία
του κεφαλαίου. Γιατί αυτή ακριβώς είναι η ριζοσπαστική δράση
η οποία σας ενοχλεί και µε την οποία θέλετε να ξεµπερδεύετε. Η
πολιτική όµως αυτή δεν αποτελεί και δική σας πρωτοτυπία, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Για το µόνο που µπορείτε να κοµπά-
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ζετε είναι πως εσείς είστε ο πιο φανατικός υποστηρικτής της και
αυτή είναι µία από τις διαφορές σας µε άλλους.
Διότι η ποινικοποίηση της ριζοσπαστικής ιδεολογίας και πράξης αποτελεί επίσηµη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και µε
βάση αυτή τη θεωρία, όπως και µε βάση την ανιστόρητη εξίσωση
φασισµού-κοµµουνισµού, προωθείται σε µία σειρά από χώρες η
ποινικοποίηση της δράσης λαϊκών κινηµάτων, κοµµουνιστικών
κοµµάτων.
Θέλετε να σας θυµίσουµε πώς ορίζει η ίδια η Ευρωπαϊκή
Ένωση σε επίσηµα κείµενα της τη ριζοσπαστικοποίηση; Γιατί µη
µας πείτε, βέβαια, πως δεν τα ξέρετε. Ξέρετε και παραξέρετε,
αλλά δεν τολµάτε να τα πείτε καθαρά εδώ µέσα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση βάζει στο ίδιο τσουβάλι τους φασίστες, τους φανατικούς
ισλαµιστές και όσους παλεύουν για τη ριζική ανατροπή του σηµερινού συστήµατος. Λέει χαρακτηριστικά: «Οι υποστηρικτές
των ριζοσπαστικοποιηµένων αριστερόστροφων ιδεολογιών
απορρίπτουν τις καπιταλιστικές αξίες, τις οποίες θεωρούν κύρια
αιτία της κοινωνικής ανισότητας. Έχουν εξαιρετικά επικρίνει την
πολυεθνική στρατιωτική και οικονοµική ρύθµιση, όπως το ΝΑΤΟ
και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αντιτίθενται στην αυξανόµενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας, των µεταφορών και λοιπά». Αυτά ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίσηµα
κείµενα της ως ριζοσπαστισµό.
Μήπως µπορείτε να µας πείτε στη χώρα µας ποιοι είναι αυτοί;
Μήπως είναι εργατικά σωµατεία, σωµατεία, σύλλογοι των εκπαιδευτικών, των υγειονοµικών, των ναυτεργατών και άλλοι κλάδοι
εργαζοµένων;
Όµως, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δήθεν παράδεισος
της δηµοκρατίας. Μάλιστα, πριν έξι µήνες αυτή η αντιδραστική
Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια έκθεσή της κατέγραφε επίσηµα ως
κίνδυνο για την ασφάλεια τις λαϊκές διαδηλώσεις διαµαρτυρίας.
Θέλετε να σας θυµίσουµε τι ψηφίσατε; Γιατί ορισµένοι παριστάνετε πως έχετε πάθει αµνησία. Η Νέα Δηµοκρατία και το ΚΙΝΑΛ
ψήφισαν υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε λευκό. Να, λοιπόν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ στην κριτική τους στέκονται µόνο στις χουντικές αντιγραφές, αντιδρούν στις διατάξεις που βγάζουν µάτι
βέβαια για την αντιδραστικότητά τους, αλλά αφήνουν στο απυρόβλητο τον ιδεολογικό πυρήνα αυτού του νοµοσχεδίου πάνω
στον οποίο και θεµελιώνονται όλα τα υπόλοιπα.
Παρακολουθήσαµε τον ΣΥΡΙΖΑ µε το ΚΙΝΑΛ να µαλώνουν για
την περίοδο της Μεταπολίτευσης, για την πατρότητα των κοινωνικών συµβολαίων. Θα µπορούσαµε να αγνοήσουµε τον καβγά
ανάµεσα στη νέα και την παλιά σοσιαλδηµοκρατία, αλλά επειδή
δεν είµαστε στη δεκαετία του ’80, αλλά στο 2020, σας λέµε το
εξής: Αν ο λαός µας είχε ορισµένες κατακτήσεις, αυτό µπόρεσε
να το κάνει και λόγω της ανόδου του εργατικού κινήµατος και
λόγω του ότι υπήρχε ένας διαφορετικός συνολικά συσχετισµός
δύναµης µε την ύπαρξη του σοσιαλισµού που υποχρέωνε σε ορισµένες παραχωρήσεις. Όλα αυτά, όµως, που κατέκτησε ο λαός
µας του τα πήρατε πίσω ένα προς ένα, όλοι σας! Και εσείς, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΚΙΝΑΛ. Άρα, λοιπόν, ο λαός µας µπορεί να είναι κερδισµένος όχι
όταν δένεται χειροπόδαρα µε κοινωνικά συµβόλαια, αλλά όταν
αποφασίζει να τα σπάσει αυτά.
Το τερατούργηµά σας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, βάζει
όχι γενικά κανόνες στις συγκεντρώσεις, όπως κοροϊδεύετε, αλλά
νέους προκλητικούς, αντιδραστικούς περιορισµούς, ξεπερνώντας κατά πολύ ακόµα και αυτούς που θέτει το υπάρχον Σύνταγµα, αλλά και προηγούµενοι φυσικά νόµοι σας.
Είναι ή δεν είναι πρόκληση να ορίζετε πως εξαρχής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις σε δηµόσιες υπηρεσίες, υπουργεία
και λοιπά, ενώ µπορεί να απαγορευτούν και σε άλλες περιπτώσεις, όπως όταν πραγµατοποιούνται χωρίς γνωστοποίηση στις
αρχές ή αν δεν συµµορφώνονται οι διαδηλωτές στους περιορισµούς; Για πείτε µας, οι εργαζόµενοι στον τουρισµό και τον επισιτισµό οι οποίοι έχουν µείνει άνεργοι και αυτές τις µέρες ζητούν
επίµονα να συναντηθούν µε τον Υπουργό σας, τον κ. Βρούτση,
έχουν ή δεν έχουν δικαίωµα να διαδηλώνουν έξω από το Υπουργείο Εργασίας; Πού θέλετε να πάνε για να καταφέρουν να συναντηθούν µαζί του, µπας και εξασφαλίσουν ένα στοιχειώδες
εισόδηµα για όλους αυτούς που έχουν µείνει ξεκρέµαστοι και δί-
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νουν πραγµατική µάχη για την επιβίωσή τους; Μάλλον στα γραφεία του ΣΕΒ. Ίσως εκεί, βέβαια, θα τον βρουν πιο εύκολα. Ξηµεροβραδιάζεται µαζί τους για να πάρει γραµµή, βλέπετε.
Οι εκπαιδευτικοί των καλλιτεχνικών µαθηµάτων που τα κόβετε
από το νέο αναλυτικό πρόγραµµα στα γυµνάσια και στα λύκεια,
γιατί δεν µπορούν να διαδηλώνουν έξω από το Υπουργείο Παιδείας; Πού θέλετε να πάνε; Έξω από κανένα κολέγιο για να
βρουν την Υπουργό σας ή απλά δεν θέλετε να τις χαλάνε την
αταραξία της αντιεκπαιδευτικής της πολιτικής πρακτικής;
Δεν ξέρετε µήπως πως έκτακτα γεγονότα από µόνα τους µπορούν να επιβάλουν στους εργαζόµενους να κινητοποιηθούν
άµεσα και µάλιστα χωρίς καν να προλάβουν, όπως απαιτείται, να
γνωστοποιήσουν στις αρχές µια διαµαρτυρία, µια διαδήλωσή
τους; Για πείτε µας, όταν σε έναν χώρο δουλειάς γίνει ένα εργατικό ατύχηµα, σκοτωθεί ένας εργάτης, οι συνάδελφοί του έχουν
ή δεν έχουν δικαίωµα να διαδηλώσουν την ίδια στιγµή έξω από
µια υπηρεσία, ένα Υπουργείο, για να διαµαρτυρηθούν για την έλλειψη των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας; Τι περιµένετε, δηλαδή; Πρώτα να πρωτοκολλήσουν την αίτησή τους για να τους
δώσετε άδεια αν έχουν δίκιο, να διαµαρτυρηθούν για το έγκληµα;
Και µη µας πείτε ξανά πως δεν γίνονται κάθε µέρα εργατικά
ατυχήµατα, γιατί προκαλείτε όχι µόνο εµάς, αλλά προκαλείτε
τους ίδιους τους εργαζόµενους που έχουν χάσει πολλούς συναδέλφους τους, αλλά και τις οικογένειες των αδικοχαµένων εργατών. Ξέρετε πολύ καλά πως σήµερα υπάρχουν εργάτες, όπως
είναι οι εργάτες στη «ΛΑΡΚΟ» που φεύγουν για τη δουλειά και
δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν σπίτι τους ζωντανοί. Γιατί εσείς και
οι προηγούµενοι οδηγήσατε την εταιρεία σε τέτοια απαξίωση,
για να την παραδώσετε ολοκληρωτικά σε ιδιώτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας)
Για πείτε µας, ποιες είναι οι αυθόρµητες συγκεντρώσεις που
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο για γεγονότα κοινωνικής
σηµασίας; Αυτό το «κοινωνικής σηµασίας» ποιος θα το ορίζει και
µε ποια κριτήρια; Έχει κοινωνική σηµασία η διαµαρτυρία για την
ακύρωση ενός πλειστηριασµού της κατοικίας µιας λαϊκής οικογένειας; Έχει κοινωνική σηµασία η κινητοποίηση των κατοίκων
µιας περιοχής γιατί δεν φτιάχνεται ένας δρόµος καρµανιόλα
στην περιοχή τους που έχει στοιχίσει ανθρώπινες ζωές; Έχει ή
δεν έχει κοινωνική σηµασία η αυθόρµητη κινητοποίηση σε ένα
δηµαρχείο των µαθητών ενός σχολείου που δεν έχει θέρµανση
και οι µαθητές αναγκάζονται εν έτει 2020 να κάνουν µάθηµα στο
ψύχος;
Με βάση όλα αυτά, ποιος τελικά θα ορίζει και µε ποια κριτήρια
αν µια συγκέντρωση θα απαγορεύεται; Μας απαντάτε, πρώτον,
η Αστυνοµία, η οποία αποκτά υπερεξουσίες και την αρµοδιότητα
να απαγορεύσει εξαρχής ή να διαλύσει µια συγκέντρωση ή διαδήλωση, δεύτερον, το Λιµενικό Σώµα, το οποίο επίσης θα χρησιµοποιείται ενάντια σε λαϊκές κινητοποιήσεις, διευρύνοντας
µάλιστα τον κατασταλτικό ρόλο του.
Μάλιστα, δίνετε τη δυνατότητα στην ηγεσία της Αστυνοµίας
είτε να απαγορεύσει µια συγκέντρωση µε µικρό αριθµό διαδηλωτών, γιατί υποτίθεται θα προκαλέσει δυσανάλογη του µεγέθους της ταλαιπωρία, είτε να απαγορεύσει και µια µαζική
συγκέντρωση µε την αιτιολογία, για παράδειγµα, ότι θα µείνει για
πολύ ώρα κλειστό το κέντρο της Αθήνας. Πώς θα εκτιµά από πριν
η ηγεσία της Αστυνοµίας ότι µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο; Θα
ρίχνουν τα χαρτιά σαν τη χαρτορίχτρα ή θα προσλάβει καφετζούδες για να ξέρει πόσος κόσµος θα κατέβει να διαδηλώσει;
Μάλλον θα χρειαστεί να κάνετε τέτοιες προσλήψεις στην Αστυνοµία, αφού, όπως επίσης διαβάζουµε στο νοµοσχέδιό σας, η
αστυνοµική αρχή µπορεί να λαµβάνει µέτρα και στην περίπτωση
που πιθανολογείται σοβαρά η τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Πέρα από όλα αυτά τα αντιδραστικά που περιέχει το νοµοθετικό αυτό έκτρωµα, το πιο σοβαρό είναι η αστική ευθύνη του οργανωτή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη αποζηµίωσης για τον
οποιονδήποτε εισχωρήσει σε µια συγκέντρωση ή αν µε αφορµή
µια συγκέντρωση προκαλέσει ζηµιές. Δηλαδή τι µας λέτε; Ότι ο
οργανωτής, για παράδειγµα ένα εργατικό σωµατείο, πιθανόν
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ένας φοιτητικός σύλλογος ή ένα µαθητικό συµβούλιο, δηλαδή ο
πρόεδρος του σωµατείου, ο πρόεδρος ενός φοιτητικού συλλόγου, ενός δεκαπενταµελούς µαθητικού συµβουλίου θα έχει την
ευθύνη για τις όποιες ζηµιές µπορεί να προκαλέσουν οι διάφοροι
µπαχαλάκηδες, δηλαδή οι λεγόµενοι «γνωστοί-άγνωστοι» προβοκάτορες, δηλαδή οι γνωστοί, εδώ που τα λέµε, στους κρατικούς µηχανισµούς, για να λέµε τελικά και τα πράγµατα µε το
όνοµά τους;
Και τι, δηλαδή, θα κάνετε; Θα τυλίγετε σε µια κόλλα χαρτί αγωνιστές και θα τους σέρνετε στα δικαστήρια; Για να αποδείξουν τι
ακριβώς, δηλαδή; Αυτό που γνωρίζουν όλοι σε αυτή τη χώρα,
πως το οργανωµένο εργατικό λαϊκό κίνηµα, οι φορείς της νεολαίας δεν έχουν καµµία σχέση µε τους προβοκατόρικους µηχανισµούς. Διότι οι µόνοι που έχουν σχέση µε αυτούς τους
µηχανισµούς είναι µόνο το ίδιο το κράτος και το εντός αυτού παρακράτος.
Με αυτό που πάτε να ψηφίσετε όχι µόνο δεν αποτρέπετε την
προβοκάτσια, αλλά ρίχνετε νερό και στον µύλο της παραγωγής
της.
Τι λέγατε µέχρι σήµερα, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας; Τι αναµασούσαν τα παπαγαλάκια σας; Ότι, όταν οι διάφοροι προβοκάτορες προκαλούν ζηµιές σε καταστήµατα, η ευθύνη της
αποζηµίωσης βαραίνει τους διοργανωτές της συγκέντρωσης
κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν οι ζηµιές, δηλαδή τους προέδρους ενός σωµατείου, µιας οµοσπονδίας κ.λπ.. Αν αυτό δεν
είναι η θεσµική νοµιµοποίηση της προβοκάτσιας και του κοινωνικού αυτοµατισµού, τότε τι είναι; Αν αυτό δεν οπλίζει και ταυτόχρονα, αθωώνει τους προβοκάτορες, τότε τι κάνει;
Τι ακριβώς κάνετε; Πολύ απλά, στρώνετε εσείς το χαλί στα διάφορα προβοκατόρικα στοιχεία που µπορεί να προκαλέσουν επεισόδια σε µια συγκέντρωση, µε σκοπό βέβαια είτε να διαλυθεί η
συγκέντρωση είτε να εξοντωθούν ηθικά και οικονοµικά οι διοργανωτές, οι οποίοι, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο σας, έχουν και
την αντικειµενική ευθύνη για την προβοκατόρικη δράση αυτών
των στοιχείων.
Είχατε, µάλιστα, το θράσος να επιβεβαιώσετε ότι αυτό ακριβώς επιδιώκετε µε τη συγκεκριµένη διάταξη µέσω του εισηγητή
σας, ο οποίος εισηγητής σας στην επιτροπή της Βουλής έσπευσε
να χρεώσει στις µαζικότατες κινητοποιήσεις του 2010 και στους
διοργανωτές τη δολοφονία των εργαζοµένων της Marfin, που
ήταν τα τραγικά θύµατα ενός πολύ καλά οργανωµένου σχεδίου
προβοκάτσιας, µε στόχο να χτυπηθούν κυρίως οι µαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σας παρακολουθούµε όλες
αυτές τις µέρες να προσπαθείτε να υπερασπιστείτε το αντιδραστικό σας νοµοσχέδιο µε διάφορα, µέχρι και γελοία επιχειρήµατα
πολύ παλιάς κοπής. Για παράδειγµα, η προσπάθειά σας να το
πλασάρετε ως σωτήριο για τα εµποροµάγαζα, που υποφέρουν
κυρίως ή και αποκλειστικά από τις συνεχείς κινητοποιήσεις, όπως
λέτε, στο κέντρο της Αθήνας, κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει
πλέον κανέναν.
Οι επαγγελµατίες ξέρουν πολύ καλά ποιοι τους οδήγησαν και
ποιοι τους οδηγούν στα σηµερινά τους αδιέξοδα. Ξέρουν ποιοι
ροκάνισαν τα ήδη µειωµένα από τον ανταγωνισµό εισοδήµατά
τους και τους οδήγησαν στην υπερχρέωση σε τράπεζες, στο δηµόσιο, στον εφιάλτη των κατασχέσεων, των πλειστηριασµών.
Η δική σας Κυβέρνηση ψήφισε και εµπλούτισε το αντιλαϊκό
οπλοστάσιο που χρησιµοποιείται σε βάρος τους: Φορολόγηση
από το πρώτο ευρώ, χαράτσια, όπως το τέλος επιτηδεύµατος,
κατασχέσεις για χρέη 500 ευρώ, το αντιασφαλιστικό έκτρωµα
Βρούτση - Κατρούγκαλου, τη σταδιακή άρση της κυριακάτικης
αργίας και ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
Όµως και το άθλιο επιχείρηµα των κλακαδόρων, γνωστών και
αυτών, των διάφορων αστικών σχεδιασµών, ότι οι κινητοποιήσεις
παραλύουν το κέντρο και την αγορά, παραµένει εντελώς διάτρητο.
Πείτε µας το εξής: Οι διακόσιες χιλιάδες κυρίως µικρές επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο την πενταετία 2011 - 2016 έκλεισαν
λόγω των κινητοποιήσεων ή λόγω της οικονοµικής καπιταλιστικής κρίσης και των µνηµονιακών πολιτικών, που τη συνόδευαν;
Για το ότι τα µικροµάγαζα βαράνε µύγες και κλείνουν το ένα µετά
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το άλλο στην Κυψέλη, στον Κολωνό, στου Γκύζη, όπως και
αλλού, φταίνε οι διαδηλώσεις ή η κυριαρχία µεγάλων αλυσίδων
πολυκαταστηµάτων στην αγορά και το τσακισµένο λαϊκό εισόδηµα;
Σταµατήστε πια αυτή την κουτοπονηριά. Το νοµοσχέδιό σας
το έχουν ήδη χαιρετίσει µεγαλοξενοδόχοι, πολυκαταστήµατα,
αλυσίδες του κέντρου, που αργά, αλλά σταθερά, συγκεντρώνουν
την εµπορική κίνηση της περιοχής και ορέγονται «τουριστικές
οάσεις» και «µεγάλους περιπάτους». Αυτοί απαιτούν απαγόρευση διαδηλώσεων και σιγή νεκροταφείου, όχι οι επαγγελµατίες που βρίσκονται στην αντίπερα όχθη, που πολλές φορές
αναγκάζονται και οι ίδιοι να διαδηλώνουν για τα δικαιώµατά τους
και ξέρουν ότι, όταν έχουν εισόδηµα, τα λεφτά τους τα ακουµπάνε για να αγοράσουν τα εµπορεύµατά τους οι άνδρες και οι
γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, που είναι εργάτες, υπάλληλοι,
επιστήµονες, αυτοαπασχολούµενοι, επαγγελµατίες, άλλοι αγρότες, συνταξιούχοι, γυναίκες, δηλαδή όλοι αυτοί που διαδηλώνουν
και διεκδικούν.
Σας ακούµε, κύριοι της Κυβέρνησης, να λέτε πως το νοµοσχέδιο δεν αφορά τις συγκροτηµένες οργανωµένες συγκεντρώσεις
του ΠΑΜΕ, του ΚΚΕ. Μα, ακριβώς τις συγκεντρώσεις του ταξικού
εργατικού κινήµατος στοχοποιεί το νοµοσχέδιο. Ποιες, δηλαδή,
στοχοποιεί; Τις ολιγάριθµες κινητοποιήσεις της κυβερνητικής
ΓΣΕΕ, όπου µερικές δεκάδες φωτογραφίζονται σε µια πλατεία,
κάνουν δηλώσεις στα κανάλια και µετά σκορπίζουν στα γύρω ή
τις συγκεντρώσεις των πενήντα ατόµων, που κλείνουν τάχα όλον
τον δρόµο; Πού το είδατε αυτό; Μόνο οι δικοί σας, οι ΔΑΚίτες
συνδικαλιστές µαζεύονται τόσοι.
Ούτε, φυσικά, εννοείτε στο νοµοσχέδιο τους πενήντα µπαχαλάκηδες, που ανά διαστήµατα παίζουν κλεφτοπόλεµο σε Εξάρχεια ή κάποιες άλλες γειτονιές µε την αστυνοµία. Μόνο που αυτό
όλοι, από όσο ξέρουµε και βλέπουµε, δεν διαδηλώνουν ακριβώς.
Το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού παίζουν µέσα στα στενά.
Στις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται και οι συγκεντρώσεις των πολιτικών κοµµάτων. Μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε και πολύ καλά, µάλιστα. Εκεί που
µιλάτε για τον σκοπό της συγκέντρωσης, µιλάτε για αυτό ακριβώς.
Από πού και ως πού, λοιπόν, το κράτος, Αστυνοµία, ο δικαστής
θα κρίνει τον σκοπό µιας συγκέντρωσης που κάνει ένα πολιτικό
κόµµα; Γιατί το κάνετε αυτό; Το κάνετε, ξαναλέω, γιατί δουλεύετε µε σχέδιο, µε τη στρατηγική σας, για να µπορεί σε µια πορεία να έρχεται το κράτος και να λέει ότι αυτός ο σκοπός της
συγκέντρωσης, επειδή είναι ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στον καπιταλισµό, δεν συνάδει µε το
Σύνταγµα της χώρας και άρα, είναι επικίνδυνος και η συγκέντρωση πρέπει να απαγορευτεί. Γι’ αυτό βάζετε τον σκοπό της
συγκέντρωσης, που αφορά -ξαναλέµε- και πολιτικά κόµµατα.
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι στο στόχαστρο µπαίνουν συνολικά
οι διαδηλώσεις. Άλλωστε, το ίδιο το νοµοσχέδιό σας από τον
τίτλο του κιόλας ξεκαθαρίζει ότι στόχος είναι οι δηµόσιες συναθροίσεις. Δεν µιλά ούτε για ολιγοµελείς συναθροίσεις ορισµένων
ούτε για τις συναθροίσεις κάποιων µπαχαλάκηδων και προβοκατόρων του κινήµατος.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, στοχεύει ακριβώς στις µαζικές και οργανωµένες διαδηλώσεις. Αυτές και το περιεχόµενό τους σας ενοχλούν, γιατί δεν βολεύει το σύστηµά σας και την τάξη σας. Τις
άλλες, τις λίγες των λίγων, τις αξιοποιείτε κάθε φορά για να συκοφαντήσετε µόνο το οργανωµένο ταξικό εργατικό λαϊκό κίνηµα,
όπως άλλωστε κάνατε και τώρα µε το νοµοσχέδιο.
Φυσικά και είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι οι µπαχαλάκηδες
θα εξαφανιστούν, επειδή η Αστυνοµία θα ζητάει τα στοιχεία του
οργανωτή και τη λίστα µε τα αιτήµατα, για να δώσει άδεια στη
διαδήλωσή τους.
Βέβαια, οι κύριοι της Κυβέρνησης ξέρουν πολύ καλά πως το
βήµα έντασης της καταστολής που επιχειρούν µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα ήταν µετέωρο, αν δεν είχαν προηγηθεί άλλα
βήµατα και πιο συγκεκριµένα, αυτά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Βλέπετε, η συνέχεια του κράτους έχει εφαρµογή και εδώ. Ποιος
προχώρησε στον περιορισµό του απεργιακού δικαιώµατος, στο
όνοµα µάλιστα πάλι της απαράδεκτης λογικής περί µειοψηφιών
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που ταλαιπωρούν; Ποιος ψήφισε τη µετατροπή των κινητοποιήσεων ενάντια στους πλειστηριασµούς σε ιδιώνυµο αδίκηµα;
Ποιος διατήρησε το απαράδεκτο νοµικό οπλοστάσιο των «τροµονόµων», που φτιάχτηκαν για να τυλίγονται άνθρωποι σε µια
κόλλα χαρτί, παρά τις προτάσεις του ΚΚΕ για την κατάργησή
τους;
Η δική σας κυβέρνηση, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε όλους εσάς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, και τους παρατρεχάµενούς σας που βγάζουν φλύκταινες και µόνο στο άκουσµα µιας συγκέντρωσης, σας λέµε ξανά ότι δεν πρόκειται να σας
απαλλάξουµε από αυτό το µαρτύριο. Από τότε που οι καταπιεσµένοι άρχισαν να παλεύουν ενάντια στην αδικία, ισχύει ένα
πράγµα, αυτό που λένε και οι στίχοι από ένα τραγούδι του αντιδικτατορικού αγώνα: «Στους δρόµους θα κριθεί το δίκιο, στους
δρόµους θα κριθεί ο σατράπης, απ’ τη σκληράδα θα φυτρώσει,
το νιο βλαστάρι της αγάπης.».
Κυρίες και κύριοι, η ιστορία είναι γεµάτη από νόµους που βρικολάκιασαν, από νόµους που ήθελαν να βάλουν στο γύψο την
ταξική πάλη, τη ριζοσπαστική σκέψη και δράση. Τελικά όλοι τους,
µηδενός εξαιρουµένου, έµειναν στα χαρτιά. Τα χαρτιά αυτά βέβαια ίσως είναι χρήσιµα για άλλη, όµως, χρήση από το λαό, από
τους αδικηµένους και καταπιεσµένους αυτού του τόπου, εκεί που
ανήκουν πραγµατικά δηλαδή τέτοιου είδους νόµοι, στα σκουπίδια ή στον απόπατο της ιστορίας, αν θέλετε.
Η πραγµατική ιστορία για την οποία είµαστε περήφανοι και
εµείς και θα είναι και τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας, είναι αυτή
που γράφτηκε στα πεδία των ταξικών µαχών, είναι η ιστορία που
γράφουν οι µαζικές λαϊκές διαδηλώσεις, τα µεγάλα µαζικά συλλαλητήρια στους δρόµους της Αθήνας, στους δρόµους της Ελλάδας. Αυτές οι κινητοποιήσεις, κόντρα στα ιδιώνυµα και τις
απαγορεύσεις είναι που προώθησαν προς τα εµπρός τη δηµοκρατία, την πρόοδο, την ελευθερία, είναι που κράτησαν αναµµένη τη φλόγα του αγώνα, της θυσίας, της αξιοπρέπειας. Στον
δρόµο αυτό θα συνεχίσουµε αταλάντευτα, και ως ΚΚΕ θα είµαστε µπροστά όπως πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος από τη Νέα
Δηµοκρατία για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εξετάσουµε το παρόν µάλλον να αναστοχαστούµε. Τι βιώνουµε σήµερα; Βιώνουµε τη ρητορική έξαρση της καπηλευµένης από κάποιους δηµοκρατίας και
την εκµετάλλευση του συµπλέγµατος της δηµοκρατικοφάνειας
πολλών. Είναι µεταπολιτευτικά κρατούµενα και τα δύο, τα οποία
δεν µπορούν να θολώσουν την κριτική σκέψη σήµερα, τουλάχιστον όσων δεν έχουν αυτο-παγιδευτεί ιδεολογικά ή αυτο-ευνουχιστεί πολιτικά.
Ρωτάµε απλά: Γιατί όποτε κάποιοι δηλώνουν υπέρ των αναφαίρετων δικαιωµάτων τους εννοούν µόνο τα δικά τους και όχι τα
δικαιώµατα των άλλων; Νοούνται «µερικά δικαιώµατα» ή «κατά
περίπτωση δικαιώµατα»; Και τέλος πάντων τι συµβαίνει µε τα δικαιώµατα των υπολοίπων; Γιατί µπορούν ηχηρές δηλώσεις και
φανατισµού του τύπου «θα καταργήσουµε στην πράξη νόµο» να
θυσιάζουν τα δικαιώµατα του συνόλου και το γενικό συµφέρον
στο βωµό της υπερπροστασίας ακραίων δικαιωµατισµών ιδιοτελών.
Νοείται επέκταση των ορίων των δικαιωµατισµών πέρα από το
κοινωνικοπολιτισµικό και αξιακό κεκτηµένο; Ναι, η όποια ακραία
εφαρµογή ή διεκδίκηση δικαιωµατισµών χωρίς συνεκτίµηση και
αίσθηση γενικού συµφέροντος, κοινωνικής ειρήνης και συνοχής
είναι κατά τεκµήριο καταστροφική.
Η εφαρµογή των δικαιωµάτων µας απαιτεί γέφυρες διπλής κατεύθυνσης. Δεν είναι παράλληλοι µονόδροµοι. Σήµερα µε τη ρητορική του δικαιωµατισµού που εκπέµπετε, επιλέγοντας να
χρησιµοποιείτε το λεξιλόγιο των θεµελιακών δικαιωµάτων, ανεπίγνωστα µάλλον το υποσκάπτετε. Γιατί; Διότι φαίνεται ότι αντιλαµβάνεστε τον πολίτη σαν να βρίσκεται σε κατάσταση ατέρµονης
εφηβείας που χρίζει καναλιζαρισµού και ελέγχου.
Η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ µε αφορµή το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο πήρε παραληρηµατικές διαστάσεις. Η ουσιαστική διάσταση
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ανάµεσα στη ρητορική που επιλέγετε για τις έµπρακτες πραγµατικότητες µάλλον είναι ψυχωτική και προφανώς παραλυτική για
µια µεστής νοήµατος πολιτική πρόταση για να απαλλαγούµε κάποτε από την κατάθλιψη που µας προκαλεί χρόνια τώρα η εικόνα
των µεγάλων µας πόλεων.
Η ιστορική οπισθοβατική πορεία του σηµερινού σας λόγου
µαρτυρά γλαφυρά την αποτυχία πλέον και την καταβύθιση της
Αριστεράς. Όταν, λοιπόν, κάποτε η βεβαιότητα του «όλα επιτρέπονται» ήταν το αποτέλεσµα µιας ηροστράτειας και δαιµονικά
ευφυούς στρατηγικής, τώρα είναι παρωχηµένος ψευδοµιµητισµός.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, µιας διευρυµένης επιτρεπτικότητας κάθε
δικαιωµατική κινητοποίηση από οµάδες ελάχιστων, κάθε πορεία,
κάθε διαδήλωση, κατάληψη κτιρίων, αποκλεισµός οδικών αρτηριών εµφανίζεται σαν ένα αυτονόητο δικαίωµα αντίστασης σε ένα
εξ ορισµού αντίπαλο κράτος. Ποτέ δεν ενδιέφερε αν η αντίσταση
αυτή ήταν ακραιφνώς ιδιοτελής ή βάναυσα αντικοινωνική. Μα,
απανθρακώθηκαν αθώοι. Λεηλατήθηκαν, καταστράφηκαν, πυρπολήθηκαν ιδιωτικές περιουσίες µόχθος και ιδρώτας απλών ανθρώπων, σχολικές και πανεπιστηµιακές εγκαταστάσεις. Αυτή η
ζοφερή πραγµατικότητα ξεπερνά κάθε όριο πολιτικοκοινωνικής
ανεκτικότητας.
Η νοµοθετική αυτή προσπάθεια ήταν αναγκαία και επιβεβληµένη, ούτε έκτρωµα, ούτε κατάπτυστο, ούτε τερατούργηµα, ούτε
τα άλλα συναφή που της προσδώσατε. Αλλά και η απειλή ότι θα
καταργηθεί από την επόµενη προοδευτική κυβέρνηση είναι κενή
νοήµατος, και αυτό τόσο απλά.
Η Κυβέρνηση αυτή απλά αλλάζει τα δεδοµένα. Επαναστατεί,
διότι συνοµιλεί µε την κοινωνία των πολιτών. Το κράτος απέδειξε
τους τελευταίους έξι µήνες ότι είναι εδώ, ότι είναι δίπλα στον πολίτη. Ο λαός ωρίµασε διότι πλέον περάσαµε στην κοινή λογική,
περάσαµε στην επανάσταση του αυτονόητου µιας συντεταγµένης πολιτείας και για αυτό τροµοκρατήστε. Αυτός ο λεκτικός και
κατασκευασµένος αναχρονισµός σας ήταν και µέρος -ή µάλλον
ο βασικός συντελεστής- της παρακµής µας στα µεταπολιτευτικά
µας χρόνια.
Δεν βλέπετε. Είστε ασύγγνωστα πολιτικά µύωπες. Δεν παρακολουθείτε ότι το χάσµα της πολιτείας και των θεσµών µε την
κοινωνία των πολιτών γεφυρώνεται και υπάρχει πλέον συνέργεια.
Κόντρα στο διχαστικό και εκδικητικό πνεύµα των δικαιωµατισµών, τώρα η θεσµοθέτηση κοινωνείται διότι η πολιτεία ακούει
την κοινωνία των πολιτών. Ανέκυψε η ανακούφιση της κοινής λογικής. Αυτό είναι που σας ξεβολεύει διότι δεν θα µπορεί να ανταποκριθεί στα επαναστατικά παρωχηµένα κελεύσµατά σας.
Εσείς θέλετε µια κοινωνία να εχθρεύεται το κράτος, την πολιτεία και τους θεσµούς. Εµείς –και αυτή είναι η ειδοποιός µας διαφορά- επιζητούµε τη συνάρθρωση της κοινωνίας µε την πολιτεία.
Και µην επικαλείστε άλλο την κακόφωνη εκφορά αυτής, που ήταν
ο κακοήθης κοµµατισµός. Αναζητήστε τον χαµένο κοινωνιοκεντρισµό σας και ίσως τελικά συµβάλετε εποικοδοµητικά στη δηµοκρατική προσπάθεια όλων.
Εµείς επιλέγουµε πλέον το κράτος των πολιτών και όχι των
υπηκόων, της κοινωνίας των σχέσεων και όχι του άκρατου αυτονοµισµού του τροµοκρατισµού. Προς έκπληξη και αναστάτωσή
σας αποκτήσαµε πλέον σαν χώρα εύρωστη και νευρώδη πολιτική, όχι πολιτικάντηδες.
Η σηµερινή Κυβέρνηση αναδεικνύει απίστευτη προσαρµοστικότητα, ευελιξία και ανατροχοδρόµηση, αναλόγως µε την ανάγνωση της πραγµατικότητας. Χρησιµοποιεί και εφαρµόζει
εργαλεία χωρίς ιδεολογικούς φραγµούς. Το κράτος είναι εδώ,
ακούει, συνοµιλεί µε την κοινωνία. Είναι κρίµα να κωφεύετε για
ένα πολιτικό γινάτι.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σάββας Χιονίδης από τη Νέα Δηµοκρατία. Αµέσως µετά θα µιλήσει ο κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητούµε αφορά
κάτι που είναι βαθιά δηµοκρατικό και βαθιά απαραίτητο για τη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λειτουργία της κοινωνίας µας, µιας δηµοκρατικής κοινωνίας: Την
προστασία των ατοµικών και κοινωνικών ελευθεριών και ιδιαίτερα
του συνέρχεσθαι, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ισχύοντος Συντάγµατος.
Στη δική µας περίπτωση έχουµε πρακτικές καλής νοµοθέτησης για µία ακόµα φορά από το συγκεκριµένο Υπουργείο, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες της διαβούλευσης, της πλήρους
λειτουργίας, όπως ζητήθηκε εκ µέρους κόµµατος της Βουλής,
ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε όλοι τις απόψεις µας µε έναν
τρόπο πολύ δηµοκρατικό, καθαρό και απολύτως διάφανο, όπως
ακριβώς αρµόζει σε τέτοια µείζονα θέµατα.
Καλή νοµοθέτηση έχουµε, όταν έχουµε ολιστική αντιµετώπιση.
Για µια ακόµη φορά διαπιστώνουµε ότι µέσα σε δεκαέξι άρθρα
και επτά σελίδες, απέναντι σ’ ένα χάος νοµοθετηµάτων που
ίσχυαν, αποτυπώνουµε µε συνέπεια και ακρίβεια αυτά τα οποία
θα αποτελέσουν το θεσµικό πλαίσιο. Δεν άκουσα κανέναν και
καµµία σ’ αυτή την Αίθουσα, που να λέει ότι δεν απαιτείται θεσµικό πλαίσιο κατοχύρωσης µίας δηµοκρατικής διαδικασίας.
Πολλοί µίλησαν για νόµο και τάξη. Εγώ θα µιλήσω για λογική
και δηµοκρατία. Όπως ακριβώς ορίζεται στο Σύνταγµα, δεν
υπάρχει νόµος και τάξη που παραπέµπει -ενοχοποιηµένες λέξειςαλλά λογική και δηµοκρατία. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η ύπαρξη
θεσµικού πλαισίου και ήταν πράγµατα ακαθόριστα.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι τη µεγάλη µου χαρά πρώτα για
ένα άρθρο, το άρθρο 21. Ένιωσα ανακούφιση µε την κατάργηση
όλων των ισχυουσών χουντικών διατάξεων. Άκουσα µε λύπη µου
συνάδελφο να λέει ότι αυτός ο νόµος ήταν ανενεργός. Στο ελληνικό Κοινοβούλιο δικαιούται να µιλά κανείς για ανενεργούς νόµους; Ένας νόµος είτε ισχύει είτε δεν ισχύει. Ή είναι ο «κοιµώµενος νόµος», τον οποίο χρησιµοποιούµε κατά περίπτωση και
όταν βολεύει; Άρα, λοιπόν, δεν υφίσταται και είναι κρίµα να ακούει
ο ελληνικός λαός ότι υπάρχουν ανενεργοί νόµοι.
Εδώ καταθέτω σ’ αυτή την Αίθουσα τη θέση µου. Εάν υπάρχουν τέτοια νοµοθετήµατα, τα οποία έλκουν την καταγωγή τους
από παλιά και είναι ανενεργά -δεν γνωρίζω κάποια συγκεκριµένα, θα πρέπει επιτέλους µετά από τόσα χρόνια να µπούµε σε µία
σειρά και σε µία συγκεκριµένη τάξη.
Αυτός ο νόµος, επίσης, δίνει µερικές δεκάδες χιλιάδες στρέµµατα, τις απαγορευµένες περιοχές, όπου απαγορευόταν και είναι
σε ισχύ ο νόµος και το βασιλικό διάταγµα 168/1972, διότι σε πεντακόσιους είκοσι οκτώ χώρους σε όλη την Ελλάδα, µερικών δεκάδων χιλιάδων στρεµµάτων, σε είκοσι έξι πόλεις, απαγορευόταν
οποιαδήποτε εκδήλωση ή διαµαρτυρία. Παραδείγµατος χάριν,
µιας και βλέπω τον κύριο Πρόεδρο εδώ, τον πρώην Πρωθυπουργό, στην Πάτρα έλεγε ότι απαγορευόταν στην οδό της 21ης
Απριλίου και το ανεχόταν αυτό όλα αυτά τα χρόνια το Κοινοβούλιο.
Εποµένως, είναι ένας νόµος, ο οποίος βάζει τις αρχές. Μπορεί
να υπάρχουν επιφυλάξεις, είναι σαφές. Υπάρχουν διαφορετικές
ιδεολογικές αφετηρίες. Από εκεί και πέρα, το ζήτηµα είναι, εάν
υπάρχει λογική και δηµοκρατία. Αυτό είναι το ζητούµενο.
Επίσης, ακούσαµε ότι δεν έχουµε ουσιαστικά εµπιστοσύνη
στην Ελληνική Αστυνοµία. Θυµόµαστε την Ελληνική Αστυνοµία
των προχουντικών χρόνων, της χούντας. Σήµερα είναι παιδιά που
δουλεύουν, που είναι µορφωµένοι άνθρωποι, µε νοµικές γνώσεις,
που δεν κάνουν πράγµατα του κεφαλιού τους και εφαρµόζουν
τον νόµο, γνωρίζοντας ότι αυτοί θα έχουν παρεπόµενες συνέπειες από τη λάθος πιθανή εκτίµηση ενός εισαγγελέως ή ενός
δικαστή.
Εποµένως θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουµε περισσότερη εµπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνοµία, διότι όπως µπαίνουν µε εξετάσεις στη Νοµική Σχολή, έτσι µπαίνουν και στη Σχολή της
Αστυνοµίας πια, ώστε να µπορέσουµε να έχουµε ακόµα πιο ανεβασµένο επίπεδο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω κάτι πολύ σηµαντικό. Αυτός
ο νόµος, αυτό το νοµικό πλαίσιο, το θεσµικό πλαίσιο που γίνεται,
θα βοηθήσει στη µεγαλύτερη συµµετοχή. Δεν θα επαναλάβω τα
πολλές φορές λεχθέντα, ότι χαλάµε µαγαζιά ή χαλάµε την εµπορική κίνηση ή οτιδήποτε άλλο. Ισχύουν και αυτά. Όµως, αυτός ο
νόµος θα δώσει τη δυνατότητα µεγαλύτερης συµµετοχής και στο
λαϊκό κίνηµα, µε όρους ελευθερίας, λογικής και δηµοκρατίας.
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Περισσότερη συµµετοχή του κόσµου σε όλες τις διαδηλώσεις,
όταν υπάρξουν µε συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο. Άρα είναι στη θετική κατεύθυνση, στη λογική δηµοκρατική έκφραση του κόσµου
και δεν δεσµεύει κανέναν και για τίποτα, ιδιαίτερα τις µειοψηφίες
τις οποίες θα πρέπει να φροντίζουµε ακόµα περισσότερο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ρουσόπουλος για πέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρόσφατα διάβαζα µία φράση του Νορµπέρτο Μπόµπιο, την
οποία δεν γνώριζα. Είχε πει ότι το δικαίωµα στη διαδήλωση αποτελεί µία από τις προϋποθέσεις της δηµοκρατίας. Ποιος µπορεί
να έχει αντίθετη άποψη γι’ αυτό;
Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κατοχυρώνει
το δικαίωµα στη διαµαρτυρία και στην ελεύθερη συνάθροιση. Το
Σύνταγµά µας το ίδιο. Το Συµβούλιο της Ευρώπης σχετικά πρόσφατα, πριν από περίπου ενάµιση χρόνο, τον Φεβρουάριο του
2019, πέραν της αναγνώρισης όλων όσων µόλις προανέφερα,
υπογραµµίζει πως η Αστυνοµία, που συχνά στοχοποιείται από
ορισµένους διαδηλωτές, λειτουργεί υπό δύσκολες συνθήκες.
Παράλληλα, καταδικάζεται κάθε είδους βία εναντίον ανθρώπων
ή της ιδιοκτησίας τους από βίαιους διαδηλωτές, που παρεισφρέουν στις διάφορες εκδηλώσεις διαµαρτυρίας για να δηµιουργήσουν επί σκοπώ προβλήµατα.
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές εξαρχής ότι βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µία σύνθετη άσκηση ισορροπίας µεταξύ του δικαιώµατος στη διαδήλωση και του δικαιώµατος στην ελεύθερη κίνηση,
την προστασία της ιδιοκτησίας και την κοινωνική ειρήνη.
Τι συµβαίνει αλήθεια σε άλλες χώρες; Ακούστηκαν στοιχεία
από κάποιους συναδέλφους και η Σοφία Βούλτεψη έδωσε αναλυτικά στοιχεία χθες. Δεν θα τα επαναλάβω. Εγώ θα πω µόνο για
δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις µεγαλύτερες της
Ευρώπης πια, αφού η µία έφυγε από την Ένωση.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο ο διοργανωτής µιας πορείας είναι υποχρεωµένος να δηλώσει τη διενέργειά της στην Αστυνοµία έξι
ηµέρες νωρίτερα. Δηλώνει ηµεροµηνία, ώρα και συγκεκριµένο
δροµολόγιο -εάν µπορούµε να το πούµε έτσι- της πορείας, ονόµατα και διευθύνσεις των διοργανωτών. Την ίδια στιγµή, η Αστυνοµία δύναται να τροποποιήσει ή να περιορίσει το δροµολόγιο
και να θέσει κάποια άλλη προϋπόθεση. Περαιτέρω, µπορεί να αλλάξει την τοποθεσία της πορείας εν γένει, τη διάρκειά της, ακόµα
και τον αριθµό των πολιτών που θα συµµετέχουν σ’ αυτήν.
Στη Γερµανία οι διοργανωτές πορειών πρέπει να δηλώσουν τη
διενέργειά τους δύο µέρες νωρίτερα, δηλαδή σαράντα οκτώ
ώρες νωρίτερα. Μάλιστα, οι αρχές µπορούν να απαγορεύσουν
εκεί µία πορεία, εφόσον κρίνουν πως αυτή συνιστά απειλή για τη
δηµόσια τάξη και ασφάλεια.
Αντίστοιχες ρυθµίσεις υπάρχουν στην Ισπανία, που δέκα µέρες
πριν ανακοινώνονται τα ονόµατα και η διοργάνωση, στη Γαλλία,
στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στη Σουηδία.
Αυτό που κάνει το εν λόγω νοµοσχέδιο, για το οποίο σχεδόν
οι µισοί Βουλευτές έχουν ήδη πάρει τον λόγο, είναι ότι ουσιαστικά υιοθετεί τις καλές πρακτικές από άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτυγχάνει τη
βέλτιστη ισορροπία µεταξύ των δύο δικαιωµάτων που προανέφερα.
Δεν θα ακολουθήσω τη στείρα αντιπαράθεση, υπενθυµίζοντας
πράγµατα, τα οποία όλοι γνωρίζουµε για το πρόσφατο παρελθόν
και πώς η προηγούµενη κυβέρνηση, ενώ είχε υποσχεθεί πάρα
πολλά σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα, µε διάλυση των ΜΑΤ,
απαγόρευση χρήσης ειδικών δυνάµεων, απαγόρευση χρήσης χηµικών και ούτω καθεξής, δεν έκανε τίποτα απ’ όλα αυτά ή µάλλον
έκανε το αντίθετο. Ακόµα µπορεί να µυρίσει κανείς τα χηµικά στο
προαύλιο της Βουλής και ίσως και στη µισή Αθήνα, όπως όλοι
θυµόµαστε πριν από λίγο καιρό. Αργότερα, όταν είχαν λάβει
χώρα συλλαλητήρια για τις Πρέσπες, θα θυµίσω ότι οι διαδηλωτές χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνοι, ακραίοι, φασίστες και ούτω καθεξής.
Δεν θα αναφερθώ στον καθηγητή Αλιβιζάτο. Ο Πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα αναλυτικός το µεσηµέρι. Το άρθρο του καθη-
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γητή Αλιβιζάτου και άλλων συνταγµατολόγων ουσιαστικά οδηγεί
στο συµπέρασµα ότι ορθώς, ορθότατα αυτή η Κυβέρνηση σε
εφαρµογή του συγκεκριµένου άρθρου του Συντάγµατος φέρνει
αυτό το νοµοθέτηµα που φέρνει.
Θα πω µόνο τούτο και κλείνω νωρίτερα. Πριν από λίγο καιρό
από 1-7-2020 έως 3-7-2020 πριν από µία εβδοµάδα δηλαδή, έγινε
µια έρευνα - δηµοσκόπηση της «OPINION POLL» η οποία έγινε
και σε δείγµα αρκετά µεγάλο. Είναι χίλια ογδόντα τέσσερα
άτοµα. Γνωρίζουµε όλοι ότι δείγµα πάνω από επτακόσια πενήντα
άτοµα θεωρείται ιδιαιτέρως ακριβές. Σε αυτή, λοιπόν, η γνώµη
των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ για το νοµοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης είναι
κατά 23,1% θετική και κατά 11,3% µάλλον θετική. Δηλαδή οι θετικές και µάλλον θετικές γνώµες πλησιάζουν το 35%. Οι αρνητικές γνώµες είναι στο 52% και αυτοί που δεν απαντούν στο 13%.
Αντιλαµβάνοµαι ότι οι συνάδελφοι κακώς ανησυχούν µετά από
σχεδόν µισό αιώνα εδραιωµένης δηµοκρατίας ότι κινδυνεύει το
δικαίωµα στη διαµαρτυρία, στη συγκέντρωση, στην άλλη άποψη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε µια ακόµα φορά αντιµέτωποι µε ζητήµατα που καθορίζουν την ποιότητα της δηµοκρατίας µας και µαζί τον σεβασµό
σε δηµοκρατικές διαδικασίες. Ο τρόπος που νοµοθετούµε όπως
κι ο τρόπος άσκησης εξουσίας αποτελούν ένα καθοριστικό µέτρο
για την ποιότητα της δηµοκρατίας. Ή θα εµβαθύνουν από τη µια
πλευρά τη δηµοκρατία και –θα έλεγα- την κουλτούρα της δηµοκρατίας ή θα δυναµιτίσουν την κοινωνική συνοχή προκαλώντας
νέες και αχρείαστες πολώσεις.
Αυτό το δεύτερο συνέβη ήδη και από µόνο του αποτελεί ουσιώδη λόγο επιφυλάξεων προς το νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο
όπως εισήχθη, περιόριζε και περιορίζει το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ανεξάρτητα από το πώς θα καταλήξει µε τις όποιες βελτιώσεις ή τροπολογίες. Τελικά δυναµίτισε το κλίµα, οδήγησε για
ακόµα µια φορά σε διχαστικές αντιπαραθέσεις.
Οι αντιδράσεις από την κοινωνία των πολιτών, τους οργανωµένους φορείς, εργαζοµένων, επιστηµόνων, εισαγγελέων, δικηγορικών συλλόγων, αποδεικνύουν ότι η σοβαρή διαβούλευση δεν
έγινε. Και παρά τη γενναία διάθεση του Κινήµατος Αλλαγής και
της κ. Γεννηµατά να επιδιώξει δηµιουργική προσέγγιση αποδεικνύοντας ότι επιδιώκει υπεύθυνο διάλογο, το νοµοσχέδιο παραµένει στη βάση του αντιδηµοκρατικό. Πέραν δηλαδή της διαδικασίας διαβούλευσης, υπάρχει κι η ουσία.
Πρώτα απ’ όλα το δικαίωµα της συνάθροισης αποτελεί βασικό
δικαίωµα κάθε δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Αναφέροµαι κι εγώ,
κύριε Ρουσόπουλε, στο Συµβούλιο της Ευρώπης όπου προεδρεύει αυτούς τους µήνες η χώρα µας. Είναι ένας οργανισµός
υπεράσπισης των δηµοκρατικών αρχών και η Επιτροπή Βενετίας
ως συµβουλευτικό όργανο του Συµβουλίου της Ευρώπης ρητά
δηλώνει ότι η ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωµα για όλους και για κάθε οµάδα πολιτών.
Στο συγκεκριµένο κείµενο το οποίο θα καταθέσω στα Πρακτικά προσθέτει ότι ως βασικό δικαίωµα η ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης θα πρέπει να µπορεί να ασκείται µε καµµία ή
κατά το δυνατόν µε ελάχιστες ρυθµίσεις ή περιορισµούς. Ο κοινός νόµος –λέει- θα πρέπει να αρκεί. Δεν θα πρέπει να χρειάζεται
να ζητηθεί η άδεια για τις συναθροίσεις.
Θα ρωτήσετε, βεβαίως, δικαίως: «Πρέπει να εισαχθούν κάποιοι
κανόνες προκειµένου και το δικαίωµα των συναθροίσεων να διατηρείται ακέραιο και να µην υπάρχει µια µόνιµη αναστάτωση και
µάλιστα στο κέντρο της πρωτεύουσας;». Ουδείς µπορεί να το αντικρούσει αυτό. Υπάρχει όµως µια ουσιαστική διαφορά αντίληψης µεταξύ µας. Μια δηµοκρατική πολιτεία δεν καλείται να
περιορίσει το δικαίωµα αλλά να διαφυλάξει το δικαίωµα, να το
προστατεύσει και µαζί η δηµοκρατική πολιτεία να προστατεύσει
την ακεραιότητα όσων συµµετέχουν στην ειρηνική διαδήλωση.
Αυτή είναι µια διαφορά αρχής.
Το βαθύτερο νόηµά της είναι ότι σε µια χώρα µε δηµοκρατική
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κουλτούρα η διαφορετική άποψη όχι µόνο είναι σεβαστή αλλά
είναι αναγκαία -το τονίζω- αναγκαία για να προχωρήσει µπροστά
η κοινωνία. Είναι αναγκαία για να αντιµετωπιστούν αδικίες και
ανισότητες. Είναι αναγκαία για να αναδειχθούν νέες καινοτόµες
πολλές φορές και προκλητικές ιδέες. Ιδέες που µπορεί να ενοχλούν, να σοκάρουν που µπορεί να πονάνε και που όµως πρέπει
να σεβόµαστε στον πολιτικό διάλογο, όπως και το δικαίωµα της
συνάθροισης. Μπορεί, ναι, να ενοχλεί κατά καιρούς κάποιους.
Μήπως όµως αυτή η λεγόµενη ενόχληση δεν είναι τίποτα άλλο
από το απαραίτητο δικαίωµα έκφρασης διαφορετικής γνώµης,
το δικαίωµα του πολίτη να ξέρει ότι η φωνή του τελικά µετράει,
το δικαίωµα να εκφράσει κανείς τον πόνο, το αίσθηµα αδικίας ή
ελπίδας που εντέλει σε µια δηµοκρατική κουλτούρα αντί να ποινικοποιείται, θα πρέπει να αποτελεί γόνιµο έδαφος για προβληµατισµό και κοινωνικές αλλαγές; Χρήσιµη, απαραίτητη λοιπόν
αυτή η ενόχληση. Όχι βεβαίως η βία -άλλο το ένα, άλλο το άλλοαλλά η διαφορετική φωνή που µπορεί να προκαλεί τον καθένα
µας. Και ας µας προκαλέσει να την ακούσουµε και να τη σκεφθούµε, όχι να την πνίξουµε.
Κατανοώ βεβαίως απολύτως την άλλη διάσταση των πραγµάτων, τα προβλήµατα που προκαλούνται στη λειτουργία της
πόλης, στην οικονοµική ζωή, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
ταλανίζονται συχνά. Αυτή η διάσταση είναι και σεβαστή και δείχνει την ανάγκη κάποιων κανόνων, όχι όµως περιορισµό ενός δικαιώµατος αλλά ρυθµίσεων που θα καθιστούν σεβαστή και τη
µία και την άλλη πλευρά.
Αν λοιπόν έπρεπε να υπάρχει ένας νόµος για τις συναθροίσεις,
αυτός θα έπρεπε πρωτίστως να προστατεύει τον διαδηλωτή που
ειρηνικά διαδηλώνει, να τον προστατεύει από την αυθαιρεσία και
των κρατούντων και τρίτων. Και δεν µιλάω για την Αστυνοµία που
απλώς εκτελεί, αλλά για τους κρατούντες την εξουσία για το πώς
την ασκούν. Αυτό θα έδειχνε και µια άλλη διάθεση της εξουσίας
και θα αποτελούσε και εγγύηση για τους όποιους κανόνες σχετικά µε τις συναθροίσεις.
Το νοµοσχέδιο αυτό πιστεύω αντί να προστατεύει την ειρηνική
διαδήλωση, την περιορίζει ακόµα και την ποινικοποιεί. Θα µου
πείτε: Πως; Πρώτα απ’ όλα µπορούν οι κρατούντες να απαγορεύσουν σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο µια ειρηνική διαδήλωση.
Αυτά λέει ο νόµος. Μα, θα µου πείτε ότι δεν είναι η πρόθεσή σας
αυτή, να απαγορεύσετε τις διαδηλώσεις. Ας δεχθώ ότι δεν είναι
στις προθέσεις του σηµερινού Υπουργού, ας δεχθώ ακόµα ότι
δεν είναι στις προθέσεις της σηµερινής Κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα φανεί.
Όµως οι νόµοι µένουν. Οι νόµοι αποτελούν το πλαίσιο µέσα στο
οποίο κινείται η εξουσία. Κι ο νόµος αυτός δίνει το δικαίωµα στην
εκάστοτε εξουσία να σταµατήσει µε διάφορα σκεπτικά ακόµα και
µια ειρηνική διαδήλωση, ακόµα και µια συγκέντρωση ενός κόµµατος. Δίνονται δηλαδή υπερεξουσίες που υπονοµεύουν βασικά δηµοκρατικά δικαιώµατα στους εκάστοτε κρατούντες.
Δεύτερον η συζήτηση και µαζί το νοµοσχέδιο µπλέκει, µπερδεύει την βιαιοπραγία, τις βίαιες πράξεις µε την ειρηνική διαδήλωση. Το κάνει, κάνοντας αυτούς που ειρηνικά διαδηλώνουν
υπεύθυνους για πράξεις βίας που πιθανόν θα γίνουν. Θεωρώ
απαράδεκτη αυτή τη διάταξη. Πρώτον, γιατί ενοχοποιεί εµµέσως
πλην σαφώς την έννοια της ειρηνικής διαδήλωσης. Δεύτερον,
µου φέρνει στο νου µια έντονη παιδική µνήµη. Στις µεγαλειώδεις
συγκεντρώσεις της Ενώσεως Κέντρου επί ανένδοτου αγώνα και
Γεωργίου Παπανδρέου ο ίδιος τελείωνε την οµιλία του µε µια
µικρή αλλά σηµαντικότατη φράση: «Διαλυθείτε ησύχως».
Γιατί; Γιατί αυτή η φράση; Γιατί η µεγάλη Δηµοκρατική Παράταξη και θα έλεγα και η τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού
όταν διαδηλώνει, θέλει να διαδηλώνει ειρηνικά. Αυτή είναι η δηµοκρατική µας παράδοση. Αυτή δεν έχει νοµοθετηθεί. Υιοθετήθηκε ως η βασική µας δηµοκρατική πρακτική. Είναι βαθιά
χαραγµένη στον δηµοκρατικό µας πολιτισµό. Είναι στο DNA της
Δηµοκρατικής Παράταξης.
Δεν χρειάστηκε κανένας νόµος για να µας πείσει. Ξέραµε,
όµως, πολύ καλά ότι το τότε παρακράτος και άλλα ακροδεξιά
στοιχεία είχαν ως στόχο να σπιλώσουν την εικόνα µιας µεγαλειώδους ειρηνικής διαδήλωσης. Δηλαδή, ήθελαν πάντα να προβοκάρουν αυτές τις ειρηνικές διαδηλώσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα µε τον νόµο αυτό, µε το περί αστικής ευθύνης του
διοργανωτή, ξέρετε τι πετυχαίνετε; Τιµωρείτε όσους ειρηνικά
διαδηλώνουν. Κάνετε εν τοις πράγµασι εκείνους που ασκούν ειρηνικά το δικαίωµα της συνάθροισης οµήρους του κάθε προβοκάτορα.
Ξέρετε τι άλλο θα πετύχετε; Όσοι, πράγµατι, θα θελήσουν να
προβοκάρουν –ακραίοι, παρακράτος µπαχαλάκηδες- τους δίνετε
ένα ακόµα κίνητρο. Δίνετε ουσιαστικά στον κάθε προβοκάτορα
τη δύναµη να δηµιουργήσει πρόβληµα στο δικαίωµα της συνάθροισης των πολιτών µε τον φόβο ότι θα υπάρξει ένας προβοκάτορας. Ο προβοκάτορας ποινικοποιείται και αποτρέπεται από τον
διοργανωτή από µια ειρηνική διαδήλωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα λέω δεν τα λέω απλά ως
θεωρία, αλλά ως πρακτική που ακολούθησα πάντα. Πάντα θέλησα να προστατεύσω το δικαίωµα στην ελευθερία και µε τίµηµα
πολλές φορές. Η προσωπική µου πορεία και η πολιτική διαδροµή
µου αποδεικνύουν ότι υπερασπίστηκα µε σθένος τα δικαιώµατα
και θέλησα πάντα να συµβάλω στην εµπέδωση των δικαιωµάτων,
ακόµα και αν αυτό έγινε σε δύσκολο περιβάλλον ή σε καιρούς
που ακόµα η κοινή αντίληψη δεν ήταν έτοιµη να τα δεχθεί ούτε
και τα κόµµατα, ακόµα και το δικό µου κόµµα, όταν, παραδείγµατος χάριν, µιλούσα για την αποποινικοποίηση του χρήστη της
κάνναβης ή την ελεύθερη έκφραση πολύ πριν από τον ερχοµό
του µη κρατικού ραδιοφώνου και της τηλεόρασης ή ακόµα και
την ανάγκη να κατοχυρώσουµε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία στον
δηµόσιο βίο.
Όταν δε βρέθηκα στο τιµόνι της χώρας στην πιο δύσκολη
εποχή, έχοντας τις µεγαλύτερες διαδηλώσεις της Μεταπολίτευσης, δεν προσπάθησα ποτέ να περιορίσω το δικαίωµα της συνάθροισης. Η έγνοια µου ήταν να υπερασπιστώ τη δηµοκρατία
προστατεύοντας τη λειτουργία της Βουλής, που πολλοί τότε καθύβριζαν, αλλά και να µη θρηνήσουµε κανένα θύµα λόγω της έντασης των αγανακτισµένων πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ).
Και, δυστυχώς, πολλοί που κόπτονται για τη δηµοκρατία σήµερα, όπως και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαλαν -δυστυχώς το λέω- τότε στην καλλιέργεια ενός κλίµατος, που αν όχι
οτιδήποτε άλλο, έκλεινε το µάτι στη βία και αυτό το κλίµα το ζήσαµε στο πετσί µας µε πράξεις δήθεν επαναστατικές, αλλά κατ’
ουσίαν υπονοµευτικές της δηµοκρατίας µας, γιατί δεν µπορεί να
υπάρξει βία και δηµοκρατία µαζί, καθώς είναι δύο έννοιες ασύµβατες. Κάποιοι που θεωρούν τη βία επαναστατικό δικαίωµα δεν
µπορούν να λογίζονται ως δηµοκράτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
Πάντως επισηµαίνω ότι αν ίσχυε ο νόµος σας τότε, αυτός που
φέρατε στη Βουλή, για την υπόθεση και τα θύµατα της Marfin,
θα έπρεπε να είναι υπόλογοι οι συνδιοργανωτές των διαδηλώσεων, δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Χρυσή
Αυγή και το ΛΑΟΣ. Σκεφτείτε το.
Κλείνω µε µια δυσοίωνη πρόβλεψη. Αυτό το νοµοσχέδιο αντί
να ρυθµίσει και να προστατέψει τους διαδηλωτές και τη ζωή στο
κέντρο της Αθήνας, θα καταφέρει το αντίθετο. Οι πολύπλοκες
γραφειοκρατικές απαγορεύσεις και κανόνες θα αµφισβητηθούν
στην πράξη. Θα δηµιουργήσετε µια αχρείαστη πόλωση τη στιγµή
που χρειαζόµαστε εµβάθυνση της κοινωνικής συνοχής, τώρα δηλαδή που τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας, προβλήµατα λειτουργίας της δηµοκρατίας και των θεσµών, καθώς και οι µεγάλες
προκλήσεις του παρόντος και του µέλλοντος, όπως είναι η πανδηµία, η ανεργία, η κλιµατική κρίση, απαιτούν όλα αυτά διάλογο
µεταξύ πολιτικών δυνάµεων, κοινωνικών εταίρων, συνεννόηση
ακόµα και συνεργασία και το κυριότερο µια νέα κοινωνική συµφωνία που να µας οδηγήσει σε ένα καλύτερο και το σηµαντικότερο διαφορετικό µέλλον, απαλλαγµένο από σκοπιµότητες,
πελατειακές αντιλήψεις και πρακτικές.
Με αυτές τις σκέψεις επειδή ποτέ δεν είναι αργά, σας καλώ
να σκεφτείτε ξανά και µε γνώµονα το γενικότερο συµφέρον της
χώρας το όλο αυτό θέµα. Έστω αυτή την ύστατη στιγµή, σας
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προτείνω, σας προτρέπω να αποσύρετε το νοµοσχέδιο, να υπάρξει διάλογος σε βάθος, συνεννόηση και συναίνεση µε τα κόµµατα
και τους κοινωνικούς εταίρους.
Στείλτε το ακόµα και στην Επιτροπή της Βενετίας του Συµβουλίου της Ευρώπης, που έχει ως βασικό σκοπό την αξιολόγηση
παρόµοιων νοµοθετηµάτων, µάλιστα τώρα που είναι και η Ελλάδα στην Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, έτσι ώστε
µια σεβαστή από όλους ρύθµιση να αποτελέσει και το µεγάλο
βήµα για µια διαφορετική επόµενη µέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Εάν µου έλεγαν ότι πρέπει στον τίτλο της σηµερινής συζήτησης να βάλω κάτι, εγώ θα έλεγα ότι δεν έχω να βάλω τίποτα. Ο
Καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης, λίγες µέρες πριν στην εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» έδωσε τίτλο στη συζήτησή µας: «Το δικαίωµα των
διαδηλωτών και τα δικαιώµατα των άλλων». Δεν νοµίζω ότι υπάρχει πιο εύστοχος τίτλος για όσα συζητάµε σήµερα εδώ από όλες
τις πλευρές.
Όπως είπε και η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής, µε τις βελτιώσεις που επέφεραν στο σχέδιο νόµου οι δικές µας δηµιουργικές προτάσεις, του κ. Καµίνη και των συναδέλφων που πήραν
τον λόγο, έχουµε ήδη τέσσερις σοβαρές αλλαγές: Στην όλη διαδικασία αναµειγνύεται µε καίριο ρόλο ο πρόεδρος πρωτοδικών δεν το είχε η Κυβέρνηση-, αναµειγνύεται µε καίριο ρόλο ο
αρµόδιος εισαγγελέας -δεν το είχε η Κυβέρνηση-, καταργείται
το ιδιώνυµο και δεν είναι παράνοµες εκείνες οι διαδηλώσεις που
δεν έχουν κατά τον νόµο γνωστοποιηθεί.
Με βάση αυτές τις αρχές, που είναι αρχές επειδή είναι θεσµικές εγγυήσεις, της νόµιµης άσκησης ενός δηµοκρατικού δικαιώµατος, ψηφίζουµε «ναι» επί της αρχής και καταψηφίζουµε όσες
διατάξεις δεν µας βρίσκουν σύµφωνους.
Οριοθετούµε, κύριε Πρόεδρε, ένα δικαίωµα ως Βουλή των Ελλήνων και αυτό είναι υποχρέωσή µας από το 1974, που, δυστυχώς, µέχρι σήµερα δεν είχε υλοποιηθεί.
Για να αποφύγουµε παρεξηγήσεις, θέλω να κάνω σαφές στο
Σώµα τι ακριβώς λέει το Σύνταγµά µας, το οποίο όλοι το επαινούµε. Τι ακριβώς ορίζει το Σύνταγµά µας, που ουδείς διανοήθηκε να ζητήσει την αναθεώρησή του λίγους µήνες πριν, όταν
αναθεωρήσαµε το Σύνταγµα και δεν πειράξαµε το άρθρο 11 παράγραφος 2.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το άρθρο 11 παράγραφος 2 είναι
αυστηρότερο του νόµου που µε τις αλλαγές ψηφίζει το Κίνηµα
Αλλαγής και θέλω να ακούσετε τη διάταξη: «Οι υπαίθριες συναθροίσεις µπορούν να απαγορευτούν µε αιτιολογηµένη απόφαση
της αστυνοµικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια, σε ορισµένη δε περιοχή
αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονοµικής ζωής,
όπως ο νόµος ορίζει.».
Δεν υπάρχουν εδώ εγγυήσεις άλλων οργάνων της πολιτείας.
Για την Αστυνοµία µιλάει το άρθρο 11 παράγραφος 2.
Όµως, η δηµοκρατική προερµηνευτική θεωρία, µε βάση την
οποία αναγνώνει ένας δηµοκρατικός πολίτης το άρθρο αυτό
προφανώς και επιβάλλει επιπρόσθετες εγγυήσεις, εγγυήσεις
που θα σταθµίσουν και θα εναρµονίσουν τα δικαιώµατα των ανθρώπων, των διαδηλωτών, αλλά και όλων των άλλων.
Ο χαρακτηρισµός της παρούσας νοµοθετικής παρέµβασης ως
«χουντικής εµπνεύσεως» που κάποιοι απετόλµησαν, χαρακτηρίστηκε από τον καθηγητή Νίκο Αλιβιζάτο σε άρθρο του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ως «πολιτική αγυρτεία». Νοµίζω ότι
ο καθηγητής Αλιβιζάτος δεν είναι µακριά από την πραγµατικότητα. Γι’ αυτό λέµε «ναι» στο αναφαίρετο δικαίωµα του συνέρχεσθαι.
Ως Υπουργός του Γιώργου Παπανδρέου, που προπηλακιζόµουν προσωπικώς, που έσπαγαν τα γραφεία µου συνδικαλιστές
και µη, που είχα µέρες που δεν µπορούσα να εργαστώ και κατέφευγα στο αυτοκίνητό µου ή σε διάφορα παγκάκια στην πόλη
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των Αθηνών, δεν διανοήθηκα ποτέ, κύριε Πρόεδρε -και δεν είχα
και τέτοια δυνατότητα από τον Πρωθυπουργό- να ζητήσω να
διωχθεί ο διαδηλωτής, ακόµη και αν ήταν βίαιος.
Σήµερα ως δικηγόρος, τούς υπερασπίζοµαι, γιατί τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ τους µήνυαν κάθε τόσο και λιγάκι.
Ο διάλογος να γίνεται επί πραγµατικών όρων, να γίνεται µε
βάση την πραγµατικότητα και όχι µε δήθεν αφηρηµένες συλλήψεις µιας πραγµατικότητας που δεν υπάρχει.
Ναι, λοιπόν, µε µεγάλα γράµµατα στο αναφαίρετο δικαίωµα
του συνέρχεσθαι! Ναι στα δικαιώµατα των διαδηλωτών, προφανέστατα! Και ως δηµοκρατική παράταξη το έχουµε αυτό στην
πράξη αποδείξει. Ναι, όµως και στα δικαιώµατα των άλλων και
όχι, όπως ωραία λέει ο Αλιβιζάτος, στην καθήλωση του βιοτικού
ρυθµού!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω την εµπειρία του κέντρου
της Αττικής πέραν της βουλευτικής και πολιτικής µου ιδιότητας
και ως ενεργός δικηγόρος. Πρωί, µεσηµέρι, απόγευµα τον ρυθµό
της πόλης αυτής κανείς δεν µπορεί να τον διακόπτει αυθαίρετα.
Ο εξορθολογισµός ενός δικαιώµατος πάγκοινος, όπως είπε
Γιώργος Καµίνης, σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορεί να αφήνει την Ελλάδα απ’ έξω. Ο δικαιικός µας
πολιτισµός προκύπτει από τα κείµενα και από την πρακτική. Η
πρακτική όλων των δηµοκρατικών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης –είτε συντηρητικά κόµµατα κυβερνούν, είτε φιλελεύθερα κόµµατα, είτε σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα- έχει πάντα ως
κριτήριο την εναρµόνιση αυτών των δικαιωµάτων των διαδηλωτών και οπωσδήποτε και όλων των άλλων.
Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το θέµα της αστικής ευθύνης που
έχει µείνει για µας εκκρεµές, που έχουµε καταθέσει σχετική τροπολογία, που δεν θέλουµε να ψηφίσουµε και δεν θα ψηφίσουµε
τη ρύθµιση της Κυβέρνησης ίσως -και κατά τις παρατηρήσεις της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής- η κυβερνητική παρέµβαση κάτι να βελτιώνει. Εκτιµούµε, όµως, ότι τα κενά που υπάρχουν στην παρέµβαση αυτή αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόµενο µιας
βίαιης και σε βάρος των δηµοκρατικών δικαιωµάτων εφαρµογής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ακόµα δύο επιχειρήµατα, µε την άδειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Λίγο
χρόνο, όµως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άλλα δύο έχω, θα τελειώσω, σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Χρόνο
θέλω εγώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δύο επιχειρήµατα έχω.
Το επιχείρηµα ότι υπάρχει ήδη ρύθµιση από το προεδρικό διάταγµα 2013 δεν στέκει. Όποιος ξέρει και τον χώρο των διαδηλώσεων και την αντιµετώπισή του πρέπει να ξέρει καλά ότι η
διευθέτηση ενός ζητήµατος πάντα από το πεζοδρόµιο ή πάντα
από µία λωρίδα κυκλοφορίας, ανάλογα µε το µέγεθος, όταν δεν
ρυθµίζει τα θέµατα των ευθυνών, αποστερεί από τις διωκτικές
αρχές, από τις αστυνοµικές αρχές να επιβάλουν τις νοµοθετικές
ρυθµίσεις. Όποιος έχει συµµετάσχει σε τέτοιες διαδικασίες διαδηλώσεων ξέρει πολύ καλά ότι η αµηχανία των οργάνων του κράτους πολλές φορές οδηγεί στην κατάσταση την οποία βιώνει µε
οργή ο πολίτης του κέντρου της Αθήνας, ο πολίτης της Αττικής.
Όσοι πιστεύουν ότι είναι η ώρα, βάσει αυτού του σχεδίου
νόµου, µε όλες τις ρυθµίσεις που η δική µας παράταξη έκανε να
έχει, να λένε «όχι», καταλαβαίνω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
Ένας στους τρεις Έλληνες πολίτες κατά τις δηµοσκοπήσεις
τον καιρό που κυβερνούσαµε εµείς πίστευε ότι µας ψεκάζουν, το
1/3 του ελληνικού λαού πίστεψε, τώρα πιστεύει, ότι ο COVID-19
είναι προϊόν τεχνασµάτων που κάνουν οι εταιρείες για να πουλούν τα προϊόντα τους. Το να θες να πουλήσεις σε αυτούς τους
Έλληνες πολίτες, παρ’ όλο τον σεβασµό που έχω σε κάθε άνθρωπο, όποια άποψη και αν έχει, νοµίζω ότι είναι ψάρεµα σε
θολά νερά.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Παπακώστα Αικατερίνη από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπειτα
από έναν χρόνο λελογισµένων αποφάσεων και δράσεων της παρούσας Κυβέρνησης οδηγούµαστε σήµερα στην ψήφιση ενός
νοµοσχεδίου που για ακόµα µια φορά στοχεύει στη νοµιµότητα,
την πολιτική προστασία και την ασφάλεια, καθώς επίσης και την
απαρακώλυτη εφαρµογή των άρθρων του Συντάγµατος περί δηµοσίων υπαίθριων συναθροίσεων.
Ένα επετειακό -θα µου επιτρέψετε να πω- νοµοσχέδιο, το
οποίο συµπληρώνει επί της ουσίας το από 9-8-2019 ψηφισθέν νοµοσχέδιο περί πανεπιστηµιακού ασύλου. Οι έκνοµες ενέργειες
και η ανοµία όταν διεισδύουν στη δραστηριότητα των πολιτών,
δεν επιτρέπεται να συνεχίσουν να προστατεύονται και να καλύπτονται από µια κυβέρνηση που προασπίζεται την ανεµπόδιστη
έκφραση των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Το παρόν νοµοσχέδιο εξυπηρετεί πρωτίστως και στον υπερθετικό του βαθµό -θα έλεγα- το δικαίωµα των πολιτών στην ειρηνική διαδήλωση και διαµαρτυρία, όταν η πρόθεση αυτής δεν
πρόκειται να βλάψει κανέναν και να ζηµιώσει µε οποιονδήποτε
τρόπο τους παρευρισκοµένους ή τους πολίτες της συγκεκριµένης περιοχής όπου θα πραγµατοποιηθεί η συνάθροιση. Προστατεύεται, επίσης και το δικαίωµα όσων δεν µετέχουν σε αυτή να
συνεχίσουν την καθηµερινότητά τους ανεµπόδιστα, κάτι το οποίο
είναι τόσο αυτονόητο, αλλά παρ’ όλα αυτά για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο δεν σηµαίνει πολλά για τους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Στη δική σας ζυγαριά οι φασαρίες, οι βίαιες εκδηλώσεις, τα
έκτροπα γέρνουν πιο πολύ από τη διατήρηση µιας οµαλής διαδικασίας µε µέτρα και σταθµά. Αυτό σας ενοχλεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µέτρα. Δεν έχετε µέτρο σε αυτά τα οποία
λέτε και κατά συνέπεια σε αυτά τα οποία πράττετε. Εν τέλει,
όµως, τα επιχειρήµατά σας είναι σαθρά και καταρρίπτουν από
µόνα τους τις θέσεις σας και τη στάση σας απέναντι στο παρόν
νοµοσχέδιο.
Και πρέπει να επισηµανθεί, βεβαίως, στο σηµείο αυτό πως είµαστε η πρώτη Κυβέρνηση µεταπολιτευτικά που προχωρά στην
κατάργηση του διατάγµατος της δικτατορίας 794/1971. Το καταργούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τι σηµαίνει αυτό; Νοµοθετούµε εκ νέου και σε διαφορετική βάση από το διάταγµα
αυτό, διότι προχωρούµε στη ρύθµιση του συνταγµατικού -όπως
ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και 2- δικαιώµατος στο συνέρχεσθαι και στις δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.
Είναι, επίσης, ξεκάθαρο ή καλύτερα σας κατέστη σαφές χθες
το πρωί µέσω της ακύρωσης της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί του νοµοσχεδίου, που µε ατράνταχτα επιχειρήµατα υπερασπίστηκε ο έγκριτος νοµικός και συνάδελφος κ. Τζαβάρας,
πως ουδεµία σχέση έχει η χούντα µε το παρόν νοµοσχέδιο, όπως
επίσης και η αντισυνταγµατικότητα αυτού.
Αφού, λοιπόν, εσείς είστε η ριζοσπαστική µεταρρυθµιστική
Αριστερά µε το ασχολίαστο κατά τα άλλα ηθικό πλεονέκτηµα, επί
πέντε ολόκληρα χρόνια πώς καταδεχόσασταν την ύπαρξη και
εφαρµογή του διατάγµατος του 1971; Δεν φάνηκε, βεβαίως, να
έχετε την πρόθεση όταν ήσασταν κυβέρνηση να νοµοθετήσετε
πάνω στο πλαίσιο των δηµόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ούτε
φάνηκε να ενοχλείστε από την ύπαρξή του. Μη διατείνεστε, εποµένως, σήµερα για τη δήθεν δηµοκρατικότητά σας.
Αποσαφηνίζοντας, λοιπόν, τις διατάξεις του νοµοσχεδίου ως
αρχή του νήµατος παίρνουµε τη διατήρηση και τη διαφύλαξη του
δικαιώµατος του συνέρχεσθαι δηµοσίως και υπαίθρια. Όπως ορίζει και το άρθρο 11 του Συντάγµατος, το συνταγµατικό αυτό δικαίωµα οφείλει να ασκείται ήσυχα και χωρίς όπλα. Αν λάβουµε
ως δεδοµένο, βεβαίως, πως δεν είναι πρόθεση όσων θέλουν να
διαδηλώσουν να προκαλέσουν χάος ή βίαια περιστατικά, θα πρέπει να δείχνουν ικανοποίηση µε τη διασφάλιση του δικαιώµατος
και της ελευθερίας αυτής.
Δεν θέλουµε να περιορίσουµε συνταγµατικά κατοχυρωµένη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ελευθερία αλλά να την προσδιορίσουµε και να την προαγάγουµε.
Από την άλλη πλευρά δοθέντος ότι η πρόσβαση σε δηµόσιο
χώρο είναι αναγκαία για την άσκηση των άλλων συνταγµατικών
δικαιωµάτων όπως η ελευθερία της κίνησης, η συµµετοχή στην
οικονοµική ζωή, το δικαίωµα στην ιδιοκτησία, τίθεται το ζήτηµα
εναρµόνισης της άσκησης του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι µε
πολλά δικαιώµατα άλλων, µε αποτέλεσµα να δύναται να περιοριστεί και όχι να απαγορευθεί η άσκηση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι. Όλα τα ατοµικά δικαιώµατα άλλωστε είναι ισόκυρα.
Επιπρόσθετα, µε αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται η κοινωνία στο
σύνολό της και όχι εν µέρει. Όταν η ελευθερία του ενός ξεκινά
από εκεί που σταµατά η ελευθερία του άλλου, δεν γίνεται να κλείνουµε τα µάτια µας σε διάφορες συναθροίσεις που παραλύουν
τα κέντρα των πόλεων αλλά και αρκετές από αυτές έχουν ως κατάληξη έκνοµες πράξεις. Όλα θα πραγµατοποιούνται µε σεβασµό σε κάθε ατοµικό δικαίωµα.
Όµως εδώ θα ήθελα να τονίσω πως ο σκοπός της πλειονότητας των οργανωτών µιας συνάθροισης δεν στοχεύουν σε µια
άσχηµη και απρόβλεπτη κατάληξη. Εποµένως, είναι δεδοµένο
πως θα πράξουν τα δέοντα και δεν θα επωµιστούν συνέπειες και
αστικές ευθύνες. Πρέπει επιτέλους κάποια στιγµή στη χώρα
αυτή να πάψουµε να βλέπουµε µε καχυποψία, αρνητισµό και κοµµατικές ιδεοληψίες το οτιδήποτε στοχεύει στην βελτίωση της κοινωνικής ζωής.
Σήµερα είναι η µέρα που η δηµοκρατία µπαίνει µπροστά έχοντας εµείς διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ανεµπόδιστη άσκηση
των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Όταν, λοιπόν, οι ιστορικοί του
µέλλοντος εστιάσουν στη σηµερινή ψηφοφορία, δεν θα την καταγράψουν ως µια αποφράδα ηµέρα της µεταπολιτευτικής µας δηµοκρατίας, όπως ελέχθη χθες σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα, αλλά ως
µια από τις σηµαντικότερες τοµές, καθώς απόψε καταργούµε ένα
διάταγµα της δικτατορίας και προστατεύουµε τις ελευθερίες και
τα δικαιώµατα των πολλών από την ανοµία και τον φασισµό των
λίγων.
Με το σηµερινό σχέδιο νόµου δεν διαταράσσεται η πολιτική
ζωή αλλά βελτιώνεται και αναδιπλώνεται η δηµοκρατικότητά της.
Αυτό ακριβώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διασφαλίζουµε και
υπερψηφίζουµε σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Κουτσούµπας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει ότι έγινε µια δηµιουργική συζήτηση, ένας δηµιουργικός διάλογος. Μέσα από την ανταλλαγή
επιχειρηµάτων, την κατάθεση προτάσεων νοµίζω ότι οδεύουµε
στην ψήφιση ενός νοµοσχεδίου, µε τις βελτιώσεις που έκανε ο
κύριος Υφυπουργός, µε µια διευρυµένη πλειοψηφία.
Ο προβληµατισµός τον οποίον θέτω υπ’ όψιν σας και ειδικότερα προς τη Μείζονα Αντιπολίτευση, είναι ο εξής. Είναι υγιές να
έχουµε διαφορετικές απόψεις. Να µην ψηφίζεται ένα νοµοσχέδιο. Σας πληροφορώ ότι µε πήρε η νεότερη γενιά τηλέφωνο και
µου είπε το εξής. Όταν σε µια Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και πρώην Πρωθυπουργός λέει ότι «αυτό το νοµοσχέδιο θα το πετάξουµε στον
σκουπιδοντενεκέ», πόσο υγιές είναι αυτό; Να θυµίσουµε ότι πριν
από ένα χρόνο δώσαµε έναν όρκο εδώ, ότι θα υπακούµε στο Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους. Μήπως µ’ αυτήν την τακτική
παροτρύνετε την κοινωνία έµµεσα στην τέλεση ποινικών αδικηµάτων; Μήπως, δηλαδή, οδηγείτε αλλού την κοινωνία γιατί δεν
έχετε άλλα επιχειρήµατα να αντιµετωπίσετε την Κυβέρνηση;
Αυτός είναι ο συλλογισµός που µεταφέρω από τη νεότερη γενιά
η οποία µόλις άκουσε τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης µου έθεσε
αυτόν τον προβληµατισµό.
Είναι θεµιτό να µη θέλετε να το ψηφίσετε. Θεωρώ ότι πολλοί
από τους προβληµατισµούς σας, όπως αυτοί που έθεσε ο Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΕ -οφείλω να το οµολογήσω- έχουν
σωστά επιχειρήµατα. Αλλά το να έχουµε διαφορετικές απόψεις
δεν σηµαίνει ότι πρέπει να φτάνουµε στα άκρα. Πολλοί από µας,
λοιπόν, ξεχνάµε ότι το ίδιο το Σύνταγµα έχει επιβάλλει την αρχή
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της σχετικότητας. Δηλαδή, το ίδιο το Σύνταγµα περιορίζει είτε
απαγορεύοντας είτε µη επιτρέποντας την άσκηση των ατοµικών
ελευθεριών και κάποιων δικαιωµάτων. Τι κάνει το Σύνταγµα; Είναι
αυτό που είπε ο κ. Καστανίδης κατά τη συζήτηση στην επιτροπή:
έχουµε περισσότερα έννοµα αγαθά τα οποία ζυγίζουν το ίδιο. Το
Σύνταγµα δεν κάνει ιεράρχηση αυτών των δικαιωµάτων. Πρέπει
να έρθει ο νοµοθέτης και να το κάνει. Και τι κάνουµε εµείς σήµερα;
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα που επιβάλλει τη θέσπιση ενός εκτελεστικού νόµου, σύµφωνα µε όσα είχαµε υποσχεθεί στην ελληνική
κοινωνία, σύµφωνα µε τις συγκρίσεις που υπάρχουν, θέλουµε να
ψηφίσουµε αυτόν τον νόµο για την καλύτερη λειτουργία της δηµοκρατίας, την καλύτερη λειτουργία της κοινωνίας.
Πολλοί επικαλούµαστε πολλές φορές τη Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου του 1789. Να σας θυµίσω τι λέει; Η
άσκηση των ατοµικών ελευθεριών γίνεται σε συνάρτηση µε τις
ελευθερίες των άλλων. Η δε ελευθερία έγκειται στο να µπορεί
κάποιος να κάνει κάθε τι που δεν βλάπτει τον άλλον. Το Σύνταγµά
µας, λοιπόν, δεν κάνει ιεράρχηση των ατοµικών ελευθεριών.
Είναι όλες ισότιµες. Κάνατε µια παράλειψη. Σταθήκατε στην απόλυτη άρνηση ενώ θα έπρεπε να σταθείτε σ’ αυτά που ο καθηγητής Μάνεσης λέει στο Συνταγµατικό Δίκαιο. Τι έπρεπε να
προσέξετε; Να δείτε αν αυτοί οι περιορισµοί έχουν αντικειµενικό
και απρόσωπο χαρακτήρα. Να µην εισάγουν διακρίσεις. Να δικαιολογούνται για σοβαρούς λόγους. Να ανταποκρίνονται στον
σκοπό, να µην υπερβαίνουν το µέτρο. Να είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι. Να µην αναιρούν την ουσία αυτού του δικαιώµατος που
θέλουµε να προστατεύσουµε, τον πυρήνα του συγκεκριµένου δικαιώµατος. Αυτά τα παρέχει το παρόν νοµοσχέδιο.
Θα µπορούσε να είναι και καλύτερο. Θα µπορούσαµε να είχαµε βρει µια χρυσή τοµή. Δεν το θελήσατε όµως. Μείνατε στην
απόλυτη άρνηση αντί να προσπαθήσετε να περιορίσετε αυτόν
που βάζει περιορισµούς. Δεν το κάνατε. Και ήταν µεγάλη παράλειψή σας. Θα είχαµε ένα καλύτερο νοµοθέτηµα.
Θέλετε να αποδείξετε κι εσείς την καλή σας θέληση ότι θέλετε
να προστατεύσετε όλα τα δικαιώµατα, την ελεύθερη διακίνηση,
να προστατεύονται τα δικαιώµατα των άλλων, να µη γίνονται φασαρίες, να µη σπαταλώνται χρήµατα, να µην καταστρέφεται ιδιωτική και δηµόσια περιουσία; Τι θα λέγατε να συµφωνήσουµε να
κάνει µια νοµοθετική βελτίωση ο Υπουργός και να αποφασίσουµε
όλοι µαζί ότι κατά τις ηµέρες των εορτών των Χριστουγέννων και
του Πάσχα και κατά τις εθνικές επετείους δεν θα γίνονται διαδηλώσεις; Είστε σύµφωνοι σ’ αυτό ή θέλετε και τότε;
Και κλείνω µε µια παρατήρηση προς εσάς. Νοµίζω, κύριε
Υπουργέ, ότι χρήζει βελτίωσης το θέµα της αστικής αποζηµίωσης. Πρέπει να το βελτιώσετε. Να φτιάξουµε κάπως καλύτερα
τη διάταξη. Πολύ φοβούµαι ότι θα δηµιουργηθούν στην εφαρµογή της πολλά προβλήµατα.
Μ’ αυτές τις λίγες σκέψεις µεταφέροντας τον προβληµατισµό
µου δίνω θετική ψήφο στο νοµοσχέδιο γιατί θεωρώ ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία µιας δηµοκρατικής κοινωνίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την Αίθουσα κάποιοι
θέλουν να θεωρούν ότι µόνοι αυτοί ανησυχούν κι όχι οι υπόλοιποι για τα δικαιώµατα των συνταξιούχων, των εργαζοµένων, των
διάφορων κοινωνικών οµάδων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Θεωρούν ότι µόνο αυτοί νοιάζονται για τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της ελευθερίας της έκφρασης. Όµως
πολύ εύκολα ξεχνούν όταν αλλάζουν καρέκλα. Ξεχνούν τον νόµο
Κατρούγκαλου που έφερε χιλιάδες συνταξιούχους στους δρόµους. Ξεχνούν εκατοντάδες νέους εργαζόµενους του Υπουργείου Οικονοµικών, της ΕΛΣΤΑΤ, των διαφόρων υπουργείων.
Ξεχνούν τον αγώνα των αγροτών και φυσικά των ελεύθερων
επαγγελµατιών που είδαν τα πέντε χρόνια ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε περίοδο ύφεσης µια αδικαιολόγητη υπερφολόγηση που πραγµα-
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τικά τους γονάτισε.
Σήµερα όµως η ηµέρα της ψήφισης αυτού του νοµοσχεδίου
συνοδεύεται και από µια δικαίωση, τη δικαίωση διακοσίων
τριάντα πέντε χιλιάδων και πλέον συνταξιούχων που είδαν τις
πρώτες πρωινές ώρες στους λογαριασµούς τους να πιστώνονται
τα αναδροµικά των επικουρικών τους συντάξεων.
Με λίγα λόγια, τι βλέπουµε κάθε µέρα, τι είδαµε σήµερα; Είδαµε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να υλοποιεί ό,τι δεσµεύθηκε πριν από έναν χρόνο
στους Έλληνες πολίτες.
Και ερχόµαστε σήµερα να ψηφίσουµε έναν νόµο που στην
ουσία υλοποιεί δύο βασικά πράγµατα: εναρµονίζει τη συνάθροιση των πολιτών που διεκδικούν µε τον σεβασµό στην ελευθερία της κίνησης των υπόλοιπων πολιτών. Και θα ήθελα να θέσω
ορισµένους προβληµατισµούς. Διαφωνεί σε αυτήν την Αίθουσα
κανείς στη λογική ή στο ερώτηµα ότι δεν µπορούν πενήντα ή
εκατό διαδηλωτές να ακινητοποιούν δύο ή τρία εκατοµµύρια πολίτες που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους; Διαφωνεί κανείς σε
αυτήν την Αίθουσα ότι αυτός που διαδηλώνει πρέπει να έχει και
επώνυµο και όνοµα;
Όµως ας βάλουµε τα πράγµατα στη σειρά τους γιατί µάλλον,
κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, τα διαβάζετε τα άρθρα
έτσι όπως θέλετε εσείς να τα διαβάσετε.
Άρθρο 4 του νοµοσχεδίου: µιλάει για συνεργασία του οργανωτή µε την αστυνοµική ή λιµενική αρχή, µιλάει για περιφρούρηση.
Άρθρο 5: µιλάει για αστυνοµικό διαµεσολαβητή, δηλαδή για
ένα στέλεχος της Ελληνικής Αστυνοµίας που θα είναι σύνδεσµος
για την οµαλή διεξαγωγή της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης.
Με λίγα λόγια, µετά από πολλά χρόνια παίρνει και η Ελληνική
Αστυνοµία τις ευθύνες της απέναντι στην οµαλή διεξαγωγή µιας
δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Και ας µην το περνάµε αυτό
στα ψιλά γράµµατα. Ζούµε στο 2020. Μην πάτε την Ελλάδα χρόνια πίσω, όπως την πήγατε και µε την πολιτική σας τα τεσσεράµισι χρόνια.
Άρθρο 8: µιλάει για περιορισµούς. Και ερωτώ: Θα αλλάξει κάτι
στο διεκδικητικό πλαίσιο αν υπάρχει ένας περιορισµός του
χώρου της συνάθροισης ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων σε µία διαδήλωση; Και µάλιστα η οποιαδήποτε απόφαση
για την επιβολή περιορισµών κοινοποιείται στον οργανωτή έγκαιρα και φυσικά πριν την πραγµατοποίηση της διαδήλωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή εκλέγοµαι στα νότια
προάστια, στον Νότιο Τοµέα της Β’ Αθηνών, θέλω να προβληµατιστείτε και να αναλογιστείτε αν τέτοιες εικόνες αξίζουν στους
πολίτες της νότιας Αθήνας, στους πολίτες του Πειραιά, στους
δηµότες, στους πολίτες της Καλλιθέας, της Νέας Σµύρνης, του
Παλαιού Φαλήρου, αυτές οι ουρές στη λεωφόρο Συγγρού. Αντίστοιχες τέτοιες εικόνες βλέπουµε στη Βουλιαγµένης και σε
άλλες κεντρικές αρτηρίες των Αθηνών. Νοµίζω ότι τέτοιες εικόνες δεν αξίζουν σε πολίτες που θέλουν να πάνε το πρωί στη δουλειά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δούµε όµως τα πράγµατα
στην ουσία τους. Άκουσα το πρωί τον κ. Τσακαλώτο να διακόπτει
τον Πρωθυπουργό της χώρας διαφωνώντας µε το νοµοσχέδιο
αυτό. Και θέλω να τον ρωτήσω τα εξής από το Βήµα αυτό. Γιατί,
κύριε Τσακαλώτε, γνωρίζετε ότι υπήρξα πρόεδρος ενός από τα
µεγαλύτερα σωµατεία, του συλλόγου εργαζοµένων στις ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων. Πόσες φορές, κύριε Τσακαλώτε, είδατε τους
εκπροσώπους των εργαζοµένων του Υπουργείου Οικονοµικών
ως Υπουργός; Πόσα από τα αιτήµατά τους ικανοποιήσατε; Απαντήστε µου σε αυτά τα δύο ερωτήµατα και µετά ελάτε σε αυτήν
την Αίθουσα να κάνετε ό,τι θέλετε, τους τσαµπουκάδες που εσείς
νοµίζετε ότι κάνετε σε έναν Πρωθυπουργό µεταρρυθµιστή, σε
έναν Πρωθυπουργό που πραγµατικά δεν µπορείτε να τον αγγίξετε ούτε στο µικρό του δαχτυλάκι στην αποφασιστικότητά του.
Τι έχετε να πείτε εσείς στους εργαζόµενους του Υπουργείου Οικονοµικών της σειράς 1Κ του 2013, στη σειρά 2Κ του 2015, όταν
εσείς δεν τους βλέπατε και αφήνατε τους νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων στο λιοπύρι της οδού Νίκης; Γιατί αυτή
την εικόνα δώσατε. Και τώρα έρχεστε να πείτε τι; Να πείτε ότι
διαφωνείτε µε αυτό το νοµοσχέδιο;
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσε κανείς να πει
πολλά, έχουµε όµως την πολιτική νοµιµοποίηση να φέρουµε
αυτό το νοµοσχέδιο. Και αυτό το κάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
και ο Λευτέρης Οικονόµου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
Σας άκουσα να µιλάτε για τον Δήµαρχο Αθηναίων, τον Κώστα
Μπακογιάννη, άκουσα τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Μην παραβλέπετε όµως την πολιτική νοµιµοποίηση που έχει
ο Δήµαρχος Αθηναίων. Και θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά τα
αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών. Γιατί ο Κώστας Μπακογιάννης υλοποιεί το πρόγραµµά του. Αµφισβητείτε τον Δήµαρχο
του 65%; Για να καταλάβω. Και εσείς είχατε όραµα για την Αθήνα,
αλλά στις δηµοτικές εκλογές του 2006, που τότε υποψήφιος δήµαρχος ήταν ο κ. Τσίπρας να θυµίσω ότι έλαβε ποσοστό της τάξης
του 10,51%. Ξέρετε πόση διαφορά έχει το 65% του κ. Μπακογιάννη µε το 10% του κ. Τσίπρα; Έχει µια διαφορά της τάξεως του
55%. Άρα, λοιπόν, σε αυτή τη διαφορά δεν µπορείτε να µιλάτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ να κλείσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Θα ήθελα να κλείσω την
οµιλία µου µε το ρητό ενός από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, του Κλεόβουλου του Ρόδιου ή Λίνδιου που κυβέρνησε
για σαράντα χρόνια τη Λίνδο, µε το ρητό «µέτρον άριστον». Γιατί
έτσι είναι η βέλτιστη πρακτική, για την αποφυγή των ακροτήτων
και των υπερβολών. Ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος, κύριε Πρόεδρε,
έλεγε «τον εχθρό του λαού να τον θεωρείς εχθρό σου». Η Ελλάδα είναι η χώρα της σκέψης και του πολιτισµού και η Ελλάδα
µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη βαδίζει στον δρόµο
της Ευρώπης, της ανάπτυξης, της ειλικρίνειας, της αξιοπιστίας
και της εµπιστοσύνης, µε το κόµµα που δοκιµάστηκε στη διάρκεια του χρόνου, µε τη Νέα Δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι η κοινωνική,
η οικονοµική και η υγειονοµική κρίση που βιώνει η κοινωνία µας
αφήνει το αποτύπωµά της, θα έλεγα ότι σφραγίζει το πολιτικό
σταυροδρόµι στο οποίο βρισκόµαστε σήµερα, το πολιτικό σταυροδρόµι στο οποίο κάνουµε τη σηµερινή µας συζήτηση. Εδώ συγκρούονται, διασταυρώνονται η πρόταση της Αριστεράς, η
πρόταση της δηµοκρατικής παράταξης που σαν κυβέρνηση κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα µνηµόνια, µε την πρόταση της Δεξιάς, µε την πολιτική που χρεοκόπησε τη χώρα, µε την πολιτική
που δεν κατάφερε να τη βγάλει από αυτήν τη δίνη της οικονοµικής
κρίσης.
Δεν θα επαναλάβω πράγµατα πολλά για την κυβερνητική θητεία αυτών των δύο προτάσεων. Αξίζει να σταθούµε στα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ του 2018. Ο πληθυσµός σε κίνδυνο φτώχειας την
περίοδο 2010 - 2015 αυξήθηκε κατά οχτακόσιες χιλιάδες. Μέχρι
το 2018 µειώθηκε κατά εξακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες. Τα στενά
χρονικά περιθώρια της οµιλίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν µου επιτρέπουν να σταθώ σε όλα τα στοιχεία, όµως σας παραπέµπω να τα µελετήσετε όλα. Όλα κινούνται στο ίδιο µήκος
κύµατος και οι αριθµοί µε την αµείλικτη γλώσσα τους µας βοηθούν να βγάλουµε τα αντίστοιχα συµπεράσµατα.
Και αυτά είναι: πρώτον, ότι το αποτύπωµα της κρίσης εξακολουθεί να υπάρχει, δεύτερον, φαίνονται καθαρά τα κόµµατα και
οι πολιτικές που φτωχοποίησαν τον κόσµο, τα κόµµατα και οι πολιτικές που αύξησαν τις ανισότητες, τρίτον, φαίνεται καθαρά η
πρόταση και η πολιτική της δηµοκρατικής παράταξης, η πρόταση
και η πολιτική της Αριστεράς που κατάφερε να βάλει φρένο και
να αντιστρέψει αυτήν την πορεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας χρόνος Νέα Δηµοκρατία.
Μίλησαν αρκετοί πριν από µένα και δεν θα επαναλάβω λεπτοµέ-
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ρειες, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία σε αυτόν τον
χρόνο που κυβέρνησε κατάφερε να φρενάρει την πορεία ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας πριν από την εµφάνιση του κορωνοϊού, πίσω από την αντιµετώπιση του οποίου προσπαθεί να
κρυφτεί.
Ας µη γελιόµαστε. Δύσκολες µέρες περιµένουν τον κόσµο. Η
Δεξιά και οι πολιτικές της οδηγούν σε µέρες πείνας, σε µέρες
οργής, σε µέρες αγανάκτησης. Και θα έλεγα ότι αυτός ο φόβος
της δεξιάς παράταξης στην αναµενόµενη ογκούµενη λαϊκή δυσαρέσκεια είναι σήµερα τουλάχιστον µεγαλύτερος από την εµπιστοσύνη που δείχνουν οι µαχόµενες κοινωνικές οµάδες στις
δυνάµεις τους.
Κύριοι της Κυβέρνησης, αυτός ο φόβος καθορίζει την πολιτική
σας σήµερα. Γι’ αυτό φέρατε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Δεν θα
αναφερθώ στην τυµβωρυχία. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ένα από τα χαρακτηριστικά που διαφέρουν και διαχωρίζουν το ανθρώπινο από τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου
είναι ο σεβασµός στους νεκρούς. Και δεν πρόκειται ποτέ να αναφερθώ σε θέµατα νεκρών. Άκουσα όµως πάρα πολλά κροκοδείλια δάκρυα για τον ταλαίπωρο µαγαζάτορα που σε µια βραδιά
χάνει την περιουσία του ή για τον ταλαίπωρο εργαζόµενο που
δεν µπορεί να κινηθεί ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας.
Για να κλείσω την παρένθεση, αρκετοί συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας στάθηκαν δηλαδή στη δράση του παρακράτους.
Κατά τη γνώµη µου και µε όλο τον σεβασµό, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, που έχω στην παράταξή σας, δεκάρα τσακιστή δεν
δίνετε για τους µικρούς, για τους φτωχούς, για τους αδύναµους.
Δεν το κρίνω από τις οµιλίες σας ούτε από το παρελθόν σας
που θα µπορούσαµε και αυτά να τα βάλουµε στο τραπέζι. Το
κρίνω από τα σκληρά µέτρα της λιτότητας που πλήττουν τον
κόσµο της εργασίας, που πλήττουν τη νεολαία, που πλήττουν τις
παραγωγικές δοµές της χώρας, που πλήττουν τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα. Τρέµετε µπροστά στις αντιδράσεις αυτών.
Αυτές τις αντιδράσεις επιδιώκετε να περιορίσετε, γι’ αυτό φέρατε αυτόν τον νόµο. Και να’ µαστε, λοιπόν, εδώ σήµερα να διεκδικούµε ελευθερία στη διαδήλωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό την ανοχή σας.
Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να ολοκληρώσω
την οµιλία µου, είναι ότι για την Ελλάδα που ονειρευόµαστε, την
Ελλάδα που σχεδιάζουµε, την Ελλάδα για την οποία παλεύουµε,
η πρόταση της Αριστεράς, η πρόταση της δηµοκρατικής παράταξης υπερβαίνει κατά πολύ το σύνθηµα και το αίτηµα της ελεύθερης διαδήλωσης.
Όπως πρόσφατα δήλωσε και ο Πρόεδρος του κόµµατός µας,
ο Αλέξης Τσίπρας, θέλουµε µια Ελλάδα που θα ξέρει τι πρέπει
να παράγει, πού πρέπει να επενδύει. Θέλουµε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος να προστατεύει κάθε πολίτη. Θέλουµε ένα ισχυρό
πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ώστε ο κάθε εργαζόµενος να αισθάνεται ασφαλής και να είναι παραγωγικός, θέλουµε καλύτερες
συνθήκες για τη νέα γενιά αυτής της χώρας, θέλουµε άµεσες
πρακτικές λύσεις για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής,
θέλουµε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.
Κλείνοντας, αυτή η Ελλάδα, µια καλύτερη ζωή για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα ξεφεύγει από το καθηµερινό µεροδούλι-µεροφάι. Η ιστορία, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας -και κλείνω µε αυτόδιδάσκει. Ωστόσο, εσείς αποδεικνύεστε µε το νοµοσχέδιο που
φέρατε ανεπίδεκτοι µαθήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κανένας αγώνας, κύριοι –και
κλείνω- δεν πήρε άδεια από την Αστυνοµία ή το κράτος για να
αναπτυχθεί. Με τη δράση σας µπορεί να δυσκολεύετε ενδεχοµένως τον αγώνα µας, αλλά δεν µπορείτε να αποτρέψετε τη νικηφόρα έκβασή µας για µια νέα Ελλάδα. Αυτό ακριβώς εννοούσε
ο Πρόεδρος του κόµµατος όταν έλεγε ότι και αυτό το νοµοσχέδιο θα πάει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας, γιατί θα κερδίσουµε. Δεν καλεί ο Πρόεδρος σε έκνοµες ενέργειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
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Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Αλέξανδρος Φλαµπουράρης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι ειλικρινά που η Κυβέρνηση άνοιξε αυτή τη συζήτηση, µια συζήτηση η οποία στο όνοµα της δήθεν ρύθµισης
αντικρουόµενων συνταγµατικών αγαθών δοκιµάζει τη δηµοκρατία.
Διαφωνούµε στον πυρήνα αυτού του σχεδίου νόµου, γιατί θίγει
βασικά ατοµικά και δηµοκρατικά δικαιώµατα των πολιτών και η
αντιπαράθεσή µας είναι βαθιά ιδεολογική και βρίσκεται στην περιοχή που για πολιτικούς και ιστορικούς λόγους δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να συνδιαλλαγούµε.
Ξέρω βέβαια ότι µόνο αυτός που έχει παλέψει για κάτι έχει στο
νου του να το προστατεύει. Ξέρουµε όλοι ότι η Δεξιά δεν έχει να
επιδείξει ουσιαστικούς αγώνες και θυσίες για µια δηµοκρατική
Ελλάδα, ώστε να νοιάζεται πραγµατικά για την ποιότητα της δηµοκρατίας. Γι’ αυτό έχουν ειπωθεί πολλά. Θα πω µόνο τρία πράγµατα.
Το πρώτο είναι ότι εντόπισα από τη µεριά της Κυβέρνησης να
µας κατηγορούν ότι δεν συζητάµε, δεν συνδιαλεγόµαστε, µόνο
καταγγέλλουµε. Πράγµατι, η Ελλάδα του Κολοκοτρώνη και του
Μακρυγιάννη, η Ελλάδα του Ρίτσου, του Λαµπράκη και του Πέτρουλα µέχρι την Ελλάδα του Γρηγορόπουλου και του Φύσσα
δεν µπορεί να συζητήσει και να διαπραγµατευτεί τη ζωή της.
Γιατί αυτή η Ελλάδα υπήρξε κυρίως θύµα ελληνικών κυβερνήσεων. Γι’ αυτό οφείλει να αντιδράσει χωρίς αστερίσκους στη κατασυκοφάντηση της διαµαρτυρίας και της λαϊκής έκφρασης,
αλλά και στην υποτίµηση της ιστορίας και της ιστορικής µνήµης
στην προσπάθεια της Δεξιάς να αποκτήσει ιδεολογική ηγεµονία.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, απευθυνόµενος στους δηµοκρατικούς πολίτες, αλλά και σε κάποιους συναδέλφους του
ΚΙΝΑΛ, είναι να θυµηθούµε µαζί κρίσιµες στιγµές της ιστορίας
του λαού µας όπως αυτές που ανέφερα προηγουµένως: Το ξέσπασµα του λαού για δηµοκρατία µετά την αποστασία του ’65
και τον αγώνα ενάντια στη δικτατορία, το ορµητικό «ο λαός στην
εξουσία» το ’81, το «δεν ντρέπεστε, κύριε Ράλλη» του Ανδρέα
Παπανδρέου, όταν αναφερόταν στη δολοφονία του Κουµή και
της Κανελλοπούλου το 1980. Αυτά µόνο. Δικός σας βέβαια λογαριασµός και δεν επιτρέπεται να επεκταθώ άλλο.
Κυρίες και κύριοι, το τρίτο που θα ήθελα να πω για να είµαστε
καθαροί είναι το εξής. Πρέπει να γνωρίζουµε και να γνωρίζετε
ότι αυτές οι διαχρονικές αξίες δεν ξόφλησαν και δεν θα ξοφλήσουν όσο και να το θέλει και να προσπαθεί στην Ελλάδα και την
Ευρώπη η νεοφιλελεύθερη χρηµατοπιστωτική µεταδηµοκρατία.
Οι διαµαρτυρίες δεν είναι αγώνες δρόµου φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Οι διαµαρτυρίες έχουν αποδέκτη. Ο αποδέκτης είναι
οι κυβερνήσεις, η εκάστοτε εξουσία. Και είναι εκτός της ψήφου
η µοναδική έκφραση άµεσης δηµοκρατίας. Είναι ο τρόπος πολιτικής συµµετοχής των πολλών. Είναι, παρά τις παθογένειες που
ενδέχεται να παρατηρούνται, η ζωντανή συνοµιλία του λαού µε
την κυβέρνησή του.
Μία αναφορά µόνο θα ήθελα να κάνω στο άρθρο για την ευθύνη του διοργανωτή που, πέραν του απαράδεκτου ιδιώνυµου
χαρακτήρα του, επηρεάζει εµµέσως και το συνταγµατικό δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι. Σκοπός, αλλά και αποτέλεσµα
αυτής της επιλογής είναι να δηλητηριάσει τη λειτουργία των εργατικών σωµατείων και άλλων συλλογικοτήτων, να νοθεύσει τη
συνδικαλιστική δραστηριότητα των εργαζοµένων και των ανέργων, να συντρίψει τον αυθορµητισµό της νεολαίας, των ανθρώπων του πολιτισµού και της διανόησης και της εκπαίδευσης. Με
αυτόν τον τρόπο, θέλουν να εκµηδενίσουν την κριτική σκέψη, τη
δράση και την πράξη. Οδεύουµε, δηλαδή, είτε σε διαµαρτυρίες
συστηµικού τύπου, σε φιλανθρωπικούς αγώνες δρόµου, για παράδειγµα, είτε σε διαµαρτυρίες βίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δηµοκρατίες όταν είναι στέρεες, είναι ανεκτικές. Μόνο τα καθεστώτα φοβούνται. Μόνο µία
κυβέρνηση που φοβάται τον λαό διανοείται να περιορίσει τη
φωνή του και µάλιστα προληπτικά, την ώρα που ήδη έχει κάθε
δυνατότητα νοµοθετική και άλλη να παρέµβει, όταν εκτελούνται
σοβαρά ποινικά αδικήµατα.
Και αφού έναν χρόνο τώρα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει διαλύσει τη µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα, έχει
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σπρώξει χιλιάδες εργαζόµενους στην ανεργία, έχει καθιερώσει
το δόγµα «µισή δουλειά, µισός µισθός», προσπαθεί να κοροϊδέψει και να παραπλανήσει λέγοντας ότι ο περιορισµός, η απαγόρευση µέχρι και η διάλυση των συναθροίσεων είναι προς το
συµφέρον τους. Όµως, όλοι αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι
πελάτες δεν µπαίνουν στα µαγαζιά τους όχι γιατί τους εµποδίζουν οι συγκεντρώσεις, αλλά γιατί δεν έχουν ευρώ για να ξοδέψουν.
Το αφήγηµα, λοιπόν, της Κυβέρνησης πολύ γρήγορα καταρρέει στη συνείδηση των ενδιαφεροµένων και όλης της κοινωνίας.
Βέβαια, για τη Νέα Δηµοκρατία αυτή η επιλογή είναι φυσική,
αφού οι συνοµιλητές που έχει επιλέξει δεν έχουν ανάγκη διαδηλώσεων για να ικανοποιηθούν τα αιτήµατά τους. Όσο για τους
πολλούς, τίποτε και κανείς δεν θα τους σταµατήσει. Ως προς
αυτό, είµαστε πάρα πολύ σίγουροι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Φλαµπουράρη.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Καλλιόπη Βέττα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κυρία Βέττα, έχετε τον λόγο.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
αυτές τις µέρες συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλης της κοινωνίας, γεγονός που είναι απολύτως εύλογο. Πρόκειται για το
πρώτο νοµοσχέδιο στη Μεταπολίτευση που επιχειρεί να ελέγξει,
να περιορίσει και εν τέλει να καταστείλει τις διαδηλώσεις.
Οι διατάξεις που εισήχθησαν στην αρµόδια επιτροπή, όπως
εξάλλου διαπίστωσε το σύνολο των θεσµικών φορέων και των
προοδευτικών πολιτών, δεν προσιδιάζουν σε ένα δηµοκρατικό
πλαίσιο. Απαγορεύσεις µε εντολή Αστυνοµίας, ιδιώνυµες και
δρακόντειες προβλέψεις για τον υπεύθυνο µιας διαδήλωσης,
ποινές φυλάκισης σε όσους συµµετέχουν σε διαδηλώσεις χωρίς
άδεια, έµµεση, αλλά ρητή καταστρατήγηση συνταγµατικών διατάξεων και συγκεκριµένα του άρθρου 11, που επιτρέπει την ελεύθερη και ακώλυτη συνάθροιση.
Η αντίδραση της Μείζονος Αντιπολίτευσης, των κοινωνικών
εταίρων και των συλλογικοτήτων ανέδειξε, παρά τη σιγή ασυρµάτου από τα ΜΜΕ, τα αντιδηµοκρατικά στοιχεία του νοµοσχεδίου. Σηµειώνω ότι η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής και οι
δικηγορικοί σύλλογοι στηλίτευσαν τα προβληµατικά στοιχεία του
νοµοσχεδίου και δεν νοµίζω ότι µπορεί κανείς να πιστέψει ότι
είναι πολιτικοί µας συνοδοιπόροι. Απλώς µε υψηλό αίσθηµα δηµοκρατικής ευθύνης αναδεικνύουν το αυτονόητο, ότι δηλαδή το
νοµοσχέδιο βρίθει αντισυνταγµατικών διατάξεων.
Ακόµα και η ΓΣΕΒΕΕ είναι κάθετα αντίθετη µε το περιεχόµενο
του νοµοσχεδίου και ζητάει την απόσυρσή του. Άρα, καταρρίπτεται το επιχείρηµά σας περί ενόχλησης των επαγγελµατιών και
εµπόρων και ότι τάχα θέλετε να τους προστατέψετε.
Εδώ θα ήθελα να καταθέσω την επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ που δείχνει και λέει ακριβώς ότι είναι απόλυτα αντίθετη µε το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Καλλιόπη Βέττα καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αντιδραστικές φωνές της
χώρας ζητούσαν πάντοτε την περιστολή των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Σταθερή τους επιδίωξη είναι να µετατρέψουν τους πολίτες σε υπηκόους, σε συµµορφούµενα άτοµα
χωρίς δικαιώµατα, παρά µόνο υποχρεώσεις. Η ριζοσπαστικοποίηση, όπως εξάλλου αναφέρεται ανερυθρίαστα και στο νοµοσχέδιο, αποτελεί παράπτωµα προς αντιµετώπιση.
Το ερώτηµα είναι γιατί φέρνετε τώρα προς ψήφιση αυτό το νοµοσχέδιο, πέρα από την ιδεολογική σας ταύτιση. Μια εύλογη εικασία είναι ότι πιστεύετε πως οι ενοχλητικές διαµαρτυρίες δεν
έχουν λόγο και ρόλο στην -σε εισαγωγικά- «άψογη» διακυβέρνησή σας.
Πιστεύετε, επίσης, ότι η διεκδίκηση και η έκφραση µιας άλλης
άποψης είναι παρωχηµένα πράγµατα, πράγµατα εκτός εποχής.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει το µειδίαµα του κυρίου Πρωθυπουργού,

16170

όταν ήρθε αντιµέτωπος µε συνθήµατα συµβασιούχων στη Θεσσαλονίκη; Η ειρωνική αποστροφή του και το ατυχές χιούµορ ότι
επιστρέφουµε στην κανονικότητα, όταν ακούστηκαν κάποια συνθήµατα διαµαρτυρίας, µαρτυρά ακριβώς πολλά για το πώς αντιµετωπίζετε τις διεκδικήσεις των ανθρώπων.
Μια άλλη εικασία είναι ότι αντιλαµβάνεστε πως οι αποσπασµατικές και καθυστερηµένες παρεµβάσεις στη χειµαζόµενη οικονοµία θα προκαλέσουν γρήγορα την κοινωνική δυσαρέσκεια. Γι’
αυτό θέλετε, άλλωστε, προοικονοµώντας τις αντιδράσεις, να
προφυλαχθείτε.
Υπάρχει, ωστόσο, τρόπος να ελαχιστοποιηθεί η όποια όχληση,
όπως λέτε, προκύπτει στον δηµόσιο χώρο από την ύπαρξη διαµαρτυριών. Ο τρόπος είναι απλός: Αντί να επενδύετε στην περιστολή κοινωνικών και ατοµικών δικαιωµάτων, µπορείτε να
ενισχύσετε τα εισοδήµατα των πολιτών. Αντί να στηρίζετε τα κανάλια των πολιτικών σας «φίλων», µπορείτε να ενισχύσετε την
παιδεία και την υγεία. Έτσι, θα µειωθούν οι συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας και θα εξασφαλιστεί σε µεγάλο βαθµό η κοινωνική ειρήνη.
Ωστόσο, ούτε µπορείτε ούτε σας ενδιαφέρει να ακολουθήσετε
αυτόν τον δρόµο. Δεν θα το κάνετε ποτέ, γιατί σύµµαχοί σας
είναι η µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρηµατιών, καναλαρχών που
αποκρύπτουν, ωραιοποιούν και εξαγνίζουν την Κυβέρνηση µε το
αζηµίωτο, όπως έδειξε και η ανάρτηση της λίστας ντροπής. Για
τους άλλους απλά δεν ενδιαφέρεστε, κάτι που έχετε αποδείξει
στο παρελθόν, αλλά και σ’ αυτόν τον χρόνο της διακυβέρνησής
σας.
Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι όσο και αν προσπαθήσετε να
καταστείλετε τις διαδηλώσεις, η πολιτική σας θα τις φέρνει από
το παράθυρο. Στην πράξη, δηλαδή, δεν θα πετύχετε απολύτως
τίποτα, δεν θα έχετε κανένα αποτέλεσµα. Δυστυχώς για εσάς,
τα κινήµατα δεν υπακούουν σε άρθρα και αιτιολογικές διατάξεις.
Να σηµειώσω, κλείνοντας, ότι εισάγετε έναν νόµο για τις διαδηλώσεις που δεν έχει καµµία, έστω µικρή, αναφορά για τις προβληµατικές και έκνοµες συµπεριφορές οργάνων της τάξης κατά
τη διάρκεια των διαδηλώσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σχεδόν κάθε µέρα υπάρχουν επώνυµες καταγγελίες για βίαιες
συµπεριφορές ορισµένων αστυνοµικών που κηλιδώνουν το Σώµα
και τους συναδέλφους τους. Υπάρχει, άραγε, κάποια πρόνοια εκ
µέρους σας ή θα παραµείνετε απλός θεατής αυτών των πράξεων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας θεωρώ ότι το
παρόν νοµοσχέδιο δεν ρυθµίζει τίποτα, απλώς κανονικοποιεί τις
ακροδεξιές φαντασιώσεις και δίνει στην Αστυνοµία τον ρόλο του
παιδονόµου κοινωνικών κινηµάτων. Οι ελάχιστες τροποποιήσεις
του, άλλωστε, δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα, καθώς απαντούν σε
λίγες µόνο από τις πάµπολλες ενστάσεις των δηµοκρατικών πολιτών.
Το νοµοσχέδιο αυτό δεν καλλωπίζεται, δεν τροποποιείται,
µόνο καταγγέλλεται. Αυτή είναι µια πράξη ευθύνης απέναντι στη
δηµοκρατία και το Σύνταγµα. Δείξτε, λοιπόν, το απαιτούµενο
θάρρος και καταψηφίστε το!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό για την
απαγόρευση των διαδηλώσεων έρχεται στη Βουλή επάνω στην
επέτειο ενός χρόνου διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και
προφανώς, όχι τυχαία, γιατί όλα αυτά τα οποία µέχρι στιγµής
έχετε κάνει και όλα αυτά τα οποία σκοπεύετε να κάνετε από εδώ
και πέρα δεν µπορείτε να τα επιβάλετε µε άλλο τρόπο παρά µόνο
µε καταστολή και περιορισµό των ελευθεριών των πολιτών.
Ειπώθηκαν πολλά µέχρι αυτή την ώρα. Το καλύτερο, όµως,
που µας θύµισε στιγµές χειραγώγησης της κοινής γνώµης στο
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δηµοψήφισµα του 2015, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είπε:
«Δεν υπάρχει κοινωνική οµάδα που να διαφωνεί µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο», κατά το «τι φταίµε εµείς που όλες οι κοινωνικές
οµάδες είναι µε το «ναι» στο δηµοψήφισµα», της γνωστής δηµοσιογράφου, η οποία θα µείνει στην ιστορία.
Τι και αν, λοιπόν, εισαγγελείς, δικηγόροι, οργανώσεις που
ασχολούνται µε τα δικαιώµατα, ακόµα και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, έχουν σηµειώσει σε όλους τους τόνους την
αντισυνταγµατικότητα του νοµοθετήµατός σας, εσείς βλέπετε
ότι όλοι συµφωνούν µαζί σας.
Η αλήθεια για αυτό το νοµοσχέδιο είναι µία. Είναι ότι φέρνετε
βία, καταστολή και περιστολή συνταγµατικά κατοχυρωµένων
ελευθεριών και δικαιωµάτων, κάτι που καµµία κυβέρνηση δεν
τόλµησε να κάνει µετά τη χούντα. Και το οξύµωρο είναι ότι µέσα
στο ίδιο νοµοσχέδιο συστήνεται Διεύθυνση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την πρόληψη της βίας και αναφέροµαι
στο άρθρο 19, µε το οποίο συστήνεται η αυτοτελής Διεύθυνση
Πρόληψης της Βίας, στης οποίας τις αρµοδιότητες έχετε µπλέξει
τη ριζοσπαστικοποίηση µε την τροµοκρατία, την ενδοοικογενειακή και έµφυλη βία µε τον χουλιγκανισµό και την ενδοσχολική
βία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τι κοινό µπορεί να έχουν όλες
αυτές οι µορφές βίας στην πρόληψή τους;
Επίσης, ακούτε τις φωνές που θέτουν ζητήµατα ακαδηµαϊκής
και ερευνητικής δεοντολογίας για τη διεύθυνση αυτή ή δεν σας
αφορούν ή θεωρείτε ότι και η έρευνα πρέπει να υποταχθεί στις
δικές σας υπηρεσίες; Δεν µας εκπλήσσει. Είναι καθαρά ρητορικό
το ερώτηµα.
Ας µιλήσουµε, όµως και για τον ρόλο της Αστυνοµίας. Είναι
δεδοµένο -το έχετε αποδείξει- ότι θέλετε µια Αστυνοµία απέναντι
στον πολίτη και δίπλα στην εξουσία. Θέλετε µια Αστυνοµία που
να προστατεύει εσάς από τους πολίτες και όχι το αντίθετο. Έτσι
δηµιουργήσατε όλα αυτά τα χρόνια αυτή την Αστυνοµία που
έχουµε σήµερα, βουτηγµένη στα σκάνδαλα και στην ανοµία.
Στο Κιλκίς αυτές τις µέρες ξεδιπλώνεται άλλη µια περίπτωση
αυτού σας του δηµιουργήµατος, όπου όποιος αστυνοµικός δεν
συµµετέχει σε αυτά -ευτυχώς, είναι πολλοί ακόµη- δυστυχώς,
ασφυκτιά και στιγµατίζεται µέσα σε αυτή την Αστυνοµία που
εσείς έχετε δηµιουργήσει.
Και σε αυτό το νοµοσχέδιο συνεχίζετε την ίδια τακτική. Δίνετε
υπερεξουσίες στην Αστυνοµία, της δίνετε τη δυνατότητα να διαλύει συναθροίσεις, αντί να προστατέψει τους ανθρώπους που
συµµετέχουν σε αυτή.
Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι
στην ποινικοποίηση, την τιµωρία και τις απαγορεύσεις, εµείς πετάξαµε την πρόληψη, την εκπαίδευση και την αλλαγή των κοινωνικών προτύπων.
Διότι η λύση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι η καταστολή, η ποινικοποίηση και η τιµωρία. Η λύση είναι η εξάλειψη
των ανισοτήτων, η κατοχύρωση των κοινωνικών και ατοµικών δικαιωµάτων και εν κατακλείδι, η ευηµερία όλων των πολιτών, αυτό
δηλαδή που εµείς προσπαθήσαµε να κάνουµε τα τεσσεράµισι
χρόνια που κυβερνήσαµε.
Έχω να πω -γιατί το κάνατε καραµέλα όλοι σας σήµερα- λοιπόν, στους πολίτες που ακούν τη ρητορική σας και διαµαρτύρονται για το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις δυσχεραίνουν τις
µετακινήσεις τους και ότι στερούν δικαιώµατα από αυτούς που
δεν συµµετέχουν, να συγκρίνουν την περίοδο διακυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ µε τις περιόδους του 2010, 2012, 2013.
Θα αναφέρω επίσηµα στοιχεία. Το 2010, έτος µνηµονίου,
πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από έντεκα χιλιάδες διαδηλώσεις, το 2013 περισσότερες από επτά χιλιάδες διαδηλώσεις,
το 2016, επί ΣΥΡΙΖΑ, λιγότερες από δύο χιλιάδες διαδηλώσεις
και το 2018 περίπου δύο χιλιάδες επτακόσιες διαδηλώσεις. Είναι
επίσηµα στοιχεία της Αστυνοµίας. Γιατί; Σκεφτείτε το και απαντήστε µόνοι σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας προτείνω να κάνετε και ένα πείραµα. Έχουµε βγει από τον
ασφυκτικό κλοιό των µνηµονίων και των θεσµών. Αυξήστε τους
µισθούς. Στηρίξτε το δικαίωµα όλων στην εργασία. Νοµοθετήστε
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για την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, να δείτε πόσο γρήγορα θα περιοριστούν οι διαδηλώσεις, χωρίς αστυνόµευση και
χωρίς αντισυνταγµατικά νοµοθετήµατα.
Κλείνω, λέγοντας ότι πολλούς από τους κυρίους και τις κυρίες
συναδέλφους εδώ µέσα δεν τους ενδιαφέρει η διαφύλαξη του
δικαιώµατος ούτε του συνέρχεσθαι ούτε του διαδηλώνειν, διότι
ποτέ δεν πάτησαν το πόδι τους σε οποιαδήποτε διαδήλωση.
Υπάρχουν, όµως και άνθρωποι εδώ µέσα που τη µισή και παραπάνω ζωή τους την πέρασαν στους δρόµους, διεκδικώντας. Μιλώ
και για συντρόφους µου στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για συναδέλφους
από το ΚΚΕ, αλλά και από άλλα κόµµατα.
Υπάρχουν άνθρωποι εδώ µέσα που βασανίστηκαν από τη
χούντα, υπερασπιζόµενοι τα δηµοκρατικά δικαιώµατα και τις
ελευθερίες ενός ολόκληρου λαού. Υπάρχουν και άλλοι νεότεροι
που κοινωνικοποιηθήκαµε και πολιτικοποιηθήκαµε µέσα από τις
αυθόρµητες διαδηλώσεις για το άρθρο 16, για τη δολοφονία του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, µε τις πλατείες και νιώθουµε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό.
Το νοµοσχέδιό σας, λοιπόν, αυτό ούτε µας φοβίζει, αλλά ούτε
φυσικά µπορούµε και να το ψηφίσουµε. Δεν παραιτούµαστε από
τέτοιους νόµους και ούτε και η κοινωνία πτοείται. Το νοµοσχέδιό
σας αυτό θα µείνει κενό γράµµα και θα φροντίσουµε και εµείς
για αυτό, αλλά και η ίδια η κοινωνία και θα καταπέσει στην πράξη.
Διότι το δικαίωµα στο συνέρχεσθαι δεν µπορείτε να µας το απαγορέψετε. Θα συνεχίσουµε να βγαίνουµε στους δρόµους για την
Ηµέρα της Γυναίκας, για την Ηµέρα του Πρόσφυγα, για την
Ηµέρα Περιβάλλοντος, για τις Ηµέρα κατά της Οµοφοβίας και
Τρανσφοβίας, για τη 17η Νοέµβρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Έκλεισα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορείτε να µας απαγορέψετε να βγαίνουµε αυθόρµητα
στους δρόµους, όταν δολοφονούνται παιδιά από χέρι αστυνοµικού, όταν δολοφονούνται γυναίκες από το οπλισµένο χέρι της
πατριαρχίας, όταν δολοφονούνται συνάνθρωποί µας, όπως ο
Τζορτζ Φλόιντ στην Αµερική, λόγω του χρώµατός τους. Και φυσικά, δεν µπορείτε να µας απαγορέψετε να διαδηλώνουµε, όταν
θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση αυτή, αλλά και οι επόµενες πλήττουν
τις ελευθερίες και τα δικαιώµατα ενός ολόκληρου λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να είστε
καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παραµείνω αποκλειστικά στην ύλη του νοµοσχεδίου, γιατί
η ύλη αυτού του νοµοσχεδίου δεν είναι η ευταξία και η καλύτερη
οργάνωση της ζωής και της διαµαρτυρίας στην πόλη, αλλά µια
στραγγαλιστικού τύπου προσπάθεια περιστολής της κοινωνικής
διαµαρτυρίας.
Η συζήτηση δεν εξελίσσεται σε δοκιµαστικό σωλήνα, αποστειρωµένο από τις οικονοµικές εξελίξεις και τις κοινωνικές διεργασίες, τουλάχιστον για εµάς. Διότι για τη Νέα Δηµοκρατία και όχι
µόνο, η διαδικασία της νοµοθέτησης δεν µεταβάλλεται είτε
εκτιµά ότι κάποιος θα έχει ανάπτυξη 4%, είτε 2%, είτε αν έχει
ύφεση 16%, όπως έχουµε σε αυτό το τρίµηνο ή 9%, όπως υπολογίζεται για το 2020.
Να, λοιπόν, τι νοµοθετείτε την ώρα που η οικονοµία βουλιάζει,
την ώρα που η ανεργία αυξάνει, την ώρα που η επιχειρηµατικότητα υποφέρει, την ώρα που η µεσαία τάξη εξοντώνεται. Οι φτωχοί και οι αδύναµοι περιθωριοποιούνται. Θεωρείτε ότι αυτοί δεν
θα διαδηλώσουν; Θεωρείτε ότι αυτοί δεν θα διαµαρτυρηθούν;
Θεωρείτε ότι αυτοί δεν θα φωνάξουν; Μήπως νοµίζετε ότι θα σας
χειροκροτούν κάθε βράδυ στο µπαλκόνι βλέποντάς σας να µοιράζετε τα χρήµατά τους µέσω της λίστας Πέτσα - Μαξίµου; Δεν
νοµίζω ότι το φθινόπωρο θα είναι τόσο ωραίο όπως πιθανόν το
φαντάζεστε.
Το ερώτηµα, λοιπόν, για την κοινωνία, για την Κυβέρνηση και
για τη Βουλή είναι καθαρό. Αλήθεια, τι είναι οι διαδηλωτές; Η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοθέτηµα υποστηρίζει ότι οι διαδηλωτές
είναι πρόβληµα. Εµείς, η δηµοκρατική και προοδευτική παρά-
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ταξη, λέµε ότι οι διαδηλωτές διαδηλώνουν επειδή έχουν προβλήµατα και όχι για να δηµιουργήσουν πρόβληµα στους διπλανούς
τους. Οι διαδηλώσεις δεν είναι ούτε χόµπι ούτε επάγγελµα. Οι
διαδηλώσεις είναι κραυγή αγωνίας και δηµοκρατικό καµπανάκι
µπροστά σε κοινωνικά και οικονοµικά αδιέξοδα.
Ακούω τις οµιλίες πολλών συναδέλφων από τη Νέα Δηµοκρατία και πραγµατικά αναρωτιέµαι: Έχετε κατέβει ποτέ σε πορεία
και µιλάτε για τους κοινωνικούς αγώνες µε αυτόν τον άθλιο και
απαξιωτικό τρόπο; Διότι για εµάς, για τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, τα κοινωνικά κινήµατα είναι οι αξίες µας και η διαδροµή µας.
Αλήθεια, αυτά τα µαθητικά κινήµατα που γίνονται σε όλο τον
κόσµο κάθε Παρασκευή και διεκδικούν έναν πιο δίκαιο και βιώσιµο πλανήτη πώς ακριβώς θα µπορούν να οργανώνονται µε
αυτό το νοµοσχέδιο; Σας θυµίζω τα κινήµατα υπεράσπισης της
δηµόσιας παιδείας και της δηµόσιας υγείας, τα κινήµατα διεκδίκησης της αξιοπρεπούς εργασίας, τα κινήµατα ενάντια στο ρατσισµό και το φυλετικό µίσος, όπως αυτά τα οποία ξέσπασαν σε
όλο τον κόσµο µετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, τη µεγάλη
διαµαρτυρία των πολιτών µέσα στα µνηµόνια. Αυτές οι κοινωνικές δυναµικές διαµόρφωσαν και θα διαµορφώσουν την προοδευτική Ελλάδα. Αυτές οι δυναµικές δεν µπορούν νοµοθετικά να
περιοριστούν.
Μιας και γίνεται λόγος για την προοδευτική παράταξη να πω
το εξής. Είπε σήµερα το µεσηµέρι η κ. Γεννηµατά ότι η χώρα έχει
–λέει- ανάγκη από προοδευτική διέξοδο. Εγώ λέω ότι αυτό είναι
σωστό. Με ποιο πολιτικό και κοινωνικό συνασπισµό εξουσίας
µπορεί η χώρα να έχει προοδευτική διέξοδο; Θεωρεί το Κίνηµα
Αλλαγής ότι η κυβέρνηση στην οποία µετείχε ως Υπουργός η κ.
Γεννηµατά µε τον κ. Μητσοτάκη, µε Πρωθυπουργό τον κ. Σαµαρά, ήταν µια προοδευτική κυβέρνηση; Νοµίζω πως κανείς δεν
το θεωρεί αυτό.
Αλήθεια, πότε και δηµόσια θα κάνει τον απολογισµό του το Κίνηµα Αλλαγής στον προοδευτικό κόσµο της χώρας για τα συµπεράσµατά του από εκείνη την περίοδο; Διότι τα ερωτήµατα και
για την Ελλάδα και για την Ευρώπη παραµένουν και πρέπει να
τα απαντήσουν όλοι. Βλέπει, για παράδειγµα, το Κίνηµα Αλλαγής
την κυβέρνηση της Ισπανίας ως µια προοδευτική κυβέρνηση;
Βλέπει την κυβέρνηση της Πορτογαλίας ως µια προοδευτική κυβέρνηση; Βλέπει θετικά ή αρνητικά τις εξελίξεις στις γαλλικές
αυτοδιοικητικές εκλογές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα µισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω δε ότι ένα τµήµα του Κινήµατος Αλλαγής έχει και το
σύνδροµο της Στοκχόλµης, ψηφίζει το νοµοσχέδιο Μητσοτάκη Χρυσοχοΐδη. Δεν θέλω να ανακατευτώ στα εσωτερικά τους, αλλά
βλέπω ότι δεν έχουν ένστικτο πολιτικής αυτοσυντήρησης. Ψηφίζουν και επιβραβεύουν το νοµοσχέδιο του κ. Χρυσοχοΐδη που µε
τόσο µεγάλη ευκολία πέρασε µια ιστορική διαχωριστική γραµµή.
Αλήθεια, υπάρχει σήµερα αυτή η διαχωριστική γραµµή και επιβραβεύεται; Προφανώς δεν θέλω να µπω στα εσωκοµµατικά,
αλλά είναι εν όψει και ένας ανασχηµατισµός. Δεν βλέπουν στο
Κίνηµα Αλλαγής ότι µε τέτοιες πρακτικές θα ξεφυτρώσουν την
επόµενη µέρα και άλλοι «Χρυσοχοΐδηδες»; Εν πάση περιπτώσει,
εµείς λέµε ότι η σύγχρονη διαχωριστική γραµµή είναι αυτή της
προόδου µε τη συντήρηση και όχι του αντιαριστερού Κέντρου
µε την Αριστερά.
Αναφέρθηκε η κ. Γεννηµατά στη Συµφωνία των Πρεσπών. Είπε
ότι δεν την ψήφισαν γιατί είναι πατριωτικό κόµµα. Μα, αλήθεια,
ακόµα και σήµερα το Κίνηµα Αλλαγής µετά τις τελευταίες τουρκικές εξαλλοσύνες δεν έχει καταλάβει ότι η Συµφωνία των Πρεσπών
ήταν µια κορυφαία στιγµή πατριωτικής και ευρωπαϊκής ευθύνης;
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή ήταν κορυφαία στιγµή πατριωτικής και ευρωπαϊκής ευθύνης, ο κ. Μητσοτάκης ως πατριώτης
Πρωθυπουργός την εφαρµόζει, την τιµά και διεκδικεί την απαρέγκλιτη εφαρµογή της. Αυτό που άρρητα οµολόγησε ο κ. Μητσοτάκης, δεν µπορεί ρητά και αυτοκριτικά να το οµολογήσει η κ.
Γεννηµατά και στον πολιτικό κόσµο της χώρας αλλά βεβαίως και
στην πολιτική οικογένεια που οι ίδιοι συµµετέχουν ως µέλη και
εµείς ως παρατηρητές, στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές;
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Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι συµφωνώ και µε τον πρώην Πρωθυπουργό που µίλησε πριν από λίγο, τον κ. Παπανδρέου, ότι
αυτό είναι ένα αντιδηµοκρατικό νοµοσχέδιο που δεν γράφεται
ξανά, δεν γράφεται µε δηµοκρατικό µελάνι, αλλά πρέπει να αποσυρθεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει η κ. Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακόµα και αν έχουν ειπωθεί τα
περισσότερα για το σηµερινό νοµοσχέδιο, δεν µπορεί παρά,
λόγω της σοβαρότητάς του, να θέλουµε να τοποθετηθούµε όλες
και όλοι οι συνάδελφοι του Κοινοβουλίου για την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η καταχώρηση των θέσεών µας και της στάσης
µας στα Πρακτικά της Βουλής. Αυτά σκεφτόµουν για να ξεπεράσω την οργή και τον θυµό ως άνθρωπος που συµµετείχε
ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι και που, πέρα από την προσωπική έκφραση γνώµης, αναζητούσα πάντα, όπως και πολλοί
άλλοι σε αυτήν την Αίθουσα, τη συλλογική έκφραση.
Αυτή τη συλλογική έκφραση γνώµης έρχεστε σήµερα να απαγορεύσετε µε τις απαράδεκτες διατάξεις του νοµοσχεδίου σας
που, όπως σωστά ειπώθηκε από πολλούς συναδέλφους, είναι
αποκύηµα έµπνευσης άλλων εποχών, εποχών που η δηµοκρατία
ήταν σε καραντίνα, αφού οι θεσµοί της είχαν καταλυθεί και οι πολίτες -όσοι δεν ήταν σε φυλακές και εξορίες- ήταν τροµοκρατηµένοι και φιµωµένοι στη δική τους πολιτική καραντίνα.
Δεν είναι, όµως, το µόνο που µας θυµίζει αυτή την εποχή. Το
νοµοσχέδιο είναι επιστέγασµα µιας σειράς ενεργειών ιδίας αντίληψης, όπως η κατάλυση του οικογενειακού ασύλου, οι ξυλοδαρµοί νέων σε δηµόσιους χώρους, οι ξυλοδαρµοί των νησιωτών
µας, των προσφύγων, η βία κατά ανυπεράσπιστων µανάδων µε
µικρά παιδιά, οι βιαιοπραγίες κατά διαδηλωτών και ανυποψίαστων πολιτών.
Γενικώς φαίνεται ότι εξαντλείτε τη δύναµή σας -ή µήπως τη
δειλία σας- στην καταστολή. Είναι επίσης η «διαγωγή κοσµία», οι
κάµερες στις σχολικές αίθουσες, η υποβάθµιση της δηµόσιας
παιδείας προς όφελος των φροντιστηρίων. Είναι η ατασθαλία
στη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος. Είναι η έπαρσή σας για
τη ράτσα των αρίστων, που αποδεικνύονται βέβαια ποµφόλυγες.
Είναι ο τρόπος που νοµοθετείτε µε ΠΝΠ χωρίς διαβούλευση.
Είναι πολλά που µπορεί κανείς να αναφέρει µετά τη συµπλήρωση
ενός έτους της διακυβέρνησής σας και την επιστροφή στην ιδιότυπη κανονικότητά σας µε οδηγό τον νόµο και την τάξη σας.
Κυρίες και κύριοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε καλλιεργεί τον
φόβο και την ιδέα ότι οι δηµόσιες συναθροίσεις αποτελούν απειλή.
Στοχεύει στο να ενεργοποιήσει αντανακλαστικά κοινωνικού αυτοµατισµού. Στοχεύει στη συντηρητικοποίηση της κοινωνίας και την
ανοχή στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι καθολική αξία και ή τα σέβεσαι και τα
προασπίζεσαι ή τα απαξιώνεις και τα καταργείς, είτε πρόκειται για
τους πολίτες της χώρας µας, είτε για τους πρόσφυγες και µετανάστες.
Η εικόνα και οι θέσεις των τριών Υπουργών της Κυβέρνησης
στην πρόσφατη ακρόαση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέθεσε τη χώρα µας, αφήνοντας συγκεκριµένες εντυπώσεις για την παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Αναρωτιέµαι, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Ποιος φοβάται ποιον; Φοβάται ο Γιάννης το θεριό ή το θεριό τον Γιάννη;
Κύριοι της Κυβέρνησης, εκφοβίζετε τον λαό µε τους πενήντα
ή εκατό µπαχαλάκηδες, µε την καθηµερινή σχεδόν αναφορά στις
επιχειρήσεις σας στην πλατεία Εξαρχείων και στερείτε δικαιώµατα και ελευθερίες κατοχυρωµένα στο Σύνταγµα.
Όµως, η πλατεία Εξαρχείων δεν αποτελεί καθηµερινή έγνοια
του λαού µας. Η συµβολοποίησή της κρύβει την πραγµατική
ανάγκη για προστασία του πολίτη στο σπίτι του, στη γειτονιά του,
στο χωριό του, στην πόλη του. Προστασία που δεν προσφέρετε
µε τα αποδεκατισµένα περιφερειακά αστυνοµικά τµήµατα και
αστυνοµικούς σε υπερκόπωση. Γι’ αυτό, η τάξη στην πλατεία
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Εξαρχείων συνυπάρχει µε την αύξηση παραβατικών κρουσµάτων
σε όλη τη χώρα.
Επίσης, εκφοβίζετε τον λαό µε την πανδηµία. Είναι ένας σύγχρονος τρόπος κοινωνικού ελέγχου. Χρησιµοποιήσατε την υγειονοµική κρίση έτσι όπως βολεύει τα σχέδιά σας και θα
συνεχίσετε να το κάνετε. Βέβαια, ενώ έχετε πολλά σχέδια πολλών εξυπηρετήσεων, δυστυχώς ως πολιτεία δεν έχετε σχέδιο για
την έξοδο από την κρίση. Κάνετε αλχηµείες, λάθη, γκάφες, παραλείψεις, που στοιχίζουν στους πολίτες, αλλά προσπαθείτε να
τα καλύψετε µε την προπαγάνδα και τον εκφοβισµό, για να ελέγχετε την κοινωνία και να την χειραγωγείτε.
Δεν έχετε σχέδιο πρόληψης και προστασίας των πολιτών. Τα
κρούσµατα καθηµερινά αυξάνονται και επιτρέπετε εκδηλώσεις,
πανηγύρια στις πόλεις και στα χωριά µας, που δεν µπορούν να
τηρηθούν υγειονοµικά πρωτόκολλα. Μετά, έρχεστε εκ των υστέρων τιµωρητικά και επιβάλλετε µεγάλα πρόστιµα. Σε τι ωφελεί;
Απλώς, ενεργοποιείτε έναν εισπρακτικό µηχανισµό, αντί να προνοήσετε για την υγεία των πολιτών.
Άρα προσπαθείτε «ο Γιάννης να φοβάται το θεριό». Γιατί στην
πραγµατικότητα µε το σηµερινό σας νοµοσχέδιο αποδεικνύεται
«ότι φοβάται το θεριό τον Γιάννη». Φοβάστε, γιατί µε την πολιτική
σας χρεοκοπήσατε τη χώρα και τώρα ξανά καταστρέφετε την
αρχή µιας οικονοµικής και κοινωνικής κανονικότητας που έχει καταγραφεί στην καθηµερινότητα των πολιτών από το 2018 και τις
αρχές του 2019 µετά από µεγάλες προσπάθειες της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ και του λαού µας. Φοβάστε, γιατί η µεγάλη ύφεση που
θα προκύψει από την απουσία εµπροσθοβαρών άµεσων µέτρων
θα οδηγήσει πάλι σε γνωστές εικόνες, στρατιές ανέργων και νοικοκυριά χωρίς εισόδηµα. Θα οδηγήσει στην περαιτέρω φτωχοποίηση της µεσαίας τάξης, που δήθεν είχατε υπό την προστασία
σας. Αυτό φοβάστε, τον Γιάννη που µπορεί να αντιδράσει, να
διεκδικήσει την εργασία του, τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες
του, να διεκδικήσει τη ζωή του.
Ο φόβος σας, όµως, δεν θα καταλαγιάσει µε τα κατασταλτικά
µέτρα που νοµοθετείτε. Αντίθετα, θα µεγαλώνει όσο κυβερνάτε,
γιατί κυβερνάτε για τους λίγους, τους «ηµετέρους» σας και όχι
για τους πολλούς. Και αυτός ο νόµος, που θα υπερψηφίσετε σήµερα και είναι λυπηρό που σας νοµιµοποιεί η ηγεσία του Κινήµατος Αλλαγής, θα παραµείνει ανεφάρµοστος, όπως και άλλοι που
περιόριζαν βασικές ελευθερίες και θεµελιώδη δικαιώµατα του
λαού µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Μουζάλας από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, εγώ ισχυρίζοµαι ότι η Νέα Δηµοκρατία γνωρίζει πάρα
πολύ καλά τι κάνει. Δεν πρόκειται για µία παρεξήγηση, για µία
λάθος εκτίµηση. Είναι ένα προσχεδιασµένο γεγονός. Ψηφίστηκαν πρώτα αυτά τα νοµοσχέδια, τα οποία αφαιρούν διάφορες
δηµοκρατικές κατακτήσεις του λαού µας, αφαιρούν εισόδηµα,
δηµιουργούν εργασιακές σχέσεις ζούγκλας και τώρα έρχεται το
υπερόπλο, κατά την άποψη της Νέας Δηµοκρατίας, που θα µπορέσει να υποστηρίξει αυτήν τη βαρβαρότητα συνθηκών ζωής που
επιβάλλετε στον λαό µας και που θα φανεί πολύ γρήγορα.
Θέλω να σας πω ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει ένα ακλόνητο επιχείρηµα. Είναι η απάντηση σε όλα τα ερωτήµατα. Το έχω ξαναπεί. Λέει, πήραµε 40%.
Ακούστε, πήρατε 40% µε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής και
είσαστε υποχρεωµένοι, για να µπορέσετε να παραµείνετε όπως
εσείς νοµίζετε, να κάνετε συνέχεια ανοίγµατα προς την ακραία
δεξιά, επιδιώκοντας να κρατήσετε ή να προσκοµίσετε και άλλες
ψήφους της Χρυσής Αυγής, να στερεώσετε τις αντίστοιχες που
έχετε ήδη µέσα σας και πιθανότατα να δώσετε και ένα χτύπηµα
στην Ελληνική Λύση, µπας και συνεχίσετε να έχετε 40%.
Αυτό είναι κάτι που θα δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και θα φανερώσει αυτό το σχέδιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
για να κρατήσετε τον κεντρώο κόσµο, κατασυκοφαντείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να αποδείξετε ότι όλοι είµαστε ίδιοι. Δεν
είµαστε όλοι ίδιοι και το ξέρετε. Γι’ αυτό φέρνετε αυτό το νοµο-
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σχέδιο και γι’ αυτόν τον λόγο καταψηφίζουµε.
Δεν παραµένει ερώτηµα γιατί το επίσηµο ΚΙΝΑΛ συντάσσεται
µε αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι ένα ερώτηµα, το οποίο έχει απαντηθεί µέσα από την πορεία του, την πορεία του επίσηµου ΚΙΝΑΛ.
Έχει απαντηθεί µέσα από τη σύµπλευσή του µε την κυβέρνηση
Σαµαρά και τη σύµπλευσή του σε πάρα πολλά νοµοθετήµατα
ενάντια στη ζωή του λαού µας, που φέρατε εδώ.
Υπάρχει, βέβαια, ένα ζήτηµα. Το επίσηµο ΚΙΝΑΛ -δεν είναι ο
κόσµος του ΚΙΝΑΛ- θα κριθεί και από τον κόσµο του ΚΙΝΑΛ, θα
κριθεί και από την προοδευτική παράταξη και εκεί πέρα νοµίζω
ότι θα διαπιστώσουµε ότι η Ιστορία δεν συγχωρεί τα λάθη.
Ο Τσώρτσιλ είχε πει ότι µε λόγχες µπορείς να καταλάβεις µία
χώρα, δεν µπορείς να την κρατήσεις υπό κατοχή. Αυτό κάνετε.
Νοµίζετε ότι θα γίνει µε τις λόγχες, µε τη βία, µε την καταστολή.
Οι περισσότεροι οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας έχουν µία φετιχιστική σχέση -σας το λέω ως γυναικολόγος, να το προσέξετε
αυτό το πράγµα- µε την καταστολή, τι καλό πράγµα που είναι η
καταστολή.
Κοιτάξτε, µερικές φορές η καταστολή είναι αναγκαία. Και εµείς
την χρησιµοποιήσαµε πάρα πολύ σπάνια, µε πολλή φειδώ και δεν
ήµασταν χαρούµενοι γι’ αυτό. Εσείς, βρε παιδιά, έχετε µία χαρά
ανείπωτη. Φαίνεται και σε υποκλοπές αυτή η χαρά σας για την
καταστολή. Ας είµαστε λίγο πιο µετρηµένοι σε κάποια πράγµατα.
Λέει ένας Βουλευτής σας: Αυτό το νοµοσχέδιο άργησε σαράντα πέντε χρόνια. Πριν από σαράντα πέντε χρόνια έπεσε η
χούντα και ήρθε το Σύνταγµα του Καραµανλή. Φαίνεται ότι µετάνιωσαν κάποιοι που δεν συνέχισαν τα νοµοσχέδια της χούντας
να ισχύουν και άλλαξαν µε τα δηµοκρατικότερα Συντάγµατα, τα
οποία ψηφίστηκαν από το 1974 µέχρι τώρα.
Κάνετε ένα βασικό λάθος. Πιστεύετε ότι ο φόβος θα νικήσει
την επιθυµία. Σας το λέω πάλι ως γιατρός. Η επιθυµία θα νικήσει
τον φόβο. Η ελπίδα θα νικήσει τον φόβο. Τον δικό σας φόβο θα
τον νικήσουν η ελπίδα και η επιθυµία του κόσµου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία θα συµπαραταχθεί µε αυτή, θα την οργανώσει και το νοµοσχέδιό σας θα πέσει. Και θα πέσετε και εσείς
µαζί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευτυχώς ή δυστυχώς, γυναικολόγος
δεν είµαι, ούτε έχω την κοινοβουλευτική εµπειρία του Γιάννη
Μουζάλα, αλλά αυτό που µπορώ να δω είναι ότι αυτή την ώρα
µέσα σε µία Βουλή, που η δεξιά πτέρυγά της δείχνει εµφανώς
βαριεστηµένη, κυοφορείται κάτι ουσιαστικό.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Συµπολίτευσης κάνετε τα πάντα, τα
αδύνατα δυνατά, για την επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία στην κυβέρνηση και στην εξουσία. Και αυτό δεν το κάνετε, γιατί δεν µπορείτε να διαχειριστείτε την εντολή που σας
έδωσε ελληνικός λαός, απλώς το κάνετε, γιατί, συνεχίζοντας
αυτό που έλεγε ο Γιάννης Μουζάλας, είναι βαθιά ιδεολογικά
µέσα σας αυτά που ο λαός κάποια στιγµή και στο πεζοδρόµιο
και στους χώρους εργασίας και στη δουλειά του βλέπει ότι τον
οδηγούν σε αδιέξοδο.
Έχουν ειπωθεί πολλά αυτές τις µέρες και δεν πιστεύω ότι θα
προσέθετα κάτι σηµαντικό από τη στιγµή που υπάρχει µια βασική
αρχή, ότι αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται χωρίς λόγο, έρχεται για
να καλύψει ένα κενό που δεν υπάρχει. Οπότε εκεί η συζήτηση
επί του νοµοσχεδίου σταµατά.
Αρχίζει όµως µια ουσιαστική συζήτηση γι’ αυτόν τον ιδεολογικό πόλεµο που συστηµατικά οργανώνεται εργαλειοποιώντας
ακόµη και τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδηµίας, έτσι ώστε να
πολλαπλασιάσετε τους ανθρώπους που θα είναι εξαρτηµένοι
από τις δικές σας αναξιόπιστες και παρελκυστικές πολιτικές πρακτικές. Ψάχνετε αφορµές για να σπείρετε τον φόβο.
Αλλά θέλω να σας µεταφέρω µε ακρίβεια ότι οι πολίτες, οι άνδρες, οι γυναίκες, οι νέοι που θα είναι στα πεζοδρόµια και στους
δρόµους όλης της χώρας και όχι µόνο στην Ερµού ή σε αριθµό
πενήντα ατόµων είναι γιατί η κ. Κεραµέως είχε την ατυχή έµπνευση να φέρει ένα νοµοσχέδιο µε απέναντί της την εκπαιδευ-
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τική κοινότητα, τους µαθητές και τους γονείς. Είναι γιατί η νοµοθέτηση έχει γίνει ένα υπόδειγµα προς αποφυγή από τη Νέα Δηµοκρατία. Δεν είναι µόνο τα δικαιώµατα που βρίσκονται απέναντι
τις πολιτικές σας προθέσεις, είναι και θεσµοί και διαδικασίες που
άντεξαν στον χρόνο και άντεξαν και ως δηµοκρατικά δικαιώµατα.
Δεν αντέχουν όµως από τον οδοστρωτήρα της Νέας Δηµοκρατίας.
Αγαπητοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, συζητάµε για συγκεντρώσεις, συζητάµε για διαµαρτυρίες,
συζητάµε για καταστολή, συζητάµε για τάξη για ηρεµία. Θέλω
να σας ρωτήσω ειλικρινά όχι ως µικρός ελάσσονος σηµασίας
πρωταγωνιστής: Όλο αυτό το ηθικό πλεονέκτηµα και υπόδειγµα
πολιτικής δράσης που επιδεικνύετε τώρα για την αντιµετώπιση
της ανοµίας, αυτήν την ευαισθησία, όταν υπήρχαν οι χυδαίες και
οι ελεεινές αντιδράσεις για τη Συµφωνία των Πρεσπών µε πολίτες που βυσσοδοµούσαν, κανιβάλιζαν κατά πολιτικών σας αντιπάλων, που την είχατε κρυµµένη; Όταν τα γυµνά οπίσθια των
διαδηλωτών µαζί µε την ελληνική σηµαία παιάνιζαν και παρελαύναν στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, πού ήταν αυτή η ευαισθησία σας; Τότε γιατί δεν θυµηθήκατε να υψώσετε τη ροµφαία
και να κρατήσετε τον πυρσό της τάξης και της ευνοµίας; Όταν
πετούσαν, κύριε Παπαδηµητρίου -επειδή σας βλέπω µπροστά
µου- στην Κατερίνη συµπολίτες σας γυάλινα ποτήρια µε µεγάλη
βάση κατά του Κώστα Αρβανίτη, του Δηµήτρη Τζανακόπουλου,
της Μπέτυς Σκούφα και της ταπεινότητάς µου µε κίνδυνο να µας
σκοτώσουν, πού ήσασταν; Όταν έκαιγαν τα σπίτια των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ οι διαδηλωτές υπό την ανοχή της Αστυνοµίας,
πού ήταν αυτό το υπόδειγµα της πολιτικής και ηθικής αξιοπρέπειας που σήµερα προβάλλετε;
Ξέρω ότι είστε σε δύσκολη θέση γιατί µε µια σειρά από µέτρα
θέλετε να ρίξετε νερό στο µύλο αυτού που έχετε εφεύρει ως
αφήγηµα, ότι είµαστε όλοι ίδιοι. Δεν είµαστε όλοι ίδιοι, λοιπόν.
Υπάρχει µια πολυετής σχέση µε το δηµόσιο χρήµα, µε τα δηµόσια οικονοµικά της παράταξης που εκπροσωπείτε, η οποία είναι
βουτηγµένη στην αδιαφάνεια και τη διαφθορά, είναι µέσα στη
σκανδαλώδη και δυσώδη εικόνα του βούρκου. Και υπάρχει µία
διακυβέρνηση τεσσεράµισι ετών για την οποία δεν έχετε βρει
ούτε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να έχει αγγίξει έστω και µία
δραχµή. Αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά και δεν θα µας κάνει
ποτέ ίδιους.
Κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί αµφισβητείτε το
ηθικό µας πλεονέκτηµα. Έχετε δίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ηθικό
πλεονέκτηµα, έχει ένα ιστορικό πλεονέκτηµα, κύριε Λιβανέ. Έχει
το ιστορικό πλεονέκτηµα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά να έχουν
δώσει αίµα και να µην ρουφάνε αίµα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Σκουρλέτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι κοινωνικοί αγώνες δεν αδειοδοτούνται. Αυτό είναι ένα
συµπέρασµα το οποίο πρέπει να το κατανοήσουµε όλοι µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα και καλό θα είναι κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας να βγάλετε τα σωστά συµπεράσµατα από την ίδια την
ιστορία. Δεν φαντάζοµαι να νοµίζετε ότι στις µεγάλες στιγµές
στους κοινωνικούς αγώνες προηγήθηκε µια διαδικασία αδειοδότησης. Φαντάζεστε ότι οι νέες και οι νέοι του Μάη του ‘68 ζήτησαν
άδεια; Φαντάζεστε ότι αυτοί που συµµετείχαν τα προηγούµενα
χρόνια στις απαγορευµένες µαραθώνιες πορείες υπέρ της ειρήνης ζήτησαν άδεια; Ζήτησαν άδεια όσοι αγρότες συµµετείχαν –
µια κι υπήρξε και µια αναφορά στον προηγούµενο αιώνα- το 1910
στην εξέγερση του Κιλελέρ; Ζήτησαν άδεια όσοι συµµετείχαν στις
τελευταίες µεγαλειώδεις συγκεντρώσεις των πλατειών που δηµιούργησαν τους όρους ανατροπής του δικοµµατισµού; Όχι. Τη λιτότητα ήθελαν να ανατρέψουν. Και κατάφεραν το 2015 να
πετύχουν τη µεγάλη ανατροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µας εκπλήσσει πως στα γενέθλια του ενός έτους διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
επιλέξατε να κάνετε αυτό το δώρο στον εαυτό σας, το πιο αυταρχικό νοµοσχέδιο το οποίο χτυπάει τον πυρήνα των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Μας είχατε προϊδεάσει, σας γνωρίζουµε
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ότι έχετε µια περιορισµένη αντίληψη για τη λειτουργία της δηµοκρατίας. Το κάνατε τους προηγούµενους µήνες όταν επιχειρήσατε και πετύχατε να ψαλιδίσετε τις συλλογικές συµβάσεις,
δηλαδή την αυτόνοµη συλλογική διαπραγµάτευση, αυτό που κατοχυρώνει τη δηµοκρατία στους χώρους εργασίας. Το επιχειρείτε καθηµερινά τώρα στις µέρες µας στο πλαίσιο ενός ενεργού
σκανδάλου που είναι τα 20 εκατοµµύρια, που τα δίνετε χωρίς κριτήρια στους πρόθυµους για να στηρίξουν την πολιτική σας.
Και τώρα ερχόµαστε στην αναβάθµιση του αυταρχισµού. Πάµε
σε ένα ανώτερο πεδίο, χτυπάµε το ίδιο το Σύνταγµα ευθέως και
το δικαίωµα του συνέρχεσθαι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλήσατε για τον ριζοσπαστισµό. Αυτό δεν είναι µια καινούργια ορολογία για την Ευρώπη.
Όµως είναι κάτι καινούργιο να εισάγεται στην ελληνική νοµοθεσία. Βεβαίως µια και αναφερθήκατε στην πρόσφατη ιστορία της
Μεταπολίτευσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ακριβώς ο ριζοσπαστισµός της νέας γενιάς κι όλος αυτός ο ριζοσπαστισµός που
επωάστηκε ενάντια στη χούντα ήταν αυτός που έβαλε το αποτύπωµά του σε όλα τα θεσµικά πλαίσια που υπήρχαν µετά τη Μεταπολίτευση και υπήρξαν οι αντίστοιχες δηµοκρατικές τοµές,
αυτές που εσείς σήµερα θέλετε να ψαλιδίσετε. Και φοβάµαι ότι
αυτή η ανάγνωση της ιστορίας σάς κάνει να υιοθετείτε το αφήγηµα του κ. Γεωργιάδη και του κ Βορίδη, οι οποίοι θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς της Μεταπολίτευσης. Διότι η Αριστερά βεβαίως
δεν δικαιώθηκε πολιτικά, αλλά µπόρεσε και έβαλε το αποτύπωµά
της σε µια σειρά δηµοκρατικές κατακτήσεις.
Και αυτό σας ενοχλεί. Και σας ενοχλεί διότι ως αυθεντικοί εκφραστές του νεοφιλελευθερισµού γνωρίζετε καλά ότι ο ακραίος
νεοφιλελευθερισµός είναι ο δίδυµος αδελφός του αυταρχισµού
και αυτό κανείς µπορεί να το διαπιστώσει από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όπου παντού
στην Ευρώπη η νεοφιλελεύθερη επέλαση πήγε χέρι-χέρι µε τον
περιορισµό των δηµοκρατικών ελευθεριών.
Όταν βγαίνει, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πριν από δύο µέρες
στους «FINANCIAL TIMES» και µιλάει για µια εκούσια µνηµονιακή
πολιτική και µιλάει για µεταρρυθµίσεις που ξέµειναν από το
πρώτο και δεύτερο µνηµόνιο που εθελοντικά θα τους εφαρµόσει,
γνωρίζει ότι θα υπάρχει κοινωνική αντίδραση. Αυτό λοιπόν που
κάνετε τώρα είναι πραγµατικά να σπέρνετε ανέµους και να θερίζετε θύελλες.
Και, δυστυχώς, αυτός ο τόπος γνώρισε στιγµές άσχηµες. Με
αυτήν την ρύθµιση που κάνετε δεν χτυπάτε µόνο ευθέως τους
κοινωνικούς αγώνες, δεν περιορίζετε το δικαίωµα το συνταγµατικό του συνέρχεσθαι, αλλά δηµιουργείτε και µια γενικευµένη κατάσταση περιρρέουσας ατµόσφαιρας που ενθαρρύνει τον κάθε
είδους αυταρχισµό και την καταστολή.
Και φοβάµαι πάρα πολύ πως γεγονότα που αµαύρωσαν τις
προηγούµενες δεκαετίες τον τόπο µας, οι στυγνές δολοφονίες
του Κουµή και της Κανελλοπούλου, του Καλτεζά, του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, µπορεί να τις συναντήσουµε ξανά και θα
είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει αυτό το νοµοσχέδιο να αποσυρθεί. Γνωρίζουµε ότι δεν θα το κάνετε, διότι
είστε συνεπείς προς µια βαθιά, αντιδηµοκρατική και αυταρχική
αντίληψη.
Ωστόσο, θέλουµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι εµείς ως χώρος,
εµείς ως αριστεροί, εµείς όλοι όσοι υπερασπιζόµαστε τα δηµοκρατικά και κοινωνικά δικαιώµατα, δεν θα αφήσουµε να εφαρµοστεί αυτός ο νόµος. Μας το επιβάλλει η δηµοκρατική µας
συνείδηση. Μας το επιβάλλει το ίδιο το Σύνταγµα. Θα υπερασπιστούµε τη δηµοκρατία, θα υπερασπιστούµε τις ελευθερίες, θα
υπερασπιστούµε το Σύνταγµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κάτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας φέρνει για ψήφιση ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Ελληνικής Δηµοκρατίας χωρίς αιδώ, χωρίς ντροπή
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ένα βαθιά αντιδηµοκρατικό και αντισυνταγµατικό νοµοσχέδιο.
Έρχεται µε νόµο να περιστείλει το δηµοκρατικό και συνταγµατικό δικαίωµα του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης και, µάλιστα,
νοµοθετεί να αποφασίζει το κράτος κατά βούληση ποια διαδήλωση εγκρίνει και ποια όχι.
Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι ούτε νέα είναι
γιατί δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από την προδικτατορική ΕΡΕ
σε αυταρχισµό και σκληρότητα, αλλά -επιτρέψτε µου- ούτε τιµά
τον όρο δηµοκρατία στο όνοµά της, καθώς το νοµοσχέδιο που
έχουµε µπροστά µας έχει copy paste διατάξεις που προέβλεπε
το χουντικό διάταγµα το 1971 και, µάλιστα, µε διορθώσεις επί τα
χείρω.
Κάνω µια παρένθεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Περιττεύει
η νουθεσία σας περί του ύφους και των εκφράσεων που ακούγονται εδώ µέσα, όταν εσείς επισήµως αποκαλείτε τον ΣΥΡΙΖΑ
«παρακράτος», «µαφία» και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Ίδιες διατάξεις, λοιπόν, υπάρχουν µε το χουντικό διάταγµα του
1971. Σας τα ανέλυσε πάρα πολύ καλά και ο Πρόεδρος, ο Αλέξης
ο Τσίπρας, και ο εισηγητής µας, ο Γιάννης Ραγκούσης, που µαζί
µε τους φορείς έκανε φύλλο και φτερό την επιχειρηµατολογία
σας.
Όµως, να σταθώ σε δύο σηµεία.
Πρώτον, η Διεύθυνση Πρόληψης Βίας που θα προλαµβάνει τη
ριζοσπαστικοποίηση οµάδων πολιτών τι ακριβώς θα κάνει; Μιλάµε για αστυνόµευση των ιδεών στην Ελληνική Δηµοκρατία εν
έτει 2020;
Δεύτερον, όσον αφορά τη δήλωση στην Αστυνοµία υπεύθυνου
πορείας που έχει και αστικές ευθύνες, ώστε να εκµηδενιστούν οι
αυθόρµητες συγκεντρώσεις, σας ρωτώ: Αλήθεια, αν ίσχυε αυτός
ο νόµος όταν κατεβαίνατε στα συλλαλητήρια της Συµφωνίας των
Πρεσπών, ποιος θα δηλωνόταν στην Αστυνοµία ως διοργανωτής;
Μήπως ο κ. Σαµαράς, µήπως ο κ . Γεωργιάδης ή µήπως ο κ. Μιχαλολιάκος και ο κ. Λαγός; Ποιος θα αναλάµβανε την ευθύνη που
πήγαν να εισβάλλουν στη Βουλή; Γιατί µε αυτούς ήσασταν στις
πλατείες της πατριδοκαπηλίας για να έρθετε τώρα να τιµάτε και
να τηρείτε τη συµφωνία µε πανηγυρικές ανακοινώσεις.
Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στη νέα «ορµπανική» Ελληνική Δηµοκρατία του Αρχηγού Κυριάκου Μητσοτάκη, της πιο ανασφαλούς
Κυβέρνησης της Μεταπολίτευσης που φοβάται και τη σκιά της,
που δεν αντέχει και δεν ανέχεται την παραµικρή κριτική ούτε από
τα µίντια που κάνει τα πάντα µε λίστες Πέτσα να τη λιβανίζουν
ούτε τη σάτιρα, καθώς δεν υπάρχει ούτε µια πολιτική σατιρική
εκποµπή στην τηλεόραση. Όσο θυµάµαι τον εαυτό µου και
έβλεπα τηλεόραση δεν έχει συµβεί ξανά ποτέ στο παρελθόν.
Όµως, πλέον και µε το παρόν σχέδιο νόµου δεν ανέχεται ούτε
την κοινωνική διαµαρτυρία, τη διεκδίκηση, τη διαδήλωση.
Γενικό σιωπητήριο, λοιπόν. Το µόνο που επιτρέπεται είναι τα
χειροκροτήµατα του φιλοθεάµονος κοινού και, όπως θα έλεγε
και ο διαφωτιστής φιλόσοφος Βολτέρος, και µιας και ο κ. Μητσοτάκης χρησιµοποιούσε όταν ήταν στην Αντιπολίτευση τους λόγους του και αρεσκόταν να χρησιµοποιεί αποφθέγµατα του
Βολτέρου -προφανώς υπήρξε µεγάλος του θαυµαστής για να το
χρησιµοποιεί τόσο συχνά που τον έκανε αυτός ο θαυµασµός να
αγοράσει κάποια στιγµή και το σπίτι που έµενε ο Βολτέροςέλεγε: «Για να βρεις ποιος σε εξουσιάζει απλώς σκέψου ποιος
είναι αυτός που δεν επιτρέπεται να κριτικάρεις.».
Αυτό κάνετε σήµερα. Με απίστευτη αλαζονεία της εξουσίας
ποινικοποιείτε τον δηµοκρατικό κοινωνικό έλεγχο. Αλήθεια, τι νοµίζετε ότι θα καταφέρετε µε αυτά που σήµερα εισηγείστε;
Πιστεύετε, κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, ότι θα περιορίσετε µε νόµο την ταξική πάλη που υπάρχει και θα υπάρχει όσο
υφίστανται ανισότητες και εκµετάλλευση; Θα καταργήσετε δια
νόµου την κοινωνική δυσαρέσκεια ή τις διεκδικήσεις της νεολαίας για δηµόσια και δωρεάν παιδεία, για κοινωνικά και ατοµικά
δικαιώµατα ή µήπως θα καταργήσετε δια νόµου τη διαµαρτυρία
απολυµένων, συνταξιούχων, ανέργων ή ατόµων που δουλεύουν
για δεκαπέντε ώρες µε 500 ή µε 700 ευρώ;
Εάν το πιστεύετε αυτό, λυπάµαι πολύ, αλλά έχετε πάρει οριστικά διαζύγιο µε τον ορθό λόγο, διότι είναι βαθιά ανιστόρητη
και αντιδιαλεκτική η άποψη που λέει ότι µπορεί να περισταλεί η
κίνηση της κοινωνίας, ότι µπορεί να αποτραπεί το να µπουν οι
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λαϊκές µάζες και ο ανθρώπινος παράγοντας στην εξίσωση, στο
προσκήνιο, δηλαδή, της ιστορίας.
Ο λαός, η Αριστερά, οι προοδευτικές δυνάµεις, αλλά και ετερόκλητα, αυθόρµητα κινήµατα έχουν διαδραµατίσει καταλυτικό
ρόλο στον ρου της ιστορίας τόσο στην παγκόσµια όσο και στην
ελληνική.
Και αναρωτιέµαι: Τι θα γινόταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εάν υπήρχε ο σηµερινός νόµος του κ. Χρυσοχοΐδη στο κίνηµα
της 3ης του Σεπτέµβρη που ζητούσαν σύνταγµα; Τι θα γινόταν
στις αυθόρµητες διαδηλώσεις του 1-1-4 και του ανένδοτου προς
υπεράσπιση της δηµοκρατίας; Θα αναζητούσατε διοργανωτή και
αστικές ευθύνες; Τι θα γινόταν στις αντιστασιακές συγκεντρώσεις, στις αντιδικτατορικές διαδηλώσεις, όπως του Πολυτεχνείου, όπου θρηνήσαµε νεκρούς;
Το νοµοσχέδιό σας, εκτός από αντιδηµοκρατικό και αντισυνταγµατικό, είναι και ανεφάρµοστο τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά. Σας το λέµε όχι µόνο εµείς, σας το λέει η έκθεση της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η ανακοίνωση που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της Ελλάδος, σας το λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων µε επιστολή της προς τον κ. Χρυσοχοΐδη, σας το λέει
η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και δεν
ιδρώνει το αυτί σας.
Σας το λέµε ξεκάθαρα. Ο νόµος αυτός θα µείνει στα χαρτιά
και εµείς µε το που έρθουµε ξανά στην Κυβέρνηση θα τον καταργήσουµε.
Κλείνοντας, θέλω να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο για τη
στάση των κοµµάτων σε αυτήν την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Η Νέα Δηµοκρατία έχει µια πολύ απλή λογική. Σκέφτεται ότι
τα κάνει µαντάρα στην οικονοµία. Από τον Σεπτέµβρη έρχεται
καταιγίδα φτώχειας και ύφεσης και, άρα, κοινωνικές αντιδράσεις.
Οπότε, προληπτικά στρώνει το νοµικό της οπλοστάσιο της καταστολής. Επιχειρεί, όµως, και κάτι άλλο, να ενώσει πολιτικά την
ακροδεξιά, τη Δεξιά και το ακραίο κέντρο. Ο µόνος Πρωθυπουργός που το κατάφερε αυτό ήταν ο κ. Παπαδήµος ενώνοντας τη
Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ του κ. Καρατζαφέρη
και το πλήρωσαν τα µικρότερα κόµµατα. Το θυµόµαστε πολύ
καλά. Σήµερα θέλει να ενώσει την Ελληνική Λύση και το ΚΙΝΑΛ
υπό τη σκέπη του.
Εµείς δεν επιχαίρουµε µε το να υπερψηφίσει το ΚΙΝΑΛ, ώστε
να έχουµε µικροπολιτικά οφέλη από το κέντρο και προς τα αριστερά. Δεν έχουµε ηγεµονισµούς στην προοδευτική παράταξη.
Θεωρώ τεράστιο πολιτικό λάθος το ΚΙΝΑΛ να διαβεί τον Ρουβίκωνα και να µεταβεί οριστικά από την προοδευτική παράταξη στη
συντηρητική παράταξη. Εµείς που παλεύουµε για µια νέα προοδευτική πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία έχουµε τείνει πολλές
φορές χείρα βοηθείας και σύγκλισης δυστυχώς ανεπιτυχώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε τριάντα δευτερόλεπτα.
Με την απλή αναλογική, µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση, µε
τη Συµφωνία των Πρεσπών, µε τη συµφωνία για την Εκκλησία,
µε τη διαλεύκανση της «NOVARTIS», που αποδείχτηκε και µε τη
βούλα σκάνδαλο, ας µην αποτελέσει, λοιπόν, και το σηµερινό νοµοσχέδιο περί καταστρατήγησης των πορειών ένα ιστορικό πολιτικό ατόπηµα εναντίον των δηµοκρατικών παραδόσεων προς
τέρψη της στρατηγικής του κ. Μητσοτάκη για τα µάτια του κ.
Χρυσοχοΐδη, που πολλοί αναρωτιούνται αν πάντα ήταν δεξιός ή
αν τώρα έγινε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις δέκα. Δηλαδή, στις δέκα θα ξεκινήσει η ονοµαστική ψηφοφορία.
Το Κίνηµα Αλλαγής κατέθεσε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων 1 ως 14, 19 και 22.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο τέως Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ζητούσα τον λόγο, διότι επί
της ουσίας τα επιχειρήµατα γύρω από το νοµοσχέδιο έχουν
εξαντληθεί και κυρίως µε τις αντιπαραθέσεις σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων.
Είµαι αναγκασµένος να ζητήσω τον λόγο και να ζητήσω τον
λόγο από τους δύο Υπουργούς για αυτό που γίνεται τώρα έξω
στην Αθήνα.
Νοµίζετε ότι µπορείτε να συνεχίσετε να είστε σε αυτά τα
έδρανα; Το λέω ευθέως. Με ποιο δικαίωµα χτυπήσατε την εκδήλωση, τη σηµερινή διαδήλωση; Πού το βρήκατε το δικαίωµα,
κύριε Χρυσοχοΐδη, κύριε Οικονόµου; Διότι εσείς εκπροσωπείτε
αυτήν τη στιγµή τις δυνάµεις καταστολής που προσχεδιασµένα
χτύπησαν τα µπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΜΕ, των συνδικαλιστικών
οργανώσεων που είχαν οργανώσει την εκδήλωση. Δεν υπάρχουν
προσχήµατα για το αν υπήρξαν κάποιες µεµονωµένες ενδεχοµένως κινήσεις ατόµων ή έγινε οποιαδήποτε ρίψη ενδεχοµένως
µιας πέτρας και µίας µολότοφ.
Είµαστε το ίδιο έµπειροι µε εσάς, αλλά σε αγώνες. Δεν έχουµε
την επιχειρησιακή εµπειρία τη δική σας.
Είστε και οι δύο -αναφέροµαι προσωπικά- επί δεκαπέντε χρόνια µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο επιχειρησιακά ή ως πολιτικοί
υπεύθυνοι στα ηνία της Αστυνοµίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά διαστήµατα. Δεν είχατε την εµπειρία ότι
είστε απολύτως συνυπεύθυνοι και απολύτως υπεύθυνοι, εάν γίνονταν σήµερα τα εκτεταµένα επεισόδια από τις δυνάµεις των
οποίων προΐστασθε; Δεν την είχατε αυτή την εµπειρία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ντροπή!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Αίσχος!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ντροπή!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν την είχατε; Ρωτήστε εναντίον
ποιων διαδηλωτών σήµερα επετέθησαν οι δυνάµεις των οποίων
προΐστασθε.
Σας λέγαµε επί µήνες ότι θύλακες της Αστυνοµίας -και χωρίς
πάντοτε να σας επιρρίπτουµε ευθύνες, κύριε Χρυσοχοΐδη, και το
ξέρετε αυτό, διότι είµαστε πάρα πολύ έµπειροι για το πώς αυτονοµούνται ενδεχοµένως κάποιοι θύλακες της Αστυνοµίας- χτυπούσαν νεολαίους στις πλατείες, χτυπούσαν δύο ή τρεις
ανθρώπους που δεν τους άρεσε η φάτσα τους, χτυπούσαν µοτοσικλετιστές στα φανάρια της Μιχαλακοπούλου, έκαναν εισβολές πολύ πέραν των διαταγών τις οποίες υποτίθεται πως είχαν
από εσάς σε διάφορες επιχειρήσεις τις οποίες κάνατε. Σας προειδοποιούσαµε και το γνωρίζετε.
Και ήρθατε τη σηµερινή µέρα όπου γίνεται αυτή η ιστορική –θα
την έλεγε κανείς- συζήτηση, µε την έννοια ότι ανέλαβε η Κυβέρνησή σας την ευθύνη να γιορτάσει το πρώτο έτος της διακυβέρνησης, φέρνοντας αυτό το νοµοσχέδιο για να ψηφιστεί και έγινε
αυτή η σκληρή αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα, επιλέξατε αυτή
την ηµέρα να δώσετε εντολές ή να ανεχθείτε -µιλάω µετά γνώσεως διότι γνωρίζετε πολύ καλά πως ξέρουµε όλες αυτές τις δεκαετίες πως πολλά πράγµατα γίνονται και εκτός ελέγχου και εκτός
εντολών- εν πάση περιπτώσει, όµως, ή δώσατε τις εντολές ή ανεχθήκατε αυτό το επιχειρούµενο πογκρόµ στους δρόµους της Αθήνας, για να γεµίσουν οι ιστοσελίδες οι µπουκωµένες µε το ότι
υπάρχει πρόβληµα στο κέντρο της Αθήνας και διαλύεται ο κοινωνικός ιστός; Σοβαρά σήµερα, που τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης
και οι τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κάλεσαν τον λαό
εναντίον του νοµοσχεδίου -να µην το χαρακτηρίσω, δεν µπαίνω σε
αυτή τη συζήτηση αν είναι τερατούργηµα ή οτιδήποτε ή ποιας εµπνεύσεως είναι- το οποίο φέρατε εδώ;
Επιλέξατε ή ανέχεστε να γίνει σήµερα αυτή η κατάσταση στο
κέντρο της Αθήνας; Σας το λέω ευθύτατα από το σηµείο που ξεκίνησα: Δεν µπορείτε κατά την κοινή δηµοκρατική λογική και την
κοινοβουλευτική τάξη να συνεχίσετε να είστε σε αυτά τα έδρανα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πρέπει ή να αποχωρήσετε ή, αν µείνετε εκεί, άµεσα να απολογηθείτε ενώπιον της ελληνικής Βουλής, ενώπιον του ελληνικού
Κοινοβουλίου, διότι αντιλαµβάνεστε τι µήνυµα δίνετε, εάν µε παρούσα όλη τη Βουλή, παρόντες εσάς που φέρατε ένα νοµοσχέδιο
-το θεωρείτε όπως το θεωρείτε- και συζητιέται, καλούν τριτοβάθµιες οργανώσεις, καλούν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Τι το
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πιο επίσηµο;
Εάν σε αυτή την εκδήλωση τη σηµερινή συµβαίνουν αυτά που
µαθαίνουµε έξω, µηχανές µε διάφορους που περνάνε µέσα από
τη διαδήλωση, διάφορα νέα παιδιά, που, όµως, είναι στην Αστυνοµία και κάποιοι τους είπαν να λειτουργούν εκδικητικά εναντίον
νέων ανθρώπων και διαδηλωτών, τι θα συµβεί, κύριε Χρυσοχοΐδη
και κύριε Οικονόµου, στις επόµενες διαδηλώσεις, στις επόµενες
εκδηλώσεις για τα κοινωνικά αιτήµατα, για τα δικαιώµατα, για το
κλίµα, για όλα αυτά που αναφέρθηκαν σήµερα; Τι θα συµβεί,
όταν δεν θα υπάρχουν τα φώτα της δηµοσιότητας που υπάρχουν
από το κανάλι της Βουλής και µας βλέπει σήµερα όλος ο ελληνικός λαός και µπορούµε να καταγγείλουµε; Όταν δεν θα µπορούν
να καταγγείλουν, όταν θα έχει πέσει η νύχτα, τι θα γίνεται; Σαν
αυτά που έγιναν προχθές στα µπαράκια των Εξαρχείων ή σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις της νεολαίας, κανείς δεν θα µπορεί να
τα καταγγείλει, κανείς δεν θα έχει τον τρόπο να τα επικοινωνήσει.
Και φέρατε ένα νοµοσχέδιο για να οργανώνεται καλύτερα
αυτή η καταστολή!
Αυτή, λοιπόν, είναι µία τεράστια ευθύνη. Εάν εσείς θέσατε εαυτούς υπεύθυνους των σοβαρών γεγονότων τα οποία διαδραµατίζονται στην Αθήνα, να αναλάβετε πλήρως την ευθύνη! Εάν σας
έχουν υπερβεί –και µιλάω µετά γνώσεως δεκαετιών εκδηλώσεων,
λαϊκών και δηµοκρατικών αγώνων- θα πρέπει να παραιτηθείτε σήµερα!
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τον κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν συνεχίζουµε καθόλου!
Να απαντήσει για τις ντροπές αυτές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με συγχωρείτε, ηρεµήστε! Ένα λεπτό!
Συγγνώµη, κύριε συνάδελφε. Ακούσαµε τον κ. Βούτση, παρακαλώ να ακούσουµε τον κύριο Υπουργό τώρα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Δεν αντιλαµβάνοµαι ειλικρινά αυτόν τον τόνο τον δραµατικό τον οποίο ο τέως Πρόεδρος της Βουλής…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, δεν χτυπάνε εσάς! Τη
νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ χτυπήσατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, κύριε Τζανακόπουλε, µισό λεπτό!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ντροπή σας γι’ αυτά όλα!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, πριν λίγο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αντιλαµβάνεται ο κύριος Πρόεδρος…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αφήστε τον
Υπουργό να µιλήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ!
Κύριε Τζανακόπουλε, ακούσαµε πριν λίγο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αντιλαµβάνεται ο κύριος Πρόεδρος…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ποιος
είσαι; Ποιος νοµίζεις ότι είσαι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ, καθίστε κάτω!
Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό!
Κύριε Τζανακόπουλε, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ! Είπα σε
εσάς και στον κ. Λιβανό…
Πριν λίγο µίλησε ο κ. Βούτσης και του δόθηκε η δυνατότητα
να πει αυτά τα οποία εκπροσωπούσε -κατά την άποψή του- και
το κόµµα σας µε τον χρόνο που ήθελε. Τώρα θα επιτρέψετε, αν
θέλετε να µην ξανασυµβούν, γιατί έχουµε ζήσει καταστάσεις στη
Βουλή δύσκολες και τώρα και τα προηγούµενα χρόνια -σας παρακαλώ πάρα πολύ- να ακούσουµε τον Υπουργό και να υπάρξει
µία πολιτισµένη συζήτηση για να ολοκληρωθεί. Παρακαλώ πάρα
πολύ να ακούσουµε µε προσοχή αυτά που θα πει ο Υπουργός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Λέω ότι άκουσα µε δραµατικό τόνο να περιγράφονται περιστατικά τα οποία ο κύριος Πρόεδρος ή –δεν ξέρω- ο ΣΥΡΙΖΑ
ερµηνεύει κατά τη δική του αντίληψη.
Υπάρχουν, όµως, πραγµατικά περιστατικά, κύριε Πρόεδρε. Και
το πραγµατικό περιστατικό είναι ότι οι δυνάµεις εδώ µπροστά
δέχτηκαν δεκαπέντε µολότοφ και οι µολότοφ σκοτώνουν, αν το
γνωρίζετε. Οι µολότοφ σκοτώνουν!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εσείς το γνωρίζετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Και εσείς εδώ έρχεστε να µου πείτε τώρα, έρχεστε να µας
πείτε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κοιτάξτε,
κύριοι συνάδελφοι και από τη Νέα Δηµοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λαζαρίδη, θα αφήσετε τον Υπουργό να µιλήσει; Θα
επιτρέψετε στον Υπουργό, σας παρακαλώ, να πει την άποψή του,
όπως ακούστηκε και ο τέως Πρόεδρος της Βουλής.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Τραµπούκοι, δολοφόνοι, λοιπόν, επιτέθηκαν εναντίον των
αστυνοµικών δυνάµεων. Αυτοί διέλυσαν τη συγκέντρωση. Η
Αστυνοµία δεν έχει κανέναν λόγο να διαλύσει τη συγκέντρωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν διαλύθηκε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Να µην προκαλείς γιατί ήµασταν εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι του ΚΚΕ, σας παρακαλώ. Γιατί πρέπει τώρα…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Η Αστυνοµία αυτό που κάνει είναι να προστατεύει τους διαδηλωτές να διαδηλώσουν και από την άλλη πλευρά…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
Αν νοµίζετε ότι την πολιτική µάχη που χάσατε δυο µέρες θα
την κερδίσετε µε τραµπουκισµούς, κάνετε λάθος.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ήµασταν παρόντες.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Οι τραµπούκοι δολοφόνοι πήγαν να δολοφονήσουν αστυνοµικούς και διέλυσαν και τη συγκέντρωση. Κι αυτή τη στιγµή
επιχειρούν να καταστρέψουν την πόλη. Θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν να προασπίσουµε και τη δηµοκρατία και τις περιουσίες
των ανθρώπων. Αυτό να το γνωρίζετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εσείς ως
τι να µιλήσετε; Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Να
κρατήσει το βίντεο της Βουλής να το έχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Βίτσα, σας παρακαλώ. Να οργανώσουµε τη συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
αναφέροµαι σε εσάς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν έχετε
προσωπικά µαζί µου. Το θέµα είναι να λειτουργήσει η διαδικασία
και να ολοκληρώσουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ποια
διαδικασία; Ακόµα δεν ψηφίστηκε και καίγεται ο κόσµος. Κι έρχεται και µας λέει αυτά ο Υπουργός; Έξω ήµασταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε Βίτσα. Πάλι την ίδια συζήτηση τώρα;
Έχει ζητήσει ο κ. Τζανακόπουλος τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Φέρε τον Παπασταύρου.
Φέρε τον Παπασταύρου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία έχει κανόνες.
Κύριε συνάδελφε, είπαµε να ξεχάσουµε γεγονότα που έχουν
γίνει τα προηγούµενα χρόνια στην ελληνική Βουλή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουν ζητήσει τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι και θα τον έχουν.
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Κύριε Πρόεδρε, ηρεµήστε παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εγώ είµαι πολύ ήρεµος, ξέρετε, γιατί
έχω περάσει απ’ αυτά. Δεν χάνω την ψυχραιµία µου. Ούτε λέω
για τραµπούκους ούτε για δολοφόνους.
Κύριε Υπουργέ και κύριε Οικονόµου, επαναλαµβάνω. Είστε
πάρα πολύ έµπειροι. Μπορεί το αφήγηµα που µόλις µας είπατε να
έχει δόση πραγµατικότητας και να υπήρξαν πράγµατι επιθέσεις
µε µολότοφ σε ένα ορισµένο σηµείο, δεν ξέρω τον αριθµό. Κύριε
Υπουργέ, ήσασταν επιχειρησιακός επικεφαλής τόσα χρόνια και
γνωρίζετε ότι βεβαίως και δεν διαλύεται µια µεγάλη διαδήλωση
από τµήµατα απολύτως ειρηνικά στο όνοµα ότι ενδεχοµένως
υπήρξαν οι επιθέσεις που είπατε. Μπορεί να υπήρξαν. Δεν είµαι
σε θέση να αµφισβητήσω. Αλίµονο αν πέντε, δέκα δεν ξέρω πόσοι
θέλετε, που τώρα τους ονοµάσατε τραµπούκους, το πρωί µπαχαλάκηδες, το βράδυ θα τους βρείτε και ταυτότητα… Αν υπάρχει
οποιαδήποτε επίθεση προς τις δυνάµεις της Αστυνοµίας επιτόπου
επιχειρησιακά αντιµετωπίζεται αυτό και δεν δίνεται -ούτε δίνετεεντολή να διαλύσουν εσκεµµένα µέχρι την Ερµού…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μέχρι την Ερµού έτρεχαν οι αστυνόµοι να διαλύσουν τα τµήµατα του ΠΑΜΕ και των άλλων οργανώσεων. Είναι απαράδεκτο
αυτό που είπατε ότι χρησιµοποιήσαµε ή χρησιµοποιούµε τραµπούκους. Αυτό είπατε. Επίσης, ότι εκπροσωπούµε τραµπούκους.
Πάρτε το πίσω και δείτε τη δική σας θέση γιατί ίσως να µην αντιληφθήκατε τι έγινε σήµερα γύρω από το δικό σας άτοµο και
από την ευθύνη σας.
Λυπάµαι πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Πρόεδρε, σας ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Μίλησε ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μισό
λεπτό, κύριοι συνάδελφοι. Και ο κ. Βούτσης µίλησε και ξαναζήτησε να µιλήσει και θα ξαναµιλήσει. Σας παρακαλώ.
Ζήτησα πριν να αρχίσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Είπαµε όχι. Θα απαντήσει ο Υπουργός. Στη συνέχεια θα πάρουν
τον λόγο όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και θα συνεχίσουµε τον διάλογο. Στις 22:00’ όµως να ξέρετε ότι θα ολοκληρώσουµε τη διαδικασία.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Πάλι µου αποδίδετε πράγµατα που δεν λέω. Εσείς λέτε.
Επαναλαµβάνω ότι τραµπούκοι και δολοφόνοι επιτέθηκαν στις
δυνάµεις εδώ µπροστά στη Βουλή. Έχουµε τραυµατίες αστυνοµικούς, κύριε Βούτση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Έπεσαν
πάνω µε µολότοφ να σκοτώσουν αστυνοµικούς και να κάψουν
αστυνοµικούς. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όλα τα άλλα που
λέτε δεν υπάρχουν πουθενά. Πουθενά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχουν πουθενά;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν ντρέπεσαι; Είσαι ψεύτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τζανακόπουλε, θα µιλήσετε σε δυο λεπτά.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, ηρεµία. Θα ακούσουµε
τον Υπουργό και µετά θα µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Δεύτερον, αυτοί που έκαναν την επίθεση κανονικά πρέπει
να συλληφθούν. Κι αυτό πρέπει να κάνουν οι δυνάµεις. Αυτή είναι
η δουλειά τους. Όσοι έχουν επιτεθεί δολοφονικά εναντίον αστυνοµικών ή εναντίον οποιουδήποτε άλλου είναι υποχρέωση της
Αστυνοµίας να τους συλλάβει. Κι αυτό επιχειρείται να γίνει.
Επίσης, επαναλαµβάνω ότι αυτή τη στιγµή γίνεται µια µεγάλη
προσπάθεια να µην καταστραφούν περιουσίες ανθρώπων, καταστήµατα και…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Αφήστε τις περιουσίες. Σχέδιο διάλυσης της πορείας. Κοροϊδεύει τη Βουλή. Λέει ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, η δηµοκρατία έχει τα χαρακτηριστικά να µιλήσει και
µετά να µιλήσετε εσείς. Θα το πει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που θα πάρει τον λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Λέει ψέµατα. Ήµασταν εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Η Αστυνοµία έναν ρόλο είχε σήµερα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Κόφ’ το, ρε. Λες ψέµατα. Εξευτελίζεσαι
µ’ αυτό που κάνεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Το οργάνωσες εσύ και η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κατανοείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ µέσα να αλλοιώσετε την αλήθεια και την πραγµατικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι αυτό
που θα γίνει είναι να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η υπόθεση και
να συλληφθούν όσοι τραµπούκοι επιχείρησαν να κάψουν την
αστυνοµία και να διαλύσουν τη συγκέντρωση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
Αυτό έχω να σας πω µόνο. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τζανακόπουλε, θα αρχίσω µε εσάς. Μετά από το ΚΚΕ, µετά ο κ.
Χήτας, ο κ. Λιβανός. Υπάρχει κάποιος άλλος εδώ; Και ο κ. Καµίνης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με τη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναµης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για διαδικαστικά θέµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε Λιβανέ. Ποιο είναι το διαδικαστικό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Δεν θα µιλήσει το ΚΚΕ ποτέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Φίλη, σας παρακαλώ, να ακούσουµε ποιο είναι το διαδικαστικό.
Σας παρακαλώ, κύριε Λιβανέ, πείτε ποιο είναι το διαδικαστικό.
Σε µένα, κύριε Λιβανέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαστε εδώ είκοσι τέσσερις ώρες. Συζητάµε. Ο καθένας
εκφράζει τα επιχειρήµατά του. Οι άνθρωποι που διαδηλώνουν
έξω, διαδηλώνουν. Εγώ καλώ όλες τις παρατάξεις και όλους
τους Βουλευτές και τους Υπουργούς να είµαστε ήρεµοι. Ό,τι κάνουµε εντός της Αιθούσης πυροδοτεί τις εξελίξεις εκτός. Να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Λιβανέ, καθίστε παρακαλώ. Δεν είναι διαδικαστικό αυτό. Βοηθήστε
µε να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία.
Δεν ήταν διαδικαστικό το θέµα σε καµµία περίπτωση.
Κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Χρυσοχοΐδη και κύριοι της Κυβέρνησης, ή δεν σας πληροφορούν καλά ή µας κοροϊδεύετε
όλους. Έχουµε το γνωστό σκηνικό οργανωµένης προσπάθειας
και επιχειρησιακά για τη διάλυση της µεγάλης συγκέντρωσης, η
οποία σας ενηµερώνω ότι δεν έχει διαλυθεί. Είναι απέξω. Ξαναγύρισε πίσω, και οι µισοί κλαίνε.
Είναι απαράδεκτα αυτά που λέτε. Πρώτον, εσείς σπρώξατε
αυτές τις οµάδες, όχι εσείς, οι αστυνοµικοί, και τις έφεραν εδώ
για να παίξουν το γνωστό παιχνίδι, τον γνωστό ρόλο του κλέφτη
και αστυνόµου, να σας δώσουν το πρόσχηµα για να βοµβαρδίσετε όλη τη διαδήλωση. Και µας λέτε τώρα για µια οµάδα από
αυτούς που χτυπήσατε; Ο Γιάννης Δελής κλαίει. Εδώ οι Βουλευτές του ΚΚΕ πού ήταν, µέσα στους µπαχαλάκηδες; Χτυπήσανε ή
όχι; Ζωντανή απόδειξη για το νοµοσχέδιο που φέρνετε, για το τι
πρόκειται να φέρει ακόµα περισσότερο.
Είναι απαράδεκτη η στάση της Κυβέρνησης και αν νοµίζετε ότι
φοβόµαστε, γελιέστε κυριολεκτικά. Κουνάτε το κεφάλι. Πείτε
µας, πώς έφαγαν δακρυγόνα οι Βουλευτές του ΚΚΕ κι όλος ο κόσµος; Πώς έφαγαν δακρυγόνα, που ήταν µακριά πενήντα µέτρα;
Χτυπήσατε, χτύπησαν όλη τη διαδήλωση. Και επειδή έχουµε
πάρα πολύ µεγάλη εµπειρία και επειδή ξέρετε τις σχέσεις µας
µε αυτές τις οµάδες πάρα πολύ καλά, αυτό που σας λέω ήταν
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προβοκατόρικο, οργανωµένο σχέδιο, για να χτυπηθεί η διαδήλωση, για να σας δώσει δήθεν επιχειρήµατα για τις περιουσίες
και όλα αυτά τα οποία λέτε. Εµείς το καταγγέλλουµε αυτό. Σας
λέµε: αποσύρετέ το. Είναι ζωντανή απόδειξη τού τι πρόκειται να
συµβεί.
Και τι θα γίνει τώρα; Θα ζητήσετε από τις οµοσπονδίες και τα
εργατικά κέντρα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αστική ευθύνη άµα τα κάνουν λαµπόγυαλο αυτοί που δεν τους πιάνετε;
Και γιατί δεν τους πιάνετε και τους αφήνετε και εκδηλώνονται
έτσι; Αυτή είναι η ουσία. Και σας λέµε ότι δεν θα περάσουν αυτά
σε ό,τι µας αφορά. Ξέρουµε πολύ καλά αυτά τα σχέδια, γνωρίζουµε το ποιος τα φτιάχνει -δεν µπορούµε ακόµα να το πούµε-,
αλλά το σηµερινό ήταν µια κλασική περίπτωση κυβερνητικού ή δεν ξέρω- αστυνοµικού σχεδίου που δεν στόχευε αυτούς. Άµα
τους στόχευε, δεν θα τους άφηνε να έρθουν στο Σύνταγµα. Δεν
µπορούσαν να τους αποκλείσουν οι αστυνοµικές δυνάµεις; Γιατί
τους άφησαν και µπήκαν εδώ; Αφού από κοντά έρχονταν.
Αφήστε τα υπόλοιπα. Πάρτε την πολιτική ευθύνη ή καταγγείλτε τις αστυνοµικές δυνάµεις και τις επιχειρησιακές που κάνανε αυτό. Άλλη θέση δεν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής
κ. Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τι σειρά είναι αυτή, κύριε Πρόεδρε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα µιλήσω µετά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν έχω κανένα πρόβληµα, κύριε
Σκανδαλίδη, ειλικρινά σας µιλάω. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Χρυσοχοΐδη, η τελευταία διαδήλωση πριν το νέο σας νοµοσχέδιο δεν είχε καλά αποτελέσµατα και πριν αλέκτορα φωνήσαι δυστυχώς δικαιωθήκαµε για
όσα λέµε τα τελευταία εικοσιτετράωρα από τις επιτροπές µέχρι
και σήµερα, ότι είτε µε το προηγούµενο καθεστώς είτε µε το νέο
νοµοσχέδιο που πάτε να ψηφίσετε σήµερα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
Σαν ένα πρώτο σχόλιο θέλω να πω, επειδή είµαι νέος στην Αίθουσα αυτή, ότι λυπάµαι πραγµατικά για την εικόνα που βλέπω.
Αν εµείς δίνουµε τέτοιο παράδειγµα µε τόσο τεντωµένα νεύρα
και τέτοιες ακραίες συµπεριφορές, τι περιµένουµε από τον
κόσµο εκεί έξω;
Κύριε Χρυσοχοΐδη, θα σας πω κάτι. Είπατε: «η µολότοφ σκοτώνει», είπατε: «τραµπούκοι και δολοφόνοι». Εγώ θα πω ναι, συµφωνώ. Και τι σας είπαµε εµείς; Αυτόν λοιπόν που σκοτώνει και
αυτούς που είναι υποψήφιοι δολοφόνοι τούς πάτε µε πληµµέληµα. Γι’ αυτό σας λέµε για αυστηροποίηση των ποινών, για να
προσέχουµε, να είναι κακούργηµα. Γιατί να σας πω και κάτι;
Όπως το είδαν όλοι το έβλεπα και εγώ µέσα, και τηλεοράσεις και
τα πάντα. Και εκεί που είχαµε µία πολύ ωραία διαδήλωση σήµερα, όπου συµµετείχε κατά κύριο λόγο το ΠΑΜΕ και ήταν εξαιρετική, ξαφνικά αποσπάται ένα κοµµάτι, φεύγει ένα µπουλούκι
πενήντα- ογδόντα ατόµων µε µάσκες, κράνη και κουκούλες, µε
τα πυροφάνια στο χέρι, τις µολότοφ να πετάνε και πήγαν να µας
κάψουν ζωντανούς. Αυτοί τώρα τι είναι δηλαδή; Δεν πρέπει να
συλληφθούν, δεν πρέπει να πάνε για κακούργηµα;
Κύριε Χρυσοχοΐδη, ό,τι σας λέµε το λέµε για το καλό της πατρίδος και της λογικής. Κακούργηµα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Μην
είστε αριστεροφοβικός. Μην τους φοβάστε. Είτε το κάνετε κακούργηµα είτε το αφήσετε πληµµέληµα, θα σας κυνηγάνε, θα ζητάνε να παραιτηθείτε. Τους αρέσει το µπάχαλο. Μην φοβάστε
την Αντιπολίτευση. Κοιτάξτε το καλό της πατρίδας µας. Χθες τα
λέγαµε και σήµερα γίνονται.
Είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, είπατε εσείς
κύριε Παφίλη: «Ξέρουµε ποιοι φτιάχνουν αυτά τα σχέδια, αλλά
δεν θα πούµε.».
Είναι µία παρωδία αυτό που ζούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα είπα, είναι ο κρατικός µηχανισµός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μαζί σας είµαι.
Ξέρουµε ποιοι τα φτιάχνουν τα σχέδια, ξέρουµε ποιοι είναι οι
«γνωστοί-άγνωστοι» και εδώ και χρόνια ταλαιπωρούµε τα µυαλά
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µας χωρίς να τους συλλαµβάνουµε. Όλοι ξέρουµε ποιοι είναι,
όλοι ξέρουµε ποιοι τα φτιάχνουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:…(Δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μαζί σας είµαι.
Αφού τα ξέρουµε γιατί δεν τους συλλαµβάνουµε, γιατί δεν καθαρίζουµε την µπουγάδα από αυτή την κοπριά, να τελειώσουµε;
Γιατί δεν τελειώνουµε µε αυτούς; Υπάρχει περίπτωση η Αστυνοµία, οι Ειδικές Δυνάµεις της Αστυνοµίας να µην ξέρουν ποιοι είναι
οι «γνωστοί-άγνωστοι», ποιοι είναι οι παρακρατικοί, ποιοι είναι οι
µπαχαλάκηδες, ποιοι είναι προβοκάτορες; Τους ξέρουµε όλοι.
Συλλάβετέ τους, καθαρίστε την µπουγάδα. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή; Θα καταστραφούν περιουσίες και σήµερα και σε µια βδοµάδα και σε δεκαπέντε µέρες κι από τον Σεπτέµβριο, όπως έχουν
προαναγγείλει κάποιοι, που θα ενταθούν οι κινητοποιήσεις και
θα είµαστε στο ίδιο έργο θεατές.
Αυστηροποιήστε τις ποινές τώρα! Κάντε το κακούργηµα, συλλάβετε τους µπαχαλάκηδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Σκανδαλίδης, για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι
αυτό που γίνεται αυτή τη στιγµή έξω από την Αίθουσα είναι ενδεικτικό για ένα πράγµα, ότι δεν µπορεί επειδή υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που αντιµετωπίζει τις διαδηλώσεις και όλα αυτά
η χώρα να το φέρει αβασάνιστα, γιατί εδώ υπάρχει ένα κράτος
µεροληπτικό, ένα κράτος του οποίου οι µηχανισµοί ενώ για πάρα
πολλά χρόνια γνωρίζουν επί της ουσίας αυτούς που προκαλούν
κυρίως τα επεισόδια, εντούτοις για πάρα πολλά χρόνια ζούµε
αυτές τις καταστάσεις και τις προβοκάτσιες.
Υπάρχει λοιπόν αυτό το κράτος και εσείς έρχεστε σήµερα µε
το νοµοσχέδιο να νοµιµοποιήσετε ή θέλετε να νοµιµοποιήσετε
τον αποκλειστικό λόγο της Αστυνοµίας και εξακολουθείτε να επιµένετε την αστική και ποινική ευθύνη να την έχουν οι οργανωτές
των διαδηλώσεων. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Είναι
έσχατη ευκαιρία µπροστά σε αυτή την κατάσταση αν θέλετε να
δείξετε ότι εννοείτε την εφαρµογή του συγκεκριµένου θεσµικού
πλαισίου να πάρετε τώρα την πρωτοβουλία -παλιός πολιτικός
είστε, έχετε χειριστεί παρόµοιες καταστάσεις- και να αποδεχθείτε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει, γιατί πιστεύω ότι
αυτή θα είναι ένα βήµα ώστε να έχει πιθανότητες το νέο θεσµικό
πλαίσιο να εφαρµοσθεί επί της ουσίας.
Και πρέπει εδώ να αναζητήσετε τώρα τις ευθύνες από αυτούς
που προκάλεσαν τις συγκεκριµένες καταστάσεις έξω από τη
Βουλή των Ελλήνων, γιατί είχαµε πάρα πολύ καιρό να ζήσουµε
παρόµοιες καταστάσεις. Είναι η ώρα ακριβώς που πρέπει να
αποφασίσετε να αποδεχθείτε την πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής. Οµολογώ ότι όσες προτάσεις έχετε αποδεχθεί έχουν βελτιώσει το συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο, όµως η υπόθεση της
αστικής και ποινικής ευθύνης καθίσταται επιτακτική ανάγκη να
αποσυρθεί αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχει ζητήσει τον λόγο η κ. Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κυρία Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµη.
Δυστυχώς οι εικόνες που είδαµε έξω είναι απαράδεκτες, αλλά
και οι εικόνες που είδαµε εδώ, εντός του Κοινοβουλίου. Ο Υπουργός µίλησε για αίµα και νεκρούς. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και
ο κ. Βούτσης έκανε αναφορά σε µία νύχτα που έρχεται.
Δυστυχώς, η νύχτα δεν έρχεται. Η νύχτα ήρθε το 2010 και
είστε υπόλογοι όλοι όσοι έχετε υπάρξει µέλη µνηµονιακών κυβερνήσεων γιατί φέρατε την ανάγκη στη χώρα να θεσµοθετηθούν πολιτικές καταστολής και περιστολής των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.
Είµαστε δυστυχώς σίγουροι πως οι εικόνες που είδαµε σήµερα
στην τελευταία διαδήλωση πριν ψηφιστεί από την Κυβέρνηση και
το Κίνηµα Αλλαγής αυτό το νοµοσχέδιο-έκτρωµα χουντικής
οσµής και ύφους, είναι ένας προάγγελος όλων αυτών που θα
δούµε δυστυχώς το επόµενο διάστηµα, προσπαθώντας να διχάσει τον κόσµο, τους πολίτες και να τους τροµάξει, να τους κρα-
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τήσει στο σπίτι τους για να µην αντισταθούν και να µην έρθουν
απέναντί σας και στις µνηµονιακές πολιτικές του πέµπτου και
σκληρότερου µνηµονίου που θα φέρετε στη χώρα.
Δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για όλους εµάς που θεωρούµε ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωµά τους να συναθροίζονται και όχι να τους κατηγοριοποιούνε σε νόµιµους και
παράνοµους που θέλουν να διαδηλώνουν γιατί καταπατώνται τα
δικαιώµατά τους, αυτό το νοµοσχέδιο δεν θα χρειαστεί η επόµενη κυβέρνηση, όπως είπε ο συνάδελφος, ο κ. Κατρούγκαλος,
χθες, για να το καταργήσει, θα το καταργήσει ο ίδιος ελληνικός
λαός και θα καταργηθεί από την ελληνική κοινωνία στον δρόµο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τζανακόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
πολύ.
Σήµερα ζούµε την πρόβα τζενεράλε του νεοφασιστικού νοµοσχεδίου Χρυσοχοΐδη - Μητσοτάκη. Σήµερα είναι εικόνα από το
µέλλον αυτό το οποίο συµβαίνει έξω στην πλατεία Συντάγµατος,
την Ερµού, τους δρόµους της Ακαδηµίας και της Πανεπιστηµίου.
Είναι εικόνα από το µέλλον.
Επιβεβαιώσατε σήµερα, κύριε Χρυσοχοΐδη, το σύνολο της κριτικής που ακούτε από την Αντιπολίτευση αυτές τις δύο ηµέρες.
Δεν θέλετε να ρυθµίσετε κανένα δικαίωµα του συνέρχεσθαι και
συναθροίζεσθαι. Θέλετε λευκή επιταγή για να διαλύετε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και πορείες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτή τη λευκή επιταγή όσους νόµους και αν περάσετε, δεν θα
την πάρετε. Δεν θα την πάρετε! Βάλτε το καλά στο µυαλό σας!
Αυτός ο νόµος θα µείνει στα χαρτιά.
Επιχειρήσατε σήµερα να διαλύσετε τη διαδήλωση. Η διαδήλωση συνεχίζεται παρά την προσπάθειά σας. Σήµερα οργανώθηκε
από την Αστυνοµία του κ. Χρυσοχοΐδη επιχείρηση προβοκάτσιας
για να δικαιολογήσει την πρόβα τζενεράλε, για να δικαιολογήσει
τη διάλυση της διαδήλωσης, για να δικαιολογήσει την επιλογή να
δείξει δήθεν πυγµή απέναντι στους διαδηλωτές.
Μίλησε ο Υπουργός για δολοφονική επίθεση. Και αναρωτιέµαι,
κύριε Υπουργέ, και να απαντήσετε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα,
να πάρετε την ευθύνη. Ποιος την έκανε τη δολοφονική επίθεση,
αν υποθέσουµε ότι έγινε; Εγώ δεν έχω λόγο να σας αµφισβητήσω. Οι Βουλευτές του ΚΚΕ; Τα µέλη του ΚΚΕ; Τα µέλη του ΣΥΡΙΖΑ; Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ; Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που
χτυπήθηκε ανηλεώς στη Βουκουρεστίου; Γιατί εσείς µιλήσατε
για µολότοφ στο Σύνταγµα.
Η διάλυση του µπλοκ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουκουρεστίου για ποιον λόγο έγινε, κύριε Χρυσοχοΐδη; Θα µας απαντήσετε; Οργανώσατε επιχείρηση προβοκάτσιας και γι’ αυτό
πρέπει να παραιτηθείτε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εκτός αν η επιχείρηση αυτή οργανώθηκε από αυτονοµηµένους θύλακες της Ελληνικής Αστυνοµίας, τους οποίους τότε θα
πρέπει να έχετε το σθένος να τους καταγγείλετε ενώπιον του Σώµατος, να τους καταγγείλετε µπροστά στον ελληνικό λαό και να
επιλέξετε τη διάλυσή τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αφήστε τα αυτά που ξέρετε, δηλαδή να χρεώσετε στην προβοκάτσια που εσείς οργανώσατε την επιλογή σας να διαλύσετε
τη σηµερινή διαδήλωση.
Εικόνα από σκοτεινό µέλλον είναι η σηµερινή και µόνο ντροπή
θα έπρεπε να νιώθετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Λιβανός από τη Νέα Δηµοκρατία και ολοκληρώνουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι θα πρέπει όλοι µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα να σεβαστούµε και την κοινοβουλευτική διαδικασία των
δύο τελευταίων ηµερών αλλά κυρίως, τους ανθρώπους οι
οποίοι…
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αν-
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τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όταν σου πετάνε µολότοφ…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Τους ανθρώπους οι οποίοι διαδηλώνουν έξω.
(Διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, εσείς τους κατασεβαστήκατε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Και το πλαίσιο το οποίο εµείς ψηφίζουµε σήµερα υφίσταται και υπάρχει
ακριβώς για να µπορούν να διαδηλώνουν. Να σεβαστούµε
όµως…
(Διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Χτυπήθηκαν από µηχανάκια από
πίσω!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Τσακαλώτε, ηρεµήστε! Δεν θα σας ακολουθήσω.
(Διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Χτυπήθηκαν από µηχανάκια από
πίσω. Το ξέρετε ή µιλάτε έτσι; Ξέρετε τι έγινε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Να σεβαστούµε λοιπόν και τους ανθρώπους οι οποίοι διαδηλώνουν και
τη διαδικασία, αλλά και τα εκατοµµύρια των Ελλήνων συµπολιτών µας οι οποίοι επί χρόνια περίµεναν να έρθει αυτό το νοµικό
πλαίσιο το οποίο έρχεται σήµερα στη Βουλή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ντρέπεστε λίγο; Είναι
χτυπηµένος κόσµος έξω! Δεν ντρέπεσαι; Ο διευθυντής του χτυπήθηκε από µηχανάκι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι, αφήστε να ολοκληρώσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν θα ακολουθήσουµε τη διαδικασία την οποία επιλέγετε.
(Διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνετε και πλάκα; Γελάτε
κιόλας; Έχετε γίνει υπηρέτης της Δεξιάς και γελάτε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν σέβεστε τους ανθρώπους οι οποίοι διαδηλώνουν έξω. Σταµατήστε και
σεβαστείτε την κοινοβουλευτική διαδικασία.
(Διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µη
χρειαστεί να διακόψουµε. Σας παρακαλώ πολύ.
(Διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Σταµατήστε και σεβαστείτε την κοινοβουλευτική διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τσακαλώτε!
Πρέπει να διακόψουµε; Ας ολοκληρώσουµε. Απόψεις είναι. Αυτή
είναι η διαδικασία του Κοινοβουλίου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται στα
δηµοκρατικά καθεστώτα. Οι πλειοψηφίες αποφασίζουν. Οι νόµοι
αλλάζουν. Κάποια στιγµή µπορεί να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν. Αλλά ο οµιλητής θα τελειώσει. Παρακαλώ, ορίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Φοβάµαι µε
τη συµπεριφορά σας ότι η πρόθεσή σας αυτό το διήµερο ήταν
ακριβώς να πυροδοτήσετε την κατάσταση. Αφήστε µας να µιλήσουµε και να ακουστούµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κύριε Λιβανέ. Αφήστε τις κρίσεις τώρα κι ελάτε στην ουσία του θέµατος.
Και η διαµαρτυρία, η αντίθετη άποψη είναι µέσα στα όρια του
Κοινοβουλίου. Σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Οι κατηγορίες που εκτοξεύετε περί φασισµού επιστρέφονται.
Η Νέα Δηµοκρατία καλεί όλες τις πτέρυγες της Βουλής να µην
προκαλούν άλλη ένταση εντός του Κοινοβουλίου, διότι, αυτή είτε
σκοπίµως είτε άθελά σας, µεταφέρετε και εκτός Κοινοβουλίου.
Είναι λάθος, ιδιαίτερα των πιο έµπειρων εξ υµών να συνεχίζουν
να ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
Ποιος ωφελείται από αυτό; Εµείς δεν θεωρούµε ότι ωφελείται
ούτε η Κυβέρνηση ούτε η παράταξή µας αλλά ούτε κι εσείς και
κυρίως, δεν ωφελείται η Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία.
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Η διαδήλωση συνεχίζεται, δεν διεκόπη. Η ενηµέρωση που
έχουµε και έχει και η Κυβέρνηση, αλλά νοµίζω κι εσείς, είναι ότι
έξω από την ειρηνική πορεία του ΠΑΜΕ, έξω από την ειρηνική
πορεία των οργανώσεων που είναι έξω, εµφανίστηκε ένα τµήµα
το οποίο πέταξε δέκα-δεκαπέντε µολότοφ…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι λες τώρα; Πού τα βρήκατε αυτά;
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Λιβανέ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τι είναι αυτά που λες;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν ντρέπεστε;
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Γιατί φωνάζετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να απαντήσει ο Υπουργός! Είναι αλήθεια ότι το ΠΑΜΕ έριξε µολότοφ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Το αντίθετο
είπα, κύριε Παφίλη! Μα, δεν ακούτε τι λέω; Το αντίθετο είπα. Το
αντίθετο είπα, κύριε συνάδελφε. Ξαναλέω λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Παφίλη,
αφήστε να ολοκληρώσει ο κ. Λιβανός και αν τυχόν υπήρξε παρανόηση για κάτι που είπε, µπορεί να υπάρξει και διόρθωση. Βλέπετε πως λέει ότι είπε το αντίθετο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Το αντίθετο
ακριβώς είπα.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε τον να
ολοκληρώσει. Σας, παρακαλώ, µην κάνετε διάλογο.
Συνεχίστε, κύριε Λιβανέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Το αντίθετο
λέω. Και σ’ αυτούς αντέδρασε η Αστυνοµία, διότι τραυµατίστηκαν αστυνοµικοί.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έριξε χηµικά στο ΠΑΜΕ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Η δική µας
πρόταση προς όλους σας είναι να µη συνεχίζουµε τις διχαστικές
λογικές εντός της Αιθούσης. Σεβόµαστε τη διαδήλωση, αλλά
πρέπει να σεβαστούµε και το κράτος δικαίου, πρέπει να σεβαστούµε και την τάξη, πρέπει να σεβαστούµε και την ασφάλεια
των συµπολιτών µας.
Κρατήστε τις πολιτικές σας θέσεις, κρατάµε και εµείς τις δικές
µας. Όµως, θα πρέπει να σεβόµαστε τη δηµοκρατία µας και τη
διαδικασία εντός και εκτός της Αιθούσης. Ρίξτε τους τόνους,
σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και µη συνεχίζετε αυτή την
πυρπόληση του διαλόγου µέσα που δηµιουργεί µεγαλύτερα προβλήµατα έξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίζουµε µε
τον κατάλογο των µαρτύρων.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με συγχωρείτε,
έκανα λάθος από κεκτηµένη ταχύτητα. Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών, ήθελα να πω. Μια φορά και οι Βουλευτές έγιναν µάρτυρες!
Πριν, όµως, συνεχίσουµε µε τον κατάλογο, έχει ζητήσει τον
λόγο ο κύριος Υπουργός για ένα λεπτό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Οι οµάδες «ΔΕΛΤΑ» χτύπησαν ή
δεν χτύπησαν;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Τι έχεις πάθει και φωνασκείς συνέχεια;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε τον κύριο
Υπουργό να µιλήσει.
Κύριε Τσακαλώτο, αφήστε τον Υπουργό να µιλήσει. Αυτή η
Βουλή αυτή την περίοδο έχει καταδείξει…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω ένα ερώτηµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τσακαλώτο,
κανείς δεν βγήκε κερδισµένος µε τις φωνές! Η Βουλή αυτή έχει
δείξει ένα επίπεδο. Μην το χαλάσετε. Μην το χαλάµε. Αυτή η
Βουλή έχει ένα επίπεδο και αυτό αφορά όλες τις κατευθύνσεις.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Οι οµάδες «ΔΕΛΤΑ» χτύπησαν ή
δεν χτύπησαν;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ!
Με τις φωνές δεν αλλάζει τίποτα! Η Ολοµέλεια θα αποφασίσει,
οι Βουλευτές θα αποφασίσουν. Δεν θα επιβάλλετε απόψεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Οι οµάδες «ΔΕΛΤΑ» χτύπησαν ή
δεν χτύπησαν;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Μπορώ να µιλήσω;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να το απαντήσετε, όµως, και αυτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι! Παρακαλώ πολύ και τις δύο πλευρές, και της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, να ηρεµήσετε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να ενηµερώσω επισήµως τη
Βουλή για το τι ακριβώς συνέβη.
Έξω υπάρχει µια πολύ µεγάλη συγκέντρωση έξι, επτά χιλιάδων ανθρώπων, ίσως και παραπάνω. Λέω περίπου µε βάση τους
υπολογισµούς της Αστυνοµίας. Το µεγάλο µπλοκ, το συντεταγµένο…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Αν έχετε την καλοσύνη, ακούστε µε και µετά…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αυτό θέλουµε!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Το µεγάλο µπλοκ, λοιπόν, που είναι του ΠΑΜΕ είναι συντεταγµένο εκεί και παραµένει. Η αλήθεια που ειπώθηκε είναι ότι
η διαδήλωση, η διαµαρτυρία συνεχίζεται. Δεν έχει διαλυθεί.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Γιατί είναι αποφασισµένοι οι διαδηλωτές! Γι’ αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Μανωλάκου, σας παρακαλώ!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Με συγχωρείτε, δεν σας αφορά. Γιατί φωνάζετε; Δεν σας
αφορά αυτή η υπόθεση. Λέω ότι δεν αφορά εσάς.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Πώς δεν µας αφορά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιον αφορά; Τι λέτε ότι δεν µας
αφορά; Ποιον αφορά; Δεν αφορά τους Βουλευτές;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Δεν σας αφορά µε την έννοια ότι δεν προκαλέσατε κάποιο
πρόβληµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Αφήστε να µιλήσει ο άνθρωπος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε τον
Υπουργό να συνεχίσει. Σας παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Μα, επιτρέψτε µου, σας παρακαλώ. Λέω ότι δεν σας
αφορά µε την έννοια ότι δεν έκανε κάτι όλο αυτό το µέτωπο του
ΠΑΜΕ εναντίον της συγκέντρωσης. Δεν προκάλεσε τίποτα. Προς
Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο.
Χίλια άτοµα, λοιπόν, επιτέθηκαν εναντίον των δυνάµεων µε
στόχο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Χίλια άτοµα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ψέµατα!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Χίλια άτοµα. Μα, ακούστε µε λίγο, σας παρακαλώ! Ακούστε
λίγο!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ψέµατα!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Δεν θέλετε να ακούσετε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ας ολοκληρώσει
ο κύριος Υπουργός. Κάνει µια εκτίµηση. Οι Βουλευτές που θα µιλήσουν µπορούν να πουν µετά ότι δεν είναι σωστή αυτή η εκτίµηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Δεν θέλετε να είναι ενήµερη η Βουλή; Μετά µπορείτε να
πείτε τις απόψεις σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι ενήµερη, ακούει
τα ψέµατά σας!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ακούστε µε! Δεύτερον, χίλια άτοµα, λοιπόν, επιτέθηκαν
εναντίον των δυνάµεων…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μα, σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τζανακόπουλε, κυρία Καραµανλή, σας παρακαλώ!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Χίλια άτοµα, λοιπόν, επιτέθηκαν εναντίον των δυνάµεων,
έριξαν δεκαπέντε µολότοφ εδώ µπροστά και τους απώθησαν οι
δυνάµεις -προσέξτε, ακούστε µε λίγο-, προκειµένου να µην τραυµατιστούν άνθρωποι και να µη γίνουν ζηµιές σε περιουσίες και
να µην κινδυνέψει η σωµατική ακεραιότητα και των διαδηλωτών
και των αστυνοµικών.
Ήδη αυτή τη στιγµή, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, έχουν
γίνει εννέα συλλήψεις από αυτούς οι οποίοι επιτέθηκαν µε µολότοφ εναντίον των αστυνοµικών.
Δεύτερον, έχουν γίνει άλλες οκτώ προσαγωγές. Τρίτον, υπάρχουν τραυµατίες αστυνοµικοί. Τέταρτον, έχουν βρεθεί πέριξ του
Συντάγµατος πολλές αχρησιµοποίητες, µη χρησιµοποιηµένες
βόµβες µολότοφ. Υπήρχε σχέδιο, δηλαδή, και τη συγκέντρωση
να διαλύσουν οι συγκεκριµένοι και να τραυµατίσουν ανθρώπους
και να κάνουν ζηµιά.
Λοιπόν, εγώ ένα έχω να σας πω. Όσο υπάρχει αυτή η Κυβέρνηση, όσο υπάρχουµε εµείς στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν θα ξαναφήσουµε ποτέ ούτε άνθρωποι
να τραυµατιστούν ούτε να γίνουν ζηµιές σε περιουσίες ανθρώπων. Να το ξέρετε αυτό, είναι η βασική µας αρχή. Και όποιος
χρησιµοποιεί φονικά όπλα, είτε είναι όπλα πραγµατικά είτε µολότοφ, θα συλλαµβάνεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα λοιπόν αυτοί που διέλυσαν ή επιχείρησαν να διαλύσουν
τη συγκέντρωση απόψε είναι τα συγκεκριµένα άτοµα τα οποία
ήρθαν εδώ πέρα, εδώ µπροστά για να καταστρέψουν και τη συγκέντρωση και τους αστυνοµικούς.
Επαναλαµβάνω -και το λέω ειλικρινώς και µε πολύ σεβασµό
απευθυνόµενος στο ΚΚΕ- ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά το ΚΚΕ.
Ναι, φάγατε τα χηµικά. Το ξέρω! Όµως, δεν αφορά εσάς. Οι άνθρωποί σας εκεί κάτω είναι υποδειγµατικοί! Αυτό θέλω να σας
πω. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και εµείς…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Εµάς µας αφορά που ήµασταν εκεί;
Απαντήστε µας!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Εµείς ως ηγεσία θα φροντίζουµε πάντα στο πλαίσιο και του
νέου νόµου που φέρνουµε και βάζει εγγυήσεις, κύριε Σκανδαλίδη
-και θέλω να σας πω ότι ήταν εξαιρετική η οµιλία σας το πρωίνα έχουµε ως βασική προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία των ανθρώπων και την ασφάλεια των αστυνοµικών. Έτσι
θα συνεχίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Εµάς µας αφορά που ήµασταν εκεί;
Απαντήστε µας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ!
Με το να πει ότι δεν αφορά ένα κόµµα, δεν σηµαίνει ότι πάµε µε
την εις άτοπον απαγωγή, για να πούµε ότι αφορά άλλο. Δεν είπε
τέτοιο πράγµα ούτε είναι προσωπικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει µία πολύ σο-
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βαρή πληροφορία!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουµε να κάνουµε µία διευκρινιστική ερώτηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο ζήτησε
ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης, ο οποίος δικαιούται
από τον Κανονισµό να τον ζητήσει όταν το θελήσει και να µιλήσει.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο και µετά θα µπούµε
στον κατάλογο των οµιλητών!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ!
Δεν υπάρχει προσωπικό.
Έκανε, κυρίες και κύριοι, µια εκτίµηση ότι αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να δηµιουργήσουν πρόβληµα στη συγκέντρωση ήταν
προφανώς εξωκοινοβουλευτικά στελέχη. Έτσι το αντελήφθη.
Άρα δεν υπάρχει θέµα. Νοµίζω ότι ο Υπουργός ήταν σαφέστατος.
Κύριε Πρόεδρε, ορίστε, έχετε τον λόγο.
Κύριε Ραγκούση, δεν έχει ανάγκη ο κ. Βούτσης από υποδείξεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εγώ θα µιλήσω ήρεµα, κύριε Χρυσοχοΐδη και κύριε Οικονόµου, για να τα ακούσετε µε προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συγγνώµη που
διακόπτω, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσει ο κύριος Πρόεδρος και στη συνέχεια, θα µπούµε
στον κατάλογο των µαρτύρων.
(Χειροκροτήµατα - γέλωτες στην Αίθουσα)
Συγγνώµη. Είναι η παλιά ιδιότητα. Τι να κάνουµε;
Λοιπόν, θα µπούµε στον κατάλογο µε τη συνέχεια των οµιλητών. Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι στις 22.00’ γίνει η ψηφοφορία. Με
αυτές τις παρεµβάσεις που έγιναν είναι πιθανόν πολλοί συνάδελφοι να µην προλάβουν να µιλήσουν, γι’ αυτό ζητούµε την κατανόησή σας.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο από
αυτά που έγιναν έξω και είναι η ενηµέρωση την οποία σας έδωσαν. Υπάρχει κάτι ακόµα πιο επικίνδυνο από αυτό και είναι ότι
εσείς ασπαστήκατε αυτή την ενηµέρωση και την αναφέρατε ως
επίσηµη ενηµέρωση της Κυβέρνησης ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου, για χίλιους που έριξαν δεκαπέντε, που ήθελαν να δολοφονήσουν, που δεν διαλύθηκε η εκδήλωση, που δεν αφορά το
ΠΑΜΕ.
Είναι όλα εκτός πραγµατικότητας. Είναι όλα. Εγώ γνωρίζω σας το λέω ευθύτατα, διότι βγήκα και είδα- ότι είχε φτάσει στιγµή
που δεν υπήρχαν παρά µόνο τριάντα πάνω στο Σύνταγµα, είχε
διαλυθεί όλη η εκδήλωση και βεβαίως, ύστερα επανήλθαν οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ και ύστερα επανήλθαν και οι διαδηλωτές από
τα άλλα µπλοκ. Τη διαλύσατε πλήρως σε κλίµακα διακοσίων µέτρων.
Δεύτερον -θα το γνωρίζετε- υπήρξαν κρότου λάµψης.
Κύριε Οικονόµου, έπεσαν κρότου λάµψης πριν τις µολότοφ.
Ζητήστε όλα τα στοιχεία και πάρτε και από τα drones και από ό,τι
νοµίζετε. Υπάρχει φωτογραφία, δυστυχώς, ανθρώπου ο οποίος
ήταν στον περίβολο της Βουλής, εξ όσων µου κατατέθηκαν υπεύθυνα, θεωρώ, µέσα στη Βουλή δηλαδή, ντυµένου όχι µε αστυνοµικά κ.λπ., ο οποίος µε walkie talkie απευθείας επαφή πιθανότατα
και ενδεχόµενα µε άτοµα τα οποία έκαναν αυτές τις όποιες έκνοµες ενέργειες ανάµεσα σε αυτό το µπλοκ.
Αυτά τα οποία σήµερα αναφέρθηκαν εδώ, κύριε Χρυσοχοΐδη,
έρχονται από το βαθύ µέλλον της Μεταπολίτευσης. Το ξέρετε
πάρα πολύ καλά. Είστε πολύ έµπειροι. Ξέρετε πόσες προβοκάτσιες έχουν γίνει. Ξέρετε πόσες µεγάλες διαδηλώσεις έχουν διαλυθεί µε το πρόσχηµα ή µε την πραγµατική αιτία ότι έγιναν
µεµονωµένα επεισόδια.
Πρέπει να ξέρετε, επίσης, ότι υπάρχει καταγγελία -δεν έχουµε
µόνο επώνυµες καταγγελίες από το µπλοκ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ- επωνύµων στελεχών που τους χτύπησαν αρκετά µακριά.
Υπάρχει και καταγγελία ότι χτύπησαν µε µηχανές «ΔΕΛΤΑ», δη-
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λαδή της Οµάδας που επανασυστήσατε για να επανέλθει ο
νόµος και η τάξη, κύριε Χρυσοχοΐδη, στη χώρα. Χτύπησαν από
πίσω επώνυµους διαδηλωτές, στελέχη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μη χρεώνεστε, στο όνοµα του να µην παραιτηθείτε σήµερα ή
να περάσετε το νοµοσχέδιό σας, µια τέτοια στιγµή ενώπιον του
ελληνικού Κοινοβουλίου µε µια απολύτως λάθος ενηµέρωση, που
αντιστρέφει τα γεγονότα, που προσπαθεί να «χαϊδέψει», που δεν
έχει καµµία ανάγκη, µια από τις πολιτικές δυνάµεις του Κοινοβουλίου. Διότι αυτό κάνατε και αυτό έκανε και ο κ. Λιβανός και
επιτρέψτε µου να σας πω ότι είµαστε πιο έµπειροι και από τους
δύο. Δείξατε προς τον ΣΥΡΙΖΑ και δείξατε και προς άλλες δυνάµεις. Ενώ είχατε προφανώς στην ίδια µοίρα της επίθεσης και τις
δυνάµεις του ΠΑΜΕ, θέλατε για πολιτικούς τακτικούς λόγους να
δείξετε ποιοι είναι οι ηθικοί υπεύθυνοι και ποιοι είναι οι συνοδοιπόροι και ποιοι δηµιουργούν τους µπαχαλάκηδες κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Επιτρέψτε µου -το λέω ήρεµα- να σας
πω: Συνέλθετε. Αν δεν παραιτηθείτε, τουλάχιστον συνέλθετε. Το
πολιτικό µέγεθος του να βρίσκεστε καθηµερινά ενώπιον καταγγελιών για κτυπήµατα που γίνονται σε χώρους κλειστούς, ανοικτούς αναιτίως δεν σας τιµά, δεν βοηθάει ούτε την παράταξη του
νόµου και της τάξης για να εµπεδώσει ένα τέτοιο κλίµα µέσα σε
µια κοινωνία φόβου και αβεβαιότητας λόγω του κορωνοϊού.
Αναλογιστείτε λίγο πολιτικά και όχι µόνο επιχειρησιακά ούτε
τακτικίστικα- δεν τολµώ να πω να αναλογιστείτε και δηµοκρατικάγια να αποτρέψετε αυτές τις εξελίξεις. Δυστυχώς, είναι πολιτικό
ανέκδοτο το ότι λειτουργήσατε σήµερα υπέρ της διαφύλαξης
των διαδηλωτών. Λυπάµαι πολύ και σας καλώ και πάλι να παραιτηθείτε, εάν σας υπερβαίνουν τα γεγονότα.
Έχει συµβεί πολλές φορές, κύριε Χρυσοχοΐδη -ο κ. Οικονόµου
το ξέρει καλύτερα- να υπερβούν τα γεγονότα πολιτικούς προϊστάµενους, γεγονότα που έχουν συµβεί στον δρόµο. Τα ξέρουµε
πολύ καλά. Δεν έχουµε χρόνο να σας τα απαριθµήσουµε.
Αν σας υπερβαίνουν τα γεγονότα, ζητήστε τις ευθύνες από αυτούς που υπερέβησαν τις εντολές σας, αλλιώς να παραιτηθείτε.
Μην παίρνετε την ευθύνη αυτής της ενηµέρωσης. Είναι λάθος
ενηµέρωση. Είναι η ενηµέρωση η οποία δηµιουργεί τοξικό κλίµα
και είναι ενηµέρωση που κοιτάζει στο µέλλον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κύριος Υπουργός για ένα λεπτό θέλει να κάνει κάποιες διευκρινίσεις πάνω στο
θέµα που δηµιουργήθηκε.
Παρακαλώ µόνον να είστε σύντοµος, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή αναφερθήκατε σε πρώτο πρόσωπο, κύριε Βούτση,
κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι αυτά όλα τα οποία λέτε δείχνουν ότι εσείς κάνατε µια έρευνα όλη αυτή την ώρα και καταλήξατε σε κάποια συµπεράσµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ήµασταν εκεί, δεν κάναµε έρευνα.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Είναι επιεικώς επιπόλαιο αυτό που κάνετε, προκειµένου
απόψε εδώ, στην πολιτική µάχη που δίνεται για µια υπόθεση που
αφορά τη δηµοκρατία µας και την άσκηση των δικαιωµάτων να
κερδίσετε εντυπώσεις.
Λοιπόν, σας τα γυρνώ όλα πίσω. Και σας τα γυρνώ όλα πίσω
ξέρετε γιατί;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας τα γυρνώ όλα πίσω -προσέξτε, κύριε Βούτση- γιατί αυτά
που κάνετε είναι απαράδεκτα και δεν είναι αρκούντως υπεύθυνα,
επιτρέψτε µου να σας πω.
Εγώ πήρα επιβεβαίωση από την αρµόδια Αρχή, που λέγεται
Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Αθηνών, πήρα από τον εισαγγελέα
και έχω την υποχρέωση εδώ, στο Κοινοβούλιο να κάνω επίσηµη
ενηµέρωση και σας έκανα επίσηµη ενηµέρωση και σας λέω ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έχουµε έξι τραυµατίες αστυνοµικούς και δεκάδες µολότοφ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτά εσείς µου κάνετε εκτιµήσεις.
Όχι, δεν θα περάσουν αυτά εδώ απόψε. Θα τελειώσουµε το νοµοσχέδιο απόψε, έτσι δηµοκρατικά…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Για ένα πράγµα σάς διαβεβαιώνω, ότι δεν θα αφήσουµε
ποτέ ανθρώπινη ζωή και ιδιωτική περιουσία να θιγεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται ο κ. Ζουράρις να λάβει τον λόγο.
Επαναλαµβάνω ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. Μερικοί
συνάδελφοι, αν µπορούν, να παραιτηθούν, ούτως ώστε να τελειώσουµε στις 22.00’, όπως έχει προγραµµατιστεί, γιατί έχουν προγραµµατίσει και τα ταξίδια τους πολλοί συνάδελφοι.
Μετά τον κ. Ζουράρι ακολουθεί η κ. Παπαδηµητρίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα σέβη µου.
Πριν από είκοσι ακριβώς έτη είχαµε επαφή µε τον τότε
Υπουργό Χρυσοχοΐδη, ο οποίος µόλις είχε αναλάβει, νοµίζω, το
αντίστοιχο Υπουργείο και τον παρακάλεσα για κάποιον τούρκο
φυγόδικο ιατρό, για τον οποίο, δυστυχώς, παραµονές Χριστουγέννων, πριν από είκοσι χρόνια, υπήρχε απειλή εκδόσεως προς
την Τουρκία.
Τότε υπήρχε ακόµη η θανατική καταδίκη στην Τουρκία. Συνάντησα τον Υπουργό -υποθέτω ότι το θυµάται- και µου είπε:
«Κώστα, είναι παραµονή Χριστουγέννων. Δεν θα εκδοθεί τώρα.
Θα σου τηλεφωνήσω, όµως, µετά από την τρίτη ή την τέταρτη
ηµέρα του νέου χρόνου για να σου πω τι έγινε. Την τρίτη ηµέρα
του νέου χρόνου µε πήρε ο ίδιος ο Υπουργός και µου είπε: «Εντάξει, δεν θα εκδοθεί ο τούρκος γιατρός.». Θέλω µετά από είκοσι
έτη να εκφράσω προς τον σηµερινό Υπουργό για τον τότε
Υπουργό την ευγνώµονα αναγνώρισή µου για την υποδειγµατική
του τότε στάση.
Τώρα βέβαια, ξαφνικά, υπάρχει ο νυν Χρυσοχοΐδης, ο οποίος
προσπαθεί να περάσει αυτόν τον νόµο. Ξέρετε, Υπουργέ µου,
τώρα, επειδή εγώ γνώρισα και πολύ καλά την ΕΡΕ τότε, και λιγότερο καλά εσάς τώρα, καµµία σχέση δεν έχει η Νέα Δηµοκρατία τώρα µε την τότε ΕΡΕ. Έχετε βελτιωθεί πολύ. Είστε πολύ
καλύτεροι από τους βασιλόφρονες εκείνους της ΕΡΕ κ.λπ..
Βεβαίως εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι το εξής. Αυτό
το σχέδιο νόµου το οποίο θα ψηφίσετε σήµερα, όπως θα το προτείνει και ο σηµερινός Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός, είναι χειρότερο
από εσάς. Είστε πολύ καλύτεροι από το νοµοσχέδιο το οποίο θα
ψηφίσετε σήµερα. Θα σας πω, λοιπόν, για ποιο λόγο γίνεται
αυτό. Και ο Πλάτων στην «Πολιτεία» και ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος και ο Λένιν -επαναλαµβάνω ο Λένιν, ο Ιωάννης Χρυσόστοµος
και ο Πλάτων, ο οποίος αρχίζει από το 429α στην «Πολιτεία»λένε για ποιον λόγο γίνεται. Είναι αυτό που λέει -χρησιµοποιούν
µάλιστα και την ίδια έκφραση και οι τρεις και ο Λένιν και ο Ιωάννης Χρυσόστοµος και ο Πλάτων- για ποιον λόγο γίνεται τώρα
αυτό το πράγµα, το «ζόµπι» αυτό το οποίο θα ψηφίσετε. Είναι η
φοβερή δύναµη της συνήθειας. Είναι αυτό το οποίο λέει ότι τώρα
έρχεται διότι είναι ο πρότερός σας βίος.
Τι είναι ο «πρότερός σας βίος» σε αυτό το σηµείο, της παλιάς
ΕΡΕ; Το νοµοσχέδιο αυτό -επειδή εγώ το ξέρω απέξω διότι ξέρω
το παλιό- είναι η ελληνική βασιλική χωροφυλακή. Αυτό είναι. Είναι
της πλάκας! Βαριέµαι να ασχοληθώ µε αυτά! Είναι ελληνική βασιλική χωροφυλακή, όπως την έζησα εγώ που µας κυνηγούσαν
και που ένα εκατοµµύριο Έλληνες µας έδερναν κάθε δεύτερη
και τρίτη ηµέρα. Εµένα µε έδερναν λιγότερο γιατί έτρεχα γρήγορα και γιατί το όνοµα του πατέρα µου ήταν διάσηµο τότε, είχαν
δείρει αυτόν και όχι εµένα.
Τι σηµαίνει ελληνική βασιλική χωροφυλακή. Είναι ότι η αδράνεια
των θεσµών µένει, όπως λένε και οι τρεις αυτοί κλασικοί, περισσότερο από την εξέλιξη των ανθρώπων. Αυτό το «ζόµπι»-νοµοσχέδιο της ελληνικής βασιλικής χωροφυλακής που θα ψηφίσετε
σήµερα δεν σας ταιριάζει.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως κλείνω λέγοντας το εξής. Βέβαια να προστατεύσετε
τις περιουσίες και όλα αυτά τα πολύ σωστά που είπατε. Αλλά δεν
σας πέρασε από το µυαλό τι θα µπορούσατε να κάνετε; Θα µπορούσατε να τους µετράτε. Θα µπορούσε το «υπουργείο της βασιλικής χωροφυλακής» και το Υπουργείο Οικονοµικών να λέει ότι
για δεκαπέντε ηµέρες ζηµιώθηκαν τρεις, τέσσερις δρόµοι στην
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά και άρα να αφαιρείται
από την εφορία αντιστοίχως δεκαπέντε ηµέρες από τους φορολογούµενους αυτούς και αντιστοίχως θα κάνατε και µε τα δηµοτικά τέλη. Τόσο απλό είναι. Σιγά τώρα! Για όλο αυτό το πρόβληµα
πάτε να προστατεύσετε µε την ελληνική βασιλική χωροφυλακή
σας! Τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
η κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσουµε
αυτή τη φωτογραφία στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, κύριε
Ραγκούση.
Η κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου έχει τώρα τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τις απαντήσεις για τα γεγονότα τις έδωσε µε ακρίβεια ο κύριος
Υπουργός. Αυτό που έχω να πω εγώ ως µέλος του Κοινοβουλίου
είναι ότι είναι ιδιαίτερα λυπηρό να ακούγονται από συναδέλφους
µου, από µέλη του Κοινοβουλίου, οι λέξεις «φασίζουσα έµπνευση», «χουντικής προέλευσης», «νεοφασιστικές συµπεριφορές» και να απευθύνονται σε εκλεγµένα µέλη του ελληνικού
Κοινοβουλίου.
Δεν αρµόζουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, τέτοιες λέξεις και τέτοιοι χαρακτηρισµοί σε
αυτόν τον ιερό χώρο. Δεν αρµόζουν στην Ελλάδα του 2020.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι πολύ δυσάρεστο ότι κάποιες εικόνες έχουν γίνει πλέον καθηµερινότητα στη χώρα µας και οι οποίες σε καµµία περίπτωση
δεν µπορούµε να πούµε ότι αποτελούν κανονικότητα. Αναφέροµαι στις γνωστές σε όλους µας εικόνες, κυρίως από το κέντρο
της ελληνικής πρωτεύουσας, ένα κέντρο διαρκώς να παραλύει,
καταστήµατα να κατεβάζουν ρολά και εργαζόµενοι και πολίτες
κάθε ηλικίας, επισκέπτες, τουρίστες να ταλαιπωρούνται σχεδόν
καθηµερινά.
Κανείς δεν µπορεί να ξεχάσει ακόµα την εικόνα της Αθήνας να
φλέγεται, την καταστροφή εκατοντάδων επιχειρήσεων και ιδιοκτησιών, την καταστροφή δηµόσιων κτιρίων. Κανείς δεν µπορεί
και δεν πρέπει να ξεχάσει τα γεγονότα στη Marfin, τα οποία επανήλθαν έντονα στη µνήµη µας µετά την πρόσφατη βεβήλωση του
µνηµείου. Είναι εικόνες που προκάλεσαν πόνο, που αποτελούν
µαύρη κηλίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας µας. Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι αυτή η άναρχη κατάσταση δεν µπορεί πλέον
να συνεχιστεί.
Η Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο πράττει το αυτονόητο,
αυτό που ισχύει εδώ και δεκαετίες σε όλες τις πολιτισµένες
χώρες, υλοποιεί µια κεντρική της δέσµευση προς τον ελληνικό
λαό, που δεν είναι άλλη από το να βάλει τάξη και να ρυθµίσει επιτέλους το καθεστώς των δηµόσιων συναθροίσεων. Πρόκειται για
µια εµβληµατική µεταρρύθµιση που δεν έχει απλά την αποδοχή,
αλλά αποτελεί πλέον απαίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας
της ελληνικής κοινωνίας. Επιπλέον θωρακίζει το δικαίωµα των
πολιτών να διαµαρτύρονται, να διαδηλώνουν, να εκφράζουν τις
απόψεις τους, ακολουθώντας, όµως, συγκεκριµένους κανόνες
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και κυρίως µε σεβασµό στα δικαιώµατα των υπολοίπων, το δικαίωµα στη ζωή, στην ιδιοκτησία, στην ελεύθερη µετακίνηση, τη
δηµόσια ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.
Για τον λόγο αυτό αναφέρονται περιοριστικά και οι λόγοι απαγόρευσης ή διάλυσης για να µην υπάρχει κανένα περιθώριο παρερµηνείας, ενώ απαιτείται προς τούτο και ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση. Και όχι µόνο αυτό. Με τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
κατέθεσε ο κύριος Υπουργός για τη µεν απαγόρευση απαιτείται
η σύµφωνη γνώµη του προέδρου πρωτοδικών, για τη δε διάλυση
η παρουσία και η σύµφωνη γνώµη -συνεπώς και δεσµευτική
γνώµη- του εισαγγελέα πρωτοδικών.
Οι δε αβάσιµες κραυγές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και οι
λαϊκισµοί περί φασίζουσας έµπνευσης και δήθεν απαγόρευσης
των διαδηλώσεων, µόνο θλίψη µπορούν να προκαλέσουν. Σε κανένα σηµείο του νοµοσχεδίου δεν απαγορεύεται το δικαίωµα κάθε
πολίτη να διαδηλώνει. Πουθενά και από κανένα άρθρο του δεν
προκύπτει ότι απαιτείται οποιαδήποτε είδους άδεια. Συνεπώς, σε
καµµία περίπτωση δεν ευσταθεί το επιχείρηµα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης ότι πλήττεται ο πυρήνας του συνταγµατικού δικαιώµατος.
Η θέσπιση θεµιτών περιορισµών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όπως εν προκειµένω, είναι απολύτως ανεκτή µε τη συνταγµατική τάξη, καθώς γίνεται στάθµιση
µε άλλα συνταγµατικά δικαιώµατα και λαµβάνεται πολύ ορθά
υπόψη ως αφετηρία η θεµελιώδης παραδοχή της τυπικής νοµικής ισοδυναµίας όλων των συνταγµατικών διατάξεων.
Θα µου επιτρέψετε να πω ακόµη και για τη διάταξη που έγινε
πολύς λόγος, για την αντικειµενική ευθύνη του οργανωτή. Δεν
προκύπτει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντικειµενική αστική
ευθύνη του οργανωτή, καθώς η ύπαρξη ή µη της ευθύνης του
οργανωτή θα κριθεί στη συνέχεια από αρµόδιο δικαστήριο.
Οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου δεν θίγουν το δικαίωµα του συνέρχεσθαι. Αντιθέτως, το οριοθετούν και το προστατεύουν. Το
προστατεύουν απ’ όσους το καπηλεύονται εδώ και χρόνια και
επιδιώκουν την αναστάτωση, αδιαφορώντας για τα δικαιώµατα
της πλειοψηφίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν µπορείτε πλέον να πείσετε σ’ αυτούς τους δύσκολους
καιρούς για το προοδευτικό σας πρόσωπο και ότι υπηρετείτε
τόσο τον λογισµό όσο και το όνειρο. Πρέπει πλέον να αντιληφθείτε ότι οι Έλληνες και κυρίως η νέα γενιά των Ελλήνων έχουν
γυρίσει σελίδα, ότι είναι η ώρα της εθνικής συνεννόησης και ότι
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εδώ για να ενώσει
τους Έλληνες και δεν διστάζει να αποδεχθεί προτάσεις, όταν
αυτές δεν τίθενται για στείρα αντιπαράθεση. Αυτό είναι γόνιµος
κοινοβουλευτικός διάλογος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε την πολυτέλεια να
χάσουµε ούτε µία ηµέρα. Το νοµοσχέδιο για τις διαδηλώσεις θα
ψηφιστεί σήµερα µε ευρεία -ελπίζω- κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, αλλά και θα εφαρµοστεί άµεσα, γιατί αυτό αποτελεί απαίτηση των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό είναι δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής
και των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη: «Δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 14, καθώς και επί του
άρθρου 19 του σχεδίου νόµου από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν θα αναγνώσω
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση Βουλευτών, για να
διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της, γιατί είναι όλοι εδώ, έχουν εκφωνηθεί,
είναι παρόντες και θεωρείται ότι υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός.
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Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 14, καθώς και
επί των άρθρων 19 και 22 του σχεδίου νόµου από Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής, της οποίας
το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν θα αναγνώσω
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση Βουλευτών, για να
διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της, γιατί είναι όλοι εδώ, έχουν εκφωνηθεί,
είναι παρόντες και θεωρείται ότι υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός.
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Τέλος, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 14, καθώς και
επί του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν θα αναγνώσω
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση Βουλευτών, για να
διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της, γιατί είναι όλοι εδώ, έχουν εκφωνηθεί,
είναι παρόντες και θεωρείται ότι υπάρχει ο απαραίτητος αριθµός.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Δέχεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συµπτύξουµε τις
δυο ψηφοφορίες σε µία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συµφωνεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των
άρθρων 1 έως 14, 19 και 22 του σχεδίου νόµου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει κάποιο
λάθος. Το Κίνηµα Αλλαγής έχει ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία
για το άρθρο 21.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα το διορθώσουµε, εάν είναι γραµµένο λάθος.
Το Κίνηµα Αλλαγής έχει βάλει ονοµαστική επί της αρχής και
επί των άρθρων 1 έως 14, καθώς και επί των άρθρων 19 και 21.
Το διορθώνουµε. Γίνονται αυτά. Έγινε ένα µικρό λάθος, τυπικό,
από το Κίνηµα Αλλαγής, διότι έχει καταργηθεί ένα άρθρο. Συνεπώς διορθώνω και πάλι, έπειτα από τις παρεµβάσεις που έκαναν,
ότι είναι το άρθρο 22 στο Κίνηµα Αλλαγής και όχι το άρθρο 21.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου και δεκαέξι άρθρα. Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα άρθρα προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε
και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλίσετε την οθόνη αφής, scroll
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down. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά
ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε ψηφίσει και τα δεκαεπτά πεδία που περιλαµβάνει η ψηφοφορία. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη
της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο
Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Υπενθυµίζω στους εισηγητές και ειδικούς αγορητές του σχεδίου νόµου να παραµείνουν στην Αίθουσα µετά το πέρας της διαδικασίας, προκειµένου να ψηφίσουν τα υπόλοιπα άρθρα του
νοµοσχεδίου.
Όπως έχετε ενηµερωθεί από τις Κοινοβουλευτικές σας Οµάδες, η προσέλευσή σας θα γίνεται ανά εκατό Βουλευτές και ανά
δεκαπέντε λεπτά προς αποφυγή συνωστισµού στην Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η ψηφοφορία.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει έλθει στο Προεδρείο επιστολή του συναδέλφου και Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαµάνη, ο οποίος µας γνωρίζει ότι απουσιάζει από την
ψηφοφορία και ότι, αν ήταν παρών, θα ψήφιζε «ναι».
Επίσης, έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ.κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου, Ανδρέα Μιχαηλίδη, Άννας
Βαγενά, Σπυρίδωνα Λάππα και Γεωργίου Βαρεµένου, οι οποίοι
µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν
ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «όχι».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην ηλεκτρονική καταµέτρηση των
ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 187 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 101 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 187 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 101 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 177 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 111 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 3 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 176 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 102 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, κατά
πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 4 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 120 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 177 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 101 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 6 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 186 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 102 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 7 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 287 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 168 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 119 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, κατά
πλειοψηφία.
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Επί του άρθρου 8 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 176 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 102 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 10 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 168 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 120 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 11 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 187 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 101 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 12 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 176 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 112 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 13 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 131 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, κατά
πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 14 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 19 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 131 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 22 του νοµοσχεδίου:
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 277 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 1 Βουλευτής.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16199

16200

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16201

16202

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16203

16204

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16205

16206

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16207

16208

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16209

16210

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16211

16212

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16213

16214

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16215

16216

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16217

16218

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16219

16220

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16221

16222

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16223

16224

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16225

16226

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16227

16228

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16229

16230

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16231

16232

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16233

16234

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16235

16236

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16237

16238

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16239

16240

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16241

16242

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16243

16244

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16245

16246

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16247

16248

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16249

16250

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16251

16252

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16253

16254

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16255

16256

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16257

16258

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16259

16260

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16261

16262

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16263

16264

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16265

16266

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16267

16268

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16269

16270

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16271

16272

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16273

16274

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16275

16276

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16277

16278

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16279

16280

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16281

16282

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16283

16284

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16285

16286

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16287

16288

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16289

16290

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16291

16292

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16293

16294

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16295

16296

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16297

16298

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16299

16300

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16301

16302

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16303

16304

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16305

16306

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16307

16308

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16309

16310

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16311

16312

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16313

16314

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16315

16316

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16317

16318

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16319

Δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις
Άρθρο
Επί της Αρχής
Άρθρο 1 ως έχει
Άρθρο 2 ως έχει
Άρθρο 3 όπως τροπ.
Άρθρο 4 ως έχει
Άρθρο 5 ως έχει
Άρθρο 6 ως έχει 1
Άρθρο 7 όπως τροπ.
Άρθρο 8 ως έχει
Άρθρο 9 ως έχει
Άρθρο 10 ως έχει
Άρθρο 11 ως έχει
Άρθρο 12 ως έχει
Άρθρο 13 όπως τροπ.
Άρθρο 14 ως έχει
Άρθρο 19 ως έχει
Άρθρο 22 ως έχει

ΝΑΙ
187
187
177
176
158
177
86
168
176
157
168
187
176
157
157
157
277

ΟΧΙ
101
101
111
102
120
101
102
119
102
121
120
101
112
131
121
131
1

ΠΡΝ
0
0
0
10
10
10
0
0
10
10
0
0
0
0
10
0
10

ΣΥΝ
288
288
288
288
288
288
288
287
288
288
288
288
288
288
288
288
288

16320

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προχωρούµε
στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων του νοµοσχεδίου. Η ψηφοφορία θα γίνει και πάλι ηλεκτρονικά από τους εισηγητές και τους
ειδικούς αγορητές.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει έξι άρθρα,
το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εφόσον έχετε
ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΖ’ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 20 όπως τροπ. ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Δηµόσιες
υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:

«Δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισµοί
Άρθρο 3 Υποχρέωση γνωστοποίησης
Άρθρο 4 Υποχρεώσεις οργανωτή
Άρθρο 5 Αστυνοµικός - Λιµενικός Διαµεσολαβητής
Άρθρο 6 Υποχρεώσεις της αστυνοµικής και λιµενικής αρχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ- ΔΙΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
Άρθρο 7 Απαγόρευση
Άρθρο 8 Περιορισµοί
Άρθρο 9 Διάλυση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 10 Αρµοδιότητα αστυνοµικής και λιµενικής αρχής
Άρθρο 11 Ενηµέρωση εισαγγελικής Αρχής
Άρθρο 12 Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 13 Ποινικές και αστικές κυρώσεις
Άρθρο 14 Εξουσιοδότηση
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Άρθρο 15 Αρµοδιότητες Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης
Άρθρο 16 Ίδρυµα Μέριµνας και Αριστείας της Ελληνικής Αστυνοµίας
Άρθρο 17 Ρυθµίσεις θεµάτων πάγιας εισφοράς
Άρθρο 18 Ρυθµίσεις θεµάτων Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας
Άρθρο 19 Σύσταση Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 20 Απόσπαση εκπαιδευτικών συζύγων υπηρετούντων
στα Σώµατα Ασφαλείας
Άρθρο 21 Ρυθµίσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισµένου Χρόνου
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22 Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ
Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η διασφάλιση της άσκησης
του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι δηµοσίως σε υπαίθριο χώρο,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Συντάγµατος και το άρθρο 11 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),
κατά τρόπον ώστε να µην εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η δηµόσια
ασφάλεια και να µην διαταράσσεται υπέρµετρα η κοινωνικοοικονοµική ζωή ορισµένης περιοχής.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου
νοούνται ως εξής:
1. «Δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση» είναι η σταθερή ή κινούµενη
συνάθροιση προσώπων, προσωρινής διάρκειας, που πραγµατοποιείται µετά από προηγούµενη συνεννόηση ή πρόσκληση σε
ανοικτό, µη περιτοιχισµένο χώρο, για τον ίδιο σκοπό, ιδίως για από
κοινού διαµαρτυρία, προβολή απόψεων, διατύπωση αιτηµάτων
οποιουδήποτε χαρακτήρα ή λήψη σχετικών αποφάσεων.
2. «Σταθερή συνάθροιση» είναι η δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση,
της οποίας η έναρξη, η διάρκεια και η λήξη πραγµατοποιούνται
στον ίδιο, ανοιχτό, µη περιτοιχισµένο χώρο.
3. «Κινούµενη συνάθροιση» ή «πορεία» είναι η πεζή ή εποχούµενη δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση, η οποία πραγµατοποιείται µε
µετακίνηση των συµµετεχόντων ή µέρους των συµµετεχόντων σε
συγκεκριµένη οδική διαδροµή.
4. «Αυθόρµητη δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση» είναι η δηµόσια
υπαίθρια συνάθροιση, που πραγµατοποιείται χωρίς προηγούµενη
συνεννόηση ή πρόσκληση, µε αφορµή την επέλευση συγκεκριµένου αιφνίδιου γεγονότος, κοινωνικής σηµασίας.
5. «Έκτακτη δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση» είναι η συνάθροιση
της παρ. 1, όταν πραγµατοποιείται ένεκα απρόβλεπτου, τρέχοντος
ή επικείµενου γεγονότος, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη
η τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 3.
6. «Διατάραξη» είναι η εξαιτίας της συνάθροισης σοβαρή παρεµπόδιση της κίνησης των πολιτών και γενικά η διασάλευση της
οµαλής κοινωνικής και οικονοµικής ζωής µιας περιοχής.
7. «Διάλυση» είναι η διακοπή της διεξαγωγής δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης και η εκούσια ή µη αποµάκρυνση των συναθροισθέντων, κατόπιν προφορικής ή γραπτής διαταγής της
παριστάµενης αστυνοµικής αρχής προς τους συµµετέχοντες στη
συνάθροιση να αποµακρυνθούν.
8. «Οργανωτής» είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που απευθύνει
πρόσκληση προς το ευρύ κοινό για συµµετοχή σε δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση ή ο οριζόµενος ως οργανωτής στο πλαίσιο της
υποχρέωσης γνωστοποίησης του άρθρου 3.
9. «Αστυνοµικός ή Λιµενικός Διαµεσολαβητής» είναι ο αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ή στέλεχος του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντίστοιχα, ο οποίος ορίζεται από
την αρµόδια αστυνοµική ή λιµενική αρχή ως σύνδεσµος µε τον οργανωτή, ώστε µέσω της άµεσης µεταξύ τους επικοινωνίας, συνεργασίας και συντονισµού να διασφαλισθεί η οµαλή και σύννοµη
διεξαγωγή της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης.
10. «Περιορισµοί» είναι οι υποχρεώσεις που τίθενται προς τους
συµµετέχοντες ή και τους προτιθέµενους να συµµετάσχουν στη
συνάθροιση, µέσω σχετικών, προφορικών ή γραπτών, υποδείξεων
της αστυνοµικής ή λιµενικής αρχής να ασκήσουν το δικαίωµά τους
σύµφωνα µε τις συστάσεις της. Περιορισµοί, είναι ιδίως η κατάληψη µέρους µόνον του οδοστρώµατος ή άλλου δηµόσιου ανοικτού µη περιτοιχισµένου χώρου, η µερική διαφοροποίηση της
διαδροµής κινούµενης συνάθροισης, η αποβολή και αποµάκρυνση
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από τον χώρο της συνάθροισης ατόµων τα οποία φέρουν αντικείµενα και εκδηλώνουν συµπεριφορές που θέτουν σε διακινδύνευση
την ανθρώπινη ζωή ή τη σωµατική ακεραιότητα ή τα περιουσιακά
δικαιώµατα των πολιτών ή τη δηµόσια περιουσία ή εµποδίζουν την
ακώλυτη άσκηση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι των συναθροισθέντων και την οµαλή εξέλιξη της συνάθροισης, καθώς και
η µη παρακώλυση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς κοινής ωφέλειας και νοσηλευτικά
ιδρύµατα.
Άρθρο 3
Υποχρέωση γνωστοποίησης
1. Ο οργανωτής οφείλει να γνωστοποιήσει στην κατά τόπον αρµόδια αστυνοµική ή λιµενική αρχή, την πρόθεσή του να καλέσει
το ευρύ κοινό ή ορισµένες κατηγορίες προσώπων ή αριθµό συγκεκριµένων ατόµων να συµµετάσχουν σε δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση, σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο.
2. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πλατφόρµας της Ελληνικής Αστυνοµίας και υποβάλλεται εγκαίρως πριν από την πραγµατοποίηση της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει οπωσδήποτε
τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανωτή, τον
ακριβή τόπο, τον χρόνο έναρξης και τον εκτιµώµενο χρόνο λήξης,
τον σκοπό, καθώς και το προτεινόµενο δροµολόγιο της συνάθροισης. Δεν οφείλεται γνωστοποίηση για τις δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις που πραγµατοποιούνται για τον εορτασµό της
Πρωτοµαγιάς και της επετείου της 17ης Νοεµβρίου.
3. Αυθόρµητη ή έκτακτη δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση που δεν
έχει γνωστοποιηθεί κατά τα οριζόµενα στις παρ. 1 και 2 επιτρέπεται, εφόσον δεν διαφαίνονται κίνδυνοι διασάλευσης της δηµόσιας
ασφάλειας ή σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονοµικής
ζωής. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια αστυνοµική ή λιµενική αρχή
καλεί τους συµµετέχοντες να ορίσουν οργανωτή, εφόσον οι υφιστάµενες συνθήκες το επιτρέπουν, ενώ δύναται να επιβάλει περιορισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 8. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης µε αυτούς, καθώς και µε την υποχρέωση ορισµού
οργανωτή, η αστυνοµική ή λιµενική αρχή δύναται να προβεί στη
διάλυση της ανωτέρω συνάθροισης ενηµερώνοντας αµελλητί τον
αρµόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ειδική ιστοσελίδα, µέσω της οποίας παρέχεται ενηµέρωση
στους πολίτες για τις προγραµµατισµένες ή τρέχουσες συναθροίσεις και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και τις σχετιζόµενες µε αυτές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. Με όµοια απόφαση προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ιστοσελίδας και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις οργανωτή
Ο οργανωτής της συνάθροισης υποχρεούται να µεριµνά για την
οµαλή διεξαγωγή της λαµβάνοντας κάθε αναγκαίο και πρόσφορο
µέτρο. Ιδίως, ο οργανωτής της συνάθροισης:
α) συνεργάζεται άµεσα µε την αρµόδια αστυνοµική ή λιµενική
αρχή και ιδίως µε τον Αστυνοµικό ή Λιµενικό Διαµεσολαβητή και
συµµορφώνεται στις υποδείξεις τους παρέχοντας τη συνδροµή
του στην προσπάθεια για την τήρηση της τάξης και την οµαλή
πραγµατοποίηση της συνάθροισης,
β) ενηµερώνει τους µετέχοντες στη συνάθροιση για την υποχρέωσή τους να µην φέρουν αντικείµενα πρόσφορα για την
άσκηση βίας και ζητά την παρέµβαση της αρµόδιας αστυνοµικής
ή λιµενικής αρχής για την αποµάκρυνση ατόµων που φέρουν τέτοια αντικείµενα,
γ) ορίζει επαρκή αριθµό ατόµων, τα οποία παρέχουν συνδροµή
στην περιφρούρηση της συνάθροισης.
Άρθρο 5
Αστυνοµικός - Λιµενικός Διαµεσολαβητής
1. Κατά τη διεξαγωγή των δηµόσιων υπαίθριων συναθροίσεων
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ορίζεται αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Λιµενικού
Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ως «Αστυνοµικός Διαµεσολαβητής» ή «Λιµενικός Διαµεσολαβητής» κατά περίπτωση, ο οποίος
αποτελεί τον σύνδεσµο της αρµόδιας αστυνοµικής ή λιµενικής
αρχής µε τον οργανωτή, ώστε να διασφαλισθεί η οµαλή και σύµφωνη µε τον νόµο διεξαγωγή της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης.
2. Ο Αστυνοµικός ή Λιµενικός Διαµεσολαβητής µεριµνά:
α) για τη δηµιουργία άµεσης επαφής µεταξύ του επικεφαλής
της δύναµης της αστυνοµικής ή λιµενικής αρχής, η οποία παρίσταται κατά τη διεξαγωγή της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης
και του οργανωτή και
β) για την άµεση και διαρκή συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ
της αστυνοµικής ή λιµενικής αρχής και του οργανωτή.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις της αστυνοµικής και λιµενικής αρχής
Η κατά τόπον αρµόδια αστυνοµική ή λιµενική αρχή οφείλει να
διασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι σε δηµόσιο υπαίθριο χώρο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
1. Προς τον σκοπό αυτόν και σε συνεργασία µε τον οργανωτή,
λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
Άρθρο 7
Απαγόρευση
1. Επικείµενη δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση µπορεί να απαγορευθεί αν:
α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια,
λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκληµάτων,
ιδίως, κατά της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας ή
β) απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονοµικής
ζωής σε ορισµένη περιοχή ή
γ) πρόκειται για δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση ο σκοπός της
οποίας αντιτίθεται προς τον σκοπό ήδη προγραµµατισµένης γνωστοποιηθείσας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 και µη απαγορευθείσας συνάθροισης που πραγµατοποιείται ή βρίσκεται σε
εξέλιξη στην ίδια περιοχή ή εγγύς της ίδιας περιοχής και κατά
το αυτό χρονικό διάστηµα.
2. Στις περ. β) και γ) της παρ. 1 η αρµόδια αστυνοµική ή λιµενική αρχή σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 8 υποδεικνύει ενδεικτικά, εφόσον είναι εφικτό, ως εναλλακτικές επιλογές, άλλες
περιοχές, κατάλληλες για την πραγµατοποίηση της συνάθροισης.
3. Η απόφαση για την απαγόρευση δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης κοινοποιείται στον οργανωτή εγκαίρως πριν από τον αιτηθέντα για την πραγµατοποίησή της χρόνο.
4. Για τη λήψη της απόφασης περί απαγόρευσης, όπως και για
την επιβολή περιορισµών σύµφωνα µε το άρθρο 8 σε γνωστοποιηθείσα δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση λαµβάνονται υπόψη
ιδίως: (α) ο εκτιµώµενος αριθµός συµµετεχόντων, (β) η περιοχή
πραγµατοποίησής της, (γ) ο βαθµός επικινδυνότητας αυτής ως
προς την πιθανότητα διάπραξης σοβαρών εγκληµάτων και διατάραξης της κοινωνικοοικονοµικής ζωής.
Άρθρο 8
Περιορισµοί
1. Επιτρέπεται η επιβολή περιορισµών σε σχέση µε επικείµενη
δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση, εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονοµική
ζωή της συγκεκριµένης περιοχής, λόγω ιδίως των ειδικότερων
κυκλοφοριακών και άλλων ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών.
2. Επιτρέπεται η επιβολή περιορισµών σε σχέση µε δηµόσια
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υπαίθρια συνάθροιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν η διεξαγωγή
της προκαλεί δυσανάλογα µεγάλη διατάραξη στην κοινωνικοοικονοµική ζωή της περιοχής, λόγω ιδίως του αριθµού των συµµετεχόντων και λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις ειδικότερες
κυκλοφοριακές και άλλες ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.
3. Η απόφαση για την επιβολή περιορισµών σε γνωστοποιηθείσα συνάθροιση κοινοποιείται στον οργανωτή εγκαίρως πριν
από τον αιτηθέντα για την πραγµατοποίησή της χρόνο.
Άρθρο 9
Διάλυση
1. Η διάλυση δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης που βρίσκεται
σε εξέλιξη δύναται να διαταχθεί, εάν:
α) πραγµατοποιείται παρά την έκδοση απόφασης απαγόρευσης του άρθρου 7 ή
β) οι συµµετέχοντες δεν συµµορφώνονται προς τους περιορισµούς που επιβλήθηκαν σε σχέση µε αυτή, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 8 ή
γ) µετατρέπεται σε βίαιη µε τη διάπραξη σοβαρών αξιόποινων
πράξεων, όπως επιθέσεων κατά προσώπων, εµπρησµών, φθορών
δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, βιαιοπραγιών κατά της αστυνοµικής δύναµης και ιδίως σε περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί και εµπρηστικοί µηχανισµοί, φωτοβολίδες,
αιχµηρά αντικείµενα ή από τη συνέχισή της προκαλείται άµεσος
κίνδυνος κατά της ζωής ή σωµατική βλάβη ή
δ) πραγµατοποιείται χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου.
2. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1, η αρµόδια αστυνοµική ή λιµενική αρχή µπορεί να χρησιµοποιεί προς τούτο κάθε
νόµιµο, πρόσφορο, αναγκαίο και ανάλογο µε τις περιστάσεις
µέσο, εφόσον προηγουµένως δεν έχει καταστεί δυνατή η εκούσια
συµµόρφωση και αποχώρηση των συµµετεχόντων σε συνάθροιση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Αρµοδιότητα αστυνοµικής και λιµενικής αρχής
1. Αρµόδια για την απαγόρευση επικείµενης δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης είναι η κατά τόπον αρµόδια αστυνοµική ή λιµενική αρχή µε σύµφωνη γνώµη του οικείου προέδρου
πρωτοδικών, η οποία παρέχεται το αργότερο έως είκοσι τέσσερις
(24) ώρες πριν από την έναρξη της επικείµενης δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης, και απλή γνώµη των οικείων Δηµάρχων ή των
υπεύθυνων Προέδρων ή Διευθυνόντων Συµβούλων δηµοσίων φορέων διαχείρισης και εκµετάλλευσης λιµένων, η οποία διατυπώνεται εγγράφως ή σε επείγουσες περιπτώσεις, προφορικά και
µνηµονεύεται στη σχετική απόφαση. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου τεκµαίρεται, ότι η σύµφωνη γνώµη έχει παρασχεθεί.
2. Αρµόδια για την επιβολή περιορισµών επικείµενης ή εν εξελίξει δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης είναι η κατά τόπον αρµόδια
αστυνοµική ή λιµενική αρχή µε απλή γνώµη του οικείου Δηµάρχου
ή των υπεύθυνων Προέδρων ή Διευθυνόντων Συµβούλων δηµοσίων φορέων διαχείρισης και εκµετάλλευσης λιµένων, η οποία διατυπώνεται εγγράφως ή σε επείγουσες περιπτώσεις, προφορικά
και µνηµονεύεται στη σχετική απόφαση.
3. Αρµόδια για τη διάλυση δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης
που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η κατά τόπον αρµόδια αστυνοµική
ή λιµενική αρχή µε σύµφωνη γνώµη του παριστάµενου αρµοδίου
εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε κατεπείγουσες και σοβαρές περιπτώσεις διασάλευσης της δηµόσιας ασφάλειας και ιδίως, σε περιπτώσεις διάπραξης εγκληµάτων κατά της ζωής και της σωµατικής
ακεραιότητας ή σε περιπτώσεις γενικευµένων επεισοδίων, εφόσον
δεν παρίσταται αρµόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών, η απόφαση
διάλυσης της συνάθροισης λαµβάνεται από τον επικεφαλής της
αστυνοµικής ή λιµενικής δύναµης µε παράλληλη αµελλητί ενηµέρωση του αρµοδίου εισαγγελέα πρωτοδικών.

4. Η απόφαση απαγόρευσης ή επιβολής περιορισµών σε δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη και
αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας ή
του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Εάν εκδοθεί
προφορική εντολή, συντάσσεται το συντοµότερο δυνατό πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνεται ειδική αιτιολογία τόσο για την
αιτία που επέβαλε την έκδοση της διαταγής όσο και για τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η έκδοση σχετικής έγγραφης απόφασης.
Άρθρο 11
Ενηµέρωση εισαγγελικής Αρχής
1. Οι αποφάσεις και το πρακτικό της παρ. 4 του άρθρου 10 κοινοποιούνται στον αρµόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.
2. Σε περίπτωση έκδοσης της προφορικής εντολής της παρ. 4
του άρθρου 10, ο αρµόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών ενηµερώνεται άµεσα από τον επικεφαλής της αστυνοµικής ή λιµενικής δύναµης.
Άρθρο 12
Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία
1. Ο οργανωτής δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης που απαγορεύθηκε δικαιούται να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της
σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας και υπό τους όρους του άρθρου 52 του π.δ.
18/1989 (Α’ 8), χωρίς να χρειάζεται να έχει υποβάλει ταυτοχρόνως
αίτηση ακυρώσεως. Η προσωρινή διαταγή και η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών που δέχεται την αίτηση αποβάλλουν αυτοδικαίως την ισχύ τους, αν ο οργανωτής δεν υποβάλει αίτηση
ακυρώσεως εντός δεκαηµέρου από τη χορήγηση της αναστολής.
2. Ο οργανωτής µπορεί να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης
µε την οποία απαγορεύθηκε δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση µε αίτηση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
3. Ο οργανωτής µπορεί να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης
µε την οποία επιβλήθηκαν περιορισµοί στη δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση ή της απόφασης µε την οποία αυτή διαλύθηκε, µε αίτηση ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου Διοικητικού
Πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων των άρθρων 2 έως 4 του ν. 702/1977 (Α’ 268).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 13
Ποινικές κυρώσεις και αστική ευθύνη
1. Όσοι αλλοιώνουν ή επιχειρούν να αλλοιώσουν µε βιαιοπραγίες τον ειρηνικό χαρακτήρα δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών.
2. Ο οργανωτής δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης ευθύνεται
για την αποζηµίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συµµετέχοντες
στη δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση. Από την ευθύνη αυτή απαλλάσσεται, εάν είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεξαγωγή της συνάθροισης και αποδεικνύει ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του,
όπως αυτές αναφέρονται περιοριστικά στα στοιχεία α’, β’ και γ’
του άρθρου 4.
3. Η διάταξη της παρ. 2 εφαρµόζεται αναλογικά και για τον οργανωτή της παρ. 3 του άρθρου 3.
Άρθρο 14
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του Μέρους Α’ του παρόντος, καθώς και οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα µέσα και τις διαδικαστικές
προϋποθέσεις διάλυσης των δηµόσιων υπαίθριων συναθροίσεων.
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Άρθρο 15
Αρµοδιότητες Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης
1. Οι αρµοδιότητες του άρθρου 1 του π.δ. 119/2017 (Α’ 145)
ασκούνται από τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
2. Τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις που απορρέουν από το άρθρο 1
του π.δ. 119/2017 περαιώνονται από τις υπηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Άρθρο 16
Ίδρυµα Μέριµνας και Αριστείας
της Ελληνικής Αστυνοµίας
1. Το Ίδρυµα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνοµίας», το οποίο είχε συσταθεί µε το άρθρο 5 του ν. 2018/1992 (Α’ 33), µετονοµάζεται σε
«Ίδρυµα Μέριµνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνοµίας» µε έδρα
την Αθήνα και αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, που
υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία εκ µέρους του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Στο «Ίδρυµα Μέριµνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνοµίας»
συστήνεται «Κέντρο Αριστείας», µε σκοπό την επιβράβευση, µε τη
µορφή εφάπαξ χρηµατικού βοηθήµατος, των τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας που αριστεύουν στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση.
2. Σκοπός του Ιδρύµατος είναι:
α) Η λειτουργία παιδικών εξοχών για τα τέκνα των εν ενεργεία
και αποστρατεία αστυνοµικών και πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ως προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας νοείται και το εν αποστρατεία προσωπικό των καταργηθέντων
Σωµάτων Χωροφυλακής και Αστυνοµίας Πόλεων.
β) Η λειτουργία θερέτρων για το προσωπικό της περ. α).
γ) Η επιβράβευση µέσω του «Κέντρου Αριστείας» των τέκνων
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας που:
γα) σηµειώνουν άριστες επιδόσεις κατά την ολοκλήρωση της
φοίτησής τους στη Γ’ Τάξη του Λυκείου, εισέρχονται σε Ιδρύµατα
Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης και περιλαµβάνονται στο
πρώτο 5% επιτυχόντων της σειράς κατάταξης ή
γβ) λαµβάνουν το πρώτο πτυχίο/δίπλωµα από την Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση µε βαθµό «Άριστα» και εγγράφονται σε µεταπτυχιακό
ή διδακτορικό πρόγραµµα σπουδών.
δ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων γενικότερου ενδιαφέροντος µε
αντικείµενο κοινωνικού περιεχοµένου και σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση τόσο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, όσο και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.
3. Περιουσία του ιδρύµατος είναι:
α) Η έκταση στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, που παραχωρήθηκε, µεταβιβάσθηκε και χρησιµοποιείται από το ίδρυµα «Εξοχαί Χωροφυλακής» και το Τµήµα «Παιδικών Κατασκηνώσεων» των
καταργηθέντων Σωµάτων Χωροφυλακής και Αστυνοµίας Πόλεων
για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών τους.
β) Τα κτίσµατα, οι λοιπές εγκαταστάσεις, καθώς και τα κινητά
πράγµατα, που υπάρχουν στην παραπάνω έκταση και χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
γ) Οι δωρεές και οι αιτία θανάτου παροχές.
4. Οι πόροι του ιδρύµατος προέρχονται:
α) Από την επιχορήγηση, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν.
749/1948 (Α’ 200), καθώς και από τις ενισχύσεις, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.1481/1984 (Α’ 152), εφόσον
υπάρχουν διαθέσιµα ποσά στους σχετικούς λογαριασµούς.
β) Από εράνους, που ενεργούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, καθώς και από κάθε φύσεως εισφορές ή κάθε είδους
παροχές τρίτων.
γ) Από έσοδα, που προέρχονται από καλλιτεχνικές ή αθλητικές
εκδηλώσεις.
5. Το ίδρυµα διοικείται από δεκατριµελές διοικητικό συµβούλιο,
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το οποίο ορίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Έξι
(6) από τα µέλη του είναι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και προτείνονται
δύο (2) από την Οµοσπονδία των Αστυνοµικών Υπαλλήλων και ανά
ένα (1) από τις Οµοσπονδίες των Αξιωµατικών, των Πολιτικών
Υπαλλήλων, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών.
Το διοικητικό συµβούλιο διαχειρίζεται ενιαία τους πόρους του
ιδρύµατος.
Για τη λειτουργία του Ιδρύµατος και την εξυπηρέτηση των σκοπών του αποσπάται προσωπικό από Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.
6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου συµµετέχει µε
δικαίωµα ψήφου εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ), όταν συζητούνται θέµατα του «Ειδικού Λογαριασµού Αρωγής».
7. Ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης του Ιδρύµατος «Μέριµνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνοµίας» και του «Κέντρου Αριστείας», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται
µε τον κανονισµό λειτουργίας του Ιδρύµατος, που κυρώνεται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
8. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται το Ίδρυµα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνοµίας», νοείται εφεξής το Ίδρυµα «Μέριµνας
και Αριστείας Ελληνικής Αστυνοµίας».
Άρθρο 17
Ρυθµίσεις θεµάτων πάγιας εισφοράς
Η περ. γ’ της υποπαρ. 2 της παρ. Γ’ του άρθρου 138 του ν.
4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η προβλεπόµενη παγία εισφορά (κράτηση) ονοµασίας δοκίµου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και δοκίµου Αξιωµατικού σε
Υπαστυνόµο Β’ των µετόχων των τοµέων Τ.Π.ΑΣ και Τ.Π.Υ.Α.Π. του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. παρακρατείται σε τριάντα έξι (36) ισόποσες µηνιαίες δόσεις και αποδίδεται µε µέριµνα και ευθύνη της Διεύθυνσης
Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασµού στον αντίστοιχο δικαιούχο
Τοµέα.»
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας
1. Oι δαπάνες που αφορούν στη µισθοδοσία και σε πάσης φύσεως αποζηµίωση, πλην οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού
που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων
Ασφαλείας (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 65/2019
(Α’ 104), πραγµατοποιούνται µε µέριµνα του αντίστοιχου ειδικού
φορέα προέλευσης του προσωπικού και καλύπτονται υποχρεωτικά από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού των ως άνω
ειδικών φορέων.
2. Το Τµήµα Διαχείρισης Χρηµατικού και Υλικού του άρθρου 7
του π.δ. 65/2019 και το Γραφείο Μερικής Διαχείρισης Χρηµατικού
και Υλικού της παρ. 3 του άρθρου 9 του ως άνω προεδρικού διατάγµατος, λειτουργούν ως µερικές διαχειρίσεις, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, υπαγόµενες στις γενικές διαχειρίσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και της Διεύθυνσης Αστυνοµίας
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, διατηρώντας τη διοικητική τους υπαγωγή στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας και στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων
Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.
Πάσης φύσεως υλικά και µέσα που διατίθενται στις συγχωνευόµενες Υπηρεσίες και εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας ανακατανέµονται και εγγράφονται στα αντίστοιχα βιβλία των ως άνω µερικών και γενικών διαχειρίσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Οικονοµικών Υπηρεσιών Χωροφυλακής (β.δ. 15/1959 «Περί κυρώσεως του Κανονισµού Οικονοµικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής», Α’
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151) και τις λοιπές οικείες διατάξεις και θεωρούνται εφεξής υλικό
και µέσα της Ελληνικής Αστυνοµίας.
3. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Πυροσβεστικό Σώµα µεταφέρουν πιστώσεις µέχρι τις 31.12.2021
στον ειδικό φορέα «Γενική Γραµµατεία Δηµοσίας Τάξης» για την
κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών πιστώσεων που αφορούν στα οδοιπορικά
έξοδα του προσωπικού τους, που υπηρετεί στις ως άνω Υπηρεσίες, µε την επιφύλαξη της παρ. 1.
4. Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4613/2019 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«6. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται εντός τεσσάρων
(4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε πρόταση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, καθορίζονται θέµατα οργάνωσης, διάρθρωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της Υ.Ε.Υ.Σ.Α., η θητεία του προσωπικού
και η ανανέωσή της, οι προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα κωλύµατα
και ασυµβίβαστα, οι διαδικασίες επιλογής, οι αρµοδιότητες και τα
καθήκοντα, οι υποχρεώσεις, τα δικαιώµατα, οι σχέσεις ιεραρχίας
και η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος. Μετά από τη
δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου, οι εισαγγελικοί λειτουργοί του άρθρου 3 του ν. 2713/1999
εποπτεύουν την Υ.Ε.Υ.Σ.Α..»
Άρθρο 19
Σύσταση Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας, ως αυτοτελής Υπηρεσία που υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε έδρα το κεντρικό κτίριο των εγκαταστάσεων του Υπουργείου και αρµοδιότητα
σε όλη την Επικράτεια. Αποστολή της Υπηρεσίας είναι o σχεδιασµός εθνικής στρατηγικής πρόληψης της βίας και ειδικότερα ο
προγραµµατισµός σχετικών δράσεων, ο συντονισµός, η παροχή
κατευθύνσεων και η συνεργασία, υποστήριξη και παρακολούθηση
των φορέων και των σωµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο,
καθώς και των λοιπών συναρµόδιων φορέων και οργανισµών,
ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή διακλαδικότητα και διαλειτουργικότητά τους.
2. Αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας, είναι η επιστηµονική µελέτη και ανάπτυξη δράσεων που αφορούν ιδίως στην
πρόληψη διαφόρων µορφών και εκφάνσεων της βίας, όπως ιδίως
η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεµισµός, η ενδοοικογενειακή και η έµφυλη βία, η ενδοσχολική βία και ο σχολικός εκφοβισµός, καθώς και η ρατσιστική βία. Ειδικότερα, η Διεύθυνση
Πρόληψης της Βίας, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της:
α) παρακολουθεί, µελετά, αξιολογεί και αναλύει επιστηµονικά,
στατιστικά στοιχεία, δεδοµένα και µελέτες αναφορικά µε τα αίτια
γέννησης και αναπαραγωγής της βίας,
β) σχεδιάζει, επικαιροποιεί τακτικά και υποβάλλει στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, προς έγκριση, την Εθνική Στρατηγική
Πρόληψης της Βίας και συντονίζει τις δράσεις που εκδηλώνονται
από τις καθ’ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες όλων των φορέων για την
υλοποίησή της,
γ) επεξεργάζεται, σχεδιάζει και αναπτύσσει, σε συνεργασία µε
την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες κρατικές ή µη αρχές, υπηρεσίες
και φορείς, γενικές και ειδικές πρωτοβουλίες και δράσεις που
αφορούν στην ενηµέρωση και την προστασία της κοινωνίας και
των πολιτών από τη βία, καθώς και την υποστήριξη, ενδυνάµωση
και προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ευάλωτων στη
βία ατόµων και κοινωνικών οµάδων,
δ) σχεδιάζει και µεριµνά για την υλοποίηση, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, σύγχρονων
µοντέλων προληπτικής αστυνόµευσης καθώς και δράσεις αποριζοσπαστικοποίησης και απεµπλοκής από τη βία,
ε) συνεργάζεται µε την ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα,
τον ιδιωτικό τοµέα και τους κοινωνικούς φορείς και συµµετέχει
στην εκπόνηση και υλοποίηση σύγχρονων ερευνητικών προγραµ-

µάτων,
στ) σχεδιάζει, αναπτύσσει και αξιοποιεί νέες µεθόδους και διαδικασίες εκτίµησης κινδύνου, καθώς και στρατηγικές επικοινωνίας
για την αντιµετώπιση της ιδεολογίας της βίας και την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας της κοινωνίας απέναντι στις αιτίες που οδηγούν
στη βία, την παραβατικότητα και στο έγκληµα,
ζ) αναπτύσσει ευρύτερες συνεργασίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή, περιφερειακά,
ευρωπαϊκά ή άλλα συνέδρια, συναντήσεις, οµάδες εργασίας και
εκπαιδεύσεις επί θεµάτων που άπτονται της αποστολής της.
3. Η Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας στελεχώνεται από ένστολο
και πολιτικό προσωπικό των Σωµάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς και από πολιτικό προσωπικό άλλων Υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα που
µετατάσσεται ή αποσπάται σε αυτήν και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Πρόληψης.
β) Τµήµα Μελετών και Ανάλυσης.
γ) Τµήµα Συντονισµού και Υλοποίησης Δράσεων.
δ) Τµήµα Επικοινωνίας, Δικτύωσης και Διεθνών Σχέσεων.
ε) Τµήµα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.
4. Η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης της Βίας
και των γενικών και ειδικών σχεδίων δράσης που εκπονούνται από
τη Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς
και από άλλους καθ’ ύλην αρµόδιους κρατικούς φορείς όταν το
θεµατικό αντικείµενο της εκάστοτε δράσης δεν εµπίπτει στο πεδίο
των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου, οι οποίοι οφείλουν να συνεργάζονται, για τον σκοπό αυτό, µε τη Διεύθυνση Πρόληψης της
Βίας, καθώς και µε άλλες υπηρεσίες και φορείς, σε περιπτώσεις
συναρµοδιότητας ή σε περιπτώσεις που η αποτελεσµατική υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των σχετικών γενικών και ειδικών σχεδίων δράσης απαιτεί τη συνεργασία και τη σύµπραξη
περισσοτέρων του ενός φορέων. Προς τούτο, από κάθε φορέα
που συµµετέχει στις δράσεις ορίζεται, µε µέριµνα του οικείου
Υπουργείου, εκπρόσωπος – συντονιστής, ο οποίος αποτελεί σηµείο επαφής µε τη Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας και συντονίζει
τις δράσεις που εκδηλώνονται από Υπηρεσίες του φορέα του στο
πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης της Βίας.
5. Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η Εθνική Στρατηγική
Πρόληψης της Βίας υλοποιείται, κατά περίπτωση, είτε αυτοτελώς
από τη Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας, είτε σε συνεργασία µε τις
οικείες αστυνοµικές, δηµοτικές και άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες
και φορείς, τις Επιτροπές Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α) του άρθρου 12 του ν. 4249/2014 (Α’ 73) και τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) του
άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (Α’ 89), υπό τις επιστηµονικές οδηγίες
και κατευθύνσεις του προβλεποµένου στην παρ. 4 του άρθρου 16
του ν. 2713/1999 Κεντρικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, το οποίο, εφεξής, λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας.
6. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι αρµοδιότητες
των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας, οι θέσεις του
προσωπικού και η στελέχωσή τους, ειδικότερα ζητήµατα συνεργασίας µε τους συναρµόδιους φορείς, καθώς και κάθε άλλο θέµα
που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και την εκπλήρωση της
αποστολής της Υπηρεσίας.
Άρθρο 20
Απόσπαση εκπαιδευτικών συζύγων υπηρετούντων
στα Σώµατα Ασφαλείας
Στο άρθρο 21Α του ν. 2946/2001 (Α’224) προστίθεται παρ.3 ως
εξής:
«3. Το δικαίωµα της παρ. 1 παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και των υπαλλήλων των Καταστηµάτων
Κράτησης. Στην περίπτωση αυτή, ως στρατιωτική µονάδα νοείται
η αστυνοµική, πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και το Κατάστηµα
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Κράτησης όπου παρέχει πραγµατική υπηρεσία το εν λόγω προσωπικό.»
Άρθρο 21
Ρυθµίσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Συνοριακών
Φυλάκων Ορισµένου Χρόνου
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 (Α’ 138)
προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Για την εκπλήρωση της κατά το άρθρο 1 αποστολής των
ως άνω Υπηρεσιών προσλαµβάνονται ως συνοριακοί φύλακες µε
σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) που δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα απαιτούµενα σωµατικά προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρτικές εξετάσεις (υγειονοµικές - αθλητικές - ψυχοτεχνικές) που υποβάλλονται είναι τα
προβλεπόµενα από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους
ιδιώτες υποψηφίους για τη Σχολή Αστυφυλάκων.
Τα υποψήφια για πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, που δολοφονείται ή τραυµατίζεται θανάσιµα
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαµβάνουν δέκα (10) µονάδες επιπλέον των καθοριζοµένων από το
προεδρικό διάταγµα της επόµενης παραγράφου.
Οι συνοριακοί φύλακες προσλαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε
Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, από υποψηφίους που κατοικούν
την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και
µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην Περιφέρεια, στην οποία ανήκει η συγκεκριµένη Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή
Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και κατά προτίµηση ή αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού. Με απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε φορά ο αριθµός των
προσλαµβανοµένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί.
Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν µε διαγωνισµό και δεν καλύφθηκαν, στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων ή νησιών, ή
σε ορισµένες εξ αυτών, πληρούνται από υποψηφίους που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους
και µέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους και σε έτερες Περιφέρειες, οι οποίες καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με την ίδια απόφαση δύναται να
ανακατανέµεται ο αριθµός των κενών θέσεων µεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων ή νησιών, που περιλαµβάνονταν στον διαγωνισµό.»
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο
5 του ν. 2018/1992 (Α’ 33).
2. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος του
άρθρου 14, καταργούνται το ν.δ. 794/1971 (Α’1), το β.δ. 269/1972
(Α’59) και το β.δ. 168/1972 (Α’35).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε
ειδικές διατάξεις.
Αθήνα,..................................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
9. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
8. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Πέµπτης 14 Μαΐου 2020, της Παρασκευής 15 Μαΐου 2020, της Δευτέρας 18 Μαΐου 2020 (πρωί και
απόγευµα), της Τρίτης 19 Μαΐου 2020 (πρωί και απόγευµα), της
Τετάρτης 20 Μαΐου 2020 (πρωί και απόγευµα), της Πέµπτης 21
Μαΐου 2020, της Παρασκευής 22 Μαΐου 2020, της Δευτέρας 25
Μαΐου 2020, της Τετάρτης 27 Μαΐου 2020 (πρωί και µεσηµέρι)
και της Παρασκευής 29 Μαΐου 2020 και ερωτάται το Σώµα εάν
τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τα Πρακτικά των
συνεδριάσεων της Πέµπτης 14 Μαΐου 2020, της Παρασκευής 15
Μαΐου 2020, της Δευτέρας 18 Μαΐου 2020 (πρωί και απόγευµα),
της Τρίτης 19 Μαΐου 2020 (πρωί και απόγευµα), της Τετάρτης 20
Μαΐου 2020 (πρωί και απόγευµα), της Πέµπτης 21 Μαΐου 2020,
της Παρασκευής 22 Μαΐου 2020, της Δευτέρας 25 Μαΐου 2020,
της Τετάρτης 27 Μαΐου 2020 (πρωί και µεσηµέρι) και της Παρασκευής 29 Μαΐου 2020 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 23.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 9.00’ µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

