ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’
Τετάρτη 10 Νοεµβρίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει την Έκθεσή της σε αίτηση της εισαγγελικής
αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης
κατά Βουλευτού, σελ. 1710
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1665, 1668, 1669, 1670,
1672, 1676, 1679, 1685, 1691, 1692, 1696, 1698, 1699, 1701,
1710, 1716, 1719, 1721, 1722, 1723, 1724, 1727, 1730, 1731,
1735, 1737
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 351 έως 451 ,
σελ. 1631 – 1660
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών , σελ.
1661 - 1663
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 15 Νοεµβρίου 2021, σελ. 1664
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Πόσοι Έλληνες ζουν στα Σκόπια σήµερα και σε ποιον βαθµό αποκρύπτεται η εθνική ταυτότητα χιλιάδων Ελλήνων της περιοχής»,
σελ. 1665
β) Προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, µε θέµα: «Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε
αγροτικές εργασίες», σελ. 1666
γ)Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Παράνοµη κατανοµή του Εθνικού Αποθέµατος των
Δικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης στην Π.Ε. Καστοριάς», σελ.
1668
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Τροποποιήσεις του Ποινικού
Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, λοιπές διατάξεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης», σελ. 1631
2. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής
Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας
του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, οι Υπουργοί Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών,
καθώς και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κατέθεσαν την
9.11.2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση κώδικα νοµοθεσίας για
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονοµιάς», σελ. 1670
3. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, λοιπές διατάξεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης», σελ. 1670

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α.,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν.,
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ.,
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ.,

σελ. 1720 - 1737
σελ. 1676 - 1693
σελ. 1631 - 1676
σελ. 1693 - 1707
σελ. 1707 - 1720

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 1721, 1722, 1723, 1724,
1727, 1729, 1730, 1731,
1735, 1737
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
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ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 1710, 1716, 1719
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 1722, 1723
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 1679, 1696
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 1666, 1667, 1668
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 1666, 1667
ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. ,
σελ. 1665
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1668, 1669
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ Ο. ,
σελ. 1668, 1669
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ,
σελ. 1665, 1666
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 1714, 1717
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
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ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1683, 1684, 1685, 1686
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 1701
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1711
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χ. ,
σελ. 1712
ΓΚΙΚΑΣ Σ. ,
σελ. 1707
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 1718
ΓΚΙΟΛΑΣ Ι. ,
σελ. 1689
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 1709
ΔΟΥΝΙΑ Π. ,
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σελ. 1702
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Δ. ,
σελ. 1720
ΚΑΜΙΝΗΣ Γ. ,
σελ. 1692
ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π. ,
σελ. 1735
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ,
σελ. 1670, 1672, 1685, 1729
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ά. ,
σελ. 1688

ΚΕΦΑΛΑ Μ. ,
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. ,
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ Μ. ,
ΚΟΝΣΟΛΑΣ Ε. ,
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σελ. 1703
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σελ. 1705
σελ. 1717
σελ. 1727, 1729
σελ. 1673, 1675, 1676, 1684,
1699, 1717, 1729
ΛΙΟΥΠΗΣ Α. ,
σελ. 1706
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ά. ,
σελ. 1736
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ΜΠΙΖΙΟΥ Σ. ,
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ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. ,
σελ. 1731, 1732
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ,
σελ. 1696, 1721, 1722, 1723,
1724
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. ,
σελ. 1700
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. , σελ. 1730
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
σελ. 1704
ΡΑΠΤΗ Ε. ,
σελ. 1736
ΣΚΟΝΔΡΑ Α. ,
σελ. 1690
ΤΟΛΚΑΣ Ά. ,
σελ. 1727
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Λ. ,
σελ. 1710
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 1681, 1684, 1686, 1693,
1696, 1699, 1712, 1716,
1722, 1723, 1731, 1732
ΤΣΙΓΚΡΗΣ Ά. ,
σελ. 1700
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 1730
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. , σελ. 1725
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 1679, 1681, 1696
Δ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,

σελ. 1683, 1687

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’
Τετάρτη 10 Νοεµβρίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 10 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 9.15’ 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.
Καληµέρα σας!
Έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κα-

ταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης».
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Βουλευτή Ιωαννίνων, τα ακόλουθα:

1632

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1633

1634

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1635

1636

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1637

1638

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1639

1640

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1641

1642

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1643

1644

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1645

1646

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1647

1648

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1649

1650

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1651

1652

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1653

1654

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1655

1656

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1657

1658

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1659

1660

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

1661

1662

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1663

1664

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν εισέλθουµε στη
συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας
15 Νοεµβρίου 2021, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 Κανονισµού Βουλής )
1. Η µε αριθµό 142/1-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Περικλή Μαντά προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: «Προστασία κορινθιακής σταφίδας».
2. Η µε αριθµό 145/2-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Καταβολή Βασικής Ενίσχυσης 2021».
3. Η µε αριθµό 149/3-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ροδόπης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ιλχάν Αχµέτ προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Απαράδεκτη και αντικοινωνική η αναστολή λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων στον ορεινό
όγκο της Ροδόπης».
4. Η µε αριθµό 153/5-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Τα προβλήµατα των µικροµεσαίων κτηνοτρόφων στην Κρήτη».
5. Η µε αριθµό 146/2-11-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού A’ Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Αγγελικής Αδαµοπούλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Κτήµα Δρακοπούλου: ορατή και άµεση απειλή περαιτέρω περιβαλλοντικής
υποβάθµισης».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 Κανονισµού Βουλής)
1. Η µε αριθµό 148/3-11-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη προς τον Υπουργό
Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας µε θέµα: «Νέο
Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».
2. Η µε αριθµό 157/8-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Πότε επιτέλους θα αρχίσει να µειώνεται ο απαράδεκτα υψηλός
αριθµός εκκρεµών συντάξεων;».
3. Η µε αριθµό 159/8-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αποκατάσταση
των ζηµιών που προκάλεσε ο «Ιανός» στην Καρδίτσα και αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής».
4. Η µε αριθµό 147/2-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη µε θέµα: «Εγκληµατική η ολιγωρία της ΕΛΑΣ σε περιστατικά έµφυλης και
ενδοοικογενειακής βίας».
5. Η µε αριθµό 151/5-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Παναγιώτη
(Πάνου) Σκουρλέτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Απαραίτητη η διατήρηση λειτουργίας των
τηλεφωνικών γραµµών 15512 για το ΣΕΠΕ και 15900 για τη Βία
κατά των Γυναικών».
6. Η µε αριθµό 158/8-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Κραυγή αγωνίας των εργαζοµένων της ΛΑΡΚΟ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

7. Η µε αριθµό 160/8-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ζηµιές
στην ελαιοπαραγωγή στη Θεσσαλία από το πρόβληµα της ακαρπίας και της σχινοκαρπίας».
8. Η µε αριθµό 155/5-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Παράνοµο show µε απειλούµενο είδος αετού ανακοίνωσε η
ΠΑΕ ΑΕΚ».
9. Η µε αριθµό 152/5-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Χαράλαµπου
(Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ποιος είναι ο σχεδιασµός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πολεοδοµική ανασυγκρότηση
των σεισµόπληκτων περιοχών του Ηρακλείου;».
10. Η µε αριθµό 162/8-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Χρέη, ανατιµήσεις και µειωµένοι τζίροι απειλούν την αγορά εν µέσω πανδηµίας».
11. Η µε αριθµό 161/8-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Ιωάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µε θέµα: «Κάλυψη όλων των κενών θέσεων του µαθήµατος Φυσικής Αγωγής στα σχολεία µε µόνιµους εκπαιδευτικούς».
12. Η µε αριθµό 164/8-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
κ. Αθανάσιου (Νάσου) Αθανασίου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Πότε σκοπεύετε να αποκαταστήσετε τον Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριµµάτων
(ΧΑΔΑ) στον προστατευόµενο υγρότοπο του Ιερού των Αιγυπτίων Θεών στην περιοχή Μπρέξιζα του Δήµου Μαραθώνα;».
13. Η µε αριθµό 165/8-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Ένταξη των σεισµόπληκτων περιοχών σε πρόγραµµα ενεργειακού συµψηφισµού και ένταξη των κτηρίων που θα ανακατασκευαστούν στο εξοικονοµώ κατ’ οίκον - Αυτονόητο το «πάγωµα»
των λογαριασµών ρεύµατος».
14. Η µε αριθµό 166/8-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε
θέµα: «Μεγάλα προβλήµατα δηµιουργούνται από την απόφαση
της Κυβέρνησης για την κατανοµή των βοσκοτόπων-µεγάλες περικοπές στις επιδοτήσεις».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 Κανονισµού Βουλής
1. Η µε αριθµό 90/6-10-2021 ερώτηση της Βουλευτού Φλώρινας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεοπίστης (Πέτης)
Πέρκα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Διαθεσιµότητα δικτύου για σύνδεση έργων ενεργειακών
κοινοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές».
2. Η µε αριθµό 96/6-10-2021 ερώτηση της Βουλευτού Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεανώς Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Συνεχίζοντας την απαράδεκτη καθυστέρηση στην επανεκκίνηση του προγράµµατος επιδόµατος στέγασης ανασφάλιστων υπερήλικων καταδικάζετε χιλιάδες
ηλικιωµένους να βρεθούν χωρίς στέγη, µε όλα τα ολέθρια αποτελέσµατα που αυτό συνεπάγεται για την ίδια την επιβίωσή
τους».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γραµµατέας της Κυβέρνησης ενηµερώνει
ότι θα συζητηθούν τρεις επίκαιρες ερωτήσεις σήµερα και µία δεν
θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης. Είναι η τρίτη µε αριθµό
163/8-11-2021 πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµήτριου Κωνσταντόπουλου προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα:
«Άµεση καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας.
Οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα απαντηθούν από τον ίδιο
Υπουργό ή Υφυπουργό θα συζητηθούν η µία µετά την άλλη.
Ξεκινάµε µε την τέταρτη µε αριθµό 156/5-11-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Ελληνικής
Λύσης κ. Κωνσταντίνου Μπούµπα προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Πόσοι Έλληνες ζουν στα Σκόπια σήµερα και σε
ποιον βαθµό αποκρύπτεται η εθνική ταυτότητα χιλιάδων Ελλήνων
της περιοχής». Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κώστας Φραγκογιάννης.
Κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε αφορµή αυτό που έγινε πριν από λίγες ηµέρες στα Σκόπια, σε ό,τι αφορά την απογραφή του πληθυσµού, δεν
υπάρχει ενηµέρωση, δεν υπάρχει πληροφόρηση. Μέσα από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν έγινε νύξη επί του θέµατος, για να
γνωρίζει ο κόσµος -και το γνωρίζετε- ότι είχε να γίνει απογραφή
στο κράτος των Σκοπίων εδώ και µια εικοσαετία. Ήταν να γίνει το
2011. Δεν τα βρίσκαν οι Σλάβοι µε τους Αλβανούς, δεν υπήρχε εµπιστοσύνη και αποφασίστηκε να γίνει µετά από είκοσι χρόνια απογραφή πληθυσµού στα Σκόπια τον προηγούµενο µήνα. Τα
αποτελέσµατα θα δοθούν τον Μάρτιο για το πώς είναι η κατανοµή,
η σύνθεση, το παζλ του πληθυσµού στο κράτος των Σκοπίων.
Το θέµα είναι το εξής: Ενδιαφερθήκατε ως Υπουργείο Εξωτερικών να επικοινωνήσετε µε την Πρεσβεία, µε το Προξενείο, διότι
τα πράγµατα εκεί µαγειρεύονται -όχι τώρα- εδώ και πάρα πολύ
µεγάλο χρονικό διάστηµα;
Θυµίζουµε ότι επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το
1992 ο κ. Κίρο Γκλιγκόροφ σε τσέχικη εφηµερίδα είχε πει ότι στα
Σκόπια ζουν εκατό χιλιάδες Έλληνες. Πολλές φορές γίνανε έρευνες από συγγραφείς, ερευνητές, ο κ. Χολέπας, έχουµε τον κ. Δηµήτρη Αναγνώστου ο οποίος έκανε ένα οδοιπορικό το 2009 και
πολλοί εξ αυτών Έλληνες των Σκοπίων είπαν «δεν µπορούµε να
δηλώσουµε ότι είµαστε Έλληνες, τροµοκρατηµένοι», δηλαδή έγιναν και δηµοσιογραφικές έρευνες. Ο Πρόεδρος της κοινότητας
ο κ. Στέργιος Καλόγερος επίσης µιλά για τους βλαχόφωνους Έλληνες που πρέπει να τους προστατέψουµε. Δηλαδή µε βάση τα
ιστορικά στοιχεία, κύριε Υπουργέ, τα πράγµατα εκεί αλλοιώνονται, µαγειρεύονται, µεταλλάσσονται –το αντιλαµβάνεστε- για
τους δικούς τους λόγους οι Σκοπιανοί. Δεν µπορεί, δηλαδή, να
έχουµε τέτοια ιστορικά στοιχεία.
Δεν θα αναγάγω εγώ να πάω στον προηγούµενο αιώνα και να
κάνω µια ιστορική αναδροµή, αλλά δεν µπορεί να µιλάει ο Γκλιγκόροφ για εκατό χιλιάδες Έλληνες το 1992, να γίνεται λόγος και
σε νέες έρευνες του 1998, κάποιοι µιλούν για περισσότερες χιλιάδες ψυχές Ελλήνων εκεί, εγώ πάνω από εκατό χιλιάδες Έλληνες που περίπου είναι το 5% του πληθυσµού του κράτους των
Σκοπίων και ξαφνικά ως διά µαγείας το 2001 να εµφανίζονται
µόνο τετρακόσιοι είκοσι δύο Έλληνες έχοντας ελληνική συνείδηση και ορθόδοξη πίστη. Άρα, λοιπόν, εκεί τους πνίξαµε µε την
επαίσχυντη προδοτική Συµφωνία των Πρεσπών. Δεν ξέρω, στη
µικρή, στη µεγάλη Πρέσπα, που τους ρίξαµε αυτούς τους Έλληνες; Διότι και σ’ αυτήν την προδοτική Συµφωνία των Πρεσπών
δεν έγινε αναφορά για την ελληνική µειονότητα στα Σκόπια.
Υπάρχουν οι βλαχόφωνοι, οι γραικοµάνοι, το ξέρετε πολύ καλά,
έχουµε και την ίδια γενέτειρα πόλη, την Καβάλα σε Μακεδονική
γη. Τι γίνεται, λοιπόν, µε αυτούς;
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Υπάρχουν τριακόσιες τριάντα πέντε ελληνικές επιχειρήσεις
στα Σκόπια µε ετήσιο τζίρο που συνδράµουν στο ΑΕΠ της χώρας
που είναι 10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Υπάρχει ενδιαφέρον; Έχουµε
στοιχεία; Ενηµερώθηκε το Προξενείο; Κάνατε τις ενδεδειγµένες
κινήσεις µε την εµπειρία και τις γνώσεις που έχετε, προκειµένου
να µην αλλοιωθούν τα πληθυσµιακά στοιχεία;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κατά τον παρελθόντα Σεπτέµβριο στις 5 µε 30 Σεπτεµβρίου του 2021
διεξήχθη απογραφή του πληθυσµού στη Δηµοκρατία της Βορείου Μακεδονίας, στα Σκόπια όπως τα αποκαλείτε. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι µολονότι η διαδικασία της απογραφής
ολοκληρώθηκε, η επεξεργασία και η ανακοίνωση των σχετικών
αποτελεσµάτων αναµένονται εντός του προσεχούς έτους. Άρα
είµαστε και εµείς περίεργοι να δούµε τα αποτελέσµατα της εν
λόγω απογραφής.
Ειδικότερα ως προς τους Έλληνες που διαβιούν σήµερα στη
Δηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας σύµφωνα µε στοιχεία από
το προξενικό µας γραφείο στα Σκόπια υπάρχουν καταγεγραµµένοι από το Προξενείο µας στα Σκόπια ενενήντα τέσσερις Έλληνες πολίτες βάσει οικειοθελούς προσέλευσης στο προξενικό
µητρώο που τηρείται στην αρχή µας σχετικά µε Έλληνες υπηκόους που διαµένουν στο εξωτερικό µόνιµα ή προσωρινά µε τελευταία εν προκειµένω εγγραφή να έχει λάβει χώρα το 2016.
Αντιστοίχως σύµφωνα µε στοιχεία από το γενικό Προξενείο µας
στο Μοναστήρι υπάρχουν καταγεγραµµένοι είκοσι πέντε Έλληνες πολίτες µε τελευταία εγγραφή το 2014. Μιλάµε για Έλληνες
πολίτες οι οποίοι διαβιούν στη Δηµοκρατία της Βορείου Μακεδονίας.
Επαναλαµβάνω ότι τα στοιχεία αυτά δεν µπορούν να θεωρηθούν καθόλου πλήρη, αφού αφορούν µόνο τη καταγραφή όσων
προσέρχονται οικειοθελώς στις προξενικές µας αρχές στη χώρα.
Επιπλέον θα ήθελα να ληφθεί υπ’ όψιν ότι στη Δηµοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας υπάρχει σηµαντική ελληνική επιχειρηµατική
κοινότητα. Την έχω επισκεφτεί αρκετές φορές, τους έχω συναντήσει πολλές φορές. Είναι Έλληνες επιχειρηµατίες που αν και
διαµένουν µόνιµα στη χώρα λόγω τόσο της εγγύτητας µεταξύ
των δύο χωρών όσο και της δυνατότητας της άµεσης πρόσβασης στη γειτονική χώρα δεν επιλέγουν τη διαδικασία της εγγραφής στα ως άνω προξενικά µητρώα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούµπα,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά
τα στοιχεία µε τους επιχειρηµατίες που αναφέρεστε -γιατί υπάρχουν σε πολλά µέρη- αυτό είναι σωστό. Δηλαδή εκτός από τα
Σκόπια είναι Γευγελή, Στρώµνιτσα, το Μοναστήρι, όλα αυτά τα
γνωστά µέρη. Το θέµα είναι –επαναλαµβάνω- τα ιστορικά στοιχεία του κ. Αναγνώστου, του κ. Καλόγηρου, του κ. Χολέπα δείχνουν άλλα. Αυτούς τους λαµβάνουµε υπ’ όψιν για να τα
µελετήσει το Υπουργείο εκ βαθέων, για να δούµε ακριβώς το τι
γίνεται στα Σκόπια; Διότι εδώ είναι ξεκάθαρο το µαγείρεµα, είναι
ξεκάθαρο µε µαρτυρίες. Δεν µπορεί δηλαδή µέσα στη δεκαετία
του ‘92 να έχουµε τον Γκλιγκόροφ για εκατό χιλιάδες Έλληνες
και ξαφνικά αυτοί να γίνονται ούτε τετρακόσιοι. Εδώ κάτι συµβαίνει. Για τον απλούστατο λόγο γι’ αυτό καθυστέρησε και η απογραφή ανάµεσα στους Σλάβους και στους Αλβανούς.
Πριν από λίγες ηµέρες -καθώς το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό- εµείς, ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι Βουλευτές ζητήσαµε
να έρθει προς εξεταστική επιτροπή το ζήτηµα αναφορικά µε την
επαίσχυντη και προδοτική Συµφωνία των Πρεσπών. Ακόµη δεν
το φέρνετε.
Πριν από λίγες µέρες γίνανε άλλα πράγµατα εκεί. Οι νεοεκλεγέντες δηµοτικοί σύµβουλοι στο Στιπ και στο Αεροντρόπ υπέγραψαν στο σύνταγµα «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» διότι
επικαλούνται το άρθρο 38 της τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας
που δεν έχει αλλάξει. Τρέχει και δεν φτάνει τώρα, δήθεν-µήθεν,
το Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Σκοπίων, ο κ. Μιλέτσκι,
για να προσπαθήσει, διότι δεν τηρείται η υποτυπώδης και εθνικά
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επιζήµια συµφωνία. Και τώρα επιστρέφει µάλλον ο Γκρουέφσκι
από την Ουγγαρία. Δηλαδή, τα πράγµατα αλλάζουν άρδην εκεί.
Τώρα έχουµε την κ. Σεντάνα Ιµπραήµοβα η οποία είναι στο
κόµµα της Αριστεράς και λέει ότι πρέπει αυτοί να ορκιστούν στο
Σύνταγµα της Δηµοκρατίας της Μακεδονίας. Δεν αναγνωρίζουν
το δηµοψήφισµα του 2018. Εκεί, λέει, επικράτησε το «όχι» για το
όνοµα που παραχωρήσαµε προδοτικά εµείς. Επικαλούνται το παλαιότερο δηµοψήφισµα του 1994. Άρα, λοιπόν, εδώ πάµε σε
άλλες ατραπούς.
Επίσης, πριν από λίγες µέρες ο Πρόεδρός µας, ο κ. Κυριάκος
Βελόπουλος, έχει καταθέσει µία ερώτηση µε αφορµή τον αλυτρωτικό εθνικό ύµνο των Σκοπίων. Εµείς, η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, υποδεχθήκαµε τον Πρόεδρο των Σκοπίων, κ.
Πενταρόφσκι, µε την ανάκρουση του συγκεκριµένου εθνικού
ύµνου. Έχουµε αναλογιστεί τι λέει ο εθνικός ύµνος; Είναι αλυτρωτικός. Σας έχει απασχολήσει, κύριε Υπουργέ, τι λέει ο εθνικός
ύµνος ,όπως καταθέτει ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πρόεδρός
µας; Αναφέρει ακόµα και κοµιτατζήδες και γενίτσαρους. Για
δείτε το.
Δεν µπορεί λοιπόν, όλα αυτά εν όψει της νέας χάρτας του
Θούριου που θέλουµε να δηµιουργήσουµε για µια βαλκανική
ενότητα και οµόνοια να υπάρχει αυτή η προπαγάνδα µε την αλλοίωση του πληθυσµού των βλαχόφωνων Ελλήνων, να υπάρχει
αυτό µε τον εθνικό ύµνο που είναι αλυτρωτικός και µιλάει για τη
µεγάλη Μακεδονία του Πύρρου κα του Ίλιντεν, για τη Μακεδονία
του Αιγαίου. Και οι δυο από τη Μακεδονία είµαστε, από την Καβάλα. Είναι ξεκάθαρο και µε αυτό που έγινε τελευταία µε την Ιµπραήµοβα. Επιστρέφει µάλλον από την Ουγγαρία ο Γκρούεφσκι,
καθαρά εθνικιστής. Και πάει λέγοντας. Είναι απτό παράδειγµα
αυτό που έγινε στις τελευταίες εκλογές στο Στιπ και στο Αεροντρόπ από τους δηµοτικούς συµβούλους επικαλούµενοι το άρθρο
38 της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ,
τι γίνεται αυτή τη στιγµή από την προπαγάνδα των Σκοπίων µε
αφορµή την απογραφή που είχαµε, πριν από λίγες µέρες; Σας
απασχολούν όλα αυτά;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε συνάδελφε, όλα αυτά στα οποία αναφέρεστε τα
γνωρίζουµε και µας απασχολούν. Η Συµφωνία των Πρεσπών είναι
µια συµφωνία µε την οποία πρέπει να συµβιώσουµε. Είναι µια
συµφωνία µε την οποία έχουµε πολλές φορές στο κόµµα µας εκφράσει τις διαφωνίες µας αλλά η γειτονική χώρα είναι γειτονική
χώρα και πρέπει να συνυπάρξουµε µαζί τους. Πρέπει να τηρήσουµε τη Συµφωνία των Πρεσπών απαιτώντας και την άλλη
πλευρά να το τηρήσει. Ακούµε όλες τις δηλώσεις οι οποίες προέρχονται από την Αντιπολίτευση και µας απασχολούν. Έχουµε
ξεκαθαρίσει µέσα µας και στις κοινές µας δηλώσεις ότι η πολιτική µας είναι αυτή του να τιµάµε την υπογραφή µας υπό την
προϋπόθεση ότι τιµούν την υπογραφή τους και οι άλλοι.
Αναφερθήκατε δύο φορές στην καταγωγή µου από την Καβάλα. Θέλω να σας πω ότι στην πολιτική, κύριε συνάδελφε και
το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά καθόσον κατάγεστε κι εσείς
από τη Μακεδονία, πρέπει να επιλέγεις µερικές φορές ανάµεσα
στο συναίσθηµα και τη λογική. Η διαφορά που κάνει το πόσο συναίσθηµα και πόσο λογική βάζεις λέγεται πολιτική ευθύνη. Λένε
ότι η πολιτική είναι το άθροισµα του συναισθήµατος, της λογικής
και της ευθύνης. Εµείς, λοιπόν, αντιµετωπίζουµε τη σχέση µας
µε τη Δηµοκρατία της Βορείου Μακεδονίας µε ευθύνη η οποία
έχει και συναίσθηµα αλλά και λογική. Πρέπει να λειτουργήσουµε
µε όρους καλής γειτονίας.
Μας απασχολούν πάρα πολύ τα µαύρα σύννεφα που υπάρχουν πάνω από τα δυτικά Βαλκάνια. Είναι µία ιδιαίτερη περίοδος
αυτή τη στιγµή κι έχουµε στραµµένη την προσοχή µας εκεί. Τόσο
ο Υπουργός µου, κ. Δένδιας, όσο κι εγώ έχουµε πάει στη Δηµοκρατία της Βορείου Μακεδονίας, στην Αλβανία, στο Κόσοβο. Την
άλλη εβδοµάδα θα ξαναπάω στη Σερβία. Έχω πάει στην Αλβανία.
Διατηρούµε στενές σχέσεις µε όλες τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων οι οποίες περνάνε ιδιαίτερες στιγµές και ιδιαίτερες σχέσεις µεταξύ τους. Υπάρχουν διάφορες εντάσεις. Πρέπει να
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ξεκαθαρίζει κανείς τις µάχες που δίνει και τις µάχες που δεν
δίνει. Και σας διαβεβαιώ ότι τόσο τα προξενεία µας όσο και η
πρεσβεία µας, όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ενήµεροι
της κατάστασης και υποστηρίζουµε τους Έλληνες που ζουν στη
Βόρεια Μακεδονία, τους επιχειρηµατίες που λειτουργούν στη
Βόρεια Μακεδονία και τους ελληνικής καταγωγής πολίτες της
Βορείου Μακεδονίας. Θα συνεχίσουµε να παρακολουθούµε τις
εξελίξεις και θα αντιδράσουµε ανάλογα µε τις εξελίξεις που διαµορφώνονται στην περιοχή µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα συζητηθεί η
πρώτη µε αριθµό 144/1-11-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, µε
θέµα: «Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε
αγροτικές εργασίες».
Θα απαντήσει η Υφυπουργός, κ. Σοφία Βούλτεψη.
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη
ερώτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το αντικείµενο αυτής της ερώτησης αφορά µια πραγµατική
κατάσταση που έχει διαµορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα
σε µεγάλες περιοχές του ελληνικού νότου, αλλά και όχι µόνον
και αφορά την έλλειψη εργατικών χεριών από εργάτες τρίτων
χωρών, εργάτες γης όπως τους λέµε, προκειµένου να συµβάλλουν στην ελαιοσυγκοµιδή επί παραδείγµατι ή στην συγκοµιδή
εσπεριδοειδών βασικών προϊόντων της ελληνικής περιφέρειας,
ιδιαίτερα των νότιων περιοχών.
Κυρία Υπουργέ, πιστεύω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως επισπεύδον Υπουργείο έπρεπε να έρθει να απαντήσει σε
αυτή την επίκαιρη ερώτηση. Αυτό είχε φέρει τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία µέσω της τροπολογίας. Το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης µε τροπολογία που είχε καταθέσει το Μάρτιο του 2021 λέει ότι «εργοδότης ο όποιος επιθυµεί να προσλάβει
πολίτη τρίτης χώρας που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου» σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5
του ν.4251 «µπορεί να υποβάλει µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2021,
κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, αίτηση στην αρµόδια
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αποκεντρωµένης
διοίκησης του τόπου διαµονής». Αυτή η προθεσµία, κύριε Πρόεδρε έχει λήξει από τις 30 Σεπτεµβρίου. Τώρα τη χρειαζόµαστε
προκειµένου να υπάρξει µετάκληση των εργατών αυτών, ανθρώπων οι οποίοι έχουν στηρίξει το αγροτικό εισόδηµα και έχουν
συµβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας δεκαετίες
τώρα.
Η παράκλησή µου, λοιπόν, είναι -και γι’ αυτό φέρνουµε την επίκαιρη ερώτηση- έστω και δι’ υµών να παραταθεί, να επιµηκυνθεί
αυτό το χρονικό όριο, να πάει µέχρι το τέλος του έτους προκειµένου να µετακληθούν αυτοί οι αγρότες δεδοµένου ότι αυτοί οι
άνθρωποι εξαιτίας των βιοτικών τους αναγκών πηγαίνουν στην
Ιταλία όπου είναι πιο απλουστευµένη η συγκεκριµένη διαδικασία.
Το αποτέλεσµα είναι ότι ανθρώπους που γνωρίζουν τη δική µας
παραγωγή να µην µπορούν να τους βρουν γιατί έχουν πάει ήδη
στην Ιταλία. Είναι πολύ σηµαντικό. Θα έχουµε καθυστερήσεις µεγάλες στην ελαιοσυλλογή, καθυστερήσεις µεγάλες στη συλλογή
εσπεριδοειδών, µε ό,τι αυτό σηµαίνει και για την ποιότητα και για
τις τιµές και για όλα αυτά που συνθέτουν το αγροτικό εισόδηµα.
Θα παρακαλούσα να το δείτε από την πραγµατική και την αποτελεσµατική του πλευρά, όπως είστε αποτελεσµατική στο
Υπουργείο ευθύνη σας, προκειµένου να µπορούµε και εµείς
στους αγρότες της περιοχής µας, τώρα που αρχίζει η συλλογή
ελαιοκάρπου -έχει αρχίσει ήδη- να µπορούµε να δώσουµε µια
συγκεκριµένη απάντηση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Βούλτεψη
έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Δαβάκη, πράγµατι τα γεγονότα έχουν όπως τα αναφέρατε. Υπήρχε µια πλατφόρµα που άνοιξε, κατά παρέκκλιση
των ισχυουσών διατάξεων, για λόγους προστασίας από την πανδηµία. Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήµατος µπορού-
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σαν οι εργοδότες να χρησιµοποιούν αυτήν την πλατφόρµα για
να προχωρούν στη µετάκληση εργατών γης από άλλες χώρες.
Ήταν µία διάταξη που ψηφίστηκε κατά παρέκκλιση για τους
λόγους της πανδηµίας. Δεν ήταν δυνατόν να διαρκέσει περισσότερο. Η διάταξη αυτή έληξε πράγµατι στις 30 Σεπτεµβρίου 2021.
Ωστόσο οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν
µέσω αίτησής τους τη διαδικασία που υπήρχε στο παρελθόν.
Ενδεχοµένως, κάποιοι θεωρώντας ότι αυτό θα διαρκούσε για
πάντα -κάτι το οποίο δεν µπορούσε να γίνει και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο- δεν προχώρησαν γρήγορα στις διαδικασίες, που ήδη
έκαναν όλα τα προηγούµενα χρόνια και ουσιαστικά γίνονταν οι
µετακλήσεις. Ίσως εκεί υπήρξε µία εµπλοκή. Θεώρησαν δηλαδή,
οι άνθρωποι ότι θα µπορούσε να υπάρξει νέα παράταση. Αυτό
να το δεχτώ. Κατά τα λοιπά, δεν µπορεί να λειτουργεί αυτό το
σύστηµα κατά παρέκκλιση των διατάξεων.
Έτσι λοιπόν, τώρα ο εργοδότης έχει το δικαίωµα και τη δυνατότητα υποβολής αιτήµατος µετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας
ως εποχικά εργαζόµενου. Πηγαίνει στην οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Έχουν λάβει όλοι οδηγίες, ειδικά για
τη Λακωνία να προχωρούν γρήγορα τις διαδικασίες. Και πραγµατικά αν έχετε κάποιο πρόβληµα θα θέλαµε να µας το γνωστοποιήσετε, αν δηλαδή, υπάρχει πρόβληµα µε τις υπηρεσίες εκεί.
Η οδηγία ειδικά για τη Λακωνία -και επειδή ξέρουµε τις ιδιαιτερότητες που αναφέρεστε και εσείς ανάµεσα στην βόρεια Ελλάδα
και στη νότια Ελλάδα ως προς τις ανάγκες- είναι να προχωρούν
γρήγορα αυτές οι διαδικασίες.
Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ξέρετε ότι έχει αναµορφωθεί
και η ίδια η νοµοθεσία στα ακόλουθα σηµεία. Το διαβάζω επειδή
πρόκειται για διάταξη. Η περίοδος της εποχικής απασχόλησης
αυξήθηκε από τους έξι µήνες ανά περίοδο δώδεκα µηνών σε
εννέα µήνες. Άρα, µπορούν να έρχονται εννέα µήνες ανά περίοδο δώδεκα µηνών. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηµα για τη µετάκληση ενός εποχικού εργαζοµένου για
περίοδο έως εννέα µήνες ανά περίοδο δώδεκα µηνών για συνολική περίοδο πέντε ετών. Οπότε δεν χρειάζεται να επανέρχεται
σε µια διαδικασία που καταλαβαίνω ότι ταλαιπωρεί και τους ίδιους και άρα ζητούν την πλατφόρµα.
Και τέλος, να σας πω ότι από τις 16 Νοεµβρίου µπαίνει από το
Υπουργείο µας σε εφαρµογή η ηλεκτρονική ανανέωση κάθε είδους άδειας διαµονής και αµέσως µετά θα αρχίσει η ηλεκτρονική
διαδικασία για εργοδότες µε το γνωστό, όµως, παλιό σύστηµα
και όχι κατά παρέκκλιση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δαβάκη, έχετε
τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, το γνωστό παλιό σύστηµα που είπατε έφερε
την αναγκαιότητα να φέρει τροπολογία το Υπουργείο Γεωργίας
τον περασµένο Μάρτιο, διότι είναι χρονοβόρο και τελικώς απ’ ότι
καταλαβαίνω απεδείχθη αναποτελεσµατικό. Είπατε –και το λέει
η υπηρεσία-, ότι µε τον παλιό νόµο, δηλαδή τον ν.4251/2014 που
τροποποιήθηκε µε τον ν.4825/2021, το άρθρο 47, δηµιουργήθηκε
µπλοκάρισµα -ας το πούµε έτσι- να µην µπορούν οι άνθρωποι
αυτοί να έχουν τους ανθρώπους που χρειάζονται, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Μιλάµε για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Το ενιάµηνο δεν µας αφορά πλήρως εµάς, διότι τώρα
χρειάζονται τους αγρότες, δεν τους χρειάζονται σε όλο αυτό το
χρονικό φάσµα του ενιάµηνου.
Σχετικά µε το αν υπάρχει θέµα µε την τοπική µας υπηρεσία, το
Τµήµα Αδειών Διαµονής Λακωνίας, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί µε ηρωικό τρόπο κάνουν το καθήκον τους. Υπάρχει,
όµως, όπως θα ξέρετε, µία µεγάλη υποστελέχωση σε όλες τις
υπηρεσίες. Τα έχουν χαµένα, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση
µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να διαχειριστούν τις όποιες αποφάσεις παίρνουµε εµείς εδώ, δεδοµένου ότι κυρίως υπάρχει έλλειψη προσωπικού και µεγάλη ανάγκη για να δοθούν λύσεις και
απαντήσεις σε όλη αυτήν τη γραφειοκρατία που συνθέτει το
θέµα.
Κυρία Υπουργέ, πιστεύω ότι πρέπει –και το επαναλαµβάνω και
πρέπει να επικοινωνήσετε, νοµίζω ότι είναι ευκαιρία τώρα, µε το
βασικά αρµόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι αφορά
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τα αγροτικά προϊόντα και µοχλός των οποίων είναι αυτό που συζητάµε τώρα- να ζητήσετε έστω µία παράταση αυτής της τροπολογίας και από 30 Σεπτεµβρίου να πάει στο τέλος του έτους,
προκειµένου οι άνθρωποι αυτοί -και µιλάµε για χώρα κυρίως αλβανικής καταγωγής, που είναι τρίτη χώρα-, να µπορούν να µετακληθούν µε το σύστηµα που πήγε να θεραπεύσει το παλιό που
µου επικαλείστε τώρα, µε το σύστηµα της τροπολογίας. Θα είναι
το πλέον ασφαλές, προκειµένου να δώσουµε µια αποτελεσµατική και τελεσφόρα λύση.
Χαίροµαι που παρίσταται τώρα και ο Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης να ακούσει. Πρέπει να δώσουµε µια αποτελεσµατική
λύση στο ζήτηµα το οποίο µας αφορά για τους εργάτες γης.
Θεωρώ ότι µπορεί να δοθεί λύση. Θα έπρεπε να απαντήσει το
συναρµόδιο Υπουργείο.
Όσον αφορά -και είναι ευκαιρία αυτό να το πούµε- το Τµήµα
Αδειών Διαµονής Λακωνίας δεν έχουµε κανένα παράπονο. Παράπονο µάλλον έχουν αυτοί οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν προσωπικό να µπορέσει να απαντήσει στα προβλήµατα τα οποία
αντιµετωπίζουν καθηµερινώς µηδέ των εργατών γης εξαιρουµένων, αλλά και άλλα προβλήµατα αδειών παραµονής.
Αυτά ήθελα να πω. Πιστεύω ότι αυτό που είπε προηγουµένως
ο Υφυπουργός Εξωτερικών -το σηµείωσα γιατί µου άρεσε- ότι η
πολιτική είναι άθροισµα συναισθήµατος λογικής και ευθύνης,
µπορεί να εφαρµοστεί και στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ζητάµε
τη λογική. Η λογική λέει ότι αυτήν τη στιγµή οι Λάκωνες παραγωγοί µαζεύουν ελιές και σε λίγο θα µαζεύουν πορτοκάλια και
χρειάζονται αγροτικά χέρια. Παρατείνετε για τρεις µήνες τη διάταξη της τροπολογίας, η οποία είχε έρθει το Μάρτιο του 2021.
Πιστεύω ότι είναι το πλέον εφικτό, να έρθει αύριο ο κύριος
Υπουργός και ο κύριος Υφυπουργός και να φέρουν την ίδια τροπολογία παράτασης από Σεπτέµβριο να πάει τέλος του έτους.
Πιστεύω ότι έτσι θα λυθεί το πρόβληµά µας αποτελεσµατικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε συνάδελφε, αντιλαµβάνοµαι απολύτως αυτό που
λέτε. Πράγµατι υπάρχει πρόβληµα όσον αφορά στην υποστελέχωση και σίγουρα οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν σωστά τη
δουλειά τους. Είναι πολλά τα αιτήµατα, όµως, και εκείνοι είναι
λίγοι.
Είναι ευχής έργον που είναι εδώ ο κ. Στύλιος. Νοµίζω ότι το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι εκείνο το οποίο βάζει τις
προτεραιότητες ανά περιοχές. Θα το δείτε ξανά, γιατί είναι ζώσα
λειτουργία ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και η Βουλή.
Το αν µπορεί να ξανανοίξει πλατφόρµα, θα πρέπει να το δούµε
όσον αφορά στις λοιπές διατάξεις. Απλώς, θέλω να ξέρετε ότι
λόγω του ότι δεν προλαβαίνουν να ικανοποιήσουν τα αιτήµατα
οι άνθρωποι εκεί, γιατί αν προλάβαιναν δεν θα ετίθετο τέτοιο
θέµα, θα πήγαιναν όλα πιο γρήγορα ενώ πάντα ηλεκτρονικά είναι
λογικό να γίνονται όλα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Να ανοίξει η πλατφόρµα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Η πλατφόρµα, ναι.
Όταν κλείνει µία πλατφόρµα, δεν ξέρω ακριβώς τις διαδικασίες για το πώς ανοίγει. Είναι ευχής έργο που βρεθήκαµε µαζί
εδώ µε τον κ. Στύλιο, για να µπορέσει να λυθεί αυτό το ζήτηµα,
ειδικά για τη Λακωνία που έχει τώρα το πρόβληµα µε το µάζεµα
της ελιάς.
Να ξέρετε ότι το µεσηµέρι, στην Επιτροπή Περιφερειών θα
έχω και µια παρουσίαση όσον αφορά στους δικούς µας τοµείς,
το προσφυγικό για την κάλυψη κρίσιµων τοµέων της ελληνικής
οικονοµίας, γιατί όπως βλέπουµε µετακαλούµε κάθε χρόνο πάρα
πολύ κόσµο από το εξωτερικό για τις αγροτικές εργασίες, αλλά
και για άλλους τοµείς της οικονοµίας µας, ενώ θα µπορούσαµε
να έχουµε εκπαιδευµένους, καταρτισµένους ανθρώπους που
ούτως η άλλως βρίσκονται εδώ και οι οποίοι δεν θα επιβάρυναν
έτσι ούτε τον κρατικό προϋπολογισµό και θα είχαν και µία αυτονοµία, η οποία είναι άλλωστε και ο σκοπός της εφαρµογής της
συνθήκης της Γενεύης.
Εποµένως, κατόπιν όλων αυτών εγώ δεν έχω αντίρρηση. Θα
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ζητήσω από τον Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής να διευκολύνει και να δει λίγο πώς είναι τα πράγµατα, αν µπορούµε να
βοηθήσουµε και τους ανθρώπους, τα στελέχη µας στη Λακωνία,
αλλά και να διευκολύνει αυτές τις διαδικασίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Συµφωνούµε κι εµείς.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Συµφωνεί και ο κ. Στύλιος, ορίστε. Επιτεύχθηκε.
Μάλλον, κύριε Πρόεδρε, στη διαδικασία των ερωτήσεων, αν
κατατίθενται σε δύο Υπουργεία θα πρέπει να υπάρχει παρουσία
και των δύο, για να µην υποχρεώνεται ο Βουλευτής να επανέρχεται στο επόµενο Υπουργείο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 154/5-11-20201 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία κ. Ολυµπίας Τελιγιορίδου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Παράνοµη κατανοµή του Εθνικού Αποθέµατος των Δικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης στην Π.Ε. Καστοριάς».
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, τους τελευταίους µήνες παρατηρούνται
δόλιες και παράνοµες ενέργειες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι έχει
στηθεί µια διαδικασία απάτης για την υφαρπαγή ενισχύσεων από
το εθνικό απόθεµα από επιτήδειους εις βάρος πραγµατικών
αγροτών και εις βάρος του δηµοσίου.
Για παράδειγµα στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς
το 2020 δηλώθηκαν καλλιέργειες, οι οποίες είτε είναι απειροελάχιστες είτε είναι αδύνατον να υπάρχουν στην Περιφερειακή
Ενότητα Καστοριάς λόγω των καιρικών συνθηκών µε αποτέλεσµα να υπάρχει κλοπή των ενισχύσεων.
Πιο συγκεκριµένα, το 2020 δηλώθηκαν δεκαπέντε χιλιάδες
στρέµµατα αµύγδαλα τη στιγµή που η πραγµατική καλλιέργεια
δεν ξεπερνάει τα τριακόσια εξήντα πέντε στρέµµατα. Δηλώθηκαν
είκοσι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα στρέµµατα ελαιώνες τη
στιγµή που στην Καστοριά δεν µπορεί να υπάρχει παραγωγή
ελιάς. Επίσης, δηλώθηκαν εξήντα τέσσερις χιλιάδες στρέµµατα
ιδιωτικοί βοσκότοποι, ενώ δεν υπάρχει ούτε ένα στρέµµα ιδιωτικού βοσκότοπου στην Π.Ε. Καστοριάς. Συνολικά µιλάµε για ένα
σφετερισµό της τάξης των 3.360.000 ευρώ από καταχραστές γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη οργή του αγροτικού κόσµου και των αγροτικών φορέων της περιοχής.
Χαρακτηριστικό της απάτης είναι ότι οι εµπλεκόµενοι, οι παρανοµούντες όταν αντιλήφθηκαν -άραγε µε ποια διαδικασία- ότι
το 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς γινότανε τηλεπισκόπηση δεν δηλώθηκαν αυτά τα στρέµµατα και υπήρξαν πενήντα έξι χιλιάδες στρέµµατα λιγότερα στις δηλώσεις.
Ανάλογες καταγγελίες έχουν δει το φως της δηµοσιότητας για
Ρέθυµνο, Ηράκλειο, Χανιά, νησιά βορείου και νοτίου Αιγαίου, για
τη Μαγνησία που ενεργοποιεί δικαιώµατα στην Κοζάνη.
Ερωτάσθε, λοιπόν, επειδή το θέµα είναι πολύ σοβαρό και αποκτά µορφή χιονοστιβάδας, έχετε προβεί σε έλεγχο κατανοµής
του εθνικού αποθέµατος; Έχετε πραγµατοποιήσει επιτόπιους
ελέγχους στις εν λόγω δηλωµένες εκτάσεις, ώστε να πάρετε
πίσω δικαιώµατα που έχουν πάρει τα κυκλώµατα µε δόλια συµπεριφορά; Με ποιο τρόπο προτίθεστε να αποκαταστήσετε την
αδικία να ανακληθούν πίσω αυτά τα χρήµατα και να δοθούν
στους πραγµατικούς αγρότες ώστε να µην υπάρχει και ο κίνδυνος κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, θέλω να πω το εξής, επειδή αναφέρατε κάποιες εκφράσεις ότι έχει γίνει παρανοµία και κλοπή, αυτές οι
φράσεις είναι δικές σας και καταγράφονται και στα Πρακτικά και
µπορεί να τις χρησιµοποιήσει οποιοσδήποτε. Δεν ξέρω αν είστε
σίγουρη ότι θέλετε να επιµείνετε, έχετε τη δυνατότητα στη δευ-
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τερολογία αν θέλετε να αναθεωρήσετε και να διαγραφούν από
τα Πρακτικά, δεν ξέρω αν ακούει και ο κύριος Πρόεδρος.
Για να σας βοηθήσω εσάς προσωπικά, αλλά και εµάς και για
να βοηθήσουµε και την ηγεσία και το Υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνει σωστά η όλη διαδικασία, νόµιµα, σύµφωνα µε τους
κανονισµούς, για να είµαστε τυπικοί και ορθοί έτσι όπως και θέλουµε και είναι η βούλησή µας και έτσι όπως ορίζει ο νόµος και
µας το επιβάλλει σας λέω λοιπόν το εξής.
Αναφέρατε στην ερώτησή σας για την Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς ότι δόθηκαν το έτος ενίσχυσης 2020 επιδοτήσεις για
δεκαπέντε χιλιάδες στρέµµατα αµυγδάλων, είκοσι χιλιάδες
στρέµµατα ελαιώνων και εξήντα τέσσερις χιλιάδες ιδιωτικών βοσκοτόπων. Τα στοιχεία αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα όχι µόνο στις εκτάσεις που έλαβαν εθνικό απόθεµα,
αλλά ούτε καν στις συνολικά δηλωθείσες εκτάσεις που ενισχύθηκαν για το 2020. Έχω φέρει τα σχετικά στοιχεία εδώ, θα σας
καταθέσω τον πίνακα, να τον αξιοποιήσετε.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ µε βάση τις δηλώσεις
ΟΣΔΕ του 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς δηλώθηκαν συνολικά περίπου τριακόσιες χιλιάδες στρέµµατα εκ των
οποίων οι τέσσερις χιλιάδες περίπου ήταν ακροδρυών καρπών
µε κέλυφος, τα διακόσια ογδόντα επτά στρέµµατα ελαιώνων και
τα εξήντα έξι χιλιάδες στρέµµατα ήταν βοσκότοποι. Εξ αυτών
συνολικά οι αιτήσεις του εθνικού αποθέµατος αφορούσαν περίπου σαράντα χιλιάδες στρέµµατα εκ των οποίων τα χίλια εξακόσια ήταν ακρόδρυα, τα εβδοµήντα ήταν ελαιώνες και οκτώ
χιλιάδες διακόσια στρέµµατα ήταν βοσκότοποι. Αυτά είναι τα επίσηµα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μπορούσατε και εσείς µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου
να κάνετε αίτηµα αναζήτησης εγγράφων και να σας κοινοποιηθούν για να τα αξιοποιήσετε στην ερώτησή σας.
Πάµε να δούµε τι συνέβη στην πραγµατικότητα στην Καστοριά. Τελικά από το σύνολο οι αιτήσεις για εθνικό απόθεµα ήταν
εξακόσιες, πεντακόσιες ενενήντα οκτώ για την ακρίβεια και ζητούσαν σαράντα χιλιάδες στρέµµατα. Από αυτούς τους εξακόσιους εγκρίθηκαν οι εκατόν τριάντα επτά για τους οποίους η
συνολικά προσδιορισθείσα έκταση υπολογίστηκε σε τρεις χιλιάδες επτακόσια στρέµµατα, εκατόν εβδοµήντα µία δενδρώδεις
καλλιέργειες, διακόσια είκοσι οκτώ στρέµµατα βοσκότοποι, τριακόσιες τριάντα µία ορόσηµες. Δηλαδή από το αρχικά αιτηθέν
ποσό για να λάβουν από το εθνικό απόθεµα ενός εκατοµµυρίου
το τελικό ποσό που δόθηκε σύµφωνα µε τα στοιχεία µας από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν 100.000. Δηλαδή εξακόσιοι παραγωγοί έκαναν
δηλώσεις ΟΣΔΕ. Από αυτούς εγκρίθηκαν οι εκατόν τριάντα επτά.
Οι εξακόσιοι ζητούσαν ένα εκατοµµύριο από το εθνικό απόθεµα.
Τελικά µετά τους ελέγχους που έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλη
τη διαδικασία δόθηκαν 100.000 ευρώ.
Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουµε εµείς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν µας δίνει λάθος στοιχεία, βοηθήστε µας εσείς, πείτε
µας, εδώ είµαστε για να τα διορθώσουµε. Θα µπορούσε και να
µην γίνει η ερώτηση, να συνεννοηθούµε, αλλά καλώς γίνεται για
να µιλάµε δηµόσια µε διαφάνεια και να τα δώσουµε και στη δικαιοσύνη για να δούµε που είναι η διαφορά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν αντιλαµβάνοµαι στην αρχή της απάντησής σας εάν πρόκειται για νουθεσία ή για απειλή αυτό που είπατε για τον τρόπο µε τον οποίο τοποθετήθηκα. Και δεν ξέρω
εάν αυτή η απειλή αφορά εµένα ή αφορά τα δηµοσιεύµατα από
τους αγροτικούς φορείς, από εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας
σε όλη την Ελλάδα για το πώς δούλεψε το κύκλωµα κλοπής του
εθνικού αποθέµατος και για το µεγαλύτερο σκάνδαλο εις βάρος
των αγροτών και κτηνοτρόφων της ΠΕ Καστοριάς, τα οποία θα
καταθέσω στα Πρακτικά.
Τα στοιχεία που δώσατε πραγµατικά έχουµε ένα ενδιαφέρον
και θα ήθελα να τα καταθέσετε και να τα δούµε, αλλά πολύ φοβάµαι ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, καθώς τα
συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί επίσηµα στον
αγροτικό συνεταιρισµό Καστοριάς είναι τελείως διαφορετικά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Και ξέρετε µετά από χειρισµό της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας τριών χρόνων για την διανοµή του εθνικού αποθέµατος όπου υπάρχει πλήθος καταγγελιών που έχουν φτάσει στον
εισαγγελέα, κύριε Υφυπουργέ και το γνωρίζετε και το ερευνά και
η δικαιοσύνη, δεν µπορείτε να λέτε ότι δεν ισχύει αυτό και αν
ισχύει να το πάµε στη δικαιοσύνη. Έχει ενεργοποιηθεί και αυτή
η διαδικασία µετά από καταγγελίες αγροτικών φορέων.
Ξαναρωτάω. Θα πάρετε πίσω τα χρήµατα που έχουν δοθεί σε
ανθρώπους επιτήδειους; Πώς εξηγείται το γεγονός ότι φαίνεται
εσωτερική πληροφόρηση όταν από χρονιά σε χρονιά αλλάζουν
οι δηλώσεις; Θα το σπάσετε αυτό το απόστηµα; Θα γίνουν σε
όλη τη χώρα επιτόπιοι έλεγχοι ώστε να λυθεί αυτό το θέµα και
τα χρήµατα αυτά να τα παίρνουν οι πραγµατικοί αγρότες και όχι
οι επιτήδειοι;
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ολυµπία Τελιγιορίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Στύλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, εγώ σας παρέθεσα µία σειρά από στοιχεία,
τα οποία σας είπα ότι είναι επίσηµα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ –θα
δώσω τον σχετικό πίνακα- και σας είπα και τον τρόπο µε τον
οποίο µπορείτε να λάβετε αυτά τα στοιχεία και εσείς, για να µην
συζητούµε µε διαφορετικά δεδοµένα. Τουλάχιστον, να ξεκινήσουµε από εκεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Γεώργιος Στύλιος καταθέτει για τα Πρακτικά τον
προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δεύτερο είναι αν ισχύουν αυτά τα στοιχεία. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ
είναι ένας οργανισµός ευρωπαϊκός, που λειτουργεί στη χώρα
µας, εδώ στο Υπουργείο µας, µε ευρωπαϊκές προϋποθέσεις.
Έχετε κι εσείς θητεύσει στο Υπουργείο και το κόµµα σας είχε
την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και µε τον τρόπο που
ίσχυε και λειτουργούσε ο κανονισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ επί της
δικής σας διακυβέρνησης της χώρας, µε τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και σήµερα. Άρα δηλαδή αυτά τα οποία επικαλείστε εσείς
ίσχυαν και στη δική σας θητεία.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Όχι! Τον κανονισµό τον Μάιο του
2021 τον τροποποιήσατε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Όχι, όχι. Ίσχυε και στη δική σας θητεία.
Αναφέρατε για κλοπή και για σκάνδαλο. Μπορεί να ακούγονται
ωραία αυτά για να πούµε στον κόσµο µε µυθεύµατα ότι κάπου
έγινε κλοπή. Όµως, φέρτε µας στοιχεία. Είµαστε η Κυβέρνηση
που σε καµµία περίπτωση δεν πρόκειται να ανεχθεί να συµβαίνουν τέτοια φαινόµενα και να δώσει άλλοθι σε αυτές τις καταστάσεις.
Γι’ αυτό τον λόγο εξάλλου η δική µας Κυβέρνηση και η ηγεσία
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του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προχωρά
σε µια σειρά από ελέγχους σε όλη τη χώρα. Έχετε ακούσει τα
πρόστιµα που έχουν επιβληθεί σε αυτούς οι οποίοι έκαναν τη
γνωστή διαδικασία των ελληνοποιήσεων, αλλά το αφήνω αυτό.
Τώρα, από τα στοιχεία του ΟΠΕΠΕΚΕ, σας λέω ότι για το
εθνικό απόθεµα του 2020 διεξήχθη επιτόπιο επιπρόσθετο δείγµα
στοχευµένων ελέγχων, βάσεις ανάλυσης κινδύνου. Έγιναν οι διοικητικοί επιτόπιοι έλεγχοι µεταβιβάσεων σε δύο χιλιάδες επτακόσιους παραγωγούς –αυτά τα στοιχεία είναι ανά την επικράτειαγια τον καθορισµό των δικαιούχων, ενώ διενεργήθηκαν και επιπλέον έλεγχοι σε δείγµα των εν δυνάµει δικαιούχων για τον αποκλεισµό των αιτούντων που πιθανώς δηµιούργησαν τεχνικά τις
προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτηµάτων των ενισχύσεων.
Άρα λοιπόν τι σας λέω; Ότι έγιναν τρεις χιλιάδες έλεγχοι, πέρα
από τους διασταυρωτικούς, τους µηχανογραφικούς, τους διοικητικούς ελέγχους, τις επιτόπιες τηλεπισκοπήσεις σε όλη τη
χώρα, ακριβώς για να διαπιστώσουµε πού υπάρχει πρόβληµα.
Αυτά τα οποία είπα στην πρωτοµιλία µου, ότι είχαµε εξακόσιες
αιτήσεις και τελικά εγκρίθηκαν εκατόν τριάντα επτά και ότι ζητούσαν 1 εκατοµµύριο, αλλά τελικά δόθηκαν 100 χιλιάδες, αποδεικνύουν ότι ο έλεγχος δουλεύει. Εάν δεν δουλεύει, να µας
φέρετε πραγµατικά στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό. Να δώσω κάποια
στοιχεία για την Καστοριά.
Αφού, λοιπόν, έγιναν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι σε συνεργασία
µε την ΑΑΔΕ, ειδικά για την Καστοριά, διενεργήθηκαν τετρακόσιοι εβδοµήντα ένας έλεγχοι µέσω τηλεπισκόπησης, είκοσι οκτώ
επιτόπιοι έλεγχοι ζωικού κεφαλαίου –εκ των οποίων οκτώ ειδικοί
και ένας κατόπιν καταγγελίας- και τρεις επιπλέον ειδικοί έλεγχοι.
Άρα πώς εργάζεται η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων; Δίνει πολιτική εντολή για να πραγµατοποιηθούν έλεγχοι σε όλα τα στάδια, για να γνωρίζουν την
πραγµατικότητα οι Έλληνες παραγωγοί. Και έρχεται σε δεύτερο
στάδιο και τι κάνει; Διαπιστώνει όπου υπάρχουν προβλήµατα και
στηρίζει τους παραγωγούς.
Ως προς αυτό λοιπόν, σας παραπέµπω στις πρόσφατες κοινές
ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το πετρέλαιο αλλά και
για τις ενισχύσεις, τις οποίες έχουµε δώσει σε µια σειρά από
ακραία καιρικά φαινόµενα που µας έχει επιβάλλει η κλιµατική
κρίση, όπου συνολικά δόθηκαν µε τη διαδικασία των προκαταβολών πάνω από 50 εκατοµµύρια ευρώ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Η ώρα είναι 10.05’. Ακριβώς στις 10.15’ ξεκινάει το νοµοσχέδιο. Οι δύο βασικοί εισηγητές είναι στην Αίθουσα, αλλά παρακαλώ να προσέλθουν και οι άλλοι συνάδελφοι για να
ξεκινήσουµε.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι
Υπουργοί Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών,
Εξωτερικών και Εσωτερικών, καθώς και ο Υφυπουργός στον
Πρωθυπουργό κατέθεσαν την 9-11-2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση
κώδικα νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν
γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
της 4ης Νοεµβρίου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο
συνεδριάσεις, ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών. Ειδικότερα, η συζήτηση του σχεδίου νόµου προτείνεται να διεξαχθεί µε φυσική παρουσία των Βουλευτών σε
δωδεκαµελείς κύκλους. Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές και
η υπηρεσία έχει καταρτίσει τον κατάλογο που θα σας διανεµηθεί.
Υπενθυµίζω ότι οι οµιλητές που επιθυµούν να τοποθετηθούν
µέσω τηλεδιάσκεψης θα µιλήσουν µόλις ολοκληρωθούν οι κύκλοι
των οµιλητών µε φυσική παρουσία.
Επί της βασικής διαδικαστικής πρότασης υπάρχει αντίρρηση;
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι στις επιτροπές είχαµε µια πάρα πολύ γόνιµη επεξεργασία του νοµοσχεδίου, αναλύσαµε εις βάθος τις διατάξεις. Και νοµίζω ότι σε αυτή τη
διήµερη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα έχουµε τη δυνατότητα να επεξεργαστούµε ακόµα πιο ειδικά τα άρθρα και όπου
χρειαστεί βεβαίως να προχωρήσουµε και σε περαιτέρω βελτιώσεις.
Πραγµατικά, θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης γι’
αυτή την πρωτοβουλία, τους εξαιρετικούς επιστηµονικούς συνεργάτες που επιµελήθηκαν αυτής της εξαιρετικής προσπάθειας
και βεβαίως την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα και τον καθηγητή, τον Λάµπρο Μαργαρίτη, και τα πολύ εξέχοντα µέλη της επιτροπής που πρότειναν σε µεγάλο βαθµό
αυτές τις διατάξεις.
Όπως είπα και πριν, είχαµε την ευκαιρία να αναλύσουµε διεξοδικά τα άρθρα. Θα το κάνουµε και στη συνέχεια. Θα ήθελα,
λοιπόν, σήµερα να παρουσιάσω τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα
και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µέσα από µια δικαιοπολιτική
µατιά και να εξηγήσω µε απλό τρόπο στους πολίτες που µας
ακούν τι αλλάζουµε µε αυτές τις τροποποιήσεις και περί τίνος
πρόκειται το νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε αλλαγή στους ουσιαστικούς και δικονοµικούς κανόνες του Ποινικού Δικαίου αποτελεί,
νοµίζω, µια πολύ σηµαντική νοµοθετική παρέµβαση για µια πολιτεία, γιατί το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί έκφραση της πιο αποκλειστικής αρµοδιότητας, σχεδόν της ειδοποιού διαφοράς ενός
κράτους. Και αυτό ακριβώς το νοµοθέτηµα συζητάµε σήµερα.
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Και για τον λόγο αυτό, της σηµασίας του δηλαδή για την πολιτεία και για τους πολίτες –επαναλαµβάνω, όπως έχω ήδη αναλύσει και στη διαδικασία των επιτροπών- οφείλουµε να
προσεγγίσουµε, όχι ως κάτι θεωρητικό, όχι ως κάτι ακαδηµαϊκό,
όχι ως κάτι ρητορικό, αλλά αντίθετα σαν την απάντηση στις ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί µην αµφιβάλλετε, όπως θα εξηγήσω και
στη συνέχεια, ότι οι αλλαγές αυτές δεν απαντούν σε κάποια δογµατική µας ανάγκη, αλλά είναι η ίδια η κοινωνία που τις ζητά και
τελικά διαµέσου ηµών των Βουλευτών, αξιολογώντας και σταχυολογώντας βέβαια, νοµοθετούµε και τις επιβάλλουµε.
Άλλωστε, αυτή είναι η ουσία της νοµοθετικής εξουσίας: Η νοµοθέτηση κανόνων που ρυθµίζουν πραγµατικά προβλήµατα της
κοινωνίας. Και µάλιστα όταν µιλάµε για την ποινική νοµοθεσία και
τελικά την πολιτική µας απέναντι στο κοινό έγκληµα, οι αλλαγές
αυτές θα έπρεπε σε µεγάλο βαθµό να είναι αυτονόητες και να
αποτελούν προϊόν µιας ευρύτερης διακοµµατικής στήριξης.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί το έγκληµα αφορά
και ακουµπά τους πάντες, είτε είναι πλούσιοι είτε είναι φτωχοί,
είτε είναι νέοι είτε ηλικιωµένοι, είτε είναι άνδρες είτε γυναίκες.
Απέναντι στο έγκληµα είµαστε όλοι το ίδιο και, εποµένως, οι παρεµβάσεις για την αντιµετώπισή του θα έπρεπε να µας ενώνουν
και όχι να µας χωρίζουν.
Δυστυχώς, όµως, ακόµη µια φορά σε έναν βαθµό η στάση της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αποτελεί ακόµα µια έκφραση –σας
το είχα πει και στις επιτροπές- του παραδοσιακού αρνητισµού,
µέσα στον οποίο υπό µία έννοια είστε διαχρονικά παγιδευµένοι.
Μόνο που στην περίπτωση των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα και
στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας θα πρέπει επιτέλους να καταλάβετε -και το κάναµε φανερό και καθαρό µε πλείστα όσα παραδείγµατα- ότι στην ουσία δεν αντιπολιτεύεστε εµάς, σε έναν
βαθµό αντιπολιτεύεστε την ίδια την κοινωνία. Γιατί οι ρυθµίσεις
του νέου Ποινικού Κώδικα έχουν στόχο να απαντήσουν σ’ αυτή
τη νέα κοινωνική πραγµατικότητα.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας η οποία
αποτελούσε συγκριτικά µε άλλες χώρες και µάλιστα σχεδόν διαχρονικά, τουλάχιστον τα πολλά, πολλά προηγούµενα έτη, µία
όαση κοινωνικής ειρήνης -στο επίπεδο της εγκληµατικότητας
εννοώ- δυστυχώς έχει πλέον και αυτή να αντιµετωπίσει τη βαριά
και ειδεχθή εγκληµατικότητα. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές
τα τελευταία χρόνια για πάρα πολλούς λόγους. Έχει αλλάξει η
ποιότητα του εγκλήµατος.
Είδα να µας κατηγορούν σε ένα κοµµάτι του Τύπου ότι δήθεν
µε τις αλλαγές αυτές –το είπε και ο Υπουργός στις επιτροπέςαπονέµουµε τηλεοπτικό δίκαιο. Δηλαδή, ένα δίκαιο που επηρεάζεται από τις υποθέσεις που βλέπουν τα φώτα της δηµοσιότητας
και ανησυχούν τον πολίτη. Μόνο που φυσικά η µοµφή αυτή δεν
έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Εγώ θα έλεγα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ισχύει το αντίστροφο. Ο λόγος που ο Τύπος και η τηλεόραση προβάλλουν
τις υποθέσεις αυτές είναι γιατί είναι αντικειµενικά σοβαρές, γιατί
δικαίως προκαλούν βαθιά ανησυχία για παραδοσιακό κεκτηµένο
της κοινωνικής ειρήνης που διέθετε αυτή η χώρα.
Γιατί, φυσικά, το θύµα της φρικτής επίθεσης µε θειικό οξύ, που
κατέστρεψε ανεξίτηλα το πρόσωπο και τη ζωή αυτού του θύµατος, αυτής της κοπέλας, δεν ήταν πρωταγωνίστρια κάποιου τηλεοπτικού σήριαλ για να δικαιολογούνται κάποιοι να µας
εγκαλούν ότι απονέµουµε τηλεοπτικό δίκαιο. Είναι µια γυναίκα
υπαρκτή, είναι µια γυναίκα που ζει ανάµεσά µας και κάθε Έλληνας αισθάνθηκε βαθιά ανθρώπινη αλληλεγγύη για όσα υπέστη.
Θα ήταν φυσικά παράδοξο αυτή την αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον, που έδειξε ο κάθε πολίτης και το σύνολο της κοινωνίας
να µην απασχολήσει εµάς, να µας απασχολήσει την ίδια την πολιτεία, ώστε τέτοιες αποτρόπαιες συµπεριφορές να αποφευχθούν στο µέλλον µέσω της γενικής, αλλά και της ειδικής
πρόβλεψης του ποινικού νόµου.
Ούτε φυσικά, η φρικτή υπόθεση της άτυχης µητέρας που δολοφονήθηκε στην Παλλήνη µε το παιδί της δίπλα µου και µε τον
ειδεχθή, καθ’ οµολογία, δολοφόνο της να µην διστάζει να κοροϊδεύει επί µέρες το πανελλήνιο και τελικά να γελοιοποιεί την έννοµη τάξη, αποτελεί κάποιο τηλεοπτικό σενάριο. Μιλάµε για
πραγµατικούς ανθρώπους, ανθρώπους της διπλανής πόρτας,
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που δυστυχώς, η µεν µητέρα δεν βρίσκεται πια στη ζωή, το δε
βρέφος έχει µια ζωή δυστυχώς, να αναρωτιέται πώς συνέβησαν
αυτά τα τερατώδη.
Αποτελεί άραγε, τηλεοπτικό δίκαιο να αποπειραθεί η πολιτεία
να προστατεύσει την κοινωνία από τέτοιες φρικαλεότητες και
στο µέλλον; Δεν είναι µόνο ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν τηλεοπτικό δίκαιο, αλλά αποτελεί παραπλανητικό σύνθηµα να λέµε
ότι αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί στείρα, µια τυφλή αυστηροποίηση του νόµου. Αποτελεί παραπλανητικό σύνθηµα το οποίο, δυστυχώς, σε έναν βαθµό ακούστηκε και εκπορεύεται από εσάς και
από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και βεβαίως από κάποιους φορείς οι οποίοι το είπαν.
Αντιµετωπίζουµε αυτή την επείγουσα για την κοινωνία πραγµατικότητα µε σωστό και ορθό τρόπο, σε αντίθεση µε όλους όσοι
λένε αυτά τα πράγµατα. Επιτρέψτε µου να πω, κύριε Λάππα, ότι
έχω την αίσθηση πως το αντιµετωπίζετε περισσότερο ακαδηµαϊκά, περισσότερο ιδεολογικά απ’ όσο επιτρέπουν οι στιγµές.
Όπως είπα και στην επιτροπή, αν αισθάνεστε άνετα να µιλάτε για
αυστηροποίηση, εγώ προσωπικά, δεν έχω πρόβληµα, αλλά είµαι
σίγουρος δεν έχουν πρόβληµα και το Υπουργείο και ο Υπουργός
και ο Υφυπουργός. Διότι κατ’ ακριβολογία δεν υπάρχει καµµία
αυστηροποίηση.
Η σωστή έκφραση και αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει αυτό
το νοµοθέτηµα δεν είναι να επιτύχει την αυστηροποίηση, αλλά
την αναλογικοποίηση της αντίδρασης της πολιτείας. Γιατί αυτό
που αισθάνεται ο κάθε πολίτης κι εσείς το ονοµάζετε αυστηροποίηση, είναι ότι η ποινική µεταχείριση της σοβαρής εγκληµατικότητας είναι συχνά δυσανάλογα επιεικής. Άρα, δεν πάµε να
επιβάλουµε µια τυφλή αυστηροποίηση όπως λέτε, αλλά να θεραπεύσουµε ένα έλλειµµα στην απόδοση της ποινικής της ευθύνης για µια σειρά από βαριές εγκληµατικές πράξεις έναντι των
οποίων η κοινωνία οφείλει να αµυνθεί. Γιατί νοµίζω κάθε πολίτης
αισθάνεται αυτό το έλλειµµα, για το οποίο µίλησα και στην αποκατάσταση του οποίου αποσκοπούµε, όταν βλέπουν τους δράστες τέτοιων ειδεχθών πράξεων, όπως αυτές που προανέφερα,
να τιµωρούνται µε ουδόλως αποτρεπτικές ποινές ή µε ποινές,
που δεν πείθουν ότι έχει απονεµηθεί σωστή, πραγµατική δικαιοσύνη, είτε µέσω διαδικαστικών οδών µε την υφ’ όρον απόλυση,
όπου µπορεί µετά από τρία χρόνια να βρίσκονται τέτοιοι εγκληµατίες πάλι ανάµεσά µας, χλευάζοντας στην πράξη και τα θύµατα και την κοινωνία, αλλά και το κράτος και δηµιουργώντας εκ
νέου εστίες µόνιµης παραβατικότητας.
Αποτελεί άραγε, όπως λέτε, αυστηροποίηση να πάρουµε
µέτρα, ώστε να µη βλέπουµε ειδεχθείς δολοφόνους, όπως αυτόν
της Παλλήνης, µετά από τρία-τέσσερα χρόνια να βρίσκεται και
πάλι ανάµεσά µας; Αποτελεί άραγε αυστηροποίηση, όπως λέτε,
να τιµωρούµε τον βιασµό ανηλίκου µε την ποινή των ισοβίων δεσµών; Γιατί, τελικά, ακόµη και η επιστήµη συνηγορεί ότι ο βιασµός σε τέτοιες ηλικίες αποτελεί ένα είδος διαρκούς και µονίµου
θανάτου για το απροστάτευτο θύµα για την υπόλοιπη ζωή του.
Αν, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που το ισχυρίζονται αυτό, εγώ θα
έλεγα ότι δεν συµφωνώ µαζί σας είτε σας το λέω ως δικηγόρος
είτε ως πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά πάνω απ’ όλα και
περισσότερο ως πατέρας και ως σύζυγος, αλλά και ως πολίτης,
που έχει αίσθηση της πραγµατικής δικαιοσύνης ανάµεσά µας.
Μέσα από τις τροποποιήσεις αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µας απασχολεί µόνο το πολύ βαρύ και ηθικά αποτρόπαιο έγκληµα, όπως αυτό που στρέφεται κατά της ζωής, της
γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας, αλλά µας απασχολεί
και το κοινό, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο για την καθηµερινότητα
έγκληµα.
Γι’ αυτό, επίσης, ρωτώ, ρητορικά, προφανώς. Αποτελεί αυστηροποίηση το να τιµωρείται ο εµπρηστής των δασών πάντοτε κακουργηµατικά, ακόµη και στην περίπτωση της απλής
διακινδύνευσης; Γιατί σκεφτείτε -το είδαµε στον εφιαλτικό Αύγουστο που πέρασε- τι προκαλεί και κυρίως τι µπορεί να προκαλέσει ένας τέτοιος εµπρηστές, απώλεια ζωής, απώλεια
περιουσίας, ατελείωτο ψυχικό πόνο, καταστροφή της φυσικής
µας κληρονοµιάς, αλλά και της ποιότητας ζωής, που εγγυάται το
περιβάλλον και τελικά, υπονόµευση της ζωής και της ευηµερίας
και των επόµενων µελλοντικών γενεών. Θεωρείτε αυστηροποί-
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ηση το να προστατεύουµε την κοινωνία από µια τέτοια βαθιά αντικοινωνική συµπεριφορά γνήσιου µίσους για όλους και για όλα;
Πραγµατικά, θεωρώ ότι τόσο εγώ όσο και η κοινωνία εκπλήσσεται αν κάποιοι υποστηρίζουν όλα αυτά. Διότι ακόµα και πράσινες ευαισθησίες που καταλαβαίνω σε κάποιους από την Αίθουσα
αυτή υπάρχουν, θα φαίνεται ότι είναι απλώς ρητορικές.
Πάντως, από την πλευρά µου θα πω για ακόµη µια φορά ότι οι
αλλαγές αυτές που φέρνουµε σκοπό, όπως είπα και πριν, δεν
έχουν την τυφλή αυστηροποίηση, αλλά την αναλογικοποίηση και
την αποκατάσταση σχέσεως αναλογίας ανάµεσα στο έγκληµα
και στην κύρωση του. Το τελικό αποτέλεσµα φυσικά, είναι η αποκατάσταση ουσιαστικής δικαιοσύνης.
Δυστυχώς, επειδή τα κατανοείτε όλα αυτά, ξέρετε ότι οι αλλαγές που προτείνουµε είναι αυτονόητες και οδηγούν στην αναλογικοποίηση, κάποιοι επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν εκ νέου
για πράγµατα επίσης προφανή και αυτονόητα, δηµιουργώντας
υπό µία έννοια ένα πολιτικό σκιάχτρο.
Βεβαίως, αναφέροµαι στην πολιτική σπέκουλα που γίνεται για
το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο εκτός από την παραπλανητική ρητορική για τυφλή αυστηροποίηση, αποτελεί το
δεύτερο βάθρο της παραπλάνησης που επιχειρείτε. Διότι κι εσείς
και ένα µέρος του Τύπου εγκαλείτε την εκ µέρους µας επαναδιατύπωση του άρθρου αυτού µε τους επίσης αβάσιµους και παραπλανητικούς ισχυρισµούς ότι δήθεν, προσπαθούµε µε το άρθρο
αυτό να φιµώσουµε τη διαφορετική έκφραση, να φιµώσουµε την
ελεύθερη κριτική, να φιµώσουµε τον Τύπο και γενικά, να επιβάλλουµε ένα καθεστώς σιωπής, για να µην έχουµε αντίλογο.
Φυσικά, τίποτα δε θα µπορούσε να είναι πιο παραπλανητικό,
γιατί το άρθρο αυτό στη νέα του επαναδιατύπωση επαναφέρει
αυτό που ίσχυε για δεκαετίες, δηλαδή να ελέγχεται και να τιµωρείται η διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης από κραυγαλέα δηµόσια ψέµατα, το οποίο ίσχυε πάντα για θέµατα που αφορούσαν
την εθνική οικονοµία και την εθνική άµυνα, πράγµα που επεκτείνεται τώρα στα θέµατα της δηµόσιας υγείας, βέβαια, όλα αυτά
τα χρόνια που είχε ισχύσει το άρθρο αυτό, πριν ο τελευταίος Ποινικός Κώδικας το διατυπώσει µε τέτοιον τρόπο, ώστε στην ουσία
-το είπα και στις επιτροπές, κύριε Λάππα- να το καταστήσει ανεφάρµοστο στην πράξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ µόνο λίγα λεπτά και θα τελειώσω.
Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, σας το είπα και στις επιτροπές,
κανείς δεν διώχθηκε για την κριτική που έκανε, για τα θέµατα της
οικονοµίας, για τα θέµατα της εθνικής άµυνας, της εξωτερικής
πολιτικής, της υγείας. Ο λόγος, φυσικά, είναι ότι το άρθρο αυτό
-και τότε και τώρα- προστατεύει από τη διασπορά ψευδών ισχυρισµών, ψευδών γεγονότων. Ούτε γνώµες αφορά ούτε κρίσεις
ούτε αξιολογήσεις ούτε προτάσεις. Το µόνο που αφορά είναι
κραυγαλέα ψέµατα, που µπορούν να δυναµιτίσουν την κοινωνική
ειρήνη και να προκαλέσουν και άλλες ζηµιές σε έννοµα αγαθά.
Αυτός είναι ο λόγος που το άρθρο κρίνεται πάντα συνταγµατικό,
πάντοτε συµβατό µε την ελευθερία της έκφρασης. Η δε ολοµέλεια του Αρείου Πάγου έχει αποφανθεί για το ζήτηµα αυτό από
τη δεκαετία του ’80. Φυσικά, αν το άρθρο ίσχυε µε τον τρόπο που
φοβάστε και το παρουσιάζετε, όλοι µας ανεξαιρέτως θα είχαµε
υποστεί κάποια ποινή.
Φυσικά, όµως, ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο, γιατί το άρθρο δεν
αφορά τις γνώµες και την κρίση µας. Βεβαίως, αυτό το γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά, κύριε Λάππα.
Θα αναφερθώ στο παράδειγµα που δώσατε µε τις φρεγάτες
που αγοράσαµε από τη Γαλλία. Σας το είπα και στις επιτροπές.
Αν κάποιος µε το νέο άρθρο πει ότι οι φρεγάτες δεν είναι καλή
επιλογή, τότε δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να µπλέξει µε τον ποινικό νόµο. Αν κάποιος έγραφε ή ισχυριζόταν δηµόσια ότι η αγορά
αυτή των φρεγατών δεν είναι καλή επιλογή, ουδέποτε θα είχε
πρόβληµα, γιατί αυτό είναι η ελεύθερη κρίση του, είναι η ελεύθερη αξιολόγησή του, η οποία θα µπορούσε να ελεγχθεί µόνο
ως αποτυχηµένη ή επιτυχηµένη στο χρηµατιστήριο της κοινής
γνώµης. Αν, όµως, έλεγε ότι οι φρεγάτες αυτές δεν είναι καλή
επιλογή γιατί υπάρχει πρόβληµα -διότι, ξέρω εγώ, ο πάτος τους
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δεν είναι από ατσάλι, είναι από υλικό το οποίο θα πάρει νερά- και
αυτό ήταν ψευδές, τότε πραγµατικά θα είχε πρόβληµα.
Να σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Πολύ καλώς,
θα είχε πρόβληµα και θα έπρεπε να έχει πρόβληµα, γιατί, ξέρετε,
η ελευθερία της έκφρασης στο Σύνταγµα το δικό µας δεν έχει
νόηµα να προστατεύει τα ψέµατα. Αυτά που λέτε, υπό µία έννοια
σας εκθέτουν και µου θυµίζουν, πραγµατικά, τα όσα συζητούσαµε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, στον αντιρατσιστικό νόµο, την
εποχή που το κόµµα σας αρνείτο να υπερψηφίσει τη διάταξη ποινικοποίησης της άρνησης του Ολοκαυτώµατος πάλι µε το επιχείρηµα της ελευθερίας της έκφρασης.
Το λέω αυτό, γιατί αυτές τις µέρες εορτάζεται η απελευθέρωση του Άουσβιτς. Δεν θέλω να κάνω καµµία συσχέτιση, για να
µην παρεξηγηθώ, κύριε Πρόεδρε, και µακριά από µένα κάτι τέτοιο. Όµως, ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγµή ναζιστές αρνητές του Ολοκαυτώµατος. Και ο λόγος που αυτό έχει γίνει
αδίκηµα σε τόσες πολλές χώρες, είναι διότι πρόκειται για ένα
άθλιο ψέµα. Και το Ολοκαύτωµα έγινε και οι µαρτυρίες υπάρχουν
και οι θάλαµοι αερίων υπάρχουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καραγκούνη,
σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπετε, όµως, ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα
αυτής της διάταξης.
Αν, λοιπόν, κάποιοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να πιστεύουµε
όλους αυτούς τους άθλιους, µε αυτές τις τερατολογίες που λένε,
τότε, πραγµατικά, εµείς το αρνούµαστε και διαφωνούµε και λέµε
ευθαρσώς ότι δεν υπάρχει κανένα δικαίωµα -κανένα, µα κανένα
δικαίωµα- στο κραυγαλέο ψέµα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Το παρόν νοµοσχέδιο έχει µόνο σκοπό να αποκαταστήσει το έλλειµµα ευθύνης,
που υπάρχει σε σχέση µε το κοινό έγκληµα. Επεκτείνει, δηλαδή,
την προστασία της κοινωνίας, κάνοντας την ποινική µεταχείριση
της βαριάς ιδίως εγκληµατικότητας δικαιότερη και αναλογικότερη. Επαναλαµβάνω ότι έστω και την τελευταία στιγµή, ας αφήσουµε την αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και ας
συνεννοηθούµε διακοµµατικά και συναινετικά σε αυτό που είναι
αυτονόητο για την κοινωνία, δηλαδή την προστασία από το έγκληµα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο
αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα γίνει µια µικρή αλλαγή τώρα, µετά από συνεννόηση που έκανε ο κ. Ιλχάν Αχµέτ µε
τον κ. Σπυρίδωνα Λάππα. Επειδή έχει µια επείγουσα εργασία ο
κ. Αχµέτ, θα προηγηθεί και θα ακολουθήσει ο πάντα ευγενής συνάδελφος κ. Λάππας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο συνάδελφο από το
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και εσάς, κύριε Πρόεδρε, για τη δυνατότητα που
µου δώσατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ο αείµνηστος
καθηγητής µου Ποινικού Δικαίου Ανδρουλάκης, έλεγε πως το
Ποινικό Δίκαιο και η Ποινική Δικονοµία είναι εφαρµοσµένο Συνταγµατικό Δίκαιο, άπτεται της ίδιας της λειτουργίας του κράτους
δικαίου και της προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Υπό
αυτή την έννοια, κάθε παρέµβαση σε αυτό πρέπει να είναι απολύτως αναγκαία, αιτιολογηµένη και εντελώς ανάλογη προς τις
αληθείς ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Αυτές είναι οι γενικές
αρχές.
Σε αυτό το πλαίσιο, η εισηγήτριά µας στις επιτροπές τόνισε
εµφατικά πως πρέπει η νοµοθέτηση στο πεδίο του Ποινικού Δικαίου να είναι προσεκτική, συνετή και πάντα µε πλήρη συναίσθηση της ιστορικής ευθύνης του νοµοθέτη.
Εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής δεν είµαστε δογµατικοί ούτε κρυβόµαστε πίσω από θεωρητικές κατασκευές. Έχουµε απόλυτη
επίγνωση των σοβαρών κοινωνικών προβληµάτων και των προκλήσεων της κοινωνίας. Γνωρίζουµε καλά πως µεγάλο ποσοστό
του πληθυσµού της χώρας -στο σύνολό τους µπορώ να πω- αι-
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σθάνεται και δηλώνει ανασφαλές. Η εγκληµατικότητα επιµένει
και αυξάνει. Γι’ αυτούς τους λόγους, χρειάζονται, χωρίς αµφιβολία, παρεµβάσεις.
Ναι, πρέπει να είµαστε σκληροί µε το έγκληµα, ναι, πρέπει να
είµαστε άτεγκτοι στην εφαρµογή του νόµου ειδικά σε ειδεχθή
εγκλήµατα, αδικήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και άλλα.
Είναι, όµως, όλες οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παρόν
σχέδιο νόµου σκόπιµες και επαρκείς; Κατά τη γνώµη µας, µάλλον
όχι.
Το λέµε αυτό, γιατί το σχέδιο νόµου, που έχουµε στα χέρια
µας, χαρακτηρίζεται από µια τιµωρητική λογική. Προχωράτε σε
µια γενική αυστηροποίηση των ποινών και το κάνετε χωρίς συγκεκριµένη στοχοθεσία, χωρίς ποιοτικά ή ποσοτικά δεδοµένα που
να αποδεικνύουν όχι µόνο τη λογική, αλλά και την ουσιαστική επιδίωξη πίσω από αυτήν την επιλογή.
Με το συζητούµενο σχέδιο νόµου επεµβαίνετε, για πολλοστή
φορά, στα κείµενα δύο θεµελιωδών κωδίκων, όπως ο Ποινικός
Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας, πριν αυτοί προλάβουν να εφαρµοστούν και να αξιολογηθούν µετά από ικανό
χρόνο ισχύος µέσα από την κοινωνία και τη δικαστική πρακτική.
Επεµβαίνετε, όµως, πρόχειρα και αποσπασµατικά, ακολουθώντας για άλλη µια φορά την επικαιρότητα. Κλασική συνταγή της
Κυβέρνησής σας, που επιµένει να πορεύεται χωρίς σχέδιο και να
νοµοθετεί βασιζόµενη στα αποκόµµατα των εφηµερίδων και µε
βάση το θυµικό της κοινής γνώµης, της κοινής γνώµης που, ας
µην κρυβόµαστε, ξέρουµε ότι πολλές φορές κατευθύνεται και
αποπροσανατολίζεται σκοπίµως. Αρνείστε να δείτε το συνολικό
πρόβληµα της εγκληµατικότητας και της έλλειψης ασφάλειας.
Στρουθοκαµηλίζετε, θεωρώντας και προβάλλοντας στην κοινωνία την άποψη ότι οι υψηλές ποινές από µόνες τους φέρνουν µείωση της εγκληµατικότητας, ενώ ξέρετε πως κάτι τέτοιο δεν
αποδεικνύεται από τη νοµολογία πουθενά στον κόσµο.
Ακολουθείτε τον εύκολο δρόµο, ικανοποιώντας, δήθεν, αυτό
που απαιτεί η κοινωνία, ο κόσµος, οι πολλοί, γιατί δεν θέλετε να
αναλάβετε τον παιδευτικό ρόλο που οφείλει να έχει µια κυβέρνηση ενός σύγχρονου και δηµοκρατικού κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι πολλές από
τις διατάξεις είναι ορθές και, βέβαια, θα τις τηρήσουµε και θα
τις υπερψηφίσουµε. Αυστηρές ποινές που πρέπει να εκτίονται
πραγµατικά, πρέπει να επιβάλλονται στις περιπτώσεις βιασµών,
ενδοοικογενειακής βίας και άλλων βαρύτατων πράξεων. Είναι θετικές. Όµως, πρέπει να µην ξεχνάµε εδώ το πραγµατικό διακύβευµα, πρέπει να µην αποπροσανατολιζόµαστε, γιατί ξέρουµε
όλοι ότι η ποινική καταστολή είναι το απολύτως αναγκαίο, αλλά
καταληκτικό στάδιο στη διαδικασία αντιµετώπισης του κοινωνικού φαινοµένου της εγκληµατικότητας.
Γι’ αυτό και η σύγχρονη δηµοκρατική πολιτεία οφείλει να έχει,
όχι µόνο ποινές, αλλά και ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό
πλαίσιο αντεγκληµατικής πολιτικής µε έµφαση στην πρόληψη,
στην κοινωνική συνοχή, στην εκπαίδευση, µε βαθιές τοµές στη
βάση της κοινωνικής συµβίωσης. Χρειαζόµαστε µία µεταρρύθµιση από τα κάτω, µελετηµένη και στη βάση των διεθνών προτύπων αντεγκληµατικής πολιτικής.
Ασφαλώς και χρειάζονται ποινές και µάλιστα αυστηρές. Είναι
αναγκαίος ο ποινικός κολασµός και πρέπει να διαφυλαχθεί η λειτουργία της γενικής και ειδικής πρόληψης στον χώρο του ποινικού δικαίου.
Όµως, αυτό δεν είναι αρκετό, κύριε Υπουργέ. Είναι αναγκαίο
να δούµε ξανά την κατάσταση και τη λειτουργία και των ελληνικών φυλακών.
Το σωφρονιστικό σύστηµα νοσεί, χωρίς κεντρικό σχεδιασµό,
χωρίς πρόβλεψη για τη µελλοντική εικόνα των σωφρονιστικών
καταστηµάτων, που ήδη είναι επιβαρυµένα µε υπερπληθυσµό
κρατουµένων. Και όλα αυτά, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης
αγνοεί την ανάγκη για υιοθέτηση ενός νέου Σωφρονιστικού Κώδικα. Από το 2011 εκκρεµεί αυτή η µεταρρύθµιση, όταν η τελευταία κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συγκρότησε τη σχετική
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Δέκα χρόνια µετά και ακόµη περιµένουµε να υπάρξει πρόοδος µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που ακολούθησαν.
Εµείς εµµένουµε στην ανάγκη εκσυγχρονισµού του σωφρονι-
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στικού συστήµατος µε πραγµατική έκτιση ποινών για τα σοβαρά
αδικήµατα και ταυτόχρονη, όµως, ενίσχυση και της εφαρµογής
εναλλακτικών µεθόδων έκτισης ποινών, όπως γίνεται σε κάθε ευνοµούµενη πολιτεία του 21ου αιώνα.
Επιτέλους, ας µεριµνήσει η Κυβέρνηση για να ενεργοποιηθεί
ο θεσµός της κοινωφελούς εργασίας, που ανεστάλη από την ίδια
και ακόµη παραµένει σε πλήρη αδράνεια. Πότε, επιτέλους, θα
υπάρξει κάποια πρόοδος στο ζήτηµα αυτό; Πώς περιµένουµε να
εξανθρωπίσουµε τις φυλακές µας, όταν κλείνουµε τα µάτια και
δεχόµαστε να στοιβάζονται χιλιάδες κρατουµένων για µη ειδεχθή
ή ακόµη και λιγότερο σοβαρά εγκλήµατα που θα µπορούσαν να
εκτίουν αλλιώς τις ποινές τους;
Τέλος, για ποιο σωφρονιστικό σύστηµα µιλάµε, όταν ακόµη και
αυτή η έννοια του σωφρονισµού παραµένει ζητούµενο; Αυτό
είναι το ερώτηµα: Υπάρχει σωφρονιστική ή απλώς τιµωρητική λογική στο ελληνικό σωφρονιστικό σύστηµα; Υπάρχει η παραµικρή
φροντίδα για τη βελτίωση και κυρίως για την οµαλή επανένταξη
του κρατουµένου στο κοινωνικό σύνολο; Δυστυχώς, φοβούµαστε
πως όχι και σίγουρα, το παρόν σχέδιο νόµου δεν αντιµετωπίζει
το πρόβληµα. Δεν βλέπει τη µεγάλη εικόνα, αρκείται σε παρεµβάσεις, άλλες αναγκαίες, άλλες εντελώς άστοχες και επικίνδυνες.
Δεν µπορεί κανείς να τοποθετηθεί µε συνεκτικό τρόπο επί της
αρχής, γιατί πολύ απλά το νοµοσχέδιο στερείται -σε εισαγωγικά«αρχής». Αποτελεί απλώς ένα άθροισµα πλίνθων και κεράµων
ατάκτως ερριµµένων, που ανταποκρίνεται σε µία αµιγώς επικοινωνιακή διαχείριση της επικαιρότητας, που φυσικά, σε ορισµένα
σηµεία µας βρίσκει, όπως είπαµε, σύµφωνους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σταθώ στο άρθρο 36, που
αφορά την τροποποίηση του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα
για τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων. Πρόκειται για µια απαράδεκτη διάταξη, κατά την άποψή µας. Το λέω αυτό, γνωρίζοντας τη ζηµιά που έχουν κάνει όλα αυτά τα αντιεπιστηµονικά
άρθρα περί συνωµοσιών κάποιων ισχυρών εναντίον της ανθρωπότητας ή περί δήθεν επικινδυνότητας των εµβολίων σε όλη τη
διάρκεια της πανδηµίας. Το γνωρίζουµε αυτό. Όλοι έχουµε αντιµετωπίσει αυτές τις τρέλες και τις αντιµετωπίζουµε, δυστυχώς,
καθηµερινά στην προσπάθειά µας να πείσουµε τους παραπλανώµενους να ακολουθήσουν τον δρόµο της επιστήµης και να επιλέξουν την προστασία του εµβολίου και όχι ξόρκια και διάφορα
υπονοούµενα.
Όµως, τα παραπάνω δεν δικαιολογούν την εν λόγω διάταξη,
δεν δικαιολογούν τη νοµιµοποίηση της λογοκρισίας. Με το συγκεκριµένο άρθρο βαδίζετε σε επικίνδυνα µονοπάτια και βάζετε
σε σοβαρό κίνδυνο τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία
του λόγου. Μετατρέπετε το αδίκηµα της διασποράς ψευδών ειδήσεων σε έγκληµα αφηρηµένης διακινδύνευσης, καθώς πλέον
δεν θα είναι αναγκαίο να επέλθει όντως το αποτέλεσµα του
φόβου ή της ανησυχίας, αλλά θα αρκεί η δυνατότητα των ειδήσεων να προκαλούν ανησυχία και φόβο. Πρόκειται για παράνοια.
Ξέρετε πόσες ιστοσελίδες υπάρχουν στο διαδίκτυο που παρουσιάζουν τα συµπτώµατα του απλού κρυολογήµατος ως τα πλέον
ύποπτα για τους πιο θανατηφόρους καρκίνους; Προφανώς, όλες
αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ανησυχία ή φόβο. Δηλαδή, τι θα κάνετε; Θα αρχίσετε να επιβάλλετε
ποινές; Θα είναι αυτές κακουργηµατικές πράξεις;
Μιλάτε για κλονισµό της εµπιστοσύνης του κοινού στην ευρύτερη -σε εισαγωγικά- «κυρίαρχη» άποψη. Πώς θα µετράτε αυτό
τον κλονισµό εσείς; Και επιπλέον, τι πάτε να κάνετε; Να απαγορεύσετε το δικαίωµα της αντίθετης άποψης; Γι’ αυτό, αυτή η διάταξη, έτσι όπως διατυπώνεται, αν δεν αλλάξει, δεν είναι η
δικαιολογία για τους αντιεµβολιαστές και για όσες τρέλες αυτοί
υποστηρίζουν. Δεν γνωρίζετε πως η επιστήµη προχωρά και χτίζει
µέσα από αυτές τις προκλήσεις τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις; Δεν χρειάζεται η επιστήµη τον Ποινικό Κώδικα και την απαγόρευση της ανοησίας για να προχωρήσει ή να πείσει. Η παιδεία
είναι το βασικό εργαλείο της και πρέπει να είναι το εργαλείο σας.
Πρόκειται, λοιπόν, για µια καθαρά οπισθοδροµική, φοβική και κυρίως επικίνδυνη διάταξη, που πρέπει άµεσα να αποσυρθεί.
Η αυστηροποίηση της απόλυσης µε όρους και η αύξηση του
χρονικού πλαισίου είναι θετικές. Όµως, αν στα χρόνια αυτά που
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κάποιος παραµένει έγκλειστος δεν λάβει και τον σωφρονισµό
που πρέπει, όλες αυτές οι διατάξεις παραµένουν κενές νοήµατος
και θα φτάσουν στο σηµείο να είναι απλώς τιµωρητικές. Το σωφρονιστικό µας σύστηµα δεν θα διορθωθεί µόνο µέσα από τέτοιες διατάξεις. Πρέπει να ενδιαφερθείτε ουσιαστικά και να
καταθέσετε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µεταρρύθµισης του σωφρονιστικού µας συστήµατος. Όσο επιµένετε να νοµοθετείτε, αντιµετωπίζοντας την κοινωνία σαν ένα -σε εισαγωγικά- «διψασµένο
για αίµα», πλήθος σε µια ρωµαϊκή αρένα, θα καταφεύγετε σε επικοινωνιακές λύσεις, που δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό και
δεν λύνουν τα προβλήµατα. Αντίθετα, δηµιουργούν νέα, ίσως και
πιο επικίνδυνα.
Εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής -τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- θα είµαστε πρωτοστάτες και αρωγοί δε κάθε είδους προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επιτάχυνσης και βελτίωσης της απονοµής της
δικαιοσύνης, αλλά θα σταθούµε και σταθερά απέναντι σε κάθε
προσπάθεια εξαπάτησης της κοινής γνώµης µε επικοινωνιακού
τύπου διατάξεις, που θέτουν τελικά σε κίνδυνο την ευηµερία και
συνοχή της κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ, κύριε Αχµέτ,
που ήσασταν µέσα στον χρόνο σας.
Καλείται τώρα στο Βήµα ο συνάδελφος, γενικός εισηγητής
από τον ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σπυρίδων Λάππας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εντυπωσιακή η τοποθέτηση του προηγούµενου συναδέλφου,
εξαιρετική από άποψη νοµικής ποινικής τεκµηρίωσης και το λέω
δηµοσίως.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι η τρίτη νοµοθετική παρέµβαση της
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας στους Ποινικούς Κώδικες,
στον Ποινικό Κώδικα κυρίως, για να συνεννοούµαστε. Υπάρχει
και µία τέταρτη µε διατάξεις, που αφορούσε την έκτιση των ποινών, αλλά ποινικοδικονοµικού σηµασίας, που ήταν σε ένα άλλο
νοµοσχέδιο του Υπουργείου του ΠΡΟ-ΠΟ, σχετικά µε το θέµα
των συνθηκών, προϋποθέσεων και όρων µεταγωγής στις αγροτικές φυλακές και αδειών των κρατουµένων. Μια άλλη τρέλα σε
σωφρονιστικό επίπεδο!
Επειδή τέτοιες διατάξεις που αφορούν την έκτιση της ποινής
περιλαµβάνονται και σε αυτό το νοµοσχέδιο, επαναφέρω στο
µυαλό µου, στη σκέψη µου την εγκληµατική απόφαση της Κυβέρνησης να αποσπάσει -µοναδική η χώρα µας σε όλη την Ευρώπη!- από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον τοµέα της έκτισης των
ποινών, του τρίτου δηλαδή πυλώνα του συστήµατος απονοµής
ποινικής δικαιοσύνης και να το υπάγει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή σε ένα Υπουργείο της ασφάλειας. Έτσι,
αντιλαµβάνεστε τον πυλώνα της έκτισης των ποινών, ως ζήτηµα
ασφάλειας!
Όµως, έτσι αντιλαµβάνεστε και τον Ποινικό Κώδικα, σύµφωνα
µε το νοµοσχέδιο που φέρνετε. Σας ενδιαφέρουν, όπως είπατε,
κύριε Υπουργέ, σε µια συνέντευξή σας, δύο θέµατα: η ασφάλεια
και να µην υπάρχει αδίκηµα ατιµώρητο. Μπορείτε να µας πείτε
ένα αδίκηµα το οποίο είναι ατιµώρητο, σύµφωνα µε τον ισχύοντα
σήµερα Ποινικό Κώδικα; Ένα ποινικό αδίκηµα! Πού ζούµε; Πού
τα λέτε και σε ποιους τα λέτε, όταν εξεγείρεται όλη η νοµική κοινότητα µε αυτά που λέτε και µε αυτά που κάνετε; Ακούστε, υπάρχει αδίκηµα στην Ελλάδα το οποίο µένει ατιµώρητο! Σε ποια
χώρα µιλάµε; Στο Αφγανιστάν βρισκόµαστε ή στη Λιβύη; Υπάρχει
Κώδικας και υπάρχουν συστηµατοποιηµένες διατάξεις, που περιγράφουν το αδίκηµα και το έγκληµα και την ανάλογη ποινή. Το
είπα και στις επιτροπές, το επαναλαµβάνω και τώρα: Δεν υπάρχει
επιεικής ή αυστηρή ποινή στο διάβα της ιστορίας της ανθρωπότητας. Υπάρχει µόνο η δίκαιη ποινή, η οποία στηρίζεται στην
αρχή της αναλογικότητας και όπως σας είπα πριν -που λένε οι
φιλόσοφοι, η φιλοσοφία του Ποινικού Δικαίου- βάσει και της
αρχής και της επιείκειας.
Σας είπα για τον Χανς Κέλσεν, τη µεγάλη αυτή προσωπικότητα
του Μεσοπολέµου, που ερχόταν σε σύγκρουση µε τον Σµιτ, τον
άλλο φιλόσοφο, επίσης τεραστίου διαµετρήµατος, το οποίου οι
ιδέες αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το ιδε-
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ολόγηµα του ναζισµού. Εµείς είµαστε µε τον Κέλσεν παρ’ ότι
είναι ένας απλός φιλελεύθερος, κι όχι αριστερός, διανοούµενος.
Αυτά αποφασίζετε, αυτά κάνετε, αυτά λέτε. Είναι δυνατόν, να
βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να λέει ότι ο µόνος στόχος
του νοµοσχεδίου είναι να αποκαταστήσουµε το ζήτηµα ασφάλειας και να µένει ποινικό αδίκηµα ατιµώρητο; Αν αυτό δεν είναι
ποινικός λαϊκισµός, όπως εκφράστηκε ένας νοµοµαθής στα µέσα
ενηµέρωσης, τι άλλο είναι; Εξεγείροµαι ως νοµικός και όχι ως
στέλεχος ή Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που διακονεί την ποινική δικαιοσύνη σαράντα χρόνια στα ποινικά ακροατήρια.
Έρχεστε και λέτε πράγµατα απίστευτα, όπως άκουσα και σήµερα. Ξεχάστε τον όρο «ειδεχθές έγκληµα», έχει καταργηθεί
όταν καταργήθηκε η θανατική ποινή. Το έγκληµα είναι απλό, είναι
µεσαίο, είναι αυστηρό. Είναι µεσαίας ή µεγάλης βαρύτητας. Δεν
υπάρχει πλέον έννοια «ειδεχθές έγκληµα» στην ποινική επιστήµη.
Το βλέπω να κατακλύζει τον δηµόσιο διάλογο, γιατί τα λέτε ως
υπουργοί και µετά διαµαρτύρεστε όταν έρχονται οι φορείς της
νοµικής κοινότητας και σας καταχερίζουν στις επιτροπές. Διαµαρτύρεστε ότι δήθεν είναι υπερβολικοί απέναντί σας. Δεν είναι
υπερβολική η κριτική, υπερβολικές είναι οι αποφάσεις σας και οι
ρυθµίσεις.
Πάµε παρακάτω. Έλεγα, λοιπόν, ότι σήµερα θα συζητήσουµε
για την απονοµή ποινικής δικαιοσύνης. Εκ προοιµίου να πω κάτι,
για να µην το ξεχάσω και το παραλείψω. Είπε ο κ. Καραγκούνης
για το 191, πόσο καλό είναι. Κύριε Καραγκούνη, ακούστε µε σας
παρακαλώ, διαβάστε την απόφαση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, που ευθέως σας λέει ότι είναι ρύθµιση αντισυνταγµατική, διότι παραβιάζει δύο άρθρα του Συντάγµατος, το 5
και 15, το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 11 του Χάρτη των
Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ρωτώ λοιπόν τους κυρίους Υπουργούς και την Κυβέρνηση και
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, πού θέλετε να είστε ενταγµένοι από άποψη ποινικής αλλά και πολιτικής κουλτούρας,
στην Ευρώπη; Ξέρετε ότι η Ελλάδα, στο θέµα των ποινών και των
κρατουµένων, είναι τρίτη από το τέλος των σαράντα εννιά χωρών
του Συµβουλίου της Ευρώπης; Να σας πω ποιοι είναι κάτω από
την Ελλάδα; Δύο µόνο, η Τουρκία και η Αλβανία. Η Ελλάδα έχει
τόσους ισοβίτες όσους έχουν τα πέντε κράτη του πυρήνα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερµανία, Γαλλία, Ελβετία, Ολλανδία.
Προσθέστε τους κατοίκους αυτών των χωρών, τον πληθυσµό συνολικά. Έχουν τόσους ισοβίτες όσους έχει µόνο η Ελλάδα των
δέκα εκατοµµυρίων.
Σήµερα, έρχεστε εδώ και θέλετε οριζόντια, σε όλα σχεδόν τα
θέµατα κακουργήµατα, να υπάρχει µόνο µία ποινή, ισόβια, αφαιρώντας από τον φυσικό δικαστή το πλαίσιο ποινής που έχει σύµφωνα τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, τα κριτήρια, που έχει για
να επιµετρήσει την ποινή. Δεν υπάρχει οριζόντια να έρθει ο νοµοθέτης και να δώσει εντολή στον δικαστή «Γι’ αυτό το αδίκηµα
θα βάλεις αυτήν την ποινή, γι’ αυτό το αδίκηµα το άλλο». Είσαι
υποχρεωµένος να θέσεις πλαίσιο ποινής, για να µπορεί να κινηθεί
ο δικαστής ανάλογα µε τις συνθήκες της πράξης, ανάλογα µε
την προσωπικότητα, ανάλογα µε τη συµπεριφορά του, πριν, κατά
και µετά την πράξη, αν αποκαθιστά µέρος της βλάβης που επιφέρει κ.λπ.. Όλα αυτά είναι κριτήρια, τα οποία παίζουν στη συνείδηση του εφαρµοστή του δικαίου και πηδαλιουχούν τη σκέψη
του προς την επιµέτρηση της ποινής, το τεράστιο, το ιερό έργο,
µετά το πρώτο, που είναι η εξατοµίκευση της ενοχής. Γι’ αυτά
δεν λέτε τσιµουδιά. Θέλετε την κοινωνία να την µπλοκάρετε, να
την πακετάρετε αναφέροντας τρία-τέσσερα περιστατικά µε το
βιτριόλι, λες και πρόκειται ο νόµος να αθωώσει τη δράστιδα µε
το βιτριόλι και δεν προβλέπει τη θανατική ποινή για την απόπειρα, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κώδικα.
Αυτά κάνετε, αυτός είναι ο ποινικός λαϊκισµός, µαζί µε τον πολιτικό λαϊκισµό σε όλα τα άλλα επίπεδα. Αφού χάσατε τελείως
το παιχνίδι µε την πανδηµία, φέρνετε και τη διάταξη αυτή του
191 και προσθέτετε δύο έννοιες πρωτοφανείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέµα της δηµόσιας υγείας είναι το πρώτο. Όποιος δηλαδή διασπείρει ειδήσεις αντίθετες µε την κρατική αλήθεια, µε
την επίσηµη αλήθεια για τη δηµόσια υγεία και προκαλεί όχι
απλώς φόβο -να έχουµε δηλαδή τον κίνδυνο να προκληθεί
φόβος- αλλά να προκαλεί κι απλώς ανησυχία, και όχι να προκλη-
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θεί, να µπορούσε να προκληθεί. Εδώ ο ίδιος ο δικός σας άνθρωπος, που υποστηρίζει το νοµοσχέδιο, ο κ. Μυλωνόπουλος, σας
είπε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφασίσει πολλαπλώς
ότι η ανησυχία πρέπει να είναι ανεκτή, όταν ασκείται δριµεία κριτική. Είναι και λογικό, γιατί όταν ασκείς δριµεία κριτική, είτε στην
εξουσία είτε σε έναν πολίτη, σε έναν πολιτικό αντίπαλό σου,
ασφαλώς και θα προκαλέσεις αίσθηµα ανησυχίας. Δεν µπορεί
αυτό να περιβληθεί µε ποινική κύρωση. Το κάνετε, όπως κάνετε
πλειάδα υποθέσεων, αντίθετες µε τις αποφάσεις της ΕΣΔΑ. Θα
σας πω κι άλλα παρακάτω.
Τι κάνετε, λοιπόν, σήµερα; Έρχεστε και κάνετε µια γενική αυστηροποίηση, ακόµα και στα πληµµελήµατα. Και ρώτησα τους
αρµόδιους Υπουργούς στις επιτροπές. Τη διάταξη για ένα πληµµέληµα, το οποίο έχει σήµερα ποινή τουλάχιστον δύο ετών έρχεστε και την κάνετε «τουλάχιστον τριών ετών» και ερωτώ
µπορείτε να µου πείτε µε βάση ποια µελέτη, ποια έρευνα, ποιο
εγκληµατικό φαινόµενο βοηθάει και αποκαθιστά αυτό, σε σχέση
µε την κοινωνία; Τίποτα δεν είναι, είναι µια τυφλή, οριζόντια ρύθµιση που αφορά τα πάντα, και πληµµελήµατα και αδικήµατα,
χωρίς µια έρευνα, χωρίς µια µελέτη, χωρίς ένα έγγραφο ούτε
καν έγγραφο της νοµοπαρασκευής επιτροπής, που υποτίθεται
ότι έφτιαξε τον Κώδικα. Δεν υπάρχει, ούτε αυτό. Είναι ένα νοµοσχέδιο που έφτιαξε το Υπουργείο µε τους παραπάνω επιστήµονες. Τους υπολήπτοµαι σε κάθε περίπτωση.
Όµως ένας Κώδικας, που υποτίθεται θα έχει µια ζωή δεκαετιών, διότι φανταστείτε ότι σήµερα που µιλάµε, το 2021, καµµία
υπόθεση δεν δικάζεται µε τους κώδικες του 2019, αλλά µε τον
Ποινικό Κώδικα του 1950, και τα πληµµελήµατα ακόµα. Ούτε ένα.
Το Υπουργείο λέει το εξής επιχείρηµα: Φέρνουµε αυτές τις τροποποιήσεις στον Κώδικα γιατί πρέπει να διορθώσουµε στρεβλώσεις, αµαρτίες, λάθη, παρανοήσεις, αµφισηµίες, αντινοµίες των
κωδικών του 2019, όπως φάνηκαν στην πράξη.
Κάλεσα τους Υπουργούς και οποιονδήποτε συνάδελφο νοµικό
της Νέας Δηµοκρατίας να φέρει µία απόφαση, µία, αριθµητικό
1, µία απόφαση της δικαστηριακής πρακτικής που να είχε δικαστεί µε τους κώδικες του 2019 και να έχει αντίρρηση ως προς το
αποτέλεσµά της. Δεν φέρνετε και δεν θα φέρετε. Διότι στην τελευταία έρευνα που έκανε ο ΔΣΑ δεν είχε δικαστεί ακόµα καµµία
υπόθεση µε τους κώδικες του 2019. Λέτε ότι θα αποκαταστήσετε
στρεβλώσεις εφαρµογής τους. Ψεύδος ολκής, µια ρητορική, η
οποία δεν έχει καµµία σχέση µε τον επιστηµονικό ορθολογισµό,
την επιστηµονική µεθοδολογία και εν πάση περιπτώσει, την επιστηµονική ανάλυση.
Επειδή µιλάµε για έναν κώδικα -σας το είπα στην επιτροπή και
θα το επαναλάβω τώρα και στην Ολοµέλεια- τι είναι ο Κώδικας;
Επικαλέστηκα τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, έναν επιστήµονα τεράστιου µεγέθους στον χώρο της ποινικής επιστήµης. «Οι κώδικες
αποτελούν το σπουδαιότερο προϊόν της νοµοθετικής λειτουργίας. Είναι προϊόν του Διαφωτισµού και των αστικών επαναστάσεων και αποτελούσε για τη Γαλλική Επανάσταση ύψιστη
πολιτειακή λειτουργία. Οι κώδικες είναι πνευµατικό παιδί του Διαφωτισµού» λέει ο Μανωλεδάκης, «καθώς προϋποθέτουν δύο
πράγµατα.» Ακούστε τα, κύριοι Υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι.
«Πρώτον, επιστηµονική µεθοδολογία κατά τη σύνταξή τους και
θεωρητικό προσανατολισµό.».
Αυτό ποιος θα το κάνει; Η νοµική κοινότητα, κύριοι, οι νοµικές
σχολές, οι φορείς της νοµικής κοινότητας, η Ένωση Δικαστών
και Εισαγγελέων, η ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων και οι
επιστηµονικοί φορείς που τη συγκροτούν, καθηγητές πανεπιστηµίου και δικηγόροι, που έχουν στην πλάτη τους δεκαετίες άσκησης της ποινικής δικηγορίας. Ήρθαν ως φορείς και σας είπαν ότι
µε αυτό το νοµοσχέδιο, αυτή την οριζόντια, σε όλα τα επίπεδα,
αυστηροποίηση των πάντων -µερικές δε είναι και χονδροειδέστατες ρυθµίσεις, στα πληµµελήµατα ειδικά- συρρικνώνετε τον
θεσµό της χρηµατικής ποινής ως αυτοτελούς ποινής, εξαφανίζετε σχεδόν τον θεσµό της παροχής κοινωφελούς εργασίας και
έχετε µια εµµονή για τη φυλάκιση, και τα πληµµελήµατα, και φυσικά την ισόβια κάθειρξη σε µια πλειάδα κακουργηµάτων και επανέρχεστε πάλι στην αµαρτία και στο σάπιο εγχείρηµα του 1950,
που ήταν ένα τροµερό, ουµανιστικού, φιλανθρωπικού, εκσυγχρονιστικού τύπου νοµοθέτηµα του 1950 και κατάντησε, το 2018 και
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2019 που έγιναν οι νέοι κώδικες και από το 2010 κυρίως που άρχισαν οι επιτροπές να συγκροτούνται, µια κουρελού. Γιατί; Γιατί
η πολιτεία όταν άκουγε τα ΜΜΕ ή την επικαιρότητα ή τη συγκυρία για ένα πολύ σκληρό έγκληµα ερχόταν και νοµοθετούσε εδώ,
κι ένα κλασικό πληµµέληµα µεσαίας βαρύτητας το µετέτρεπε σε
κακούργηµα. Και τι έκανε; Το πήγαινε στα εφετεία, όπου ξεχάσατε, κύριοι Υπουργοί, ότι στα εφετεία και στα κακουργιοδικεία
υπηρετεί το ένα πέµπτο του αριθµού, σε σχέση µε τους πρωτοδίκες και µεταφέρετε όλο και νέες υποθέσεις στα εφετεία. Είναι
έκπτωση η εφεύρεση του µονοµερούς εφετείου, που θα µπορεί
να δικάζει ένας άνθρωπος δεκαπέντε και είκοσι χρόνια πριν
ποινή, ένας άνθρωπος να ρίχνει είκοσι χρόνια φυλακή µέχρι το
2019 και δεκαπέντε µετά το 2019.
Εµείς έχουµε την άποψη ότι µόνο ένα πολυµελές όργανο µπορεί να επιβάλει µια τέτοια εξοντωτική ποινή και όχι ένας δικαστής, διότι το ανθρώπινο σφάλµα είναι σφάλµα, ακόµα και στη
δικαστική κρίση. Γι’ αυτό άλλωστε, υπάρχει και ο δεύτερος και ο
τρίτος βαθµός δικαιοδοσίας, για να διορθώνει τα σφάλµατα των
δικαστηρίων των πρωτοδίκων.
Έλεγα πριν ότι αυτό το τεράστιο νοµοθέτηµα του 1950, όταν
άρχισε λοιπόν να νοµοθετεί µε την επικαιρότητα και τη συγκυρία,
κατάντησε µία κουρελού, δυστυχώς. Σας είπα: είναι έκπτωση η
µεταφορά ύλης στο Μονοµελές Εφετείο. Είναι έκπτωση η απευθείας παραποµπή στα ακροατήρια µε παράκαµψη των δικαστικών συµβουλίων. Είναι έκπτωση τελικά, το κράτος να ασκεί µία
πολιτική απλώς διαχείρισης της ποινικής δικαιοσύνης.
Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Να καταρρεύσει και το ποινικό σύστηµα και το σωφρονιστικό φυσικά, το οποίο είναι άλλωστε και
η µαύρη κηλίδα, το στίγµα της ελληνικής πολιτείας στην ευρωπαϊκή νοµική κοινότητα και πραγµατικότητα.
Πάµε τώρα να πούµε δυο λόγια και για την απρόσφορη απόπειρα.
Δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έχετε και εσείς,
κύριε Λάππα τη σχετική ανοχή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε .
Επειδή θα έλεγα -κοιτάω τον συνάδελφο κ. Καραγκούνη, που
διακονούµε την ποινική δικηγορία- το πρώτο προαπαιτούµενο
του πολιτισµού, όχι της νοµικής επιστήµης, κύριε Καραγκούνη,
είναι η δικαιοσύνη και κυρίως, η ποινική δικαιοσύνη, έλεγε ο
Φρόιντ. Αυτή η δικαιοσύνη, αν δεν στηρίζεσαι στη θεωρία, στην
ανάλυση των θεωρητικών της επιστήµης σου, όχι κάνεις απλώς
λάθη, όχι θα είναι απρόσφορη η απόπειρα που επαναφέρετε,
αλλά θα είναι απρόσφορο όλο το εγχείρηµα. Φέρνετε, λοιπόν,
την απρόσφορη απόπειρα.
Ακούστε, τώρα, για να καταλάβουν οι µη νοµικοί. Λέει η διάταξη ότι τιµωρείται µε µειωµένη ποινή ένας, ο οποίος σκέφτεται,
έχει εγκληµατική βούληση να κάνει µια πράξη, αλλά το µέσο που
έχει να την κάνει, καθιστά αδύνατη την τέλεση της πράξης. Αυτή
ήταν µια διάταξη, που είχε από το 1950 και κατέστη ανενεργή επί
εβδοµήντα χρόνια. Στα εβδοµήντα χρόνια υπήρχαν εξήντα δύο
παραποµπές και πέντε ή έξι, νοµίζω, καταδικαστικές αποφάσεις,
την δε τελευταία εικοσαετία καµία κατάθεση απόφασης. Ήταν
ανενεργή. Πυροβολούνταν αδιάκοπα και από τη νοµολογία, και
από την επιστήµη, και από τη θεωρία. Τώρα την επαναφέρει η
Νέα Δηµοκρατία.
Εγώ, απλώς, θα δώσω στα Πρακτικά τις µελέτες. Πρώτη από
τον Ιωάννη Μανωλεδάκη: «Η επαναφορά της απρόσφορης απόπειρας είναι και µια ακόµα φορά αποµάκρυνση από µία κατάκτηση της ελληνικής ποινικής επιστήµης, που ήταν η επιστήµη
του αντικειµενικού αδίκου, δηλαδή προσπεράσαµε παθογένειες
των υποκειµενιστών, των υποκειµενικών θεωρήσεων για το άτοµο
και την ποινή», Ιωάννης Μανωλεδάκης. Το αφήνω τελευταίο
αυτό.
Δεύτερον, Γιώργος Δηµήτρενας, καθηγητής στο Δηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο. Σχολιάζοντας µια απόφαση είναι καταπέλτης. Δεν
θα το αναγνώσω, όµως, θα αναγνώσω κάτι άλλο. Θα πω µετά το
όνοµα του καθηγητή Πανεπιστηµίου που διδάσκει στους φοιτητές και ήταν «τέκνο» του Μανωλεδάκη: «Στην περίπτωση της
απρόσφορης απόπειρας» κ.λπ., «δεν υπάρχει εξ ορισµού η τιµώ-
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ρησή της, ως αποδοκιµασία µόνο της εγκληµατικής βούλησης
του δράστη µπορεί να ερµηνευθεί». Άρα, µιλάµε, για µια διάταξη
που τιµωρεί το φρόνηµα. Ποιος το είπε αυτό, είναι ολόκληρη µελέτη; Λάµπρος Μαργαρίτης, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ποινικού Δικαίου. Θα τα καταθέτω και τα τρία στα
Πρακτικά.
Αυτά που λέµε πρέπει να τα τεκµηριώνουµε. Υπάρχει κάποιο
έγγραφο για το εγκληµατικό φαινόµενο στην Ελλάδα, µελέτη,
έρευνα, έκθεση, επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο; Μόνο µία.
Είναι η έκθεση εµπειρογνωµόνων του Μαρτίου του 2018 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Ήρθαν επιτόπου στην Ελλάδα, είδαν όλα
τα καταστήµατα, πήγαν σε όλα τα πρωτοδικεία, σε όλα τα εφετεία και έφτιαξαν µια τροµερή έκθεση. Τι είπαν; Ότι διαχρονικά,
στην Ελλάδα το εγκληµατικό φαινόµενο είναι παρεξηγηµένο. Η
Ελλάδα έχει τις υψηλότερες ποινές στην Ευρώπη και όλα τα εγκλήµατα, ιδίως τα βαριά εγκλήµατα, όπως ανθρωποκτονίες, επιθέσεις, σεξουαλικές επιθέσεις, βιασµοί, ληστείες, κλοπές,
διαρρήξεις, ναρκωτικά, κάτω από τον µέσο όρο. Και είπαν ότι
υπάρχει µια τροµερή αντινοµία -αξιολογική αντινοµία την αποκάλεσε- να έχει κάτω από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο όλα τα σοβαρά
αδικήµατα, και να υπερακοντίζει µε µαξιµαλιστικό τρόπο τις ποινές. Με αποτέλεσµα να οδηγηθούµε στο αδιέξοδο, βέβαια, το
φρακάρισµα του ποινικού συστήµατος, η κατάρρευση του συστήµατος απονοµής ποινικής δικαιοσύνης, όπου ένα εφετείο κακουργηµάτων είχε τριάντα πέντε υποθέσεις να δικάσει και µία
δικογραφία µεταφερόταν µε το καροτσάκι, µία µόνο. Και είχε
τριάντα πέντε. Ανέβαινε και την άλλη µέρα, ανέβαινε και την
εβδοµάδα και ποτέ δεν τελείωνε µια δικάσιµος.
Η κ. Συµεωνίδου – Καστανίδου, σε µια έρευνα της πριν από
ένα µήνα, στην ποινική δικαιοσύνη πηγαίνει στην Αστυνοµία στη
ΓΑΔΑ και παίρνει όλα τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας. Επίσης, σε όλα τα αδικήµατα αυτά έχουµε ακόµα και µετά την έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης περαιτέρω µείωση. Με τι
εντύπωση µένει η κοινωνία: Που ταΐζεται την κοινωνία. Το βιτριόλι, την Καρολάιν.
Αυτό που κάνει να στενάζει η ποινική δικαιοσύνη είναι τα πληµµελήµατα. Όσοι είµαστε δικηγόροι γνωρίζουµε τι σηµαίνει στο
τριµελές πληµµελειοδικείο ή στο εφετείο, που δικάζει κατ’ έφεση
τα πληµµελήµατα. Σαράντα, εβδοµήντα, ογδόντα υποθέσεις στο
πινάκιο. Στενάζουν τα ποινικά δικαστήρια από τα µεσαίας βαρύτητας και όχι από τα κακουργήµατα , όπως της Καρολάιν, που
είναι ένα-δύο σηµαδιακά, σηµαντικά, αναµφίβολα. Όµως κάνετε
σαν να µην υπάρχει πρόβλεψη. Ισόβια κάθειρξη προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας και σήµερα. Αλλά διαζευκτικά, για περιπτώσεις,
για παράδειγµα, για φανταστείτε ένα παιδί δεκαοκτώ-είκοσι χρόνων που σκοτώνει τον πατέρα του, ο οποίος τυραννάει το τέκνο
αποδεδειγµένα επί δεκαετία, το καταπιέζει, το υβρίζει, το συκοφαντεί, το απαξιώνει, να µην έχει ο δικαστής το δικαίωµα πέραν
της ισόβιας κάθειρξης εναλλακτικά να επιβάλει µια πρόσκαιρη
κάθειρξη. Όχι λέτε, αναιρώντας ό,τι φτιάχτηκε µε πόνο και αίµα
από το 2010 µε τις επιτροπές και Μανωλεδάκη, Μακρή, Χριστόφορο Αργυρόπουλο, Συµεωνίδου - Καστανίδου.
Άρα, λοιπόν, και σήµερα δεν µας φέρνετε, κύριοι Υπουργοί,
µια µελέτη να στηρίξετε αυτά που προτείνετε, ούτε µία.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή µιλάω τώρα για τις επιτροπές, λέει
ο Μακρής στις 27 Σεπτεµβρίου σε µια συνέντευξη, ακούστε:
«Επειδή έχω µεγάλη εµπειρία, µετά από σαράντα χρόνια και έχω
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η άσκηση µιας ποινικής δίωξης
είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση στην Ελλάδα, πολύ φοβάµαι
ότι η ρύθµιση αυτή θα µας οδηγήσει σε αδιέξοδο, αν τελικά ισχύσει». Θα σας πω πού αναφέρεται. «Αν µάλιστα, ληφθεί υπόψη»,
κύριε Κώτσηρα, «ότι το 70% γενικότερα των αποφάσεων που εκδίδουν τα δικαστήρια είναι αθωωτικές» λαµβάνετε υπόψη δηµόσια σε µια σειρά σε κάποιες διατάξεις σας ως κριτήριο, π.χ.
ανάκλησης απόλυσης, όχι µια δικαστική κρίση, ας πούµε το δικαστικό συµβούλιο στο κακούργηµα ή µια κρίση, βρε αδερφέ,
µια απόφαση ενός µονοµελούς πρωτοδικείου ή τριµελούς, αλλά
µόνο την άσκηση ποινικής δίωξης. Στις εκατό υποθέσεις οι εβδοµήντα θα είναι αθωωτικές, λέει ο Μαρκής, και αυτό είναι καταστρεπτικό. Αυτό κάνετε και περιµένετε από τα δικαστήρια να
έρθει µετά ο δικαστής να διαπλάσει νέους κανόνες µε πλάγιο
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τρόπο, όπως κάνει σε πάµπολλες υποθέσεις, γιατί ο νοµοθέτης
φάνηκε να επιλέγει µαξιµαλιστικές ποινές και φτάνει το ποινικό
σύστηµα σε αδιέξοδο, σε κατάρρευση ολοσχερή, όλο και παρακάτω, όλο και παρακάτω, όλο και να πέφτουν οι καταδίκες του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σαν το χαλάζι.
Για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ήρθαν φορείς. Η ολοµέλεια του
Δικηγορικού Συλλόγου ανέθεσε στον Θέµη Σοφό να κάνει µία εισήγηση. Είναι καταπέλτης για την επιλογή αυτής της οριζόντιας
κάθειρξης. Είναι καταπέλτης για το 191. Ήρθε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Θέλω να τις πω δυο σειρές, έναν χαιρετισµό που έκανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων: «Στην Ελλάδα είναι ωστόσο συχνό το φαινόµενο
να επιβάλλει η χειρότερη µορφή πολιτικής, η δηµαγωγία ο λαϊκισµός, τα πορίσµατα της επιστήµης. Να την ποδηγετεί οριοθετώντας εξαρχής το πλαίσιο στο οποίο της επιβάλλει να κινείται
και να αξιοποιεί τα συµπεράσµατά της, µόνο όταν αυτά συµπίπτουν µε τους προκαθορισµένους πολιτικούς στόχους της κυβερνητικής εξουσίας». Είναι πρόσφατο, πριν από µερικές µέρες.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία φράση προς τους Υπουργούς,
που τους συµπαθώ ούτως ή άλλως. Ο µεν είναι συντοπίτης µου,
ο άλλος είναι πολύ συµπαθής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Κύριε Κώτσηρα, σας είπα και στις επιτροπές, σας λέω και
τώρα πάλι θα οδηγήσετε το ποινικό σύστηµα σε αδιέξοδο. Άλλωστε, αποδειχθήκατε ότι θα έχετε πολύ µεγάλο φόρτο στο σωφρονιστικό σύστηµα. Παρ’ όλα αυτά, το νοµοθετείτε. Λέτε θα
γίνει µετά από δέκα χρόνια, ας πάει η µπάλα σε όποια χέρια καταλήξει τότε. Αυτό λέτε. Αυτό είναι µία συνεπής, υπεύθυνη στάση
µιας κυβέρνησης;
Επειδή, λοιπόν, είστε και οι δύο νέοι πολιτικοί θα επαναλάβω
κάτι που είπα στην επιτροπή, µια λέξη. Ο Μαξ Βέµπερ σε µία διάλεξη το 2019 στο Μόναχο απέναντι σε φοιτητές είπε: «Απευθύνοµαι στους φοιτητές, αλλά θέλω να ακούν και απ’ έξω τα
πολιτικά πρόσωπα. Τι είδους άνθρωπος πρέπει να είναι κανείς
για να του επιτραπεί να βάλει το χέρι στις ακτίνες του τροχού
της ιστορίας; Τρία πράγµατα: το πάθος, το αίσθηµα ευθύνης, η
ειλικρίνεια, η τόλµη, το µέτρο. Και τι θα πρέπει να έχει ένας πολιτικός για να µην βάλει το χέρι του στον τροχό της ιστορίας;
Είναι η υποκειµενικότητα, η ανευθυνότητα και η ευκολία». Λάβετέ
το υπ’ όψιν σας, λοιπόν, κι αν µπορείτε να διορθώσετε ό,τι µπορείτε, ευκαιρία θα είναι.
Εγώ δίνω στα Πρακτικά µία µελέτη της κ. Καστανίδου, η οποία
αναφέρει ακόµα σε ανύποπτο χρόνο, κύριε Κώτσηρα -το 1967
επί Ψαρούδα - Μπενάκη- και τονίζει: «Η εξόγκωση της ποινικής
µας νοµοθεσίας και αντιστοίχως το βάρος των ποινικών δικαστηρίων λαµβάνουν έκταση προβληµατική και ανησυχητική ώστε
µοιραίως, από πλευράς τόσο των αρχών όσο και των πολιτών να
δηµιουργείται δυσφορία, αλλά και απορία προς τον ρόλο και την
αποστολή της ποινικής δικαιοσύνης» και λέει διάφορα άλλα.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδωνας Λάππας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, ευχαριστούµε πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Για να µη λέτε ότι αυτά που λέµε δεν
τα στηρίζουµε!
Κλείνω µε αυτό: Κύριε Αθανασίου, το ξέρετε το πρόβληµα, το
465 αφορά µεταβατικές διατάξεις. Έχουµε µια πρόσφατη απόφαση, την 4/2021. Υπήρχαν αιτήµατα κρατουµένων, που έλεγε
ότι επειδή µετά το 2019 προβλέφθηκαν επιεικέστερες…
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ακούγεστε, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Υπάρχει µια µεταβατική διάταξη του
Ποινικού Κώδικα και βάζει όρια ποινών, που µπορεί να ισχύσουν
για µια σειρά κρατουµένων. Υπάρχει η πρόσφατη απόφαση
4/2021 της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου επ’ αυτού και έκρινε
ότι δεν µπορεί να µετριαστεί µία ποινή, η οποία επιβλήθηκε µε
τους προ του 2019 κώδικες και να µετριαστεί γιατί προβλέφθη-
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καν επιεικέστερες ποινές µετά το 2019, όταν είναι αµετάκλητο
και λέει η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, κύριε Πρόεδρε, ότι την
ευθύνη πρέπει να τη µεταθέσουµε στην νοµοθετική εξουσία.
Μόνο µε τροποποίηση του σχετικού άρθρου -µάλλον παράγραφο
2, κύριε Καραγκούνη, εννοεί- και µάλιστα κάνει και µια εργασία
ταυτόχρονη επί της υποθέσεως αυτής η κ. Συµεωνίδου-Καστανίδου και λέει το εξής: «Είναι άδικο…» -ακούστε, κύριε Κώτσηρα«…να φανταστείτε έναν κρατούµενο να έχει ποινή είκοσι χρόνια
για ένα αδίκηµα, γιατί προβλέπεται δέκα χρόνια φυλακή µετά
από δυο µήνες. Σ’ αυτό…» -λέει- «…πρέπει να παρέµβει η πολιτεία και να εξισορροπήσει τις ποινές». Πάρτε και την απόφαση,
πάρτε και την εργασία της κ. Καστανίδου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδωνας Λάππας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να µαντέψω τα κακά, αλλά ως άνθρωπος που διακονεί την ποινική επιστήµη, θα ήθελα να πω ότι
φοβάµαι πολύ πως για µια ακόµη φορά η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας φέρνει νοµοσχέδια, τα οποία είναι πολιτική απόφαση, χωρίς καµµία επιστηµονική στήριξη και πολύ φοβάµαι ότι
στην ιστορία θα µείνει η Νέα Δηµοκρατία ότι τα µεν κλεφτρόνια
τα στέλνουµε στα τάρταρα, αλλά τα τραπεζικά στελέχη τα λέµε
ότι είναι κατ’ έγκληση και πάνε στο αρχείο οι υποθέσεις τους, τα
δεκαοκτάµηνα για τα δεσµευµένα περιουσιακά στοιχεία, τα σπίτια για τα οποία δεν παίρνουν καµµιά απόφαση, την παροχή δηµόσιας εργασίας την πετάµε στα τάρταρα και έτσι για το λευκό
κολάρο είµαστε χαϊδολογήµατα, για τους άλλους εις θάνατον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, κ. Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε ένα αρχικό σχόλιο για τις τροπολογίες,
γιατί για ακόµη µία φορά µας βοµβαρδίσατε κυριολεκτικά, οκτώ
έως τώρα και τρεις µόνο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριε
Τσιάρα, και µάλιστα, σε διαδικασία κωδίκων. Για τα θέµατα του
Υπουργείου Εργασίας θα τοποθετηθεί αναλυτικά αύριο ο Βουλευτής µας κ. Χρήστος Κατσώτης, όµως, επειδή τα ζητήµατα της
ακρίβειας και του εισοδήµατος καίνε πραγµατικά, τα λαϊκά νοικοκυριά, που βυθίζονται στη φτώχεια, δεν µπορώ να µην αναδείξω τον εµπαιγµό των πανηγυρικών ανακοινώσεων της
Κυβέρνησης, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών, γύρω από τα
ζητήµατα αυτά του επιδόµατος θέρµανσης, ενώ πρόκειται για
µέτρα που κινούνται στη λογική της αναδιανοµής του εισοδήµατος από τους λιγότερο στους περισσότερο φτωχούς και δεν µπορούν βέβαια ούτε στο ελάχιστο να ακουµπήσουν τα φαινόµενα
της ακραίας φτώχειας.
Η εκτίναξη του κόστους της ενέργειας δεν αντιµετωπίζεται µε
τέτοιου είδους επιδόµατα. Αν θέλετε πραγµατικά να ανακουφίσετε τα λαϊκά νοικοκυριά και να εµποδίσετε την ενεργειακή φτώχεια, να καταργήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ
στην ενέργεια και τα καύσιµα, όπως επανειληµµένα σας προτείναµε. Καταθέσαµε και τροπολογία γι’ αυτό, την οποία θάψατε
βαθιά στα συρτάρια. Ακόµα και για τα πιο εξαθλιωµένα τµήµατα
του πληθυσµού, αυτός ο διπλασιασµός του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για ένα µόνο µήνα, είναι µια προσωρινή µόνο
ανάσα, που εξανεµίζεται, όµως, από το σαρωτικό κύµα της ακρίβειας που τους σαρώνει.
Τώρα, ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας
είναι ίσως το πιο πολυτροποποιηµένο νοµοθέτηµα των τελευταίων δύο και πλέον χρόνων. Για να αντιληφθεί κανείς τον χαρακτήρα των αλλαγών που πραγµατοποιεί για ακόµη µία φορά η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στους κώδικες, χρειάζεται να
δει, πέρα από µια κατά τη γνώµη µας ανούσια διελκυστίνδα, µεταξύ κυρίως Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είτε σχετικά µε τον
τρόπο που ψηφίστηκαν οι αρχικές τροποποιήσεις των κωδίκων
σε µια πράγµατι απαράδεκτη διαδικασία στο παρά πέντε του
κλεισίµατος της Βουλής τον Ιούνιο του 2019 είτε για µια πλειοδοσία γύρω από το ύψος των επαπειλούµενων ποινών και πολλές
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φορές υπό το βάρος µιας φορτισµένης επικαιρότητας.
Όταν µιλάµε για το Ποινικό Δίκαιο, ουσιαστικά µιλάµε πρωτίστως για ένα σύστηµα κανόνων καταστολής και αποστέρησης
της προσωπικής ελευθερίας στα χέρια της κυρίαρχης τάξης, το
ισχυρότερο ίσως µέσο διατήρησης και επιβολής της κυρίαρχης
πολιτικής που δεν διστάζει όταν χρειαστεί να βαφτίσει ως εγκληµατικές πράξεις ακόµα και τους αγώνες της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωµάτων απέναντι στους οποίους επιχειρείτε µε
πολλά µέτρα και µε διάφορα µέσα να θωρακιστείτε.
Χρειάζεται να δει κανείς τους βασικούς άξονες, στους οποίους
συνοψίστηκαν τόσο οι αλλαγές όσο και η επιχειρηµατολογία, που
κάθε φορά τις συνοδεύει είτε αυτές αφορούσαν τους αρχικούς
κώδικες που ψήφισε ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ είτε τις εκτεταµένες στη συνέχεια τροποποιήσεις της Νέας Δηµοκρατίας, σε συνδυασµό µε µια σειρά άλλα νοµοθετήµατα, για να διαπιστώσει τις
κοινές στοχεύσεις, που τελικά υπηρετούν.
Ακόµα και αν δεν στρέφονται εκεί τα φώτα της δηµοσιότητας,
πρώτη κοινή στόχευση είναι να σφίξουν τη θηλιά γύρω από το
λαιµό του εργατικού και λαϊκού κινήµατος, προετοιµάζοντας το
νοµοθετικό οπλοστάσιο, που είναι απαραίτητο σε συνθήκες που
οξύνεται συνεχώς τόσο η αντιλαϊκή επίθεση όσο και η δίκαιη
λαϊκή αντίδραση που αυτή προκαλεί.
Η επικίνδυνη διεύρυνση του αξιοποίνου που κάνει σήµερα η
Νέα Δηµοκρατία, µετατρέποντας ουσιαστικά όλα τα λεγόµενα
κοινώς επικίνδυνα αδικήµατα σε αφηρηµένης ή δυνητικής διακινδύνευσης, εξαρτώντας δηλαδή τη βαρύτερη τιµώρησή τους,
όχι από κινδύνους που πράγµατι δηµιουργήθηκαν, αλλά από µια
αόριστη και υποκειµενικά αξιολογούµενη επικινδυνότητα, έρχεται σε συνέχεια της διεύρυνσης και ενίσχυσης από τον ΣΥΡΙΖΑ
αυτών των διατάξεων, που έχουν κατ’ εξοχήν αξιοποιηθεί για την
ποινικοποίηση των λαϊκών κινητοποιήσεων. Έφθασε, µάλιστα,
στο σηµείο να µετατρέψει σε ιδιώνυµο τις κινητοποιήσεις κατά
των πλειστηριασµών. Γι’ αυτό και παρά το γενικό πνεύµα που επικράτησε κατά την τροποποίηση των κωδίκων για γενική µείωση
των επαπειλούµενων ποινών αυξήθηκαν τα όρια στη διατάραξη
κοινής ειρήνης, την παρακώλυση συγκοινωνιών, τη διατάραξη
λειτουργίας υπηρεσίας και µια σειρά άλλες διατάξεις, που επικαλείται συστηµατικά η εργοδοσία και το κράτος απέναντι σε
απεργούς, σε πρωτοπόρους αγωνιστές του λαϊκού κινήµατος. Σ’
αυτές βρήκε έτοιµη τη δουλειά η Νέα Δηµοκρατία και µε τη φόρα
βέβαια που πήρατε, κύριε Υπουργέ, σε λίγο θα φθάσετε να ποινικοποιήσετε το κάπνισµα στις διαδηλώσεις.
Τί είναι αυτή η απαράδεκτη προσθήκη στο άρθρο 272, που φέρατε µε τη νυκτερινή τροπολογία, που δεν τολµήσατε καν να τη
θέσετε στην κρίση των επιστηµονικών φορέων στην πολυήµερη
συζήτηση που προηγήθηκε; Λέτε: «Όποιος κατέχει εµπρηστικές
ύλες, ενώ βρίσκεται σε δηµόσια συνάθροιση, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη». Εννοώ ότι είναι αυτές οι τροποποιήσεις
που κάνετε. Τί άλλο θα σκεφθείτε; Εµπρηστική ύλη δεν µπορεί
να χαρακτηριστεί ακόµη και ο αναπτήρας, µην σας πω υπό συνθήκες και το αντισηπτικό οινόπνευµα;
Δηµιουργείτε συστηµατικά έναν µηχανισµό επίσηµης κρατικής
προβοκάτσιας, για να τυλίγετε τον κόσµο σε µια κόλλα χαρτί.
Πάρτε πίσω αυτήν την άθλια τροπολογία, που σε συνδυασµό µε
όλα τα άλλα µέτρα που φέρνετε, πραγµατικά προδίδει συνεχώς
τις προθέσεις της Κυβέρνησής σας. Έτσι επιχειρείτε να θωρακιστείτε απέναντι σε κάθε φωνή, που αµφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική και µε την απαράδεκτη αναµόρφωση του άρθρου 191, που
κατακρίθηκε από όλες ανεξαιρέτως τις κατευθύνσεις και τους
επιστηµονικούς φορείς για τους κινδύνους, που έχει µια τόσο ευρεία διάταξη.
Με πρόσχηµα τις διάφορες σκοταδιστικές απόψεις και τα fake
news που αναπαράγονται γύρω από τα ζητήµατα του εµβολιασµού φτιάξατε µια διάταξη λάστιχο που τα χωράει όλα µέσα: από
την υγεία µέχρι την εθνική άµυνα και την οικονοµία. Δηλαδή, το
σύνολο της ασκούµενης πολιτικής µένει στο απυρόβλητο µε την
απειλή της ποινικής κύρωσης αν τα δηµοσιεύµατα -λέτε- είναι
ικανά να κλονίσουν την εµπιστοσύνη του κοινού ή να προκαλέσουν ανησυχία ή φόβο.
Ποιος αλήθεια, θα κρίνει το επιτρεπόµενο µέτρο ανησυχίας
που προκαλεί µια είδηση τον κλονισµό της µέσης εµπιστοσύνης
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του κοινού για κινδύνους για παράδειγµα που δηµιουργεί η εµπλοκή της χώρας σε επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ, στις επιθετικές
αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόµα και για τους κινδύνους που προκαλεί η ίδια η εγκληµατική υποβάθµιση του δηµόσιου συστήµατος υγείας; Ή τελικά νοµίζετε ότι ακόµα και
αυτές οι σκοταδιστικές, ανορθολογικές απόψεις που αναπαράγονται µπορούν να εξαλειφθούν µέσω της ποινικής καταστολής,
όταν µάλιστα, αυτό που τους δίνει τροφή είναι οι δικές σας κυβερνητικές παλινωδίες και αντιφάσεις στη διαχείριση της πανδηµίας;
Ανοίγει έτσι ο δρόµος και µε αυτήν την αντικειµενική ευθύνη
του ιδιοκτήτη και του εκδότη του µέσου που δηµοσιεύει την είδηση για ακόµα µεγαλύτερη λογοκρισία του Τύπου, ακόµα και
µε διώξεις σε συνέχεια των απαράδεκτων ρυθµίσεων του τροµονόµου στον πολιτισµό µε βάση βέβαια την ευρωπαϊκή οδηγία που
όλα τα άλλα κόµµατα στήριξαν. Δεν είναι βέβαια, η µόνη φορά
που ντύνονται µε τον µανδύα της αναγκαιότητας µια σειρά τροµακτικά -για τις λαϊκές ελευθερίες- κατασταλτικά µέτρα, µε τα
οποία εµπλουτίζεται συνεχώς ο τροµονόµος τόσο από τη Νέα
Δηµοκρατία όσο όµως και από τον ΣΥΡΙΖΑ, που παλαιότερα αναγνώριζε την επικινδυνότητά τους και έλεγε ότι θα τα καταργήσει.
Όχι µόνο δεν τα κατήργησε, αλλά τα ενίσχυσε µε πληθώρα
όπλων.
Δεν είναι εξάλλου και η µόνη µεταστροφή του. Κάποτε αναγνώριζε και την επικινδυνότητα του θεσµού του κουκουλωµάρτυρα, που υπό το πέπλο της ανωνυµίας µπορούν να τυλίξουν σε
µια κόλλα χαρτί τον οποιονδήποτε κατηγορούµενο, χωρίς να
µπορεί να αµυνθεί. Τώρα σκιαµαχεί µε τη Νέα Δηµοκρατία για
την υπεράσπιση αυτού του θεσµού.
Αυτή η κοινή στόχευση, λοιπόν, υπηρετήθηκε και µέσα από τον
περιορισµό µιας σειράς δικαιωµάτων του κατηγορουµένου. Από
τις πιο εµβληµατικές ίσως -ως προς το αντιδραστικό της περιεχόµενο- διατάξεις που διατήρησε αλώβητες η Νέα Δηµοκρατία
από τους κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι αµερικανόπνευστοι θεσµοί
της ποινικής διαπραγµάτευσης και συνδιαλλαγής, της ποινικής
διαταγής, που συρρικνώνει στην πράξη το τεκµήριο αθωότητας
του κατηγορουµένου, θεσµοί αντιδραστικοί και ασύµβατοι µε θεµελιώδεις -υποτίθεται- αρχές του δικαίου που µετατρέπουν την
αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας, το κοινωνικό τελικά ζήτηµα της διερεύνησης της τέλεσης µιας αξιόποινης πράξης, σε
ένα παζάρι για το ύψος της ποινής ανάµεσα σε εισαγγελέα και
κατηγορούµενο πίσω από κλειστές πόρτες.
Αρνητική για τον κατηγορούµενο είναι και η αλλαγή, που προτείνεται στο άρθρο 224 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, αφού
πλέον µε την προτεινόµενη τροποποίηση θα µπορεί να συνεκτιµάται για την ενοχή του κατηγορουµένου µια εξ ακοής µαρτυρική κατάθεση, χωρίς να κατονοµάζεται η πηγή των
πληροφοριών της. Αρκεί απλώς να συνοδεύεται και από άλλα
αποδεικτικά µέσα. Στην πραγµατικότητα, ανοίγει άλλη µια πόρτα
για αξιοποίηση ανώνυµων µαρτυριών, που δεν µπορούν εύκολα
να διασταυρωθούν.
Αντίστοιχα αρνητικό πρόσηµο έχουν και οι αλλαγές στο άρθρο
201 σχετικά µε τη διαδικασία λήψης DNA κατά την αυτόφωρη
διαδικασία, όταν µάλιστα, ένα τέτοιο µέσο έχει αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως και κατά το δοκούν από τις αστυνοµικές αρχές, µε
χαρακτηριστικότερη την πρόσφατη περίπτωση της υπόθεσης
της Ηριάννας. Γι’ αυτό και µε τροπολογία που καταθέσαµε στην
προηγούµενη κυβέρνηση προβλέπαµε την ανάγκη του περιορισµού της αξιοποίησης αυτού του µέσου αποκλειστικά σε κακουργήµατα, που περιλαµβάνουν άσκηση βίας και τα εγκλήµατα τα
σχετιζόµενα µε τη γενετήσια ελευθερία, µε την αυστηρή τήρηση
όλων των δικονοµικών εγγυήσεων για τη λήψη φύλαξης και καταστροφή ενός τέτοιου ευαίσθητου αποδεικτικού µέσου. Κυρίως
η ταυτοποίηση του DNA σε πειστήρια, χώρους κ.λπ. προβλέπαµε
να µην µπορεί να αξιοποιηθεί ως το µοναδικό αποδεικτικό µέσο
για τη στήριξη της κατηγορίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε απέρριψε την τροπολογία και σήµερα η Νέα
Δηµοκρατία αποστερεί κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου από
τον κατηγορούµενο τη δυνατότητα ορισµού τεχνικού συµβούλου, ενώ καθίσταται αδιαφανής και η διαδικασία καταστροφής
του αρχείου του γενετικού υλικού, η οποία εκτός του ότι πλέον
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γίνεται χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού αρκεί και
µόνο η τηλεφωνική ειδοποίηση του ενδιαφερόµενου, που δεν
µπορεί και εύκολα να αποδειχθεί για την καταστροφή του γενετικού υλικού.
Να γιατί η αντιπαράθεση που εξαντλείται συνήθως γύρω από
το ύψος των απειλούµενων ποινών συσκοτίζει στην πραγµατικότητα τη συµφωνία γύρω από το συνολικό αντιδραστικό χαρακτήρα των αλλαγών στο Ποινικό Δίκαιο. Μάλιστα, ο επί πολλές
φορές τραγικός απόηχος της επικαιρότητας αξιοποιήθηκε για να
διαµορφωθούν τέτοιες επίπλαστες διαχωριστικές γραµµές. Από
τη µια, η Κυβέρνηση προπαγανδίζει τις αλλαγές αυτές στη λογική ότι αυστηροποιεί τις ποινές για τα ειδεχθή εγκλήµατα, ότι
σταµατά δήθεν τις αθρόες αποφυλακίσεις βαρυποινιτών και από
την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει την αυστηροποίηση των ποινών
ως µια συντηρητική επιλογή της Κυβέρνησης, ως αποτέλεσµα
ακροδεξιών ιδεοληψιών της.
Όµως, άλλο τόσο αντιδραστική ήταν τελικά και η λογική του
ΣΥΡΙΖΑ µεταξύ άλλων µε την οριζόντια µείωση των ποινών,
ακόµα και για εγκλήµατα γενικευµένης κοινωνικής απαξίας µε
την υποκριτική τελικά πρόβλεψη ως εναλλακτικής ποινής της κοινωφελούς εργασίας, χωρίς να λαµβάνεται ταυτόχρονα το παραµικρό µέτρο για να υλοποιηθεί αυτή άµεσα και ουσιαστικά,
οδηγώντας de facto στην αναστολή της. Βέβαια, ότι η Νέα Δηµοκρατία πήρε το παραµικρό µέτρο για την ουσιαστική εφαρµογή της, την ώρα που έρχεται να τροποποιήσει το πλαίσιο στην
περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης της κοινωφελούς εργασίας
σε βάρος του καταδικασθέντος.
Αυτή, λοιπόν, η κοκοροµαχία γύρω από το ύψος των ποινών
καλύπτει βολικά ότι οριζόντια αύξηση ή µείωσή τους δεν αποτελούν από µόνες τους δείγµα προόδου ή συντήρησης, πολύ περισσότερο καλύπτει βολικά ότι κανένα ύψος ποινής δεν µπορεί
από µόνο του να αποτρέψει την εγκληµατικότητα, αν δεν συνδυάζεται µε ένα πλέγµα ουσιαστικών µέτρων, αφενός µεν πρόληψης και αφετέρου σωφρονισµού και επανένταξης. Να
εντάσσεται δηλαδή σε µια συνολική αντεγκληµατική πολιτική, η
οποία να ξεκινά από τη διαµόρφωση προϋποθέσεων, ώστε να
µειώνονται οι εγκληµατικές συµπεριφορές, να συνεχίζεται µια
σωφρονιστική διαδικασία, που πραγµατικά θα διαπαιδαγωγεί τον
αποδεδειγµένα υπαίτιο για την τέλεση αξιόποινης πράξης και να
ολοκληρώνεται µε την ουσιαστική επανένταξη και στήριξή του
στην κοινωνική ζωή. Αυτά είναι µέτρα που µπορούν πράγµατι, να
ανακουφίσουν αν θέλετε και την ίδια την κοινωνία από τα φαινόµενα αυτά της εγκληµατικότητας.
Σε κάθε περίπτωση, η διαµόρφωση του εύρους των απειλούµενων ποινών πρέπει να κρίνεται ξεχωριστά για κάθε αδίκηµα µε
επιστηµονικούς όρους και όχι βέβαια, να αυξοµειώνεται οριζόντια, ανάλογα µε την τρέχουσα επικαιρότητα. Με ανάλογο τρόπο
αξιοποιείται συγκυριακά και τις αλλαγές στο καθεστώς της υφ'
όρον απόλυσης, αλλά και τους περιορισµούς στην κατ’ οίκον
έκτιση της ποινής σε ορισµένα αδικήµατα, ανάλογα µε το είδος
τους. Ένας τέτοιος διαχωρισµός των καταδικασµένων εγκλείστων µε βάση το είδος του εγκλήµατος που διέπραξαν, είναι παντελώς αντιεπιστηµονικός και κυρίως αποτελεί την πιο περίτρανη
οµολογία της αποτυχίας του σωφρονιστικού συστήµατος. Επαναφέρει, δηλαδή, το βασανιστικό ερώτηµα των όρων της πραγµατικής έκτισης της ποινής, δηλαδή τις συνθήκες φυλάκισης
αλλά και τις προϋποθέσεις ουσιαστικού σωφρονισµού και επανένταξης των καταδικασθέντων, κάτι όµως για το οποίο δεν βγάζει άχνα ούτε βέβαια η Νέα Δηµοκρατία ούτε όµως ο ΣΥΡΙΖΑ και
τα άλλα κόµµατα.
Η κατάσταση στις φυλακές, µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων
παραµένει εκρηκτική, λόγω των προβληµάτων υπερπληθυσµού,
των ελλείψεων σε ιατρικό επιστηµονικό και σωφρονιστικό προσωπικό. Ποια, λοιπόν, σωφρονιστική διαδικασία, ποια διαδικασία
διαπαιδαγώγησης µπορεί να ακολουθηθεί µέσα σε ένα καζάνι
που βράζει; Τελικά, όλα αυτά τα αποσπασµατικά µέτρα αυστηροποίησης των όρων απόλυσης των αδειών προηγούµενα, πέρα
από την επικοινωνιακή αξιοποίησή τους µε βάση το κλίµα της επικαιρότητας και πέραν των άλλων, αποδεικνύονται, όχι µόνο πρόσκαιρα και αναποτελεσµατικά, αλλά τελικά, µε µαθηµατική
ακρίβεια οδηγούν σε αυτούς τους απαράδεκτους όρους, απο-
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συµφορητικούς νόµους, που εγκαινίασε, βέβαια η Νέα Δηµοκρατία και κρύφτηκε στη συνέχεια πίσω από τον νόµο Παρασκευόπουλου, που οδηγούν και σε αθρόες αποφυλακίσεις στον σωρό
και στον ίδιο τελικά φαύλο κύκλο.
Στην πραγµατικότητα, αυτού του είδους η αντιπαράθεση που
συντηρείται γύρω από τα ζητήµατα της αποτελεσµατικότητας
του Ποινικού Δικαίου εσκεµµένα προβάλλει το αποτέλεσµα ως
αιτία για να κρυφτεί ο πραγµατικός υπεύθυνος. Αποκρύπτει συνειδητά, δηλαδή, το γεγονός πως η εγκληµατικότητα δεν αποτελεί ένα φυσικό, αλλά ένα κοινωνικό φαινόµενο, που δεν οφείλεται
σε κάποια αντικοινωνική συµπεριφορά µια κάποια παθολογία ας
πούµε που αναπτύσσει ένας συγκεκριµένος δράστης. Αναπτύσσεται και εκδηλώνεται στη βάση της ταξικά διαχωρισµένης κοινωνίας και της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο ως
αποτέλεσµα αυτής.
Όλα αυτά τα ζητήµατα της επικαιρότητας αποκαλύπτουν, µε
τον πιο περίτρανο τρόπο, τα τραγικά αδιέξοδα αυτού του σάπιου
εκµεταλλευτικού συστήµατος, που φυσικά, δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν οι διάφορες κινήσεις εντυπωσιασµού. Η φτώχεια,
η ανεργία, η κοινωνική περιθωριοποίηση, η αµορφωσιά, οι αξίες
και τα πρότυπα που γεννάει και αναπαράγει ο καπιταλιστικός
τρόπος παραγωγής αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία εκκολάπτεται η εγκληµατικότητα. Είναι υποκριτικό, λοιπόν, να µιλάτε
για την πάταξή της όλα τα αστικά κόµµατα, που µε την πολιτική
σας οξύνετε στην πραγµατικότητα τις αιτίες που τη γεννούν.
Όταν, για παράδειγµα, λειτουργεί εµπρηστικά η ίδια η εµπορευµατοποίηση της γης, τα επιχειρηµατικά σχέδια για τις πράσινες
µπίζνες, η εγκληµατική απαξίωση της δασοπροστασίας που ακολουθήθηκε κατά γράµµα από όλες τις αστικές κυβερνήσεις, µπορείτε ειλικρινά να ισχυρίζεστε ότι αρκεί η αυστηροποίηση των
επαπειλούµενων ποινών, αυτή η διεύρυνση του αξιοποίνου, για
να αποτρέψει τον εµπρησµό των δασών, εµπαίζοντας τελικά τους
χιλιάδες πυρόπληκτους, όταν εσείς οπλίζετε το χέρι του εµπρηστή;
Παράλληλα, στα ζητήµατα που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστηµα γύρω από τα αποτρόπαια εγκλήµατα δολοφονιών
γυναικών από πρώην ή νυν συζύγους και συντρόφους τους που
πραγµατικά συγκλονίζουν, η όλη αντιπαράθεση εξαντλείται στη
µορφή της τυποποίησης του αδικήµατος που ανοίγει αν θέλετε
και µια θεωρητική συζήτηση γύρω από δογµατικά ζητήµατα που
όµως αποπροσανατολίζει την ουσία του προβλήµατος.
Ως ΚΚΕ τασσόµαστε ανεπιφύλακτα υπέρ της αυστηρότερης
ποινικής αντιµετώπισης κάθε µορφής βίας που ασκείται σε
βάρος των γυναικών. Και µάλιστα η διατύπωση στο άρθρο 82Α
ως επιβαρυντική περίσταση για τα εγκλήµατα µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά, που προβλέπεται και στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ,
πρέπει να είναι τέτοια που να διευκολύνει και την ουσιαστική
εφαρµογή της από τον δικαστή στο σύνολο θα λέγαµε, των εγκληµάτων µε τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Και φυσικά για το
υπέρτατο έννοµο αγαθό της ανθρώπινης ζωής η κοινωνία οφείλει
την ύψιστη προστασία. Και γι’ αυτό σωστά προβλέπεται η ανωτάτη των ποινών. Εποµένως, µια ξεχωριστή τυποποίηση του αδικήµατος της γυναικοκτονίας θα µπορούσε ενδεχοµένως να
ανοίξει µια επικίνδυνη συζήτηση για διαφορετική ποινική µεταχείριση άρα και διαφορετική απαξία της αφαίρεσης της ανθρώπινης ζωής ανάλογα µε τον φορέα της που δεν µπορεί βέβαια να
γίνει ανεκτή όταν µιλάµε για το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης
ζωής.
Όµως τελικά είναι υποκριτικό να εξαντλείται η αντιπαράθεση
στις διατυπώσεις του νόµου και να µην βγαίνει τσιµουδιά για τις
διαχρονικές ευθύνες όλων των αστικών κυβερνήσεων για την
απουσία εκείνου του υποστηρικτικού δικτύου που µπορεί να βοηθήσει µια γυναίκα να ξεφύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον,
των υποστηρικτικών εκείνων κρατικών δοµών, ξενώνων, συµβουλευτικών κέντρων πλήρως στελεχωµένων µε το απαραίτητο επιστηµονικό προσωπικό και όχι βέβαια µε την συµβολή των ΜΚΟ.
Οι όποιες νοµοθετικές παρεµβάσεις ξέρετε καλά ότι δεν επαρκούν όταν µια γυναίκα έχει να αντιµετωπίσει πολλούς σκοπέλους
µέχρι την αµετάκλητη καταδίκη. Από την αστυνοµική αδιαφορία
ή αυθαιρεσία µέχρι την υποστελέχωση ιατροδικαστικών υπηρεσιών, κοινωνικών υπηρεσιών όπως µε τραγικό τρόπο επιβεβαι-
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ώθηκε από την πλειοψηφία των πρόσφατων περιστατικών των
γυναικών που είχαν απευθυνθεί για βοήθεια στο κράτος πριν από
την τραγική δολοφονία τους χωρίς όµως αποτέλεσµα. Πολύ περισσότερο δεν µιλά κανείς για όλους εκείνους τους οικονοµικούς
και κοινωνικούς καταναγκασµούς που εκθέτουν µια γυναίκα στην
πολύµορφη βία και ανασφάλεια.
Η αυστηρότατη ποινική µεταχείριση των εγκληµάτων βίας
κατά των γυναικών σε όλες τις µορφές της είναι οπωσδήποτε
επιβεβληµένη και αδιαπραγµάτευτη. Από µόνη της όµως µια αυστηρή ποινή δεν αρκεί για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της βίας
κατά των γυναικών. Η λύση βρίσκεται τελικά στη διαµόρφωση
των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών που τους επιτρέπουν
να στέκονται στα πόδια τους χειραφετηµένες οικονοµικά, κοινωνικά και ψυχικά, ώστε να είναι σε θέση να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν κάθε µορφή βίας αλλά και να απεγκλωβιστούν από
τέτοιου είδους παθογόνες σχέσεις. Εποµένως, οποιαδήποτε ποινική ρύθµιση για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας δεν
µπορεί να αξιολογείται αφηρηµένα αλλά θα πρέπει να κρίνεται
συγκεκριµένα σε σχέση µε την κοινωνία που εφαρµόζεται µε τη
γενικότερη πολιτική που ασκείται.
Αναγκαίος, λοιπόν, όρος για την εξάλειψη της εγκληµατικότητας είναι βέβαια η δηµιουργία µιας κοινωνίας που θα εξασφαλίζει
την καθολική πρόσβαση στην εργασία, τη µόρφωση, την υγεία,
τον αθλητισµό, τον πολιτισµό. Μια κοινωνία χωρίς εκµετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο που θα διαπαιδαγωγεί και τα µέλη της
σε ανώτερες ηθικές αξίες της ανιδιοτέλειας της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτή η κοινωνία δεν είναι άλλη από τη σοσιαλιστική κοινωνία, δηλαδή µια κοινωνία, χωρίς την αντικειµενική βάση πάνω
στην οποία αναπτύσσονται οι εγκληµατικές συµπεριφορές, αλλά
που έχει στον προσανατολισµό της να ακολουθεί µια σωφρονιστική διαδικασία που πραγµατικά διαπαιδαγωγεί και ολοκληρώνεται µε την ουσιαστική επανένταξη και στήριξη για την επιστροφή
των αποδεδειγµένα υπαιτίων στην οµαλή κοινωνική τους ζωή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Κοµνηνάκα.
Ο επόµενος οµιλητής είναι ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής
Λύσης, ο κ. Χήτας.
Κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αν έβαζα έναν τίτλο επικαλούµενος τη δηµοσιογραφική µου ιδιότητα ή αν κάποια στιγµή γράψετε ένα βιβλίο
κι έχω την τιµή να παραβρεθώ εκεί, θα έβαζα: «Κώστας Τσιάρας,
οι χαµένες ευκαιρίες». Αυτός θα ήταν ο τίτλος: «Οι χαµένες ευκαιρίες». Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τι µας ενοχλεί περισσότερο;
Σήµερα θα εξηγήσουµε στον κόσµο, σε όσους µας παρακολουθούν και όσους θα µας δουν λίγο αργότερα µέσα από τα social
media, από όπου µπορούµε να προβάλουµε τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης. Ξέρετε, κόπτεστε για την ελευθερία του Τύπου
αλλά εµείς είµαστε αποκλεισµένοι. Δεν µιλάµε στα κανάλια. Αυτό
δεν σας ενδιαφέρει. Θα τα πούµε µετά αυτά. Θα ακούσει ο κόσµος σήµερα για ποιους λόγους η Ελληνική Λύση καταψηφίζει
το σηµερινό νοµοσχέδιο. Θα προσπαθήσω να µιλήσω. Έχω την
ιδιαιτερότητα σήµερα να µην είµαι νοµικός. Είµαι από τους λίγους µάλλον που δεν είµαι νοµικός. Άρα θα προσπαθήσω να
είµαι πιο επικοινωνιακός µε τον κόσµο. Να καταλάβουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τι ψηφίζει σήµερα η ελληνική Βουλή, τι φέρνει η Κυβέρνηση και πώς το παρουσιάζει η Κυβέρνηση. Γιατί
είστε θύµατα, κύριε Υπουργέ, της επικοινωνίας. Το µόνο που σας
ενδιαφέρει είναι η επικοινωνία, το δήθεν. Το πώς θα το περάσουµε στον κόσµο. Τι βγαίνει και λέει η Νέα Δηµοκρατία σήµερα;
«Φέρνω ένα νοµοσχέδιο σκληρό. Φέρνω ένα νοµοσχέδιο καµµία
σχέση µε αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και έρχοµαι να ταράξω τα νερά και
να επιβάλω τον νόµο και την τάξη». Αυτό λέτε εσείς. Ακούει ο κόσµος µέσα στα προβλήµατα του και λέει «µπράβο στον κ. Τσιάρα
και τον κ. Κώτσηρα. Κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους».
Αν είχα την ευκαιρία να µε ακούει και ο Υπουργός θα ήταν
ακόµα καλύτερα. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Δεν είναι κοµψό
να γυρνάτε την πλάτη σε Βουλευτή που µιλάει και εισηγείται.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Όταν µιλάµε …(δεν ακούστηκε), δεν θα
µου κάνετε παρατήρηση.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιβάλετε την τάξη
γιατί εδώ υπάρχει ασέβεια προς το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Τσιάρας µπορεί και να ακούει και να µιλάει. Μη νοιάζεστε. Προχωρήστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν µπορώ να βλέπω γυρισµένες
πλάτες, κύριε Πρόεδρε. Πάµε παρακάτω.
Επειδή το όλο εγχείρηµα σας, κύριε Υπουργέ, είναι αποτυχηµένο θέλω να σας πω και κάτι ακόµα τελευταίο. Ξέρετε τη φράση
που λέει: «ήτανε σκληρός και τον λέγανε βιτάµ»; Αυτό ακριβώς.
Γιατί πολύ σκληράδα πουλάτε αλλά θα καταλάβει ο κόσµος σήµερα τι δεν κάνατε.
Ακούστε λοιπόν, κύριε Υπουργέ τι δεν κάνατε. Γιατί δεν ψηφίζετε το νοµοσχέδιο; Απαντάµε. Τι δεν κάνατε. Στο νοµοσχέδιο ξεκινάµε από την κορωνίδα- δεν νοµοθετείτε την πραγµατική
έκτιση της ισόβιας κάθειρξης. Για την Ελληνική Λύση ισόβια σηµαίνει ισόβια. Ούτε δεκαέξι ούτε δεκαοκτώ που το κάνατε τώρα
-πω, πω το δεκαέξι το κάνατε δεκαοκτώ- και σε επτά, οκτώ χρόνια έχει βγει έξω ο ισοβίτης.
Ειδικά για εγκληµατίες που κάνουν κακό στα παιδιά µας, σε
ανθρώπους που δεν µπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους,
τα πραγµατικά ισόβια είναι η κατάλληλη ποινή. Τελεία και παύλα.
Δεν µπορούµε να το πούµε πιο ξεκάθαρα. Ισόβια είναι ισόβια.
Ερώτηση: Φέρατε ισόβια; Απάντηση: Όχι. Άρα λοιπόν, αποτύχατε. Να το ακούσει ο κόσµος αυτό. Για να µην µπορέσουν λοιπόν, τα τέρατα να ξανασηκώσουν χέρι, αλλά και να µη διανοηθεί
κάποιος άλλος να κάνει το ίδιο. Αυτή είναι και η αποτρεπτική αξία
µιας ποινής.
Τι δεν κάνατε, κύριε Τσιάρα; Και δεν µας είπατε και στην επιτροπή, ενώ εγώ σας προκάλεσα να το πείτε. Δεν επαναφέρατε
τα άρθρα 198,199 και 201 του Ποινικού Κώδικα που είχε καταργήσει φυσικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την οποία τόσο πολύ κατηγορείτε, αλλά κάνετε σχεδόν τα ίδια. Τι δεν επαναφέρατε; Για
τη βλασφηµία, για την καθύβριση θρησκευµάτων, για την περιύβριση νεκρών. Και γι’ αυτά χρειάζεστε πάνω από δύο χρόνια να
τα µελετήσετε; Είχατε δυόµισι χρόνια. Δεν είναι επαρκής ο χρόνος να πείτε «ας τα επαναφέρω αυτά», αφού θέλετε να δείξετε
ότι είστε υπερασπιστές του νόµου και της τάξης. Είστε σκληροί
άνθρωποι. Επαναφέρετε τα. Η Αριστερά -αν υπάρχει αυτή η Αριστερά- τα κατήργησε. Δεν αλλάζετε.
Δεν τολµάτε να αλλάξετε τις διατάξεις για την άµυνα υπέρ του
θύµατος. Ακούστε, αυτό είναι σηµαντικό. Εδώ βλέπουµε να παραβιάζει, να σπάει ο δράστης πόρτες, παράθυρα, να απειλεί πολίτες και τελικά να συλλαµβάνεται, να διώκεται το θύµα που
προσπάθησε να αποκρούσει την επίθεση και να υπερασπιστεί τον
εαυτό του και να προστατεύσει την οικογένεια.
Πάµε παρακάτω. Δεν αυστηροποιείτε τις ποινές όσο πρέπει.
Είναι γεγονός ότι σε σοβαρά εγκλήµατα οι ποινές θα πρέπει να
είναι ακόµη πιο αυστηρές. Χαρακτηριστικά αναφέρω: εγκλήµατα
όπως βιασµός, εµπρησµός των δασών, κατάχρηση σε ασέλγεια,
σωµατεµπορία, µαστροπεία. Η ποινή θα έπρεπε να είναι ισόβια
κάθειρξη και µόνο. Αλλά και εσείς, η Κυβέρνηση του νόµου και
της τάξης -αλά καρτ όµως, κύριε Τσιάρα- για τις εκρηκτικές ύλες,
για τις βόµβες µολότοφ δεν αλλάξατε την ατιµωρησία του δράστη αν πάει και παραδώσει το εµπρηστικό του υλικό µε τη θέλησή του. Τα άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Γιατί δεν τα επαναφέρετε
εσείς; Γιατί δεν επαναφέρετε τον νόµο και την τάξη; Δεν σας
άκουσα, κύριε εισηγητά, να λέτε κάτι γι’ αυτά. Πού είναι η ιδεολογία σας; Πού είναι τα πιστεύω σας; Γιατί δεν τα επαναφέρετε
αυτά;
Πάµε παρακάτω. Τι κάνατε τώρα; Καταργείτε τη διακεκριµένη,
την πιο αυστηρή παραλλαγή της κλοπής µε διάρρηξη. Γιατί; Εδώ
οι διαρρήξεις σε σπίτια δεν έχουν τέλος. Νοµοθετήσατε το ανεύθυνο των τραπεζών. Στην κακουργηµατική απιστία κατά των τραπεζών νοµοθετήσατε την υποχρέωση έγκλησης από τους
παθόντες. Δηλαδή, οι ίδιες οι τράπεζες όπως εκπροσωπούνται
από τα στελέχη τους να στραφούν κατά άλλων στελεχών τους.
Νοµοθετήσατε το ανεύθυνο των µελών όλων των ειδικών επιτροπών. Ωραία. Αυτά τα κάνατε εσείς και λέτε ότι είστε σκληροί
και ότι θα αλλάζατε αυτά που έκαναν οι κύριο από εδώ, που
ήλθαν τελευταία µέρα πριν τις εκλογές και άλλαξαν τον Ποινικό
Κώδικα.

1680

Για πάµε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πάρτε αναπνοές εσείς. Αλλάξατε την τελευταία µέρα πριν κλείσει η Βουλή τον Ποινικό Κώδικα, κάνοντας πολλά κακουργήµατα πληµµελήµατα µε
αποτέλεσµα πολλά σοβαρά εγκλήµατα να έχουν παραγραφεί και
να αποφυλακιστούν εγκληµατίες. Γέµισε η χώρα, το θυµόµαστε
όλοι. «Παρασκευόπουλος και ΣΙΑ». Γινόταν έξω εκδροµή.
Επίσης, την ενεργητική δωροδοκία την κάνατε πληµµέληµα.
Ακόµα και την κατασκευή και χρήση βόµβας µολότοφ από κακούργηµα την κάνατε πληµµέληµα. Θα χαϊδέψουµε τα παιδάκια
µας. Βόµβα που σκοτώνει ανθρώπους, εσείς την κάνατε απλό
πληµµέληµα. Αυτά τα ξέρει ο κόσµος; Γιατί στο τέλος της ηµέρας θα βγείτε να µας πείτε πόσο αυστηροί ή ανθρωπιστές είστε!
Και τώρα ακούσαµε στην επιτροπή και το άλλο και οφείλω να
το πω, να το ακούσει ο κόσµος. Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή;
Ότι ο βιασµός ανηλίκου δεκαπέντε ετών και ο βιασµός ανηλίκου
δεκαεφτά ετών δεν είναι το ίδιο πράγµα και θα πρέπει να µην τιµωρείται µε ισόβια ο δράστης στη µία ή την άλλη περίπτωση. Η
µία είναι πιο αυστηρή περίπτωση. Φοβερά πράγµατα! Ανατριχιαστικά! Την ίδια στιγµή όµως οι ίδιοι εσείς, οι αριστεροί, παραπονιέστε που ο δράστης που είναι είκοσι ή είκοσι ενός ετών δεν θα
µπορεί να πάει στο ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, αλλά θα
έχει µειωµένη ποινή. Εδώ ο ενήλικας εγκληµατίας είναι ανώριµος
και αθώος, αλλά το θύµα βιασµού δεκαεπτά ετών είναι ώριµο.
Φοβερές διακρίσεις.
Κύριε Τσιάρα, κύριε Κώτσηρα, τι να πρωτοπούµε πραγµατικά
για την εγκληµατικότητα που έχει χτυπήσει κόκκινο σε ολόκληρη
τη χώρα. Βλέπουµε ολόκληρες περιοχές, γειτονιές, τον κόσµο
να έχει φόβο για τη ζωή, για την περιουσία του, για το βιός του.
Και δεν µιλάµε για µια µικρή ή µεσαία παραβατικότητα ή εγκληµατικότητα. Η αλήθεια είναι ότι οι κλοπές, οι ληστείες αυξάνονται
συνεχώς. Θα σας δώσω µετά κάποια στοιχεία από την Ελληνική
Αστυνοµία να δείτε σε τι κόσµο ζούµε. Και δυστυχώς, έχουν αυξηθεί και οι δολοφονίες κυρίως γυναικών, οι οποίες διαδέχονται
η µία την άλλη. Και παρά τους περιορισµούς που επιβάλατε µε
το lockdown κ.λπ., έχει χαθεί το αίσθηµα ασφάλειας.
Προχθές πάλι είδατε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Δολοφόνησαν
έναν φουκαρά βιοπαλαιστή στο ψιλικατζίδικο, λίγο πριν τελειώσει
η νυχτερινή του βάρδια. Πού είναι η ασφάλεια, πού είναι η προστασία των πολιτών; Των πολιτών που δουλεύουν κάθε µέρα
τίµια, που είναι στον αγώνα του µεροκάµατου για να κρατήσουν
όρθια την οικογένειά τους. Έρχεται ο εγκληµατίας, τους σκοτώνει έτσι απλά και φεύγει. Αυξάνεται η εγκληµατικότητα και της
ενδοοικογενειακής βίας.
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Ελληνικής
Αστυνοµίας, κυρίες και κύριοι ακούστε, µέσα στο 2020 είχαµε
εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα έξι παραβιάσεις του Ποινικού Κώδικα σε βαθµό κακουργήµατος ή
πληµµελήµατος. Τα αδικήµατα κατά της ιδιοκτησίας, κλοπές, ληστείες κ.λπ., ήταν ενενήντα µία χιλιάδες τετρακόσιες εβδοµήντα
οκτώ από τα οποία έµειναν ανεξιχνίαστα τα ογδόντα τέσσερις χιλιάδες. Τίποτα!
Στην πατρίδα µας έχουµε διακόσιες πενήντα παραβιάσεις της
ιδιοκτησίας την ηµέρα. Σήµερα είναι Τετάρτη, διακόσιοι πενήντα
θα µπουκάρουν σε σπίτια. Είναι στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. Διακόσιες πενήντα την ηµέρα. Παίζουµε µε τις πιθανότητες.
Ο επόµενος θα είµαστε εµείς! Είναι πολύ πιθανό µε τέτοια νούµερα. Τα εγκλήµατα κατά της σωµατικής ακεραιότητας το 2020
ήταν επτά χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι. Οι παραβιάσεις της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα οκτώ, τριάντα πέντε παραβιάσεις του νόµου περί
ναρκωτικών την ηµέρα. Σήµερα είναι το παιδί του γείτονα, δυστυχώς, αύριο µπορεί να είναι το δικό µας.
Και προσέξτε, αυτοί οι αριθµοί φαίνονται µεγάλοι, αναφέρονται σε µια χρονιά που υπήρχε και ο εγκλεισµός, που ο άλλος είναι
σπίτι του αρκετές ώρες. Αλλά εσείς, κύριε Υπουργέ έχετε ρίξει
οκτώ χιλιάδες αστυνοµικούς αντί να προστατεύουν τον πολίτη,
να κυνηγάνε τον κόσµο για µάσκες και για εµβόλια. Οκτώ χιλιάδες αστυνοµικοί είναι στους δρόµους να κάνουν ελέγχους για
µάσκες και για εµβόλια, την ώρα που οι κλέφτες και οι απατεώνες και οι εγκληµατίες µπαινοβγαίνουν στα σπίτια. Οκτώ χιλιάδες
αστυνοµικοί! Έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια να διαθέτει οκτώ χι-
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λιάδες αστυνοµικούς για να ελέγχει για τα εµβόλια;
Οι αστυνοµικοί είναι για άλλη δουλειά. Δεν είναι για όλες τις
δουλειές. Μην τους ευτελίζετε. Μην ευτελίζετε τον ρόλο τους και
την τεράστια προσφορά που έχει η Ελληνική Αστυνοµία στην κοινωνία.
Πάµε τώρα, κύριε Καραγκούνη. Σας άκουσα πριν για το περίφηµο άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα. Τι είναι, κυρίες και κύριοι,
το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα; Είναι η διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τι κάνει η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι; Φιµώνει την
ελευθερία του λόγου, ξεκάθαρα, χωρίς λαϊκισµό. Θα εξηγήσουµε
τι εννοούµε.
Είναι δυνατόν, κύριε Καραγκούνη, να µιλάτε για σπέκουλα της
Αντιπολίτευσης στο άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα; Δηλαδή,
αρνείστε ότι φιµώνετε τον κόσµο -θα εξηγήσω γιατί και πώς- και
ότι είναι σπέκουλα και ότι µερίδα του τύπου αντιδράει; Ποια µερίδα του τύπου αντιδρά; Εδώ ήρθε χθες η Ένωση Συντακτών και
σας κατακεραύνωσε. Ποια µερίδα τύπου; Εννοείται ότι έχετε
προσεταιρίσει και ως µαριονέτες χειρίζεστε τα δικά σας κανάλια,
που είναι η πλειοψηφία.
Aν τους πείτε «πήδα», θα πηδήξουν. Αν τους πείτε «φάε», θα
φάνε. Αυτό θα κάνουν τα κανάλια και µερίδα του τύπου. Όµως,
εδώ µιλάµε για την ελευθερία του Τύπου. Τι κάνετε, λοιπόν; Ανοίγετε τη διάταξη και τη διευρύνετε αόριστα, άρα και επικίνδυνα
χωρίς κριτήρια διάγνωσης για το ποιες είναι οι ψευδές ειδήσεις
που είναι ικανές να προκαλέσουν φόβο. Γιατί µέχρι είχαµε αυτές
που προκαλούν. Τώρα έχουµε αυτές που «δύναται να προκαλέσουν», δηλαδή µπορεί. Και ποιος θα το κρίνει αυτό; Θα δούµε.
Και όχι µόνο φόβο και ανησυχία να µπορούν να προκαλέσουν θα
βρεθείς κατηγορούµενος, όπως είναι διατυπωµένη η διάταξη κ.
Τσιάρα.
Στην πρώτη επιτροπή, η πρώτη κουβέντα που σας είπαµε είναι
ότι αν δεν αλλάξετε τη διάταξη αυτή θα φάµε τα µουστάκια µας.
Η πρώτη κουβέντα µας ήταν αυτή. Τελείωσαν τέσσερις επιτροπές, είµαστε στη διαδικασία της Ολοµέλειας και θα ψηφιστεί
αύριο. Φροντίστε να το αλλάξετε. Ποιες φωνές θα περιοριστούν;
Ξέρετε ποιες φωνές; Αυτές που ασκούν κριτική στην πολιτική
σας, αυτές που ασκούν κριτική στη διαχείριση της πανδηµίας.
Και γιατί να τιµωρείται, κύριε Τσιάρα, ο ιδιοκτήτης του µέσου;
Σας το είπα και χθες. Έχω εγώ εκποµπή, έχει ο Αντώνης Μυλωνάκη εκποµπή και σας καλεί αύριο στην εκποµπή του και ρίχνετε
δύο ρουκέτες εσείς εκεί και σας κάνουν µήνυση. Θα την πληρώσει ο παραγωγός ή ιδιοκτήτης του µέσου; Για ποιο λόγο; Πείτε
µας για ποιο λόγο. Ποια λογική έχει αυτό; Πείτε µας για να καταλάβουµε.
Ακούστε, λέτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρασύρουν
κόσµο στο κοµµάτι της πανδηµίας, στο να µην εµβολιαστεί ο κόσµος, στο να µην βάλουν οξυγόνο κ.λπ.. Αν έχετε διαπιστώσει
κάτι τέτοιο φροντίσετε σε συνεργασία µε το ηλεκτρονικό έγκληµα να τους βρείτε και να κάνετε ό,τι νοµίζετε. Δεν µπορείτε
όµως επειδή υπάρχει ένα κακό να καπελώσετε όλον τον τύπο και
να δουλεύετε κατά της ελευθερίας. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγµατα και είναι εις βάρος του δηµοσίου διαλόγου, της ελευθερίας
της έκφρασης, της πληροφόρησης και του τύπου.
Έγκληµα είναι όχι µόνο οι ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες µπορούν
να προκαλέσουν φόβο, αλλά και αυτές οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν ανησυχία. Είναι όλα µέσα δηλαδή. Και ποιος θα αποφασίσει; Είπατε στην επιτροπή -και να το ακούσει αυτό ο κόσµοςότι δεν πρόκειται να φιµώσετε τον τύπο και ότι δεν θα το επιτρέψετε αυτό. Σας είπα το εξής: Ότι εσείς µπορεί αύριο-µεθαύριο
να µην είστε Υπουργός, δεν θα είστε. Και δηλαδή αν γίνουµε θύµατα αυτής της περίπτωσης θα ψάχνουµε τον Τσιάρα και θα
λέµε ότι προφορικά δεσµεύτηκε ότι δεν θα µας κυνηγάνε;
Νόµος, scripta manent, χαρτί, κύριε Τσιάρα. Τι λέει ο νόµος; Ο
νόµος λέει αυτό, τελειώσαµε, πάει η ελευθερία.
Όποιος λέει δηµόσια, λοιπόν, για παράδειγµα, ότι έχει µια κυβέρνηση που δεν είναι καλή, που κάνει τα αντίθετα απ' ό,τι είπε,
που εξαπάτησε τον κόσµο, που παρακολουθεί τις εξελίξεις, που
απέτυχε παταγωδώς κ.λπ.. Τι θα κάνετε; Θα µε κλείσετε µέσα;
Θα µε φιµώσετε γι’ αυτό; Και τι πρέπει να κάνουµε; Να σας χειροκροτάµε;
Προχωράµε παρακάτω. Κινείστε και νοµοθέτησε για ακόµη µια
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φορά για λόγους εντυπωσιασµού, για να δείξετε έργο και ότι
τάχα ακούτε την κοινωνία. Δεν ακούτε την κοινωνία, αλλά θέλει
η κοινωνία. Η κοινωνία θέλει αυτά που λέµε εµείς. Η αλήθεια είναι
ότι ποτέ δεν ακούσατε την κοινωνία. Ελάχιστα την ακούσατε,
είναι λίγες οι παρεµβάσεις και κατώτερες των προσδοκιών και
των αναγκών των Ελλήνων πολιτών. Γι’ αυτό και σας είπα ότι είναι
άλλη µια χαµένη ευκαιρία. Τα ίδια σας λέγαµε και τον Ποινικό
Κώδικα πριν ενάµιση χρόνο, που είχαµε µεγάλες προσδοκίες. Περιµέναµε το νοµοσχέδιο για τον Ποινικό Κώδικα και την αυστηροποίηση των ποινών µε ανυποµονησία και µε ελπίδα ότι θα
αυστηροποιηθούν τόσο και όσο πρέπει, αλλά µας απογοητεύσατε. Υποσχεθήκατε νόµο και τάξη και απ’ ό,τι φαίνεται και αυτό
όπως µια σειρά άλλων πραγµάτων ήταν κούφια λόγια για σας και
υποσχέσεις.
Όπως ήταν για παράδειγµα και η ντροπή των Πρεσπών, που
ως αντιπολίτευση διαδηλώνατε µε περίσσια υποκρισία στους
δρόµους και όταν γίνατε Κυβέρνηση τη βρήκατε µια εθνικά επωφελή συµφωνία και άλλα πολλά κούφια λόγια από την πρώτη
στιγµή. Είστε στην Κυβέρνηση πάνω από δύο χρόνια.
Επισηµάναµε ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές, να αλλάξει η ποινική αντιµετώπιση στα εγκλήµατα. Έπρεπε δηλαδή,
κύριε Υπουργέ, και µη µου λέτε ότι δεν σέρνεστε πίσω από τις
εξελίξεις, να πολλαπλασιαστεί η βαριά εγκληµατικότητα, έπρεπε
να συµβούν και δουν το φως της δηµοσιότητας όλα αυτά που
έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, έπρεπε να θορυβηθεί τόσο πολύ
η κοινωνία για να ενεργήσει η Κυβέρνηση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Φάσκετε και αντιφάσκετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν φάσκω και αντιφάσκω, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Άλλα
λέγατε πριν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εχθές στην επιτροπή σας έλεγα ότι
πρέπει να νοµοθετούµε... Ακούστε, λέµε ότι αυστηροποιείτε τις
ποινές, αλλά όχι τόσο όσο θα έπρεπε, γιατί δεν βάζετε ισόβια για
τα ειδεχθή εγκλήµατα. Τα έχω πει πάρα πολύ απλά σήµερα για
να καταλάβει όλος ο κόσµος. Σας είπα ότι είστε πολύ «λάιτ»
µπροστά σε αυτά που προσδοκά η κοινωνία, ειδικά για τα παιδιά,
κύριε Υπουργέ, γι’ αυτά τα αθώα πλάσµατα που οι εγκληµατίες
τα εκµεταλλεύονται κάθε µέρα. Δεν πρέπει να τιµωρούνται για
κακούργηµα, αλλά µε ισόβια, κύριε Υπουργέ, γιατί ένας που θα
βιάσει ένα παιδί, ένας παιδοβιαστής, σε οκτώ χρόνια θα είναι έξω
µε τον νόµο σας. Το λέτε στον κόσµο αυτό; Γιατί τα δεκαοκτώ
χρόνια ισόβια τόσα είναι. Το λέτε στον κόσµο σήµερα αυτό; Ότι
ο παιδοβιαστής θα βγει έξω, ο οποίος δεν θα έπρεπε να ξαναδεί
το φως του ήλιου. Γι’ αυτό δεν µιλάµε για παιδόφιλους, δεν
υπάρχουν παιδόφιλοι, υπάρχουν παιδοβιαστές, τελεία και παύλα.
Είναι κτήνη που δεν πρέπει να ξαναδούν το φως του ήλιου.
Τέλος, επιπλέον µέτρα εκτός απ’ αυτά που σας λέω για αυστηροποίηση των ποινών: Επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης,
ενίσχυση των δικαστηρίων µε υπαλλήλους και δικαστές όπου
χρειάζεται, ενίσχυση των δικαστηρίων µε υλικο-τεχνολογικό
υλικό, άµεσα µέτρα για τη δηµιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων για σωφρονιστικά ιδρύµατα.
Τι ακούσαµε από τον ΣΥΡΙΖΑ; Ότι δεν έχουµε χώρους στις φυλακές. Και όπως κάνετε τώρα τον Ποινικό Κώδικα λέτε ότι θα κάθονται πιο πολύ στη φυλακή ή θα συλλαµβάνονται πιο πολλοί.
Και πού θα µένουν; Σοβαρά µιλάµε; Δεν θα πιάνουµε τους εγκληµατίες γιατί δεν έχουµε φυλακές; Τι άλλο θα ακούσουµε εδώ
µέσα; Να φτιάξουµε φυλακές. Δεν είναι δυνατόν να δίνονται εκατοµµύρια ευρώ και να επαίρεται ο κ. Μητσοτάκης ότι έχουµε τις
καλύτερες δοµές παράνοµων µεταναστών στην Ευρώπη -έτσι
είπε χθες-, είπε «έχουµε τις καλύτερες δοµές µεταναστών», να
ξοδεύονται εκατοµµύρια και να µην έχουµε φυλακές. Να φτιάξετε σωφρονιστικά ιδρύµατα, δεν κατάλαβα. Τόσα λεφτά δίνετε.
Αντί να τα δίνετε στα κανάλια, να τα δώσετε εκεί. Δίνετε εκατοµµύρια ευρώ, 80, 90, 100 εκατοµµύρια. Φτιάξτε φυλακές, όχι να
αφήνουµε έξω αυτούς που σκοτώνουν, βιάζουν και κλέβουν γιατί
δεν έχουµε φυλακές.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά σήµερα θέλαµε να υπερψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα περιείχε αυτά τα οποία πι-
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στεύουµε εµείς, αυτά τα οποία αταλάντευτα υποστηρίζουµε από
την πρώτη µέρα, αυτά τα οποία υπάρχουν στο πρόγραµµά µας,
δηλαδή πραγµατικός νόµος και πραγµατική τάξη. Τα υπόλοιπα,
τα δικά σας είναι όλα ηµιτελή, δυστυχώς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Χήτα.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 κ. Αγγελική Αδαµοπούλου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Ένα από τα ερωτήµατα τα οποία καλούµαστε να απαντήσουµε
σε σχέση µε το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι ποια είναι µια από τις
βασικές αποστολές των νοµικών µας συστηµάτων. Μια από τις
βασικές αποστολές των νοµικών συστηµάτων είναι αφ’ ενός η
θεσµοθέτηση κανόνων δικαίου, οι οποίοι ρυθµίζουν τη συµπεριφορά των πολιτών στις οργανωµένες κοινωνίες, αλλά επιπλέον
είναι και η εξασφάλιση της εµπέδωσης της σταθερότητας και της
διάρκειας αυτού του νοµοθετικού πλαισίου. Είναι η λεγόµενη
ασφάλεια δικαίου.
Η ασφάλεια δικαίου δεν είναι ούτε µια πολυτέλεια, ούτε κάτι
το οποίο εµείς έχουµε τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουµε
αν θέλουµε να την εφαρµόσουµε ή όχι ως αρχή, όταν εφαρµόζεται σε όλα τα σύγχρονα προηγµένα κράτη. Πρόκειται πραγµατικά για µια από τις βασικές αρχές ενός υπεύθυνου κράτους
δικαίου, µια κεντρική παραδοχή όχι µόνο των σύγχρονων νοµικών παραδόσεων, αλλά και των δικαιοταξιών των ευρωπαϊκών
κρατών, αλλά για µια κεντρική παραδοχή τόσο στην εγχώρια όσο
και στη διεθνή νοµολογία, πολλώ δε µάλλον όταν µιλάµε για πολύ
καίρια, για πολύ κεντρικά και βαρυσήµαντα νοµοθετήµατα, όπως
είναι ο Ποινικός µας Κώδικας, οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις
και οι οποιοιδήποτε νεωτερισµοί θα πρέπει να είναι προϊόν πολύµηνης, για να µην πω πολυετούς, επεξεργασίας, θα πρέπει να
έχει προηγηθεί η συλλογή επιστηµονικών στοιχείων, η επιστηµονική τεκµηρίωση της αναγκαιότητας η οποία επιβάλλει ακριβώς
αυτή την τροποποίηση και αυτούς τους νεωτερισµούς και σε
κάθε περίπτωση πρέπει να έχει προηγηθεί ένας σοβαρός διάλογος µε τη συναίνεση όλων των αρµοδίων φορέων. Άρα, λοιπόν,
είναι ένα έργο προϊόν επιστηµονικής µεθοδολογίας και σοβαρής
περίσκεψης.
Έχουν περάσει δυόµισι χρόνια από την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα του 2019 και µέσα σε αυτά τα δυόµισι χρόνια έχουν
επέλθει ήδη τρία κύµατα αλλαγών, τα οποία πάντοτε συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Έρχεται δηλαδή αυτή η
νοµοθέτηση, η οποία δεν είναι ούτε σοβαρή ούτε υπεύθυνη, να
είναι µία νοµοθέτηση κατά παραγγελία της κοινής γνώµης. Αυτό,
όπως είπα και στην επιτροπή, κινείται στα όρια του ποινικού λαϊκισµού.
Ερώτηµα, λοιπόν, που ξαναθέτω: Δοκιµάστηκαν όλοι αυτοί οι
κώδικες από τη δικαστηριακή πρακτική; Δοκιµάστηκαν νοµολογιακά ώστε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα σε σχέση µε την
αποτελεσµατικότητά τους ή τη µη αποτελεσµατικότητά τους;
Εντοπίσαµε και επισηµάναµε κατά καιρούς τις αστοχίες και τα
σφάλµατα που είχε ο Ποινικός Κώδικας του 2019. Τα σφάλµατα
αυτά, όµως, σε καµµία περίπτωση δεν δικαιολογούν τέτοιες ριζικές τροποποιήσεις που φέρνετε µε το παρόν νοµοσχέδιο, θα
µπορούσαν να γίνουν κάποιες ενδεχοµένως διορθωτικές παρεµβάσεις. Σε καµµία περίπτωση, όµως, επαναλαµβάνω ότι δεν δικαιολογούνται τέτοιες καίριες τροποποιήσεις µε τις οποίες αυτό
το οποίο θέλετε να κάνετε ουσιαστικά, κύριοι Υπουργοί, είναι να
επιβάλλετε το ιδεολογικό στίγµα της Κυβέρνησης. Και αυτή είναι
µία πραγµατικά επικίνδυνη πολιτική επιλογή αντί να ανεβείτε µε
θάρρος στο Βήµα και να πείτε: Τι αντεγκληµατική πολιτική θέλουµε; Θέλουµε µία αντεγκληµατική πολιτική η οποία αντιµετωπίζει το εγκληµατικό φαινόµενο ολιστικά ή θέλουµε µία
αντεγκληµατική πολιτική η οποία -επαναλαµβάνω- επηρεάζεται
από το περί δικαίου αίσθηµα και προσπαθείτε να εθίσετε την
κοινή γνώµη µε αντιεπιστηµονικές αντιλήψεις, µε αντιλήψεις που
δεν έχουν καµµία επιστηµονική βάση και οι οποίες διαβρώνουν
την κοινή συνείδηση;
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Εγώ θα σας επαναλάβω, σας το είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, πουθενά στη διεθνή βιβλιογραφία και σε κανένα σύγγραµµα δεν υπάρχει µία επιστηµονική άποψη που να δέχεται ότι
αυστηροποιώντας τις ποινές έχουµε λιγότερο έγκληµα. Και αν
υπάρχει τέτοια πηγή θα σας καλούσα να την κατονοµάσετε. Πρόκειται για παρωχηµένες αντιλήψεις µε ιδεολογική βάση. Θέλετε
να περάσετε ακριβώς αυτό το αφήγηµα σας στην κοινή συνείδηση.
Και προς τούτο θα πω ότι εν τη ρύµη του λόγου του ο κύριος
Υφυπουργός, ο κ. Κώτσηρας χθες, απολογητικά θα έλεγα τοποθετούµενος, είπε κάποια στιγµή ότι «αυτή τη στιγµή αυτό µπορούµε να κάνουµε». Επειδή δεν θέλω να παρερµηνεύω λεγόµενα,
σας καλώ να µας εξηγήσετε τι εννοούσατε λέγοντας «αυτή τη
στιγµή αυτό µπορούµε να κάνουµε», γιατί σύµφωνα µε τη δική
µου την ερµηνεία µάλλον τελικά αυτό που θέλετε να δώσετε και
να περάσετε ως µήνυµα είναι ότι αυτή τη στιγµή αυτό µπορούµε
να κάνουµε για να κατευνάσουµε την κοινή γνώµη που βράζει και
να ικανοποιήσουµε το περί δικαίου αίσθηµα. Αυτή επαναλαµβάνω είναι µία αντιεπιστηµονική και αναποτελεσµατική προσέγγιση, η οποία αποπροσανατολίζει την κοινή γνώµη από τον
πυρήνα της αντεγκληµατικής πολιτικής, από την ουσία της αντεγκληµατικής πολιτικής.
Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο ζητάµε όλοι είναι η ασφάλεια στην κοινωνία µας είτε είναι ως αίσθηση είτε ως πραγµατικότητα. Σε κάθε περίπτωση το ζητούµενο, λοιπόν, είναι να
µειώσουµε όσο γίνεται το εγκληµατικό φαινόµενο. Τι επιβάλλει,
όµως, µία ολιστική αντιµετώπιση αντεγκληµατικής πολιτικής;
Επιβάλλει να εστιάσουµε -το επαναλαµβάνω αυτό που είπα
στην Επιτροπή και ας γίνοµαι κουραστική- στον τοµέα της πρόληψης, δηλαδή να ενεργοποιήσουµε τα αντανακλαστικά των διωκτικών µηχανισµών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται όταν
γίνονται καταγγελίες, παραδείγµατος χάριν στα αστυνοµικά τµήµατα, ώστε να µην περιορίζονται τα αστυνοµικά όργανα -σύµφωνα µε τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ανακριτικό όργανο
είναι και η Αστυνοµία- στις συστάσεις, να ενηµερώνουν άµεσα
την εισαγγελική αρχή και όχι απλά να καταγράφουν και να έχουν
ένα δελτίο συµβάντων το οποίο µπαίνει στο συρτάρι.
Θα πρέπει, λοιπόν, να εκπαιδευτούν ανάλογα και οι διωκτικοί
µηχανισµοί ώστε να παρεµβαίνουν έγκαιρα και άµεσα. Θα πρέπει
να ενεργοποιήσουµε µηχανισµούς αποτελεσµατικής στήριξης
των θυµάτων και εξιχνίασης των εγκληµάτων.
Όλα αυτά, όµως, επαναλαµβάνω ότι είναι µέτρα τα οποία αναβάλλετε διαρκώς, διότι προφανώς δεν κινούνται στη σφαίρα και
στη λογική της αρένας, η οποία διψάει ακριβώς για εκδίκηση και
ανταποδοτική απάντηση απέναντι στο έγκληµα. Πρόκειται για
µέτρα τα οποία θέλουν κοπιαστική ενασχόληση, θέλουν κατανοµή των πόρων. Και ναι, θα επαναλάβω ότι έχετε προτεραιοποιήσει ως προς την κατανοµή των πόρων τους στόχου σας µε
απευθείας αναθέσεις, µε «Πετσοταϊσµένα» κανάλια, µε αργοµισθίες γαλάζιων στελεχών αντί να εστιάσετε σε ένα πρόβληµα κοινωνικό, το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί σφαιρικά,
πολύπλευρα και οριστικά.
Θα θέσω το εξής ερώτηµα. Τι να την κάνει µονοµερώς την αυστηρή ποινή µία γυναίκα η οποία πέφτει θύµα ενδοοικογενειακής
βίας ή αντίστοιχα ένα παιδί θύµα γενετήσιου εγκλήµατος; Δεν
τάσσοµαι κατά της αυστηροποίησης απαραίτητα αυτών των εγκληµάτων, γιατί εγώ το είπα από την αρχή ότι δεν τίθεµαι οριζόντια κατά της αυστηροποίησης. Σε αυτά τα εγκλήµατα το
συζητάµε ενδεχοµένως, επειδή µιλάµε για ευάλωτη κατηγορία
θυµάτων που δεν µπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς
τους.
Εγώ θα δεχθώ ότι η αυστηροποίηση δεν παραβιάζει την αρχή
της αναλογικότητας. Τι να την κάνει, όµως, η γυναίκα που πέφτει
θύµα κακοποίησης και το παιδί το οποίο δέχεται κατ’ εξακολούθηση και για χρόνια ασελγείς πράξεις µονοµερώς όταν αυτά τα
άτοµα όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν την απαραίτητη στήριξη
της πολιτείας; Έχουν την απαραίτητη αρωγή ώστε αν απευθυνθούν στις αρµόδιες υπηρεσίες να έχουν υποστήριξη και προστασία; Όχι δεν έχουν. Μιλάµε για υποστελεχωµένες κοινωνικές
υπηρεσίες όπου καλούνται κοινωνικοί λειτουργοί. Θέλω να
εξάρω το έργο των κοινωνικών λειτουργών, γιατί αυτοί οι άνθρω-
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ποι επιτελούν ένα θεάρεστο έργο µόνοι τους µε ρίσκο πολλές
φορές ακόµη και της εργασιακής τους θέσης, προσφέρουν πολύ
µεγάλη συνεισφορά και συµβολή στο έργο των εισαγγελέων.
Δεν µπορούµε, όµως, να περιµένουµε από ανθρώπους οι
οποίοι ακριβώς επειδή δείχνουν έναν υπερβάλλοντα ζήλο σε
σχέση µε το λειτούργηµα το οποίο τιµούν µόνοι τους χωρίς τις
απαραίτητες δοµές, χωρίς την απαραίτητη πρόληψη και µέριµνα
από την πολιτεία, χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση των αστυνοµικών οργάνων και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όταν εντοπίζουν ένα κακοποιηµένο παιδί να πρέπει να παρεµβαίνουν
έγκαιρα, όταν εντοπίζουν ότι ένα παιδί είναι µέσα σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον να µπορούν να παρεµβαίνουν χωρίς να φοβούνται την τιµωρία και την απώλεια της θέσης τους.
Αυτές είναι παρεµβάσεις, είναι µέτρα τα οποία θα πρέπει να
λάβετε άµεσα για να υποστηρίξετε ψυχολογικά και κοινωνικά τα
θύµατα αυτών των πράξεων πριν συµβεί το κακό και όχι να διαφηµίζετε ότι η αυστηροποίηση των ποινών είναι η µόνη λύση στο
πρόβληµα µόνο και µόνο γιατί θέλετε να εργαλειοποιείτε την επικαιρότητα για λόγους µικροπολιτικής.
Και αυτή η εργαλειοποίηση, κύριε Καραγκούνη, είναι σπέκουλα, επειδή µιλήσατε για σπέκουλα. Αυτή και αν είναι σπέκουλα. Αναφέροµαι στο άρθρο 191 σε σχέση µε τη διασπορά
ψευδών ειδήσεων. Εδώ τι κάνετε; Ποινικοποιείτε όχι την πραγµατική πρόκληση φόβου, αλλά τη δυνατότητα πρόκλησης ανησυχίας του κοινού, ενός αορίστου αριθµού προσώπων και τη
δυνατότητα κλονισµού εµπιστοσύνης απέναντι σε τοµείς όπως
είναι η δηµόσια υγεία από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Γιατί;
Γιατί κάνετε αυτό που σας είπε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ότι θέλετε να επιβάλλετε το δικό σας αφήγηµα, την κρατική
αλήθεια ως θέσφατο και αναντίρρητη αλήθεια και να διώξετε, να
φιµώσετε οποιαδήποτε άλλη αντίθετη άποψη. Κινείστε σε ένα
πλαίσιο ιεράς εξέτασης του µεσαίωνα. Ολισθαίνει το Ποινικό σας
Δίκαιο, όπως σας είπαν, σε Ποινικό Δίκαιο λογοκρισίας και σε
Ποινικό Δίκαιο της επικαιρότητας, ενώ ακόµη και σκοταδιστικές
απόψεις θα πρέπει να τις αντιµετωπίζουµε µε ορθολογισµό, µε
επιστηµονική τεκµηρίωση, µε παιδεία, όχι µε τιµώρηση, όχι µε
καταστολή.
Άρα λοιπόν, ο σκοπός σας είναι ότι θέλετε να ακούγεται µόνο
το δικό σας αφήγηµα. Δεν θέλετε να ακούγεται οποιαδήποτε αρνητική κριτική και αµφισβήτηση σε θέµατα µείζονος κοινωνικού
ενδιαφέροντος, σε θέµατα που απασχολούν όλο τον κόσµο,
όπως είναι το θέµα της διαχείρισης της πανδηµίας. Διότι ακόµη
και αν βγει κάποιος και εκφράσει µία κριτική όχι στο θέµα των
εµβολιασµών µόνο, αλλά και στον τρόπο που διαχειρίζεστε την
πανδηµία, στο ότι τόσο καιρό βλέπουµε υποστελεχωµένα και
αποδυναµωµένα τα νοσοκοµεία, στο ότι δεν υπάρχει καµία πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού -όταν σας καλούσαµε να
επιτάξετε τον ιδιωτικό τοµέα, κωφεύατε, έχετε αφήσει εγκαταλελειµµένους τους υγειονοµικούς, τα λένε αυτά λοιπόν άνθρωποι
που βγαίνουν στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης- µε αυτή τη διάταξη, ακόµη και αυτού του είδους την κριτική θα φτάσετε στο
σηµείο να την τιµωρείτε, µε το πρόσχηµα ότι προκαλεί ανησυχία
στο κοινό.
Προχωράω σε επόµενες διατάξεις.
Δεν θα επανέλθω στο θέµα της επαναφοράς της διάταξης της
απρόσφορης απόπειρας. Το ανέλυσα στην επιτροπή.
Πολύ σηµαντική τροποποίηση είναι αυτή σε σχέση µε το θέµα
της δωροδοκίας, όπου εδώ τι κάνετε; Θέλετε να αποθαρρύνετε
τον υπαίτιο µιας πράξης, πριν ακριβώς καταθέσει µε δική του θέληση αναγγελία της πράξης αυτής. Και το κάνετε αυτό, ακριβώς
για να παρακωλύσετε την αποκάλυψη τέτοιων εγκληµάτων, οργανωµένων εγκληµάτων µε σχέσεις αλληλεξάρτησης µε υπόγεια
κυκλώµατα. Θέλετε να ξεπλύνετε σκάνδαλα που επίσης απασχολούν την επικαιρότητα.
Έτσι λοιπόν τι λέτε; Ότι αυτός δεν θα µένει ατιµώρητος, όπως
γίνεται µέχρι τώρα, αλλά θα τιµωρείται µε µειωµένη ποινή. Σε
καµµία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί κίνητρο, για να ανοίξει το
στόµα του αυτός ο άνθρωπος. Σας το είπε και ο Γενικός Γραµµατέας από την Ένωση των Ελλήνων Ποινικολόγων, ο κ. Τζανετής, ότι ο µόνος τρόπος για να σπάσει το πέπλο της σιωπής είναι
η ατιµωρησία. Διαφορετικά, θα θάβονται όλα αυτά τα αδικήµατα.
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Εύλογες απορίες επαναλαµβάνω ότι προκαλεί και η περίπτωση της κατάργησης της επιβαρυντικής περίστασης της κλοπής, της διακεκριµένης κλοπής µε διάρρηξη, µε το αιτιολογικό
-λέτε- µε το τελείως προσχηµατικό επιχείρηµα, το οποίο θα
έλεγα ότι φθάνει στα όρια του να υποτιµά τη νοηµοσύνη µας, ότι
δεν µπορούµε -λέει- να ορίσουµε τη διάρρηξη. Δηλαδή, ο κλονισµός της εµπιστοσύνης του κοινού στο άρθρο 191 ορίζεται, ενώ
σας είπαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς ότι είναι ένα µη µετρήσιµο µέγεθος, αλλά η διάρρηξη δεν µπορεί να οριστεί.
Έχετε τόσους εξαιρετικούς συνεργάτες, που τους συνεχάρη
και ο κ. Καραγκούνης στην οµιλία του. Δεν µπορούσε ένας από
αυτούς τους χίλιους µετακλητούς -έχετε µια επιτελική δοµή τετρακοσίων ατόµων και παραπάνω- να σας πει τι είναι η διάρρηξη;
Που η διάρρηξη είναι το να παραβιάζεται ένα κλειδωµένο σπίτι,
µια κλειδωµένη οικία, χωρίς τη συγκατάθεση του ενοίκου; Είναι
τόσο απλός ο ορισµός.
Για ποιο λόγο, λοιπόν, καταργείτε αυτή την διάταξη, όταν µιλάµε για ένα έγκληµα, το οποίο συνδέεται και µε το οργανωµένο
έγκληµα και µε κλεπταποδόχους, παραβιάζει την ιδιωτική σφαίρα
και απασχολεί τον κόσµο ευρύτερα;
Θα επανέλθω, επίσης, στο θέµα της ανάκλησης απολύσεων.
Θα υπενθυµίσω ότι πολλοί κρατούµενοι οι οποίοι είχαν εκτίσει
ένα µέρος της ποινής τους, καταδικασθέντες αµετάκλητα σε ποινές είτε πρόσκαιρης είτε ισόβιας κάθειρξης, θέλοντας να επωφεληθούν -και εύλογα- από τη µείωση των ανώτατων ορίων
ποινής του νόµου Παρασκευόπουλου ζήτησαν την αποφυλάκισή
τους. Και πράγµατι έγινε δεκτή, γιατί πληρούσαν τους όρους,
είχαν δείξει καλή διαγωγή.
Αυτοί οι άνθρωποι αποφυλακίστηκαν υφ’ όρον, τηρούσαν
όλους τους όρους της αποφυλάκισής τους, ήθελαν να επιστρέψουν σε µία κανονικότητα, να έχουν λειτουργικούς όρους διαβίωσης. Πολλοί απ’ αυτούς βρήκαν και δουλειά και πάνω που
ήταν στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης, βγαίνει αυτή η αµφιλεγόµενη απόφαση της Ολοµέλειας του
Αρείου Πάγου, η 4/2021, η οποία ορίζει ότι δεν πρέπει να ευνοηθούν αυτοί, διότι η αναδροµική ισχύς του ηπιότερου νόµου δεν
µπορεί να εφαρµόζεται και να επεκτείνεται στο στάδιο έκτισης,
εκτέλεσης της ποινής µετά την αµετάκλητη καταδίκη γιατί αυτό
αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέµβαση στο έργο της δικαιοσύνης, µία
απόφαση η οποία υπό το φως του διεθνούς συµφώνου για τα
ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα µπορεί και να αµφισβητηθεί
κατά πόσο είναι παρέµβαση.
Σε κάθε περίπτωση, σας είπα ότι µπορείτε να τροποποιήσετε
το άρθρο 2 του Ποινικού Κώδικα, ώστε να περιλαµβάνονται και
αυτές οι περιπτώσεις και έπρεπε σε κάθε περίπτωση να έχετε
λύσει αυτό το πρόβληµα έγκαιρα, το οποίο έχει χρονίσει και φτάνει στο όριο του να στοχοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι, φτάνει
στο όριο της αναλγησίας. Μπορούσατε µε µία τροπολογία να το
έχετε λύσει.
Να πω για τη λήψη του DNA, όπου εδώ λέτε ότι όταν διεξάγεται
στο πλαίσιο του αυτοφώρου εγκλήµατος δεν θα είναι υποχρεωτικός ο διορισµός του τεχνικού συµβούλου, διότι η αυτόφωρη διαδικασία είναι ταχεία διαδικασία και αυτό µπορεί να προκαλέσει
καθυστερήσεις. Να πω ότι όταν κάποιος παραπέµπεται µε την αυτόφωρη διαδικασία, µπορεί να ζητήσει και αναβολή εκδίκασης. Η
αναβολή µπορεί µάλιστα να δοθεί για κάποιες µέρες, οι οποίες
επαρκούν ώστε να διορίσει τον τεχνικό σύµβουλο για την ανάλυση
του DNA. Εδώ και λόγω κορωνοϊού δόθηκαν αναβολές µέχρι και
είκοσι µέρες. Ή µπορεί να παραπεµφθεί µε την τακτική διαδικασία,
να δικαστεί γιατί έχουν προκύψει κρίσιµες αποδείξεις, ένα σηµαντικό αποδεικτικό υλικό, το οποίο µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά
στην πορεία της υπόθεσης. Άρα λοιπόν και αυτή η τροποποίηση
κακώς γίνεται.
Ως προς τους νεαρούς ενήλικες, εδώ φέρεστε πραγµατικά µε
παράλογη σκληρότητα, µε µία ανελαστικότητα την οποία δεν
µπορούµε να καταλάβουµε. Γιατί δηλαδή καταργείτε τη δυνατότητα του δικαστή να κρίνει από τις περιστάσεις πάντοτε και από
την προσωπικότητα του νεαρού ενήλικου δράστη, του οποίου η
ψυχοπνευµατική ωριµότητα είναι και αυτό ένα υποκειµενικό στοιχείο που αξιολογείται από επιστήµονες, οι οποίοι µπορεί να
έχουν και διαφωνία µεταξύ τους; Γιατί λοιπόν καταργείτε τη δυ-
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νατότητα του δικαστή να επιβάλλει την ποινή της κράτησης σε
ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων και λέτε ότι πρέπει να εκτελείται η ποινή τους στις φυλακές των βαρυποινιτών, όπου σαφώς
και θα συγχρωτίζονται µε βαρυποινίτες;
Μας είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα συγχρωτίζονται µε βαρυποινίτες. Θέλετε να πείτε ότι θα κάνετε ειδική πτέρυγα; Θέλετε
να πείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αυλίζονται σε ξεχωριστό χώρο
από τους βαρυποινίτες; Γιατί αν εννοείτε κάτι τέτοιο, εµείς θα
παρακολουθούµε τη σχετική ρύθµιση που θα πρέπει να φέρετε
για τη διαµόρφωση αυτών των µονάδων.
Είναι άκρως επικίνδυνη διάταξη και τους εκθέτει σε σοβαρό
κίνδυνο υποτροπής. Είναι αποτρεπτική της κοινωνικής τους επανένταξης και του σωφρονισµού τους.
Τελειώνω λοιπόν λέγοντας ότι ειδικά µε το πλαίσιο της αυστηροποίησης των ποινών, δεδοµένου κιόλας ότι έχουµε έτσι κι αλλιώς µαξιµαλισµό στις ποινές µας, αυτό το οποίο θα προκαλέσετε είναι υπερπληθυσµό, έναν ακόµη µεγαλύτερο υπερπληθυσµό. Θα προκαλέσετε συνθήκες συµφόρησης και ραγδαία επιδείνωση των όρων κράτησης, ραγδαία χειροτέρευση των όρων
κράτησης. Αυτό βεβαίως θα προκαλέσει συνακόλουθα, όπως
έχει ήδη γίνει, το διασυρµό της χώρας και την καταδίκη της από
το Δικαστήριο του Στρασβούργου, οπότε θα αναγκαστείτε θέλοντας και µη να φέρετε αποσυµφορητικούς νόµους.
Μάλιστα, ενώ όλο αυτό το είχατε υψώσει και προεκλογικά ως
λάβαρο αφηγηµατικό, ότι είναι µια προβληµατική πρακτική η επιδείνωση των συνθηκών κράτησης και ο υπερπληθυσµός στις φυλακές, τώρα έρχεστε και αναιρείτε τους εαυτούς σας και
φέρνετε τους εαυτούς σας στα πρόθυρα της ίδιας κατάστασης.
Νοµίζω ότι έχετε στερέψει πραγµατικά από δικαιολογίες.
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο θα δώσω τώρα στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Ελληνικής Λύσης.
Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα, κύριε Πρόεδρε, να µου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο δεν έχει σχέση µε το νοµοσχέδιο. Όταν
ο νοµοθέτης -αυτό το λέω γενικότερα- καθιστά την ισόβια κάθειρξη υποχρεωτική για ορισµένα αδικήµατα, αυτό δεν σηµαίνει
ότι εµποδίζονται τα δικαστήρια να αναγνωρίσουν ελαφρυντικά
και να γίνει πρόσκαιρος κάθειρξη. Εξάλλου, η αρµονία των ρυθµίσεων του ποινικού κράτους µε αυτές του κοινωνικού κράτους
διαπνέει το δίκαιό µας και βέβαια και τη νοµολογία των ελληνικών
δικαστηρίων.
Κύριε Λάππα, υπάρχουν πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου που λένε ότι δεν µπορεί ο εθνικός νοµοθέτης να δεσµεύεται και να µην καθιερώνει
την ισόβια κάθειρξη, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δε µπορεί να γίνεται επανεξέταση της ποινής από τα δικαστήρια. Γι’ αυτό
έχουµε την αναστολή, έχουµε την υφ’ όρον απόλυση και, βέβαια,
και τη χάρη που αποδίδεται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν χιλιάδες χρόνια ο µέγας θείος Πλάτων
έγραφε και έλεγε το εξής: «Οι καλοί άνθρωποι δεν χρειάζονται
νόµους για να µάθουν ότι πρέπει να είναι και υπεύθυνοι. Οι κακοί
άνθρωποι ψάχνουν τους νόµους». Φτάσαµε, λοιπόν, στις κακές
κυβερνήσεις όπως η δική σας, οι οποίες φτιάχνουν νόµους ανά
έξι µήνες και τροποποιούν τον Ποινικό Κώδικα. Εκεί φτάσαµε.
Πόσους νόµους φέρατε εδώ ως Υπουργός; Σας το είπαµε από
την αρχή.
Εδώ, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κρύβεστε ως Κυβέρνηση. Γιατί,
πρώτον, νοµοθετείτε το ακαταδίωκτο και τώρα νοµοθετείτε την
καταδίωξη της άλλης άποψης. Για να καταλάβετε το αντιφατικό
πολλές φορές των όσων κάνετε, των όσων πράττετε, των όσων
νοµοθετείτε.
Εµείς -και εγώ- δεν θα αναφερθούµε στο τι πιστεύουµε εµείς.
Η σηµερινή µου οµιλία, κύριε Υπουργέ, θα αποδοµήσει όλα τα
κυβερνητικά κόµµατα και τα εγκλήµατα που έκαναν εις την ελληνικήν δικαιοσύνην.
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Τι λέει, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση της Ελλάδος για την ελληνική δικαιοσύνη; Θα καταθέσω στα Πρακτικά της
Βουλής όλη την έκθεση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ποιας περιόδου είναι η έκθεση;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Σεπτέµβριος του 2020. Όχι του 2018, του 2020. Δεν βγήκε καινούργια. Αυτή είναι του 2020.
Λέει, λοιπόν: «Μέτριο επίπεδο ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
Ελλιπές πλαίσιο προστασίας µαρτύρων δηµοσίου συµφέροντος…
» -θυµίζει «NOVARTIS» αυτό, για να µην ξεχνιόµαστε- «…αµφιλεγόµενος τρόπος διορισµού δικαστικών λειτουργών. Στην 17η θέση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 60η παγκοσµίως στον δείκτη αντίληψης διαφθοράς, συσσωρευµένες υποθέσεις, εκδίκαση αστικών υποθέσεων και εµπορικών σε περίπου πεντακόσιες εξήντα
ηµέρες το 2018, τετρακόσιες εβδοµήντα εννέα το 2017, µείωση
παραγωγικότητας στα δικαστήρια 87% το 2018 σε σύγκριση µε
96% το 2017. Διοικητικά δικαστήρια, εξακόσιες ηµέρες ανά υπόθεση το 2018».
Κύριε Υπουργέ, ακούστε µε, γιατί αυτά τα λέει η επιτροπή και
τα λέει για εσάς.
Για τη δωροδοκία λέει: «Τον Νοέµβριο του 2019 καταργήθηκαν
µεν οι τροποποιήσεις για το αδίκηµα της ενεργητικής δωροδοκίας,
αλλά θα επηρεαστούν όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις». Οι απατεώνες που δωροδόκησαν, που έκλεψαν αφήνονται ελεύθεροι από τη
Νέα Δηµοκρατία µε ευεργετικές διατάξεις!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Εµείς
τον αλλάξαµε τον νόµο…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Δεν αλλάξατε τον νόµο. Εδώ το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ισχύει
για το προγενέστερο στάδιο σας λέω. Δεν ακούτε, κύριε Υπουργέ.
Εδώ είναι το έγγραφο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ο προηγούµενος…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Μα, ίδιοι είστε. Κύριε Υπουργέ, είστε ίδιοι και θα σας το αποδείξω
σε λίγο. Είστε ίδιοι, δυστυχώς. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία υπογείως είστε ίδιοι. Πού διαφωνείτε; Πείτε µου εσείς. Πείτε µου πού
διαφωνείτε. Στις «Πρέσπες» διαφωνείτε; Στα ελληνοτουρκικά µε
τη Χάγη διαφωνείτε; Στην οικονοµία µε τα µνηµόνια διαφωνείτε;
Είστε ίδιοι σε όλα.
Κύριε Υπουργέ, είστε σοβαρός άνθρωπος, είστε σοβαρός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αυτό
σας λέω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Ναι, αλλά ασκείτε συριζαϊκή πολιτική, γιατί είστε ΣΥΡΙΖΑ. Και φάνηκε από τη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού που µιλούσε για
προοδευτισµό, για την προοδευτικότητά σας. Πάτε να κάνετε εισπήδηση στην Κεντροαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική η Νέα
Δηµοκρατία, αντί να λέει «εθνική, πατριωτική, φιλολαϊκή η Νέα Δηµοκρατία».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Έχει, όµως, το σύµπλεγµα της Κεντροαριστεράς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κι αυτό είναι ύβρις για τον γενάρχη, τον Κωνσταντίνο
Καραµανλή.
Κύριε Υπουργέ, εδώ έχω µία έκθεση της Ελληνικής Αστυνοµίας
για την εγκληµατικότητα. Το 2019 συνελήφθησαν από τις Αστυνοµικές και Λιµενικές Αρχές συνολικά εκατό είκοσι τρεις χιλιάδες παράτυποι µετανάστες έναντι ενενήντα τρεις χιλιάδες το 2018.
Συνελήφθησαν διακινητές παράτυπων µεταναστών. Πρόκειται για
έκθεση της Ελληνικής Αστυνοµίας, την οποία θα καταθέσω κι αυτή
στα Πρακτικά, γιατί ο Υπουργός αµφισβητεί ορισµένα πράγµατα.
Λέει, λοιπόν, ότι το 50% της εγκληµατικότητας στην Αττική προέρχεται από κάποιους Ροµά. Έτσι λέει η Αστυνοµία: «Κάποιους».
Πρόκειται για έκθεση - κόλαφο της Αστυνοµίας. Επίσης, λέει:
«Ιδίως από την είσοδο Ροµά άλλων χωρών, που κλέβουν, ρηµάζουν, σκοτώνουν». Άβατο ο Ασπρόπυργος, το Ζεφύρι, το Μενίδι,
τα Άνω Λιόσια, η Αγία Βαρβάρα και άλλες περιοχές, γιατί έχουν
έρθει και άλλοι που δεν ελέγχει η Αστυνοµία και η δικαιοσύνη έχει
κάνει την κλοπή πληµµέληµα και φεύγουν όλοι έξω.
Επειδή άκουσα πολλούς αριστερούς να έχουν µια αντίληψη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

περί µελετών και εκθέσεων, οι οποίοι είπαν ότι «πείτε µου µία µελέτη η οποία λέει ότι η αυστηροποίηση των ποινών οδηγεί στην
πάταξη του εγκλήµατος», θα σας το πω εγώ, αφού το ζητάτε.
Όταν ο Δράκοντας επέβαλε τη νοµοθεσία του το έγκληµα πατάχτηκε από την Αθήνα τότε.
Θέλετε κι άλλα παραδείγµατα; Να σας πω και άλλα. Πείτε µου
σε ποια µελέτη λέει ότι η ασυδοσία και η έλλειψη τιµωρητικής διάθεσης από την πολιτεία οδήγησε σε µείωση της εγκληµατικότητας. Σε ποια χώρα; Τότε, τους εµπόρους ναρκωτικών και τους
παιδεραστές να τους αφήνουµε ελεύθερους. Τότε, όλους αυτούς
που καταρηµάζουν την ελληνική επαρχία, την ελληνική επικράτεια
από κλοπές, ληστείες, φόνους να τους αφήνουµε ελεύθερους,
αφού δεν υπάρχει µελέτη.
Πάµε στην ουσία. Έχω το άρθρο της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», εφηµερίδας της Νέας Δηµοκρατίας, στις 14 Σεπτεµβρίου του 2021 που
µιλάει ξεκάθαρα για αλβανική µαφία που ελέγχει την κοκαΐνη,
κύριε Υπουργέ. Και λέει µέσα κάτι περίεργο, ότι πολλοί από τους
συλληφθέντες, χρησιµοποιώντας τις ευεργετικές διατάξεις και
των προηγούµενων και αυτών, αφήνονται ελεύθεροι ή εκτίουν χαµηλές ποινές. Εδώ είναι παθογένεια της δικαιοσύνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): …(δεν
ακούστηκε).
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά αυτά. Δεν τα λέω εγώ.
Ακούστε δήλωση στο iefimerida: «Μοιρασµένος σε συµµορίες
αλλοδαπών ο χάρτης της Αθήνας». Αυτά τα λένε οι δικές σας εφηµερίδες. Το iefimerida είναι Νέα Δηµοκρατία, κύριε Υπουργέ. Το
iefimerida και η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» είναι δικά σας έντυπα και δικά
σας site.
Αυτό αφορά µια Κυβέρνηση η οποία εξελέγη για να επιβάλλει
το νόµο και την τάξη και έχετε κάνει µπάχαλο την πατρίδα. Όχι
εσείς, η Κυβέρνησή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αυτό αλλάζουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Βγείτε στον δρόµο για να νιώσετε ανασφαλείς. Όχι µε δέκα αστυνοµικούς να τριγυρνάει ο καθένας στους δρόµους. Να ρωτήσουµε
τον µεροκαµατιάρη που κινδυνεύει καθηµερινά;
Θα καταθέσω, κύριε Υπουργέ, στα Πρακτικά της Βουλής από
το «Πρώτο Θέµα» όλη τη σειρά δηµοσιευµάτων για την εγκληµατικότητα στη χώρα. Αυτό είναι όνειδος για τη χώρα, να έχουµε τα
υψηλότερα ποσοστά εγκληµατικότητας από όλες τις βαλκανικές
και ευρωπαϊκές χώρες στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Τα λένε
τα δικά σας έντυπα, όχι εγώ.
Προτεινόµενη τροποποίηση άρθρου 191, κύριε Τσιάρα. Εδώ αρχίζει το «γλέντι». Ποιος ορίζει τι σηµαίνει «διασπορά ειδήσεων ψευδών», «fake news»; Έχετε τα Ελληνικά ΗΟΑΧΕΣ. Δικά σας είναι.
Όλη µέρα αυτοί αυτό κάνουν. Δικοί σας άνθρωποι είναι ο Αλικάκος
και η παρέα του, οι οποίοι, όµως, µε δική µας πρωτοβουλία, γιατί
εσείς δεν νοµοθετείτε, κλήθηκαν στην ελληνική δικαιοσύνη για να
απολογηθούν για την τροµοκράτηση αυτών που γράφουν τα όσα
γράφουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ακούστε έννοια: «Που προκαλούν ανησυχία, φόβο, κλονίζουν
την εµπιστοσύνη του κοινού σε οικονοµία, αµυντική ικανότητα, δηµόσια υγεία». Και ρωτώ εγώ εσάς: Ποιος τα ορίζει όλα αυτά; Ποιος
είναι αυτός που θα ορίσει αν προκλήθηκε φόβος σε κάποιους; Σε
πόσους; Σε ένα, σε δύο, σε πέντε, σε δέκα, σε δεκαπέντε, σε είκοσι πέντε; Σε πόσους; Ποιος το ορίζει; Ξέρετε τι κάνετε τώρα;
Ουσιαστικά κάνετε προληπτική λογοκρισία. Πάτε τη χώρα να γίνει
Βόρεια Κορέα, να µην µπορεί να µιλήσει κανείς αν δεν έχει τη δική
σας άποψη. Και αυτό είναι ενοχλητικό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Λέει: «Εφόσον προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθµό και κλονίσει
την εµπιστοσύνη στην ευρύτερη δηµόσια τάξη». Πού το είδατε, σε
ποια χώρα είναι γραµµένο έτσι;
Για το αδίκηµα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρώτη φορά τιµωρείται
και ο ιδιοκτήτης. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν γίνεται. Πλήττεται
το δηµοκρατικό δικαίωµα της ελευθερίας του λόγου. Το καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ; Γιατί αύριο µπορεί να µην είστε Υπουργός
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ούτε κι αυτή η Κυβέρνηση, που θα φύγει σε λίγο, γρήγορα θα
φύγει. Και θα έρθει κάποια άλλη κυβέρνηση που θα φιµώνει εσάς
µε τον δικό σας νόµο και θα λέτε εσείς µετά: «Ναι, αλλά µας φιµώνουν». Ναι, αλλά εσείς νοµοθετήσατε.
Ακούστε τι ισχύει στην Ευρώπη, γιατί ρωτήσατε τον κ. Χήτα και
εµένα προσωπικά -και έχετε δίκιο- γιατί δεν ψηφίζουµε.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι σηµαίνει η λέξη «ισόβια» στα ελληνικά;
Κύριε Τσιάρα µου, γιατρός είστε, αλλά ακούστε µε λίγο. Τι σηµαίνει «ισόβια»; Τιµωρία όσος ο βίος του ανθρώπου, του ανδρός ή
της γυναικός. Εσείς τα δεκαέξι τα κάνετε δεκαοκτώ χρόνια. Δηλαδή, σε εννιά χρόνια ο παιδοβιαστής, αυτός που βίασε παιδάκι
εξάχρονο, θα κυκλοφορεί µε νόµο της Νέας Δηµοκρατίας εκτός
φυλακών ανάµεσα στα παιδιά και τα ανίψια µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ισόβια, λοιπόν, στη Γερµανία, κύριε Τσιάρα -επειδή γνωρίζω- τι
σηµαίνουν; Σηµαίνουν τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια έγκλειστος,
χωρίς να κάνει επτάµισι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): …(δεν
ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Εννιά έχετε, κύριε Υπουργέ. Πού τα λέτε αυτά; Τα µισά είναι στη
φυλακή. Δεν είναι δεκαοκτώ κάθειρξη κανονική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Δεν τα ξέρετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Να πάρετε καλούς νοµικούς, κύριε Καραγκούνη. Ξέρετε, νοµικός
είστε.
Στην Ιταλία είκοσι ένα χρόνια φυλακής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Ακούστε, κύριε Καραγκούνη. Να σας συµβουλεύσω κάτι στα νοµικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλό είναι να µην
κάνουµε διάλογο, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Τη µισή ποινή εκτίουν όλοι σχεδόν αυτοί οι κύριοι, οι κακούργοι.
Αυτό θα λέτε και αυτό θα µαθαίνετε.
Να δώσω κι άλλα παραδείγµατα, για τη Βρετανία. Εγώ είµαι
µε τη Βρετανία, κύριοι. Μπορεί να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά είµαι µε τη Βρετανία. Τι σηµαίνει εγκλεισµός; Μέχρι
το τέλος της ζωής του. Δεν θα ξαναβγεί από εκεί ποτέ! Ποτέ!
Όταν λέµε ισόβια, εννοούµε ισόβια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα ήθελα να κάνω και δυο-τρία σχόλια τώρα για να κατανοήσετε την ιδεολογική διαφορά µας. Η ιδεολογική διαφορά µας βασίζεται σε µια πολύ σηµαντική αντίληψη. Εµείς -και θα το πω κι
ας παρεξηγηθούν ορισµένοι από εσάς- ούτε κάνουµε παρέες µε
κακούργους, ούτε συναγελαζόµαστε µε εµπόρους ναρκωτικών,
ούτε κάνουµε τις τσατσάδες και τους δούλους αυτών των επιχειρηµατιών που κατακλέβουν, καταληστεύουν καθηµερινά τον
ελληνικό λαό. Και θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ.
Η δηµοκρατία, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, γεννήθηκε στην Ελλάδα. Η δηµοκρατία δεν φιµώνεται. Η δηµοκρατία δεν εκβιάζεται. Η δηµοκρατία στην Ελλάδα δεν απειλείται.
Είστε αυτή η Κυβέρνηση όπου σε ένα µέσο ελληνικό που λέγεται
εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» -ακούστε τώρα για να καταλάβετεκάνει µήνυση ο Ερντογάν και δεν τραβάτε το αυτί του εισαγγελέα
που δέχτηκε αυτή τη µήνυση. Διαβάζω ότι τη δέχτηκε Έλληνας
εισαγγελέας από την πλευρά του Ερντογάν ως µηνυτής. Λέει η
µήνυση µέσα: «Ο στόχος της απεχθούς πράξης της εφηµερίδος
δεν είναι µονάχα το πρόσωπο του Προέδρου µας, του Ερντογάν,
είναι επίσης και τα µεγάλα συµφέροντα του έθνους µας που τα
υπερασπίζεται σταθερά ο Πρόεδρός µας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην θάλασσα των νησιών». Αυτό το δικόγραφο
το δέχθηκε η ελληνική δικαιοσύνη, το δέχθηκε Έλληνας εισαγγελέας και προώθησε τη µήνυση που έκανε ο Ερντογάν στην
εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Δεν θα γίνω συνήγορος της εφηµερίδος. Ακούστε! «Θάλασσα
των νησιών». Έγγραφο που το δέχθηκε η ελληνική δικαιοσύνη
αποκαλεί το Αιγαίο «θάλασσα των νησιών»! Το Αιγαίο µας! Αυτός
ο εισαγγελέας έπρεπε να φύγει από τη θέση του. Έπρεπε να
φύγει χθες! Νοµιµοποιούµε από το παράθυρο τη διεκδίκηση της
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Τουρκίας περί «θαλάσσιων νησιών» και όχι Αιγαίου. Καταλαβαίνετε τι κάνετε;
Θα σας το πω ευθέως. Μπορεί να διαφωνούν πολλοί από εδώ
µέσα και εγώ µε την άποψη της εφηµερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Δεν
έχει καµµία σηµασία. Η ελευθερία, όµως, να γράφει ό,τι νοµίζει,
ό,τι θέλει, ό,τι αναφέρει, ό,τι πιστεύει καθένας από εµάς δεν θα
υπόκειται στη βάσανο των δικαστηρίων και κυρίως από τον φασίστα Ερντογάν, τον ναζιστή που έχει καταπατήσει κάθε έννοια
διεθνούς δικαίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε, λοιπόν, και στη δική µας παρουσία. Τα µέσα µαζικής
ενηµερώσεως της Νέας Δηµοκρατίας βυσσοδοµούν εναντίον της
Ελληνικής Λύσης. Είναι δεδοµένο. Το έχουµε συνηθίσει. Βυσσοδοµούν κατά ριπάς και αναίτια και προσβλητικά και προκλητικά.
Δεν µιλώ ότι δεν µας καλούν µόνο. Εγώ προσωπικά θα πω και
ονόµατα. Στο «MEGA» δεν πάτησα ποτέ. Στον «ΣΚΑΪ» δεν πάτησα
ποτέ τα τελευταία δύο χρόνια. Στο «STAR» πάτησα µία φορά στα
δύο χρόνια. Δεν µας καλεί κανείς. Φωνάζουµε δύο χρόνια.
Ακούστε, όµως. Η προσπάθειά τους χθες στο δελτίο του
«MEGA» που προβλήθηκε αήθες, επαίσχυντο ρεπορτάζ εναντίον
της Ελληνικής Λύσης προσωπικά εµένα δεν µε θλίβει. Όχι. Ήταν
αφορµή η ερώτηση που έκανα µε βάση την έκθεση του ευρωπαϊκού ΕΜΑ για να ζητήσω από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο να µου
πει, αν υπάρχουν τυχόν παρενέργειες από τα εµβόλια, γιατί δεν
καταγράφονται όπως λέει ο ΕΟΦ. Δεν γνώριζα, λοιπόν, ο άνθρωπος ότι πρέπει να πάω πρώτα στον κ. Μαρινάκη, στον κ. Μαλέλη,
στον κ. Πρετεντέρη και στην κ. Τζίµα για να ρωτήσω το αυτονόητο, το αυτοδίκαιο δικαίωµά µου να κάνω ερωτήσεις ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου και εκπρόσωπος της
ελληνικής Βουλής!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Είναι βέβαιο ότι ενορχηστρωτής των βρώµικων αυτών επιθέσεων εις βάρος της Ελληνικής Λύσης είναι ο κατηγορούµενος
για το ναρκοπλοίο «NOOR 1» και φέρελπις στιχουργός Βαγγέλης
Μαρινάκης. Αυτός είναι, ο άνθρωπος της Νέας Δηµοκρατίας και
κουµπάρος σας, ο όποιος αλαζονικά νοµίζει ότι κυβερνάει την
Ελλάδα, µπορεί να ρυθµίσει πολιτικές καταστάσεις, µπορεί να
βάζει Υπουργούς ο ίδιος, µπορεί να τοποθετεί γενικούς γραµµατείς. Αυτός, λοιπόν -και κάθε αυτός- νοµίζει ότι µε τέτοιες άθλιες
µεθόδους θα καταπονήσει την Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση
υπηρετεί τον πολίτη, την κοινωνία και το έθνος και κανέναν Μαρινάκη όπως υπηρετεί η Νέα Δηµοκρατία και όχι την οικονοµική
ολιγαρχία και τους πολιτικούς υπηρέτες της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όσο για τους αυλικούς δηµοσιογράφους του «MEGA», τα τζιµάνια της δηµοσιογραφίας την κ. Τζίµα και τον κ. Πρετεντέρη,
θα το πω απλά: Τους υπενθυµίζουµε ότι έγκληµα είναι να διακινείς ηρωίνη και όχι συµπληρώµατα διατροφής. Αυτή είναι η διαφορά µας! Τους κατανοώ. Υπάλληλοι του αφεντικού είναι και
µπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Ποιος; Ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο
οπαδός των µνηµονίων, της υποδούλωσης της χώρας στον ξένο
παράγοντα. Ο Ιωάννης Πρετεντέρης.
Εξάλλου, ο µοναδικός Πρόεδρος κόµµατος εδώ µέσα που εργάζεται και έχει επιχειρήσεις και εργαζόµενους Έλληνες που ουσιαστικά από δω βιοπορίζονται, είναι ο οµιλών, είναι ο Κυριάκος
Βελόπουλος και θα συνεχίσω να εργάζοµαι γιατί από εκεί κερδίζω χρήµατα και όχι από τους ολιγάρχες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε και σε αυτό που έγινε χθες και δυσαρεστήθηκα πολύ,
αυτό που έγινε µε την Ολλανδή δηµοσιογράφο. Πόσο σοβαρό
είναι ένα κράτος που αφήνει τον καθένα να µπαίνει στο Μέγαρο
Μαξίµου; Πόσο σοβαρό είναι να αφήνει υπόδικο δηµοσιογράφο
-υπόδικος ήταν η κυρία- να κάνει ερώτηση στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πόσο σοβαρό είναι να αφήνει ο Πρωθυπουργός να απολογείται σε µία υπόδικη για τη φιλοξενία των παράνοµων
µεταναστών.
Απορώ µε τα υπόλοιπα κόµµατα που βγήκαν να υπερασπιστούν την υπόδικη, την Ολλανδή, µέσα στο Μέγαρο Μαξίµου,
όπου ο Πρωθυπουργός δεν είναι Πρωθυπουργός δικός µας, είναι
όλης της Ελλάδος, δεν είναι της Νέας Δηµοκρατίας, είναι όλων
των Ελλήνων.
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Αυτό, όµως, που µε πίκρανε περισσότερο είναι αυτό που είπε
ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος απολογήθηκε. Της
είπε: «Εάν πάτε στη Σάµο θα δείτε ότι οι συνθήκες είναι άψογες.
Έγιναν µε χρήµατα του ΟΗΕ, µε καθαρές εγκαταστάσεις, µε παιδικές χαρές». Την ώρα, βέβαια, που ο Έλληνας πεινάει, που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, έλεγε ότι είναι µια χαρά οι
µετανάστες και περνούν καλά οι παράνοµοι µετανάστες ή οι πρόσφυγες. «Και δεν συγκρίνονται…» -λέει- «…µε ό,τι είχαµε στο παρελθόν». Το είπε ο Πρωθυπουργός. «Αυτή είναι η πολιτική µας
και τη στηρίζουµε». Ποια είναι η πολιτική σας; Να µαζεύετε τον
κάθε εισβολέα σε δοµές και από εκεί να φεύγουν στην ηπειρωτική Ελλάδα; «Δεν θα ανεχτώ κανέναν να κουνάει το δάχτυλο
στην Κυβέρνηση». Αυτά είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός απολογούµενος και οι νεοδηµοκράτες χειροκροτούν.
Κι εγώ ρωτώ τους νεοδηµοκράτες Βουλευτές. Δεν έπρεπε να
πει -το πιο απλό απ’ όλα- εγώ δεν θα ανεχθώ κανέναν παράνοµο
εισβολέα, κανέναν παράνοµο µετανάστη. Θα κάνω pushback για
εθνικούς λόγους, για λόγους ασφαλείας και λόγους υγείας λόγω
COVID. Γιατί αυτοί δεν είναι ελεγχόµενοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Μα, σαφώς δεν θα κάνει pushback. Το έχει πει εδώ ο Πρωθυπουργός ότι θα µας µπολιάσει όλους. Θα µας µπολιάσει.
Και δεν θα µείνω εδώ. Διαβάζω και βλέπω όλα τα κανάλια.
Πάµε στην υγεία τώρα, γιατί ειλικρινά έχω απαυδήσει µε την παραπληροφόρηση. Πρωί-πρωί «ΣΚΑΪ», «MEGA», «ΑΝΤ1», όλοι:
«Προ της κατάρρευσης το ΕΣΥ λόγω της πανδηµίας, γεµίσαν οι
ΜΕΘ». Δεν λένε, όµως, ότι από πέρυσι µέχρι φέτος έχουµε το
ένα τρίτο των ΜΕΘ. Το ένα τρίτο! Δεν λένε ότι όλα αυτά είναι
αποτελέσµατα λογικά γιατί έχουµε µια παράλογη Κυβέρνηση.
Είναι λογικό γιατί πρώτον, διώξατε τους γιατρούς νοσηλευτές
εσείς της Νέας Δηµοκρατίας. Δεύτερον, δεν κάνατε ΜΕΘ εσείς
της Νέας Δηµοκρατίας. Τρίτον, δεν οργανώσατε το ΕΣΥ εσείς
της Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πραγµατικά είναι ντροπή! Είναι ντροπή για όλους, ντροπή για
µας, ντροπή για τον καθένα ξεχωριστά να πεθαίνει κόσµος. Γιατί;
Γιατί δεν κάνατε ΜΕΘ.
Τι έκανε η Νέα Δηµοκρατία τα δύο χρόνια που κυβέρνησε;
Γιατί πλέον περάσαµε σε προεκλογική περίοδο, άσχετα από το
τι λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα κλείσει τέσσερα χρόνια. Φαίνεται
ότι σε λίγους µήνες θα οδηγηθούµε σε εκλογές. Τι έκανε η Νέα
Δηµοκρατία; Τους υγειονοµικούς, παρέα µε τους πυροσβέστες,
που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός µετά της συζύγου και των υπολοίπων στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούσαν, ηρωποιούσαν -γιατί ήταν ήρωες οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το διοικητικό
προσωπικό, οι πυροσβέστες- τους καταδίκασαν µε αναστολή
στην πείνα, αυτούς και τα παιδιά τους. Ανέστειλαν την ίδια τη λειτουργία της ζωής τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Τι έκαναν αντ’ αυτού; Τους έκαναν όχι µόνο να πεινάσουν,
αλλά τους έδειραν κιόλας. Και πεινασµένοι και δαρµένοι. Έδειραν τους πυροσβέστες.
Οι συνταξιούχοι εξαπατήθηκαν από τη Νέα Δηµοκρατία τα δύο
χρόνια. Τους έλεγαν ότι θα βγουν οι συντάξεις τους αµέσως. Ξέρετε, αυτοί οι συνταξιούχοι είναι ο παππούς µας, είναι ο πατέρας
µας, είναι ο θείος µας, είναι οι δικοί µας άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι περιµένει ο άλλος τρία, τέσσερα χρόνια για να πάρει µια
σύνταξη των 600 ευρώ; Το αντιλαµβάνεστε αυτό; Πώς θα επιβιώσει αυτός ο συνταξιούχος; Πού θα βρει τα λεφτά να επιβιώσει;
Καταστρέψατε τη µεσαία τάξη και οδηγείτε σε σύνθλιψη, µέσω
της εκµεταλλεύσεως του κορωνοϊού, πολλές επιχειρήσεις. Σας
το λέω ως επιχειρηµατίας. Κινδυνεύουν µε λουκέτο τα 2/3 των
ελληνικών επιχειρήσεων. Ακούστε που σας λέµε.
Διχάσατε την ελληνική κοινωνία σε εµβολιασµένους και µη εµβολιασµένους, να µισεί ο εµβολιασµένος τον ανεµβολίαστο και
ο ανεµβολίαστος τον εµβολιασµένο, να µισεί ο ένας τον άλλο, να
βρίζουν ο ένας τον άλλο σκαιότατα, να του λένε «να πεθάνεις».
Γίνονται απίστευτα πράγµατα! Και βάζετε και δηµοσιογράφους
να γράφουν και το εξής αµίµητο, ότι όποιος είναι ανεµβολίαστος
δεν θα πηγαίνει στο νοσοκοµείο, όπως έγινε στη Σιγκαπούρη.
Ντροπή σε όλους σας και µόνο που το σκεφτήκατε ή και µόνο
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που ανέχεστε να το γράφουν αυτό. Δεν είναι fake news, κύριε
Υπουργέ; Είναι fake news ή δεν είναι; Σκέφτεται η Κυβέρνηση να
κάνει τα νοσοκοµεία να είναι µόνο για εµβολιασµένους; Αυτό
είναι fake news. Ένας εισαγγελέας γιατί δεν διώκει το συγκεκριµένο site, τη συγκεκριµένη τηλεόραση που το είπε; Γιατί δεν τους
διώκετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Πότε το
ακούσατε αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Προέδρος της Ελληνικής Λύσης):
Χθες. Και σήµερα γράφουν όλες οι εφηµερίδες, οι δικές σας
εφηµερίδες, ότι υπάρχει η σκέψη αυτή.
Επίσης, η Νέα Δηµοκρατία δύο χρόνια δεν έστειλε την επαίσχυντη Συµφωνία των Πρεσπών στα σκουπίδια. Και δεν την
έστειλε γιατί; Γιατί σήµερα ο κ. Καραγκούνης και οι Υπουργοί,
ευαίσθητοι άνθρωποι, παρακαλούν τα Σκόπια να µην αλλάξει η
Συµφωνία το Πρεσπών. Έχουν γίνει θεµατοφύλακες της προδοτικής αυτής συµφωνίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αφήνουν τα κοράκια των funds να
παίρνουν τα ακίνητα των Ελλήνων. Ήδη ετοιµάζονται τέσσερις
χιλιάδες κατασχέσεις σε πρώτη κατοικία.
Όσοι φοβούνται, λοιπόν, να βγουν από τα σπίτια τους, να θυµούνται ένα πράγµα: Ότι αυτός ο νόµος που σήµερα φέρνει η
Νέα Δηµοκρατία, αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνει η Νέα Δηµοκρατία, θα δηµιουργήσει µεγαλύτερο φόβο, µεγαλύτερο τρόµο,
περισσότερες κλοπές, γιατί ούτε τη λογική της καταστολής έχει,
ούτε της πρόληψης. Ο κόσµος σιχάθηκε να ακούει παραµύθια,
σιχάθηκε να διαβάζει κονδυλοφόρους οι οποίοι πληρώνονται από
τη Νέα Δηµοκρατία. Και πληρώνονται αδρά είτε τα αφεντικά τους
µέσω διαφηµίσεων τραπεζών και όχι µόνο, είτε δια των γνωστών
κονδυλίων που δίνετε, διαφηµιστικών, για να υπάρχουν τα κανάλια. Το χρέος πάει στα 400 δισεκατοµµύρια. Και έρχεστε σήµερα
το δικαίωµα το δικό µου να µιλάω ελεύθερα, το δικαίωµα το δικό
µου, ως έλλογο ον, να έχω κρίση, αντίληψη, άποψη, σκέψη να
µου το στερήσετε. Αυτό θα καταπέσει από τον ελληνικό λαό.
Είναι προσβλητικό! Είναι τρελό! Είναι παράλογο! Είναι φασιστικό! Είναι αυταρχικό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και, επίσης, η οικονοµία, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, καταρρέει.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, όταν οµιλεί ένας Πρόεδρος κόµµατος, να τον παρακολουθείτε. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε,
ναι µιλάω και να ακούω βοή από δίπλα. Δεν γίνεται. Το τυπικό
σας ζητάω, κύριε Υπουργέ. Και ξέρετε ότι σας εκτιµώ σαν άνθρωπο, γιατί είστε εκλεκτό µέλος του Κοινοβουλίου.
Κατάρρευση, λοιπόν, της κοινωνίας και της οικονοµίας πέτυχε
η Νέα Δηµοκρατία. Η οικονοµία καταρρέει, τα µαγαζιά σβήνουν,
οι επιχειρήσεις «στεγνώνουν», η ανεργία φουντώνει, τα ελληνόπουλα φεύγουν και οι νεοέλληνες, επειδή το θέλει η Νέα Δηµοκρατία, πρέπει να είµαστε διχασµένοι για ένα παλιοεµβόλιο!
Παλιοεµβόλιο! Γιατί είναι άλλο να νουθετήσω κάποιον, άλλο να
πείσω κάποιον, άλλο να του πω ότι το σωστό είναι αυτό και να
τον πίσω και άλλο να το επιβάλλω. Η δράση φέρνει αντίδραση.
Νόµος της φύσεως.
Επίσης -και κλείνω εδώ- κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, άκουσα
χθες τον Πρωθυπουργό να επαίρεται ο ίδιος ότι έχουµε αύξηση
στα εισοδήµατα των χαµηλόµισθων. Είναι απίστευτο! Μιλάµε για
12 ευρώ. Μιλάτε για 12 ευρώ, που 12 ευρώ για τον Πρωθυπουργό και για εµένα και για πολλούς από εσάς µπορεί να είναι
ένα πρωινό που θα φάτε. Δώδεκα ευρώ! Το καταλαβαίνετε; Και
σηκώθηκαν όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και χειροκροτούσαν τον Πρωθυπουργό για 12 ευρώ;
Έχουµε την πιο ακριβή βενζίνη και πρέπει να είµαι περήφανος,
δηλαδή, ότι έχουµε την έκτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, πάνω και από την Ελβετία. Δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ
τη συγκίνηση πραγµατικά! Είµαι ιδιαίτερα συγκινηµένος, γιατί
έχω τόση ακρίβεια, που είµαι πρωταθλητής στην ακρίβεια! Τέτοια
συγκίνηση στη ζωή µου δεν έχω ξανανιώσει! Είµαι πρωταθλητής
στην ακρίβεια, πρωταθλητής στη φτώχεια!
Αυτά είναι τα επιτεύγµατα της Νέας Δηµοκρατίας.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά το σχετικό έγγραφο.
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Είπε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να είµαστε ευγνώµονες. Βέβαια! Εάν δεν υπήρχε η Κυβέρνηση, είπε, ο λογαριασµός για τη ΔΕΗ θα ήταν δέκα φορές επάνω. Μιλάµε για
απίστευτη κατάσταση. Πρέπει, λοιπόν, όλοι να ανάψουµε ένα κεράκι την Κυριακή στο όνοµα του Πρωθυπουργού, γιατί σε λίγο
καιρό θα κόψει το ρεύµα σε όλους. Όµως, εµείς πρέπει να ανάψουµε ένα κερί, για να είµαστε ευγνώµονες και όχι αχάριστοι.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, που λέει ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες, βάζει φόρους στο πετρέλαιο για να µην µπορούν να ζεσταθούν οι Έλληνες, βάζει φόρο στη βενζίνη για να µην µπορούν να
πάνε πουθενά, να είναι κλεισµένοι στα σπίτια τους, βάζει φόρους
στα σπίτια για να µην µπορούν να πληρώσουν και να παραµείνουν άστεγοι, βάζει φόρους στα τρόφιµα για να µην έχουν να
φάνε και, ταυτόχρονα, ανησυχεί µήπως πεθάνει ο Έλληνας από
κορωνοϊό.
Όλα αυτά είναι ασύµβατα µε τη δική µας λογική, όλα αυτά
είναι παράλογα -και το υπογραµµίζω- είναι τρελά, δεν στέκουν
λογικά στη δική µας νοηµοσύνη.
Κλείνοντας, θα δώσω δύο πληροφορίες κι αν θέλετε κάποιοι
από εσάς µπορείτε να τις χρησιµοποιήσετε. Βιβλίο του Οµπάµα
σελίδα 558 -τη διαβάζω αυτούσια- για το έγκληµα που έκανε και
το ΠΑΣΟΚ τότε και η Νέα Δηµοκρατία και ακολούθως ο ΣΥΡΙΖΑ
µε τα µνηµόνια. «Η Γερµανία διέλυσε την Ελλάδα και την Ευρώπη. Σε συνεργασία µε Έλληνες πολιτικούς κατέστρεψαν τις
ελληνικές τράπεζες και κατ’ επέκταση το ελληνικό κράτος για να
σωθούν οι γερµανικές τράπεζες.» Τότε που τα έλεγα εγώ ως δηµοσιογράφος, ήµουν συνωµοσιολόγος. Τα έγραψε ο Οµπάµα
στο δικό του βιβλίο. Αυτό δεν σας τροµάζει στη Νέα Δηµοκρατία;
Αυτό δεν σας προβληµατίζει; Αυτό δεν σας κάνει περισσότερο
επιφυλακτικούς για αυτά που σας λέει η ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας; Από αυτό δεν φαίνεται ότι είστε δούλοι των γερµανικών
συµφερόντων, δούλοι των εντολών που παίρνετε από τους Γερµανούς, υπάκουοι και υπόδουλοι, απέναντι στον ελληνικό λαό
που παίρνετε µέτρα ανθελληνικά; Πείτε µου εσείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όµως, τι να µιλήσω για τους τρεις σας; Υπάρχει µία εταιρεία
που λέγεται «LIDL», η οποία λειτουργεί µε τριάντα τρεις οµόρρυθµες εταιρείες µε το ίδιο ΑΦΜ. Τριάντα τρεις οµόρρυθµες
εταιρείες µε το ίδιο ΑΦΜ, τα «LIDL», λειτουργούν στην Ελλάδα
για φοροαποφυγή, γιατί δεν υπάρχει διπλή φορολόγηση. Αυτό
δεν γίνεται πουθενά. Το καταλαβαίνετε; Και εµένα ως Βελόπουλο
µέσα σε έναν χρόνο η εφορία µε ήλεγξε έξι φορές. Αυτούς, τα
«LIDL», δεν τους ελέγξατε ποτέ. Η µητρική εταιρεία -ακούστε«…& ΣΙΑ ΟΕ» έχει εταίρους τρεις εταιρείες.
Και εδώ -και κλείνω µε αυτό- υπάρχει τα εξής ερώτηµα: Θα
πάει καµµία κυβέρνηση να ελέγξει τα «LIDL» τα γερµανικά, ναι ή
όχι; Θα σταλούν οι αρµόδιοι φορείς και οι υπηρεσίες από το
ΣΔΟΕ και την εφορία να ελέγξουν γιατί δεν έχει κάνει ποτέ φορολογική δήλωση η εταιρεία η πραγµατική; Θα πάει κανείς από
εσάς; Αν έχει γίνει, να µας φέρει τα στοιχεία εδώ, γιατί δεν υπάρχουν ισολογισµοί πραγµατικοί. «LIDL HELLAS», γερµανική εταιρεία. Όµως, όπου ο Γερµανός εκεί και ο φασισµός, όπου ο
Γερµανός εκεί ο ναζισµός, όπου ο Γερµανός εκεί και οι υπάκουοι,
οι πειθήνιοι Έλληνες πολιτικοί, όπως έγραψε και είπε ο Οµπάµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και εγώ ντρέποµαι για αυτό που λέει ο πρώην Πρόεδρος των
Ηνωµένων Πολιτειών, ότι οι Έλληνες πολιτικοί µε δηµοσιογράφους που τα έπαιρναν, έκαναν και έγραφαν και έπρατταν ό,τι
έλεγαν οι Γερµανοί. Απολογηθείτε στον ελληνικό λαό και εσείς
και εσείς και εσείς για αυτά που γράφει ο Οµπάµα. Δεν είναι συνωµοσιολόγος. Είναι ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών. Αν εσείς θέλετε να είστε δούλοι των Αµερικανών και των
Γερµανών, εµείς θα είµαστε για µια ζωή ελεύθεροι για την Ελλάδα και για τους Έλληνες.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Μόνο, σας παρακαλώ πολύ να µου επιτρέψετε να σας πω σχετικά µε µια αναφορά που κάνατε, γιατί είναι εκτός της ηµερήσιας
διάταξης, ότι στα κράτη δικαίου το τεκµήριο αθωότητας είναι
ιερό ζήτηµα και είναι νοµική υποχρέωση και για τους πολιτικούς
και για τους νοµικούς. Άρα, όταν ένας δηµοσιογράφος, που είναι
υπόδικος, όπως είπατε, αλλά δεν έχει αµετάκλητη δικαστική απόφαση, επισκέπτεται οποιονδήποτε παράγοντα και ειδικά τον
Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωµένος να σέβεται το τεκµήριο αθωότητας. Έτσι, λοιπόν, έγινε και µε την Ολλανδή δηµοσιογράφο. Συνεπώς, ο κ. Μητσοτάκης, ως θεσµικός
πολιτικός, έπρεπε να το σεβαστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνουµε τώρα στον κύκλο των
οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά η κ. Άννα Καραµανλή.
Ορίστε, κύριε Κόνσολα, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε προσοχή άκουσα τόσο στην επιτροπή όσο και στην Ολοµέλεια συναδέλφους από όλες τις πτέρυγες της Βουλής να
αναπτύσσουν τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την αλλαγή του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Όµως, άκουσα, επίσης και τον κ. Βελόπουλο πριν και χαίροµαι
που ανέφερε από το Βήµα της Βουλής ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Και στέκοµαι σε
αυτό για να τονίσω ότι ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και
η Κυβέρνησή του προχωράει σε ένα µεγάλο µεταρρυθµιστικό
σχέδιο σε ό,τι αφορά τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, κάτι που αντανακλά και στις ανάγκες των πολιτών,
αλλά και στην κοινή λογική.
Γνωρίζουµε όλοι ότι στην ελληνική κοινωνία, η οποία έχει βασανιστεί το τελευταίο διάστηµα από αυτά τα κοσµοϊστορικά γεγονότα και κυρίως από το θέµα της πανδηµίας, χρειάζονται
µετασχηµατισµοί και αλλαγές. Εξάλλου, ο κοινωνικός µετασχηµατισµός είναι δεδοµένος στην αντανάκλαση του πολιτικού συστήµατος, γι’ αυτό και ο κ. Τσιάρας και ο κύριος Υφυπουργός
και οι συνεργάτες τους προχωρούν σε αυτή την αλλαγή, προκειµένου να εδραιώσουµε το περί δικαίου αίσθηµα στη χώρα και κυρίως την κοινή λογική, αλλά και να αναδείξουµε τις σταθερές που
χρειάζονται στο νοµικό και σωφρονιστικό πλαίσιο, οι οποίες παραβιάστηκαν µε τους νόµους της προηγούµενης κυβέρνησης.
Αναφέροµαι στον νόµο Παρασκευόπουλου. Δεν νοµίζω ότι είναι
κανείς υπερήφανος για την εδραίωση εκείνου του νόµου το προηγούµενο διάστηµα. Από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µάλιστα, υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν στηλιτεύσει αυτή
τη µεταρρύθµιση. Σας θυµίζω και την αναφορά του κ. Κοντονή,
πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, για αυτό το µεταρρυθµιστικό
σχέδιο του κ. Παρασκευόπουλου και του ΣΥΡΙΖΑ.
Ουσιαστικά ήταν ένας νόµος αποσυµφόρησης των φυλακών
στη λογική του ότι αφού δεν είµαστε ικανοί να δηµιουργήσουµε
νέα σωφρονιστικά συστήµατα και νέα σωφρονιστικά καταστήµατα, ας απελευθερώσουµε τους κρατούµενους. Μα, είναι λογική αυτή σε ένα ευρωπαϊκό κράτος;
Το χειρότερο, όµως, είναι ότι η απελευθέρωση κρατουµένων
συµπεριέλαβε και κρατούµενους µε ποινικές ευθύνες και ποινές
κάθειρξης πάνω από δέκα χρόνια. Εάν διαβάσετε τον ηµερήσιο
Τύπο όλων των πτερύγων, που εκφράζει την ιδεολογική και τη
φιλοσοφική άποψη όλων των πτερύγων της Βουλής, θα διαπιστώσετε ότι η προτροπή τους είναι περισσότερο να αναφερθούµε σε αυτούς που χρειάζεται να τιµωρηθούν και να
εγκλειστούν χωρίς ελαφρύνσεις στα ποινικά αδικήµατα, που όλοι
γνωρίζουµε ότι το τελευταίο διάστηµα έχουν απασχολήσει την
ελληνική κοινωνία, στους κρατούµενους δηλαδή που είχαν καταδικαστεί για κακουργηµατικές πράξεις, δεν ήταν έγκλειστοι και
αφήνονταν ελεύθεροι, έβγαιναν και επέστρεφαν εκ νέου στο
πεδίο της παρανοµίας και των παραβατικών πράξεών τους. Οι
αποφυλακίσεις µε τους νόµους που έφερε η προηγούµενη κυβέρνηση ξεπέρασαν τις δεκαεπτά χιλιάδες στο διάστηµα από τον
Απρίλιο του 2015 µέχρι και τον Αύγουστο του 2019.
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Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ακριβές ότι οι αποφυλακίσεις ξεπέρασαν τις δεκαεπτά χιλιάδες το προηγούµενο διάστηµα. Ποια κοινή λογική το ανέχεται και το δέχεται;
Το σχέδιο νόµου που έφερε η Κυβέρνηση, όπως ανέφερα και
στην αρχή της οµιλίας µου, επαναφέρει την κοινή λογική και επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας της ποινικής δικαιοσύνης. Ουσιαστικά είναι ένα νοµοθέτηµα-προϊόν µελέτης, αλλά και
εξαιρετικής εργασίας της επιτροπής που δηµιουργήθηκε µε επικεφαλής τον καθηγητή κ. Μαργαρίτη.
Το νέο θεσµικό πλαίσιο προβλέπει πλέον ισόβια για αδικήµατα,
όπως η ανθρωποκτονία, ισόβια για εσχάτη προδοσία, ισόβια για
οµαδικούς βιασµούς, ισόβια για θανατηφόρους βιασµούς, θανατηφόρα ληστεία, εµπρησµό δασών και βιασµό ανηλίκου.
Εάν δείτε τον ηµερήσιο Τύπο σήµερα, ακριβώς αυτό αναφέρει
και επαναλαµβάνω ότι µεταφέρει το κοινό αίσθηµα των πολιτών
για τον βιασµό ανηλίκων.
Για όσους δεν διαπράττουν αυτά τα ειδεχθή εγκλήµατα οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης αυξάνονται κατά το 1/5. Αυτό σηµαίνει
ότι όσοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια θα µπορούν να αιτηθούν
την υπό όρους αποφυλάκισή τους, µόνον εφ’ όσον έχουν συµπληρώσει δεκαοκτώ χρόνια φυλάκισης.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει -εκτός των άλλων- και τη µετατροπή
σε κακουργήµατα αδικηµάτων που µέχρι σήµερα συνιστούσαν
πληµµελήµατα, όπως είναι ο εµπρησµός των δασών. Συγκεκριµένα, ο εµπρησµός των δασών θα αντιµετωπίζεται και θα διώκεται πλέον ως κακούργηµα µε ποινή κάθειρξης έως και οκτώ έτη
και χρηµατική ποινή.
Να υπενθυµίσω ότι µε βάση τον προηγούµενο κώδικα ο εµπρησµός των δασών έχει µετατραπεί σε πληµµέληµα.
Κακουργήµατα, επίσης, θεωρούνται και οι αποπλανήσεις ανηλίκων.
Επιπρόσθετα, το σχέδιο νόµου αντιµετωπίζει επίσης νοµικά
κενά και παθογένειες, όπως αυτό που υπήρχε µε την υποχρέωση
καταγγελίας για πράξεις που συνδέονται µε την προσβολή της
γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο εντός ενός τριµήνου. Δηλαδή, τι συµβαίνει τώρα µε τη µεταρρύθµιση που φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης; Τώρα, µε τις ρυθµίσεις που
περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο ο χρόνος καταγγελίας του αδικήµατος είναι πέντε έτη και ο εισαγγελέας θα ασκεί τη δίωξη κατόπιν αναφοράς, µήνυσης, ή άλλης πληροφορίας ότι διαπράχθηκε
το αδίκηµα, χωρίς να απαιτείται η προϋπόθεση της τρίµηνης
προθεσµίας για την υποβολή της σχετικής καταγγελίας.
Επιπρόσθετα, αυστηροποιείται και εξορθολογίζεται το πλαίσιο
για την έκτιση της ποινής πρόσκαιρης κάθειρξης για εγκλήµατα,
όπως η παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών σε διακεκριµένη
µορφή, η σύσταση στη συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
σε τροµοκρατικές πράξεις, σε ληστείες, εκβίαση, εµπορία ανθρώπων και άλλα.
Με το νέο πλαίσιο αυξάνεται ο χρόνος έκτισης της ποινής για
να µπορεί να στοιχειοθετηθεί η δυνατότητα αποφυλάκισης υπό
όρους στα 4/5 της ποινής και επίσης αυστηροποιείται η ποινή,
αλλά και το πλαίσιο για τα αδικήµατα που αφορούν την κακοποίηση ανηλίκων.
Θεσπίζεται αυτεπάγγελτη δίωξη των αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκων, ενώ προβλέπεται ότι η
έναρξη της παραγραφής για αδικήµατα σε βάρος ανηλίκων θα
ξεκινά µε την ενηλικίωση, όπως ισχύει για τα κακουργήµατα.
Κύριε Υπουργέ, τελειώνοντας, επιτρέψτε µου να εκφράσω την
απόλυτη ικανοποίησή µου και να σας συγχαρώ και εσάς και τον
κύριο Υφυπουργό, αλλά και την οµάδα εργασίας, γιατί επιτέλους
θεωρώ εξαιρετική τη ρύθµιση την οποία φέρνει το νοµοσχέδιο και εσείς επιµεληθήκατε προσωπικά- στην οποία επανέρχεται
στον Ποινικό Κώδικα το αδίκηµα της παράνοµης αλιείας στα χωρικά µας ύδατα και επιτέλους αυστηροποιείται η πρόβλεψη της
ποινής, που πλέον τώρα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έξι µήνες
και χρηµατική ποινή, ενώ µέχρι σήµερα προβλεπόταν µόνο χρηµατική ποινή.
Έχει σηµαντική αξία αυτή η πρόβλεψη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Εγώ, ο κ. Υψηλάντης, αλλά και άλλοι συνάδελφοι που
βλέπω στην Αίθουσα είµαστε από τη νησιωτική χώρα. Είναι αδιανόητο να εµβολίζονται τα ύδατά µας, τα χωρικά µας ύδατα από
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αλιευτικούς στόλους της απέναντι όχθης και να µην υπάρχει η
ελάχιστη ποινή. Αυτό είναι ένα µήνυµα προς την απέναντι πλευρά
του Αιγαίου και ιδιαίτερα σε αυτούς που συστηµατικά ψαρεύουν
παράνοµα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ασκώντας µάλιστα και
απειλές απέναντι στους ψαράδες των νησιών. Είναι γνωστά τα
βίντεο τα οποία έχουν προβληθεί στη ελληνική κοινωνία µέσα
από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Είναι γνωστά αυτά τα οποία
εξελίσσονται ακόµα και τώρα που µιλάµε. Η εφαρµογή του
νόµου στην προκειµένη περίπτωση πρέπει να είναι απόλυτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνω τις αντιθέσεις, τις
θέσεις σας, αλλά είναι µια συνοµολόγηση που µπορούµε να εκφράσουµε σήµερα, δηλαδή ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος
απονοµής δικαιοσύνης στη χώρα και σας καλώ να υπερψηφίσετε
το νοµοσχέδιο.
Και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Και τώρα η κ. Άννα Καραµανλή έχει τον λόγο και αµέσως µετά
ο κ. Ιωάννης Γκιόλας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κυρία Καραµανλή, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
αποσκοπεί στην ενδυνάµωση του αισθήµατος της ασφάλειας
όλων µας. Οι αλλαγές που επέρχονται αφουγκράζονται το κοινό
περί δικαίου αίσθηµα, για το οποίο δεν µπορεί να αδιαφορεί κανένας. Τι νοµίζετε ότι ζητά ο κόσµος από το δικαιικό µας σύστηµα; Κανένα έγκληµα να µην µένει ατιµώρητο και για
εγκλήµατα ειδεχθή, όπως είναι η αφαίρεση της ανθρώπινης
ζωής, να επιβάλλεται η βαρύτερη των ποινών και ο εγκληµατίας
να εκτίει πράγµατι την ποινή του.
Η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας αποτέλεσε µία από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.
Οι τροποποιήσεις κρίθηκαν επιβεβληµένες καθώς διορθώνουν
νοµοθετικές αστοχίες και κενά στη δίωξη και τιµωρία αξιόποινων
συµπεριφορών που αναδείχθηκαν κατά την εφαρµογή των κωδίκων που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νοµοθέτησε. Η αλήθεια είναι
ότι δεν µιλάµε απλά για νοµοθετικές αστοχίες και κενά, αλλά για
διατάξεις που κατήργησαν ή υποβάθµισαν µείζονος ποινικής
απαξίας παραδοσιακά αδικήµατα, έριξαν στα µαλακά βιαστές,
µέλη εγκληµατικών οργανώσεων, πολλοί εκ των οποίων κυκλοφορούν ελεύθεροι και συχνά εξακολουθούν να προκαλούν µε τη
συµπεριφορά τους.
Θέλετε µήπως να σας θυµίσουµε την παρ’ ολίγον πληµµεληµατική διάταξη για το βιασµό ή τη µείωση των ετών κάθειρξης
σε περίπτωση καταδίκης για εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
της Χρυσής Αυγής;
Σήµερα µε τη νοµοθετική παρέµβαση της Κυβέρνησης αποκαθιστούµε την τάξη και πραγµατικά αξίζουν συγχαρητήρια, τόσο,
στον Υπουργό, τον Κώστα Τσιάρα όσο και στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κότσιρα.
Η µοναδική ποινή που προβλέπεται για τα αδικήµατα της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, της θανατηφόρου ληστείας και του οµαδικού βιασµού, είναι η ισόβια κάθειρξη,
δηλαδή, η βαρύτερη των ποινών. Με την αυστηροποίηση του
πλαισίου για την απόλυση των καταδίκων υπό όρο όποιοι καταδικαστούν για ειδεχθή εγκλήµατα, όπως της σύστασης εγκληµατικής οργάνωσης, της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας,
της ληστείας, του βιασµού ανηλίκου, της εµπορίας ανθρώπων,
θα παραµείνουν περισσότερο πραγµατικό χρόνο στη φυλακή. Τα
ισόβια θα σηµαίνουν δεκαοκτώ χρόνια φυλακή κατ’ ελάχιστον
από δεκαέξι χρόνια που είναι σήµερα.
Επιτυγχάνεται, έτσι, αφ’ ενός, µια εύλογη εξισορρόπηση ανάµεσα στην ποινή που επιβάλλεται και στον πραγµατικό εντέλει
χρόνο έκτισης ποινής και αφ’ ετέρου, αυτός που καταδικάστηκε
θα γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να εκτίσει ποινή κατά πολύ µικρότερη από εκείνη που του επιβλήθηκε.
Πώς να ξεχάσουµε αλήθεια πως µε τις προκλητικά ευεργετικές
διατάξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ χιλιάδες κρατούµενοι, ανάµεσά τους και εκατοντάδες βαρυποινίτες, βγήκαν από τις φυλα-
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κές, πολλοί από αυτούς επέστρεψαν στο οργανωµένο έγκληµα,
διέπραξαν στυγερά εγκλήµατα, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στην κοινή γνώµη;
Η παραγραφή για τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας που τελούνται σε βάρος ανηλίκου θα αρχίζει ένα έτος µετά
την ενηλικίωσή του, δηλαδή, στην ηλικία των δεκαεννέα ετών
εφόσον η πράξη είναι πληµµέληµα και τρία έτη, δηλαδή, στην
ηλικία των είκοσι ενός ετών εφόσον είναι κακούργηµα. Ενώ σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν σήµερα η έναρξη της παραγραφής για
αδικήµατα σε βάρος ανηλίκων αφορά µόνο κακουργήµατα και
ξεκινά από την ενηλικίωση.
Με τη µεταφορά έναρξης του χρόνου παραγραφής µετά από
τα δεκαοκτώ χρόνια δίνεται η δυνατότητα για τα αδικήµατα που
έχουν ιδιάζουσα, λόγω της φύσης τους, απαξία να υπάρχει επαρκής χρόνος κατά τον οποίο ο ανήλικος θα µπορεί να αναγνωρίσει
ή να συνειδητοποιήσει την πράξη ως κακοποιητική και να βρει το
ψυχικό σθένος να την καταγγείλει. Ας µη ξεχνάµε ότι τέτοιου είδους πράξεις µπορεί να προέρχονται και από οικείο πρόσωπο
και έχουν οδυνηρές συνέπειες στη σωµατική, σεξουαλική και συναισθηµατική υγεία των θυµάτων και δεν θα πρέπει σε καµµία
περίπτωση να µένουν ατιµώρητες.
Όταν τα αδικήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας στρέφονται σε βάρος ανηλίκων προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη. Η αποπλάνηση ανηλίκων είναι πλέον κακούργηµα ενώ µέχρι σήµερα
τιµωρείται ανάλογα µε την ηλικία του ανηλίκου. Και για το αδίκηµα του βιασµού όταν αυτός τελείται σε βάρος ανηλίκου προβλέπεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Πρόκειται για διατάξεις
συµβατές µε τη διεθνή σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού
που έχουν κεντρικό γνώµονα το συµφέρον του παιδιού και στοχεύουν στην απόλυτη προστασία της ανηλικότητας, δηλαδή προστατεύουµε το παιδί και όχι τον δράστη.
Η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό
χώρο, διώκεται πλέον αυτεπαγγέλτως έτσι ώστε να µην µένουν
σε καµµία περίπτωση ατιµώρητα τέτοιου είδους εγκλήµατα. Γιατί
όλες και όλοι γνωρίζουµε ότι πολύ συχνά τα θύµατα φοβούνται
ή δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Προστατεύουµε και πάλι τα θύµατα, γυναίκες κυρίως, αλλά και άντρες και όχι τους δράστες.
Επίσης, αυστηροποιείται το πλαίσιο ποινής στην εµπορία ανθρώπων, προκειµένου να προστατευθούν τα θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης. Το έγκληµα της αιµοµιξίας
γίνεται κακούργηµα από πληµµέληµα, στο οποίο είχε µετατραπεί, απαξιωθεί µε την τροποποίηση των κωδίκων που έγινε από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ποια µάνα που ο βιασµός του παιδιού
της θα τη στοιχειώνει µια ζωή, µπορεί να αντέξει να τιµωρείται ο
δράστης της αιµοµικτικής πράξης µε ποινές πληµµελήµατος;
Καµµία µάνα, φαντάζοµαι, και κανένας πατέρας. Η εκδίκαση των
αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας αποκτά πλέον προτεραιότητα, καθώς προβλέπεται το δικαίωµα του εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την
εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, ενώ για τα ενήλικα θύµατα εισάγεται πρόβλεψη και για
την εξέτασή τους παρουσία ψυχολόγου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δυναµώνουµε τα ευάλωτα θύµατα τα προτρέπουµε να καταγγείλουν τα αδικήµατα. Πλέκουµε
γύρω τους ισχυρό δίχτυ ασφαλείας ώστε να ξεπεράσουν τους
φόβους τους, να εµπιστευτούν τον εαυτό τους, αλλά και το δικαιϊκό µας σύστηµα και ταυτόχρονα να δώσουν παράδειγµα αντίδρασης σε όσες και όσους κακοποιούνται. Για άλλη µια φορά
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διορθώνει τις αστοχίες
και τα τραγικά λάθη του παρελθόντος, αφουγκράζεται και ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθηµα.
Το δικαιϊκό µας σύστηµα εκσυγχρονίζεται και προσαρµόζεται
στις ανάγκες της κοινωνίας. Κανένα έγκληµα δεν µένει πλέον ατιµώρητο. Οι εγκληµατίες εκτίουν πραγµατικά τις ποινές τους και
οι ευάλωτες οµάδες προστατεύονται. Και τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτυγχάνεται ο παιδαγωγικός ρόλος του κάθε
νοµού. Κανένας µόνος και απροστάτευτος, καµµία µόνη φοβισµένη και απροστάτευτη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Καραµανλή, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γιάννης Γκιόλας από τον ΣΥΡΙΖΑ και
αµέσως µετά η κ. Ασηµίνα Σκόνδρα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου διαπνέονται από πνεύµα γενικευµένης αυστηροποίησης,
συντήρησης και οπισθοδρόµησης σε σχέση µε την φιλοσοφία
των ποινικών κωδίκων που ισχύουν στα εξελιγµένα και δηµοκρατικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποστολή του Ποινικού Δικαίου είναι η προστασία δια της
απειλούµενης ποινής θεµελιωδών αξιών της κοινωνίας, εννόµων
δηλαδή αγαθών απολύτως απαραίτητων για την εγκαθίδρυση
οµαλής κοινωνικής συµβίωσης, προκειµένου να εµπεδωθεί και
διασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη.
Συγχρόνως όµως οι κανόνες του Ποινικού Δικαίου αποβλέπουν
και σε έναν άλλον ιδιαίτερα σηµαντικό σκοπό, να περιορίσουν το
κράτος από τις καταχρήσεις εις βάρος των ατοµικών ελευθεριών
και δικαιωµάτων των πολιτών στις οποίες αυτό ενδέχεται να προβεί µε τη βοήθεια της σπάθης, του τροµερού δηλαδή όπλου της
ποινής. Η αποστολή εποµένως του Ποινικού Δικαίου είναι διττή
και παράλληλα εξισορροπητική. Αφ’ ενός προστασία των εννόµων αγαθών όταν αυτά προσβάλλονται ανυπόφορα, αφ’ ετέρου
όµως εξασφάλιση και των ατοµικών ελευθεριών από την κρατική
αυθαιρεσία. Υπ’ αυτήν την έννοια το Ποινικό Δίκαιο δεν είναι ένα
ουδέτερο δίκαιο. Δεν εισάγει κανονιστικές διατάξεις, δεν ρυθµίζει έννοµες σχέσεις ούτε τακτοποιεί οικονοµικές σχέσεις και
απαιτήσεις.
Ποια είναι η επενέργειά του στο πεδίο της άσκησης ποινικής
δικαιοδοσίας; Η τιµωρία και µόνο. Τιµωρία όµως η οποία δεν
µπορεί να εκφεύγει από το πνεύµα και τις αρχές της δηµοκρατίας, του ορθολογισµού, του φιλελευθερισµού και του ανθρωπισµού, του ουµανισµού, που ισχύει σε όλα τα πολιτισµένα κράτη.
Το κράτος εποµένως πρέπει να αυτοπεριορίζεται για να µην ολισθαίνει σε αυταρχικού και αστυνοµικού τύπου κρατική εξουσία.
Αυτός ο αυτοπεριορισµός του κράτους είναι ένα κεκτηµένο του
νοµικού µας πολιτισµού. Δεν µπορούµε να το υπερβούµε δεν
µπορούµε να το παραβούµε.
Ο προϊσχύσας Ποινικός Κώδικας, µε την εισαγωγή και επικράτηση των φιλελεύθερων χαρακτηριστικών του, δηµιούργησε περιεχόµενο δικαίου προσωποκεντρικό, όπως προείπα,
ανθρωπιστικό και αρµονικό αφού ισορρόπησε ανάµεσα στην
ανάγκη προστασίας των εννόµων αγαθών και της εξίσου αναγκαίας διαφύλαξης των ατοµικών δικαιωµάτων. Η ισορροπία
αυτή επιτεύχθηκε και διήρκησε επί πολλά έτη. Διαταράχθηκε
όµως εκφυλιζόµενη ολίγον κατ’ ολίγον αφότου η πολιτεία άρχισε
τις νοµοθετικές παρεµβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και στη δικονοµία προσθαφαιρώντας τροποποιήσεις και αλλοιώνοντας διατάξεις του µε βάση αποκλειστικά την επικαιρότητα, τη συγκυρία
και τα πρωτοσέλιδα του τύπου.
Έτσι εξελίχθηκε σε ένα πολυσυλλεκτικό και άνευρο µόρφωµα
που αλλοίωσε τον ενιαίο, συνεκτικό και λιτό χαρακτήρα του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, που όπως
προείπαµε, πρέπει να τους χαρακτηρίζει.
Με την πάροδο του χρόνου είχαµε υπερδιόγκωση της απαξίας
των εγκληµάτων, αλλά δυστυχώς µόνο στα χαρτιά. Εµείς οι δικηγόροι το έχουµε ζήσει κατ’ επανάληψη. Το κακούργηµα απέκτησε έναν οιονεί συµβολικό χαρακτήρα, αφού επιβάλλονταν
ποινές δώδεκα και δεκαπέντε ετών που αναστέλλονταν. Κυρίως,
βέβαια, πού; Στους «εγκληµατίες λευκών κολάρων». Και εξίσου
υψηλές ποινές, µέχρι και είκοσι ετών, σε παρόµοιους βέβαια, που
ευχερώς µετατρέπονταν.
Υπό τα δεδοµένα αυτά και µε την ολοκλήρωση της υπερδεκαετούς επεξεργασίας από την ανεξάρτητη και µε αµιγώς επιστηµονικά κριτήρια συγκροτηθείσας νοµοπαρασκευαστικής
επιτροπής ψηφίστηκαν στο τέλος της θητείας της παρελθούσας
κυβέρνησής µας του ΣΥΡΙΖΑ οι ισχύοντες ποινικοί κώδικες που
επανέφεραν την αναλογικότητα των ποινών σε ένα πλαίσιο εξορθολογισµού και εξανθρωπισµού τους.
Όλα τα παραπάνω, δυστυχώς, αρχίσατε να τα κατεδαφίζετε
µε την ανάληψη της διακυβέρνησής σας, κύριοι της Κυβέρνησης.
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Το αποκορύφωµα των ενεργειών σας ολοκληρώνεται µε το
παρόν νοµοσχέδιο που συνιστά µια απροκατάληπτη οπισθοδρόµηση µε την καθιέρωση γενικευµένης αυστηροποίησης, όπως
προείπα, των ποινών, καταργώντας την προηγούµενη νοµοθετική
προσπάθεια εξορθολογισµού και αναλογικότητάς των.
Το νοµοσχέδιο που εισηγείστε δεν διαπνέεται ούτε καν συνέχεται από ένα καθορισµένο ενιαίο σχέδιο ρύθµισης δικαιϊκών
αρχών και κανόνων. Γι’ αυτό τον λόγο και δεν περιέχει ούτε ουσιαστική αιτιολογική έκθεση, µόνο ανάλυση των συνεπειών ρύθµισης περιλάβατε. Τί να αιτιολογήσετε άλλωστε; Ποια είναι η
συµβολή του στην εξέλιξη του Ποινικού Δικαίου; Χωρίς να κινδυνεύω να χαρακτηριστώ σαν απλουστευτικός, θα έλεγα ότι το
µόνο µέληµά σας και το µόνο µέληµα των κωδίκων που εισηγείστε είναι η αυστηροποίηση των ποινών ορισµένων αδικηµάτων
µε βασικό κριτήριο την κοινή γνώµη, προκειµένου να δηµιουργήσετε ψευδαισθήσεις ασφάλειας, το µύθευµα του τρόµου και του
φόβου, να καρπωθείτε λίγη δηµοφιλία που σας την προσφέρουν
αφειδώς τα πρωτοσέλιδα των φιλικών προς εσάς µέσων ενηµέρωσης.
Αφού, όµως, ενστερνίζεστε, κύριοι συνάδελφοι, την αυστηροποίηση των ποινών, γιατί αντιµετωπίσατε µε ηπιότητα και χάδια
τα τραπεζικά στελέχη, αµνηστεύοντάς τους στην ουσία; Πυγµή,
δηλαδή, στους φτωχοδιάβολους και τους Αγιάνηδες, χάδια
στους τραπεζίτες. Αυτοί είσαστε. Εµφανίζετε το αληθινό σας
πρόσωπο.
Περιορίζετε έτι περαιτέρω την πρόβλεψη για παροχή κοινωφελούς εργασίας, ως κύριας ποινής, µέτρο που θα συντελούσε
στην αποφυγή ή τον περιορισµό της κοινωνικής περιθωριοποίησης και της υποτροπής των χαµηλής απαξίας µικροεγκληµάτων, αλλά και την ταυτόχρονη µείωση του υπερπληθωρισµού των
φυλακών. Επαναφέρετε την αδιανόητη τιµωρία -σας τα είπε ο εισηγητής µας από το πρωί- της απρόσφορης απόπειρας που συνιστά εκτροπή από τις αρχές αντικειµενικού δικαίου και έχει
περιπέσει στον κάλαθο των αχρήστων εδώ και δεκαετίες. Επιβάλλετε αφόρητα ασφυκτικούς περιορισµούς στο ευεργετικό και
σωφρονιστικό παράλληλα µέτρο της υφ’ όρον απόλυσης. Επιχειρείτε να τροποποιήσετε το άρθρο 191 περί διασποράς ψευδών
ειδήσεων µε µια αυταρχική, αντιδηµοκρατική και αδικαιολόγητη
δικαιοπολιτική διάταξη. Πρόκειται περί σαφούς αντιδηµοκρατικής µεταβολής που περιορίζει και ποινικοποιεί την ελευθερία του
λόγου. Δυστυχώς, µας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω σε µαύρες
εποχές αυθαιρεσιών και λογοκρισίας. Εξοβελίζετε την συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, µε την ανελαστική ποινή της
ισόβιας κάθειρξης που επιβάλλετε υποχρεωτικά, είτε ο δράστης
επιδιώκει να σκοτώσει το θύµα, είτε έχει ενδεχόµενο δόλο, είτε
δρα έχοντας προσχεδιάσει τη δολοφονία, είτε διατελώντας και
υπό συναισθηµατική φόρτιση, περιορίζοντας και το δικαίωµα του
δικαστή, το αναφαίρετο δικαίωµα της επιµέτρησης της ποινής.
Πρόκειται περί απαράδεκτης και αδιανόητης ρύθµισης που προκάλεσε άλλωστε και από τις επιτροπές σας τη διαρρήδην απόρριψη από το σύνολο των θεραπόντων του Ποινικού Δικαίου.
Ολοκληρώνω λέγοντας ότι το νοµοσχέδιό σας, κύριοι, ρέπει
στον λαϊκισµό, υπακούει στη ρητορική των πρωτοσέλιδων και του
νεοσυντηρητισµού, ενστερνιζόµενο την επιβολή της ποινής ως
αµιγώς τιµωρητικό και εκδικητικό µέτρο. Η γενική και ειδική πρόληψη και η ειρήνευση της έννοµης τάξης απουσιάζουν παντελώς
από τις προθέσεις σας και δεν επιτελούν ούτε κατ’ ελάχιστον την
τελεολογία της αναγκαίας, δίκαιης και σύγχρονης νοµοθέτησής
σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Ασηµίνα Σκόνδρα και αµέσως µετά ο
κ. Διονύσιος Ακτύπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία Σκόνδρα, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και συντοπίτης µου, ο κ.
Τσιάρας, εισάγει απολύτως απαραίτητες τροποποιήσεις στον
υφιστάµενο Ποινικό Κώδικα. Όποιες διαφωνίες και αν διατυπώ-
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θηκαν, η ουσία παραµένει µία και µοναδική. Ο νέος Ποινικός Κώδικας εκσυγχρονίζει το νοµικό πλαίσιο στην πατρίδα µας και το
προσαρµόζει έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα εγκλήµατα και
στα δεδοµένα της εποχής, όπως δεδοµένο και γνωστό είναι ότι
στην Κυβέρνηση και στη Νέα Δηµοκρατία τιµούµε και εµπιστευόµαστε απεριόριστα τους Έλληνες δικαστές στους οποίους παραδίδουµε το παρόν πλαίσιο.
Σε καµµία περίπτωση οι νέες διατάξεις δεν πηγάζουν από εκδικητική διάθεση, τόσο του Υπουργού όσο και της Κυβέρνησης.
Πηγάζουν από αυξηµένο αίσθηµα δικαιοσύνης. Αυτό το αίσθηµα
δικαίου που εναγωνίως επιζητούν οι συµπολίτες µας και οφείλει
να το εξασφαλίζει η πολιτεία.
Ξεκάθαρα και µε σαφήνεια η Κυβέρνηση τοποθετείται και νοµοθετεί αυτά που πιστεύει. Καιρός είναι να αποσαφηνίσουν τη
θέση τους όλα τα κόµµατα σχετικά µε την αυστηροποίηση των
ποινών. Θα εξηγήσετε στον ελληνικό λαό τι πιστεύετε και πως
εννοείτε τη δικαιοσύνη, κύριοι της Αντιπολίτευσης; Το ερώτηµα
δεν είναι ούτε φιλοσοφικό, ούτε ρητορικό. Οφείλετε ξεκάθαρη
απάντηση, διότι η αντίδραση σε όλα, το «ναι µεν, αλλά», το ψάρεµα στα θολά νερά και η γκρίνια δεν είναι ούτε πολιτική θέση
ούτε πολιτική άποψη. Όσο εσείς θα σκέφτεστε την απάντηση,
εγώ θα συγχαρώ τον καρδιτσιώτη Υπουργό και όλο το επιτελείο
του για τη σοβαρή, µεθοδική και αποτελεσµατική δουλειά που
παράγουν σε αυτό το κρίσιµο Υπουργείο, υπηρετώντας αυτόν
τον σηµαντικό θεσµό της δικαιοσύνης. Ένας θεσµός που σε αρκετές στιγµές της ιστορίας µας έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικών διαξιφισµών, µε την κοινωνία να επιζητά µια ανεξάρτητη,
αποτελεσµατική και γρήγορη δικαιοσύνη, αλλά να νιώθει πολλές
φορές απογοήτευση και ανασφάλεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισέρχοµαι στην ουσία του νοµοσχεδίου. Απαλείφονται οι αστοχίες του υφισταµένου Ποινικού
Κώδικα της προηγούµενης κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Τον
είχαν αλλάξει µάλιστα µε µια σπουδή περίεργη έως παρεξηγήσιµη, αφού µετέθεσαν και την ηµεροµηνία των εθνικών εκλογών
για να προλάβουν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που επανειληµµένως είχε δείξει πως αντιλαµβανόταν και χειριζόταν τον θεσµό
της δικαιοσύνης, προσπαθούσε να τον εργαλειοποιήσει κατά το
δοκούν, επιδιώκοντας να ελέγξει τον βασικό αυτόν αρµό της
εξουσίας για δική της πολιτική σκοπιµότητα.
Σήµερα εκσυγχρονίζεται η ποινική δικαιοσύνη και αναβαθµίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας εναρµονίζονται µε τις ευρωπαϊκές συµβάσεις που
ρυθµίζουν τα δικαιώµατα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων θυµάτων εγκληµατικής δραστηριότητας. Αναβαθµίζονται σε κακουργήµατα εκείνα τα αδικήµατα που είχαν υποβαθµιστεί από
την προηγούµενη Κυβέρνηση. Αναπροσαρµόζεται το πλαίσιο των
ποινών και µπαίνει τέλος στις ποινές-χάδια. Ειδεχθή εγκλήµατα,
σεξουαλικά εγκλήµατα και εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων επισύρουν πλέον ως ποινή την ισόβια κάθειρξη. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός µας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, τα ισόβια γίνονται η µοναδική τιµωρία για ανθρωποκτονίες και βιασµούς.
Με το νοµοσχέδιο αυτό αλλάζει ο χρόνος έναρξης της παραγραφής των αδικηµάτων, της εµπορίας ανθρώπων, της αρπαγής
ανηλίκου και των αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας.
Tο αδίκηµα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον
εργασιακό χώρο και της προσβολής της γενετήσιας ευπρέπειας
για τους ανηλίκους θα διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα και όχι κατόπιν καταγγελίας όπως ισχύει µέχρι σήµερα.
Προχωράει µε µεγάλη ταχύτητα η ψηφιοποίηση και η αναθεώρηση όλων των κωδίκων που αποτελούν τα σηµαντικότερα εργαλεία στα χέρια των δικαστικών λειτουργών, ούτως ώστε να
εκλείψουν επιτέλους τα φαινόµενα καθυστερήσεων στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Αγαπητοί συνάδελφοι για την τροποποίηση του άρθρου 191
του Ποινικού Κώδικα περί διασποράς ψευδών ειδήσεων δηµιουργήθηκε αντιπαράθεση καθώς υπήρξαν αντιδράσεις από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Δηλαδή είναι αντίθετη η Αντιπολίτευση
µε την ανάγκη αντιµετώπισης της διασποράς ψευδών ειδήσεων;
Δεν αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να θωρακίσει το δι-
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καίωµα όλων µας στη σωστή ενηµέρωση; Αυτό σε καµµία περίπτωση δεν σηµατοδοτεί περιορισµό στην ελευθερία της γνώµης
και της έκφρασης. Πρόκειται για θεµελιώδη ελευθερία που
ωστόσο δεν υπερτερεί της εξίσου θεµελιώδους υποχρέωσης της
πολιτείας να προστατεύει το υπέρτατο αγαθό, την ανθρώπινη
ζωή, µεταξύ πολλών σηµαντικών άλλων.
Γινόµαστε κάθε µέρα µάρτυρες τραγικών περιστατικών ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους από την παραπληροφόρηση
και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, διαστρεβλώσεις, φήµες και
ανυπόστατες απόψεις µη ειδικών που κλονίζουν την εµπιστοσύνη
στην επιστήµη, δηµιουργούν ανησυχία και φόβο στους πολίτες
µε αποτέλεσµα να µην εµβολιάζονται, να νοσούν και πολλοί να
φεύγουν άδικα από τη ζωή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος Ποινικός Κώδικας προβλέπει επίσης ότι το αδίκηµα του εµπρησµού δάσους -που µέχρι
τώρα ήταν πληµµέληµα- γίνεται κακούργηµα µε ποινή κάθειρξης
έως δεκαπέντε χρόνια. Περιπτώσεις εµπρησµού όπου επέρχεται
έστω και ένας θάνατος επιφέρουν ισόβια.
Στα τροχαία ατυχήµατα µε αφορµή τον τραγικό απολογισµό
των θανάτων αυστηροποιούνται οι ποινές για όσους οδηγούς
προκαλέσουν ατύχηµα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ είτε οδηγούν υπό την επήρεια ναρκωτικών, είτε κινούνται σε αντίθετο
ρεύµα κυκλοφορίας, είτε τέλος διενεργούν αυτοσχέδιους αγώνες.
Για τα αδικήµατα της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, του οµαδικού βιασµού, του θανατηφόρου βιασµού και της
θανατηφόρας ληστείας προβλέπονται πλέον ισόβια χωρίς δυνατότητα άλλης εναλλακτικής ποινής.
Μετατρέπεται η αιµοµιξία σε κακούργηµα από πληµµέληµα
που είναι σήµερα. Θα τιµωρείται µε κάθειρξη από πέντε έως δέκα
έτη αν η πράξη τελείται από τους γονείς και παππούδες προς τα
παιδιά και τα εγγόνια τους αντίστοιχα. Και εδώ, κύριε Υπουργέ
θα σας πω ότι και λίγα είναι, ως µητέρα και ως γυναίκα και θα
περίµενα µάλιστα να αποδείξουν και την ευαισθησία τους οι κυρίες που προέρχονται από τις αριστερές πτέρυγες της Βουλής.
Το αδίκηµα αποπλάνησης ανηλίκου τιµωρείται πλέον µόνο ως
κακούργηµα σε όλες τις µορφές του µε ποινές κάθειρξης έως
δεκαπέντε χρόνια. Αυστηροποιούνται οι ποινές στο αδίκηµα της
εµπορίας ανθρώπων, ενώ αν επέλθει θάνατος επιβάλλεται ποινή
ισοβίων. Προβλέπεται κάθειρξη δεκαπέντε ετών για εγκλήµατα
µε βαριές σωµατικές βλάβες και πρόκληση αναπηριών ή παραµόρφωσης. Οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης αυξάνονται ώστε
ισοβίτες να µπορούν να αιτηθούν υφ’ όρον απόλυση τουλάχιστον
µετά από συµπλήρωση δεκαοκτώ ετών φυλάκισης.
Επίσης όσοι έχουν καταδικαστεί για κακουργήµατα δεν θα
αποφυλακίζονται µε βραχιολάκι.
Κύριε Πρόεδρε, µια ευνοµούµενη και οργανωµένη πολιτεία
µπορεί να λειτουργεί αρµονικά µόνο όταν υπάρχουν κανόνες που
λειτουργούν αποτρεπτικά απέναντι σε κάθε σοβαρή µορφή παραβατικότητας. Η ελευθερία όλων µας έχει συγκεκριµένο όριο.
Οφείλει να σταµατά εκεί που αρχίζει να επηρεάζει την ελευθερία
του άλλου. Δεν έχουν δικαιώµατα µόνο οι κατηγορούµενοι και οι
παραβάτες. Δικαιώµατα έχουν και οι αθώοι και τα θύµατα. Και
για να είµαι απόλυτα σαφής µια πολιτεία έχει χρέος να προλαµβάνει έγκαιρα πριν τη θυµατοποίηση αθώων ψυχών. Διότι ας µη
γελιόµαστε µια παιδική ψυχή, για παράδειγµα, δεν πρόκειται να
σωθεί µε το παράλογο δόγµα «κάνε ότι κοιµάσαι άµα έρθει ο εγκληµατίας να σε κλέψει, να σε βιάσει, να σε σκοτώσει».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Διονύσης Ακτύπης από τη Νέα Δηµοκρατία, αµέσως µετά ο κ. Γεώργιος Καµίνης από το Κίνηµα Αλλαγής και στη συνέχεια τον λόγο θα πάρει ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
Κύριε Ακτύπη, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα στην Ολοµέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου συνιστά µια σηµαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
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καθώς και µια ακόµα απόδειξη πως αυτή εδώ η Κυβέρνηση υλοποιεί όλες ανεξαιρέτως τις δεσµεύσεις της απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για ένα άρτιο και προς τη σωστή
κατεύθυνση νοµοσχέδιο το οποίο αποτελεί προϊόν µιας εµπεριστατωµένης και άρτιας νοµοτεχνικές προσπάθειας, βασικός πυρήνας του οποίου δεν είναι άλλος από την αυξηµένη προστασία
των θυµάτων εγκληµατικών ενεργειών.
Παράλληλα το νοµοσχέδιο που έχουµε στα χέρια µας είναι ένα
νοµοσχέδιο µέσω του οποίου επιδιώκεται η αποκατάσταση όλων
των αστοχιών που µέχρι σήµερα υφίσταντο στον Ποινικό µας Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Μιλώ φυσικά για τις αστοχίες, τα προβλήµατα, τις πληµµέλειες
που είχαν επιφέρει οι εσπευσµένες και χωρίς κανέναν απολύτως
διάλογο ή επεξεργασία αλλαγές της προηγούµενης κυβέρνησης,
της κυβέρνησης που επέλεξε να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή
τον νέο Ποινικό Κώδικα στην κυριολεξία µια µέρα προτού κλείσει
η Βουλή, δοθείσης της επικείµενης τότε διεξαγωγής των εκλογών του 2019.
Τώρα βέβαια γεννάται προφανώς το ερώτηµα γιατί µια κυβέρνηση προχωρά σε µια τέτοια βεβιασµένη κίνηση και κατ’ επέκταση ποιες είναι οι πολιτικές σκοπιµότητες πίσω από αυτό;
Ωστόσο οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά δίνονται πάντα από
την ελληνική κοινωνία και η ελληνική κοινωνία ήδη το 2019 καταδίκασε τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακριβώς φυσικά την καταδίκασε και ο
ΣΥΡΙΖΑ µε νοµοθετήµατα όπως το προαναφερθέν.
Συνεπώς η Κυβέρνηση µέσω των νέων διατάξεων που συζητούµε σήµερα προχωρά στην αναβάθµιση σε κακουργήµατα µείζονος ποινικής απαξίας ορισµένων παραδοσιακών αδικηµάτων
που είχαν υποβαθµιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η αναπροσαρµογή του πλαισίου των ποινών µε τρόπο που ενισχύει τον αποτρεπτικό και αναλογικό τους
χαρακτήρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά θα αφήσω τους συναδέλφους νοµικούς να υπεισέλθουν στα τεχνικά, νοµικά ζητήµατα του νοµοσχεδίου και από την πλευρά µου θα τοποθετηθώ
επί των διατάξεων που έχουµε στα χέρια µας ως Βουλευτής και
κυρίως ως απλός πολίτης της χώρας µας, ως πολίτης που αντιλαµβάνεται, που έχει διαπιστώσει ιδίοις όµµασι τα προβλήµατα
και τις ανάγκες που έχει η κοινωνία µας σήµερα σε ό,τι αφορά
την εξέλιξη των διαφόρων µορφών εγκληµατικότητας και την
ανάγκη καταστολής αυτής και συνακόλουθα την ανάγκη προστασίας των συµπολιτών µας.
Εθελοτυφλεί και κωφεύει, κυρίες και κύριοι, όποιος δεν συνοµολογεί πως η κοινωνία µας απαιτεί τη στιγµή αυτή την αυστηροποίηση της ποινικής µας νοµοθεσίας, έτσι ώστε να
αντιµετωπιστεί ουσιαστικά και ει δυνατόν εκ προοιµίου εγκληµατική δράση ο χαρακτήρας και η ποιότητα της οποίας δυστυχώς
µας έχουν ξεπεράσει. Η αντίθετη άποψη που λέει να υπάρχει η
δυνατότητα να κριθεί υπό ποια κατάσταση βρισκόταν ο δράστης
ή αν ήταν συναισθηµατική φόρτιση κ.λπ., θα έλεγα ότι µε βρίσκει
πλήρως αντίθετο, γιατί δεν έχει κανένας το δικαίωµα να αφαιρέσει καµµία ανθρώπινη ζωή σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται.
Ξεχνάµε φυσικά ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το σηµαντικότερο
αγαθό και δεν διαπραγµατεύεται σε οποιαδήποτε κατάσταση και
αν βρίσκεται ο δράστης.
Ας µας πουν όµως εκεί από την Αντιπολίτευση, που πλέον είναι
καταφανές πως συνεχίζουν να κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, διαφωνούν τόσο πολύ να τιµωρείται η ανθρωποκτονία µόνο µε ισόβια κάθειρξη; Διαφωνούν να τιµωρείται ο βιασµός
ανηλίκου µόνο µε ισόβια κάθειρξη; Διαφωνούν να τιµωρείται η
θανατηφόρος ληστεία µόνο µε ισόβια κάθειρξη; Έχετε αντίρρηση στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση ως προς την αυστηροποίηση της διάταξης για τη βαριά σωµατική βλάβη στην έννοια την
οποία πλέον προστίθεται και η αναπηρία και η µόνιµη παραµόρφωση, όπως είδαµε να συµβαίνει µε την πασίγνωστη υπόθεση µε
το θειικό οξύ;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους τελευταίους µήνες δυστυχώς γίναµε όλοι µάρτυρες ειδεχθών εγκληµάτων, εγκληµάτων
κατά της ζωής γυναικών, εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας παιδιών, εγκληµατικών εµπρησµών, εγκληµάτων σεξουαλικής εκµετάλλευσης στον εργασιακό χώρο και η λίστα δεν
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σταµατάει εδώ. Συνεπώς δεν υπάρχει αµφιβολία πως η ανάγκη
αυστηροποίησης των σχετικών κανόνων δικαίου είναι υπαρκτή
και µάλιστα αδήριτη, έτσι ώστε η κοινωνία να µπορέσει να αισθανθεί ασφαλής.
Ακόµα πιστεύω ακράδαντα πως τη στιγµή αυτή η ελληνική κοινωνία συντάσσεται απόλυτα µε τις διατάξεις για αυστηροποίηση
του πλαισίου της υφ’ όρον απόλυσης των καταδίκων και της άρνησης απόλυσης εγκληµατιών που τελούν κατ’ επανάληψη σοβαρά κακουργήµατα.
Θα πρέπει να τονίσουµε µε τον τρόπο αυτό ότι οι εγκληµατίες
που έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα που προβλέπονται στον
νόµο περί ναρκωτικών για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
στις τροµοκρατικές πράξεις για ληστεία, για εκβίαση, για εµπορία ανθρώπων, για αρπαγή ανηλίκου θα πρέπει για να λάβουν
την απόλυση υπό όρο να έχουν εκτίσει µε τον ευεργετικό υπολογισµό τα τέσσερα πέµπτα της ποινής τους από τα τρία πέµπτα
που ισχύει µε τον προηγούµενο νόµο. Επιπλέον, για τα παραπάνω εγκλήµατα θα απαιτείται πραγµατική παραµονή σε σωφρονιστικό κατάστηµα ίση µε τα τρία πέµπτα της πραγµατικής ποινής
από τα δύο πέµπτα που ισχύει σήµερα. Ας µη γελιόµαστε. Η
σκληρή εγκληµατικότητα που πλήττει πραγµατικά βάναυσα και
ανεπανόρθωτα τους πολίτες και τη ζωή τους επιβάλλει από µέρους της πολιτείας µια καθαρή και ηχηρή απάντηση.
Κλείνοντας υπογραµµίζω πως αυτή εδώ η Κυβέρνηση νοµοθετεί τη στιγµή αυτή την αυστηρότερη τιµωρία των ειδεχθέστερων
κακουργηµάτων. Προχωρά στις διατάξεις αυτές χωρίς να µασάει
τα λόγια της ευθέως και χωρίς επιφυλάξεις δείχνοντας µε αδιαπραγµάτευτο τρόπο την τυφλή εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και
τις αποφάσεις της. Όσο και αν προσπάθησε η προηγούµενη κυβέρνηση να µας κρατήσει πίσω, όσο και αν οι αποφάσεις και τα
νοµοθετήµατά της εδραίωσαν την ανασφάλεια και τον φόβο στις
ψυχές των Ελλήνων πολιτών, εµείς σήµερα προχωράµε στον εκσυγχρονισµό των διατάξεων του Ποινικού µας Κώδικα και της
Ποινικής Δικονοµίας και στην εναρµόνιση τους µε τις ευρωπαϊκές
συµβάσεις.
Κυρίες και κύριοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα συνιστά ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των δικαστικών µας λειτουργών ενώ παράλληλα επιδιώκει την ουσιαστική
αποκατάσταση του αισθήµατος ασφάλειας των συµπολιτών µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε και για την τήρηση του χρόνου.
Ο κ. Γεώργιος Καµίνης από το Κίνηµα Αλλαγής έχει τον λόγο.
Όπως προανέφερα, αµέσως µετά θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός. Μετά τον κύριο Υπουργό τον λόγο θα πάρει ο κ. Βαρτζόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σε όλους γνωστό ότι η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας και ειδικά της ποινικής πρέπει να
αποτελεί έργο µακράς πνοής. Ως εκ τούτου η εισαγωγή αλλαγών
σε έναν κώδικα όταν είναι βεβιασµένη και αποσπασµατική αλλοιώνει τη βασική φιλοσοφία του νοµοθέτη και παράγει τελικά τα
ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα από αυτά που αποσκοπεί. Στην
περίπτωσή µας, αυξάνει την εγκληµατικότητα αντί να την µειώνει.
Τα λέω αυτά γιατί στο σηµερινό νοµοσχέδιο δεν έχουµε ένα νοµοσχέδιο που να έρχεται ως καρπός µιας συστηµατικής παρακολούθησης της εφαρµογής του Ποινικού Κώδικα. Για δύο
λόγους. Πρώτον, γιατί το διάστηµα που έχει διαρρεύσει από την
έναρξη της εφαρµογής του ισχύοντος κώδικα είναι υπερβολικά
µικρό, µόλις µια διετία και κάτι µήνες. Δεύτερον, διότι όπως όλοι
γνωρίζουµε, λόγω της πανδηµίας µια πραγµατική εφαρµογή
αυτού του κώδικα δεν πρόλαβε να γίνει. Γι’ αυτό άλλωστε και οι
αλλαγές που µας προτείνονται στέκονται στον αέρα. Δεν στηρίζονται σε καµµία σοβαρή µελέτη και έρευνα. Έτσι εξηγείται και
η καθολική αντίδραση της ολοµέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων, της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και
της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.
Άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει χθες απευθυνόµενος στην
επιτροπή ότι όποιος δεν υπερψηφίζει το νοµοσχέδιο έρχεται σε
αντίθεση µε την κοινή γνώµη που υποστηρίζει ότι οι ένοχοι για
σοβαρά εγκλήµατα, σεξουαλικά και άλλα, πρέπει να τιµωρούνται
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σοβαρά. Είναι ντροπή Υπουργός Δικαιοσύνης σ’ ένα τόσο σύνθετο ζήτηµα όπως είναι οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα να υποστηρίζει το νοµοσχέδιό του στη Βουλή µε επιχειρήµατα που µόνο
σε καφενεία µπορεί να ακούγονται.
Εγώ πιστεύω ότι ουδείς µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα διαφωνεί
µε την αυστηρή τιµωρία των συζυγοκτόνων και των βιαστών ανηλίκων. Αλλά για να είναι αποτελεσµατική η τιµωρία, δεν αρκεί να
αυξάνεις τις ποινές και να καθιστάς δυσχερέστερη την υπό όρο
απόλυση των κρατουµένων. Μακάρι η αντεγκληµατική πολιτική
ενός σοβαρού κράτους να µπορούσε να αρκεστεί µόνο σε αυτά
τα τιµωρητικά µέτρα. Η ανθρωπότητα είχε λύσει προ πολλού το
πρόβληµα της σοβαρής εγκληµατικότητας. Δυστυχώς όµως, σε
µια σύγχρονη κοινωνία η αντεγκληµατική πολιτική είναι κάτι πολύ
πιο σύνθετο και απαιτεί ολοκληρωµένες και όχι αποσπασµατικές
και εκ του πρόχειρου προσεγγίσεις. Γιατί αν η αυστηροποίηση
των ποινών στα σοβαρά αδικήµατα δεν συνοδεύεται από άλλα
µέτρα τότε αυτό που καταφέρνει o νοµοθέτης είναι να γεµίζει τις
φυλακές, να τις µετατρέπει σε σχολές εγκλήµατος όπου οι κρατούµενοι για ήσσονος σηµασίας αδικήµατα µαθητεύουν στο οργανωµένο έγκληµα αφού συγχρωτίζονται αδιακρίτως µε άλλους
κατάδικους.
Τον κύριο Υπουργό όµως δεν φαίνεται πως τον νοιάζει αυτό
γιατί το πρόβληµα του υπερπληθυσµού στις φυλακές φρόντισε
η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή να το φορτώσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ζούµε µε το µοναδικό στα χρονικά ευρωπαϊκού κράτους τραγέλαφο, ένα Υπουργείο να νοµοθετεί για το έγκληµα και άλλο
Υπουργείο να έχει την ευθύνη της σωφρονιστικής πολιτικής.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε φτάσει στο σηµείο ενώ ήδη έχουµε σοβαρό
πρόβληµα υπερπληθυσµού στις κοινές φυλακές, οι εναλλακτικοί
τρόποι έκτισης της ποινής, όπως είναι οι αγροτικές φυλακές, το
λεγόµενο βραχιολάκι και η κοινωφελής εργασία στους δήµους,
να έχουν οδηγηθεί σε µαρασµό και αχρησία. Πάνω από δύο χρόνια µας εµπαίζει ο κύριος Υπουργός ότι θα φέρει νοµοσχέδιο για
τον θεσµό της κοινωφελούς εργασίας τον οποίον ο ίδιος κατήργησε και ρίχνει µε κυνισµό την ευθύνη για την καθυστέρηση
στους δήµους. Και όχι µόνο αυτό.
Δείτε για παράδειγµα την υποβάθµιση του θεσµού των αγροτικών φυλακών τη στιγµή που οι κοινές φυλακές ασφυκτιούν. Με
στοιχεία της 1ης Νοεµβρίου η αγροτική φυλακή Αγιάς Χανίων είχε
πληρότητα µόλις 35%. Η Κασσάνδρα Χαλκιδικής πληρότητα
µόλις 34,42%. Η Κασσαβέτεια αγροτική φυλακή όπου κρατούνται
νέοι, µόνο 32,85%. Και αντίθετα στις κλειστές φυλακές επικρατεί
υπερσυνωστισµός κρατουµένων. Η φυλακή νέων στον Βόλο έχει
πληρότητα 180%. Ο Κορυδαλλός έχει εξακόσιους σαράντα κρατουµένους παραπάνω από τη χωρητικότητά του. Η Λάρισα περίπου διακόσιους παραπάνω κρατούµενους. Οι φυλακές Κω και
Ιωαννίνων έχουν πληρότητα 190%. Να θυµίσω βεβαίως ότι ο
πρωτοποριακός θεσµός των αγροτικών φυλακών δηµιουργήθηκε
από την επαναστατική κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου το
1911 επί υπουργίας του µεγάλου Δηµητρακόπουλου. Σήµερα
εσείς ενσυνείδητα τον οδηγείτε σε µαρασµό. Τόσα καταλαβαίνετε από αντεγκληµατική και σωφρονιστική πολιτική, αυτά κάνετε.
Καταθέτω στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, σχετικό άρθρο από
εφηµερίδα που αναφέρεται λεπτοµερώς στο πρόβληµα του
υπερσυνωστισµού στις κοινές φυλακές και αντίστροφα στην ελλιπή πληρότητα στις αγροτικές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Καµίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά είπαµε. Εσάς το πρόβληµα του υπερσυνωστισµού κρατουµένων φαίνεται πως δεν σας ενδιαφέρει γιατί αφορά άλλο
Υπουργείο, λες και το Σύνταγµά µας δεν προβλέπει ότι η κυβερνητική πολιτική πρέπει να είναι ενιαία και για τον λόγο αυτό υπάρχει αλληλέγγυα ευθύνη των Υπουργών.
Αλλά και γενικότερα µε το σηµερινό νοµοσχέδιο επαναλαµβάνετε την παγίως κοντόφθαλµη πρακτική της Νέας Δηµοκρατίας,
να µετατρέπει τις ποινές επί το αυστηρότερο, προκειµένου να
ικανοποιήσει πρόσκαιρες επικοινωνιακές σκοπιµότητες, χωρίς να
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ενδιαφέρεται για τις πραγµατικές επιπτώσεις αυτών των µέτρων
στην αντεγκληµατική πολιτική. Εδώ δεν πρόκειται για µια απλώς
συντηρητική προσέγγιση του εγκληµατικού φαινοµένου. Πρόκειται δυστυχώς για κάτι πολύ χειρότερο, για µια αντιφατική και κοντόφθαλµη πρακτική που αντί να µειώνει την εγκληµατικότητα,
στην πραγµατικότητα την αυξάνει.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις θα επιδεινωθεί περαιτέρω το
φαινόµενο του υπερσυνωστισµού των φυλακών και για τον λόγο
αυτόν είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι σύντοµα θα υπάρξουν νέοι
νόµοι έκτακτης αποφυλάκισης, όπως έχει κάνει στο παρελθόν η
Νέα Δηµοκρατία και όχι µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυµίζω ενδεικτικά τους
νόµους 3727/2008, µε πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Χατζηδάκη και 3772/2009 µε πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Δένδια.
Και στο επίπεδο όµως, της αστυνοµικής πρόβλεψης τα ίδια
προβλέπουµε. Και πραγµατικά, θα ήθελα να ακούσω σε περιπτώσεις όπως η συζυγοκτονία στη Δάφνη που ως γνωστόν υπήρξε
προηγούµενη καταγγελία τρίτου έναν µήνα πριν από τη δολοφονία της άτυχης συζύγου από τον σύζυγο, η ΕΛΑΣ δεν ανταποκρίθηκε όπως είδαµε σε µια απλή βόλτα µε το υπηρεσιακό
αυτοκίνητο, έξω από την κατοικία του ζεύγους; Αν αυτά συµβαίνουν σε επίπεδο πρόληψης, σε τι ακριβώς βοηθούν οι σηµερινές
αλλαγές σας;
Καλή είναι λοιπόν, η δηµιουργία µιας σχετικής αίσθησης ασφάλειας µε την απειλή σκληρότερων ποινών, αλλά από εµάς οι Έλληνες απαιτούν κάτι πολύ περισσότερο. Απαιτούν να µην
νοµοθετούµε µόνο υπό το κράτος µιας επικοινωνιακής πολιτικής,
αλλά να ηγούµαστε, να καθοδηγούµε και επιτέλους να έχουµε
µια κυβέρνηση, η οποία κάποια στιγµή θα εκπονήσει ένα στοχευµένο πλαίσιο πρόληψης αντεγκληµατικής πολιτικής και σωφρονισµού. Και αυτό βεβαίως, απαιτεί µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση στο εγκληµατικό φαινόµενο που να περιλαµβάνει βεβαίως, τόσο το στάδιο της αστυνοµικής πρόληψης όσο και την
εφαρµογή µέτρων εναλλακτικής έκτισης της ποινής για τις περιπτώσεις ελαφριάς εγκληµατικότητας.
Σε αυτήν την περίπτωση θα µας βρείτε αρωγούς στην απλουστευτική αντίληψη ότι αρκεί να αυξάνουµε τις τιµές για να εξαλείψουµε το εγκληµατικό φαινόµενο. Σε αυτήν την
απλουστευτική αντίληψη που οδηγεί στην αύξηση της εγκληµατικότητας, δεν θα συµφωνήσουµε µαζί σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµοθετούµε τις αλλαγές στον
Ποινικό Κώδικα, αξιοποιώντας µια πολύ µεγάλη προσπάθεια που
έγινε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και αποδεικνύοντας µια
συνέπεια απέναντι σε µια συγκεκριµένη πολιτική θέση που τουλάχιστον η Νέα Δηµοκρατία είχε και µια δέσµευση, η οποία φαίνεται ότι υλοποιείται.
Πριν απαντήσω σε όσα άκουσα, µέσα από διαφορετικές εκφράσεις απόψεων από τους αξιότιµους κυρίους συναδέλφους,
θέλω να κάνω µια µικρή ιστορική αναδροµή. Οι αλλαγές στον
Ποινικό Κώδικα, στον ήδη ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, δροµολογήθηκαν από το 2010. Δεν ήταν πρωτοβουλία της προηγούµενης
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πρωτοβουλία διαφορετικών κυβερνήσεων τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δηµοκρατίας. Και
βεβαίως υπήρξαν, αν θυµάµαι καλά, τουλάχιστον τρεις διαφορετικές νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, οι οποίες εργάζονταν
στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού ενός Ποινικού Κώδικα και
της ενσωµάτωσης όλων των διάσπαρτων, εκατοντάδων διάσπαρτων, τροπολογιών Ποινικού Δικαίου που υπήρχαν σε διαφορετικά
νοµοσχέδια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Αυτή η προσπάθεια αντιλαµβάνεστε ότι υπαγορευόταν από
την ίδια την πραγµατικότητα που επέβαλε σε µια σύγχρονη δηµοκρατική πολιτεία να έχει ένα ενιαίο κείµενο που αφορά στον
Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και, βεβαίως, να διέπεται από µια φιλοσοφία που προσιδιάζει σε µια γε-
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νικότερη άποψη, που κυριαρχεί στα περισσότερα Δίκαια των ευρωπαϊκών χωρών.
Σε αυτή την προσπάθεια κατά βάση συµµετείχαν όλα τα κόµµατα από την εκκίνηση της µέχρι σχεδόν -επαναλαµβάνω, σχεδόν- την ολοκλήρωσή της. Υπήρχαν διαφωνίες. Ο Ποινικός
Κώδικας είναι ένα κείµενο που µπορεί κανείς να το προσεγγίσει
και µέσα από µια ιδεολογική, θα έλεγα, αναφορά. Αυτή είναι η
αλήθεια. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάκτυλό µου. Όµως
από εκεί και πέρα από το να φτάσουµε να συµφωνήσουµε σε
κάτι, µέχρι να ψηφιστεί µε έναν τρόπο αδιανόητο, µε µια σπουδή
που κανείς ακόµη και σήµερα δεν µπορεί ή ίσως µπορεί να δικαιολογήσει, µια µέρα πριν κλείσει το ελληνικό Κοινοβούλιο, για
να οδηγηθεί η χώρα στις εκλογές, µε την παρουσία ελάχιστων
συναδέλφων µέσα στην Αίθουσα του ελληνικού Κοινοβουλίου,
αντιλαµβάνεστε ότι είναι µια πραγµατικότητα που απέχει πολύ
από την όποια, τουλάχιστον τύποις, συµφωνία η σύµπνοια ή, αν
θέλετε, συνεύρεση διαφορετικών απόψεων σε ένα ενιαίο νοµικό
κείµενο.
Εµείς από την πρώτη στιγµή είχαµε επισηµάνει ότι ο Ποινικός
Κώδικας όχι µόνο µε τον τρόπο που ψηφίστηκε, αλλά και µε τις
διατάξεις που προέβλεπε δηµιουργούσε ένα έντονο αίσθηµα
ανασφάλειας στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες.
Είχαµε προειδοποιήσει ότι θα βλέπαµε αποτελέσµατα που θα
ήγειραν και το κοινό περί δικαίου αίσθηµα των συµπολιτών µας,
της ελληνικής κοινωνίας αλλά ταυτόχρονα θα δηµιουργούσαν
και έναν γενικότερο προβληµατισµό, ακόµη και στην ίδια την επιστηµονική κοινότητα. Και γι’ αυτόν το λόγο, ουσιαστικά και κατά
την προεκλογική περίοδο του Ιουνίου του 2019 ένα από τα κορυφαία ζητήµατα που βρισκόταν ψηλά στην ιεράρχηση της πολιτικής ατζέντας από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας ήταν το
να ξαναδεί και, βεβαίως, να διορθώσει τον Ποινικό Κώδικα τον
οποίο ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Την πρώτη µέρα που βρέθηκα, κυριολεκτικά την πρώτη µέρα,
στο γραφείο µου, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το πρώτο έγγραφο που βρέθηκε µπροστά µου και το πρώτο τηλεφώνηµα που
δέχτηκα αφορούσε στο γεγονός ότι η χώρα ήταν αδιανόητα
εκτεθειµένη, διότι η προηγούµενη κυβέρνηση είχε φροντίσει να
υποβιβάσει το πραγµατικό κακούργηµα της ενεργητικής δωροδοκίας σε πληµµέληµα. Ήταν το τηλεφώνηµα το οποίο δέχθηκα
από την εκπρόσωπο της GRECO. Με πανικό, µε θλίψη, µε οργή,
µε έκφραση συναισθηµάτων που αφορούσαν στο γεγονός ότι η
χώρα εκτέθηκε αδιανόητα, ακριβώς, γιατί η προηγούµενη κυβέρνηση είχε προβεί σε µια τέτοια επιλογή. Αµέσως δεσµεύτηκα ότι
είναι ένα θέµα το οποίο θα το δούµε όσο γίνεται πιο σύντοµα.
Και, βεβαίως, αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί σε µόλις τρεις µήνες περίπου από τον χρόνο για τον οποίο µιλάµε, ήρθαµε να κάνουµε
τις πρώτες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, προβλέποντας και κάποια άλλα ζητήµατα τα οποία σε εκείνη τη χρονική στιγµή είδαµε
ότι χρειαζόταν να επέµβουµε άµεσα.
Αν θυµάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε εκείνες τις συνεδριάσεις οι οποίες είχαν ένταση -αυτή είναι η αλήθεια-, είχα
δεσµευτεί ότι θα συστήσω επιτροπή παρακολούθησης του Νέου
Ποινικού Κώδικα και σε εύλογο χρόνο θα έρθουµε να προτείνουµε αλλαγές. Δεν είµαι από αυτούς που πιστεύουν ότι Ποινικός
Κώδικας µπορεί να αλλάζει από τη µια µέρα στην άλλη ούτε είµαι
από αυτούς που πιστεύουν ότι όταν πρέπει να έχεις ένα ενιαίο
νοµικό κείµενο πρέπει να επεµβαίνεις αποσπασµατικά. Γι’ αυτόν,
ακριβώς, τον λόγο δεν προέβη εκείνη τη χρονική στιγµή σε άµεσες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, αλλά αντίθετα συστήσαµε µια
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή µε δεκαπέντε εξέχοντα µέλη της
νοµικής επιστήµης και του δικαστικού χώρου, προσωπικότητες
που δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε να τις αµφισβητείτε µε όλα αυτά
τα οποία ακούγονται µε µια τόση ευκολία από αυτό εδώ το Βήµα,
οι οποίοι κάθισαν και δούλεψαν νυχθηµερόν, βλέποντας τα πραγµατικά προβλήµατα τα οποία υπάρχουν, βλέποντας ότι οι όποιες
αλλαγές πρέπει να έχουν ένα συνεκτικό, συνολικό χαρακτήρα,
να έχουν αναλογικότητα ποινών, να µην επηρεάζουν τη φιλοσοφία του Ποινικού Κώδικα. Και, βεβαίως, απαντώντας σε συγκεκριµένα ζητήµατα τα οποία είτε είχαν τεθεί από την πλευρά του
Υπουργείου -αυτή είναι η πραγµατικότητα- είτε είχαν τεθεί από
την ίδια την κοινωνία, µέσα από τα γεγονότα τα οποία συνέβαιναν
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και µέσα από όλα αυτά τα οποία καταγράφονταν.
Αυτή, λοιπόν, η προσπάθεια τελεσφόρησε περίπου δύο χρόνια
µετά και σήµερα βρισκόµαστε εδώ ενώπιόν σας προκειµένου να
προτείνουµε τις συγκεκριµένες αλλαγές. Σας είχα τονίσει από
την πρώτη στιγµή ότι οι αλλαγές δεν είναι προϊόν ούτε ιδεοληψίας ούτε -αν θέλετε- µιας κόντρας που µπορεί να έχει κανείς
για ζητήµατα που αφορούν στον Ποινικό Κώδικα µε την προηγούµενη κυβέρνηση, ούτε -πολύ περισσότερο- µιας ανάγκης να περιγράψουµε ένα κράτος το οποίο πρέπει να στέκεται ασφυκτικά
ή πιεστικά απέναντι στον πολίτη.
Άλλωστε το γεγονός ότι ακούστηκαν δύο τόσο διαφορετικά
ακραίες απόψεις, εννοώ από διαφορετικούς εκπροσώπους των
κοµµάτων, και η συγκεκριµένη σηµερινή νοµοθέτηση έρχεται να
σταθεί κάπου στη µέση, αποδεικνύει και το σωστό τού εγχειρήµατος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και νοµίζω ότι αυτό θα αποδειχθεί και µε αυτά που θα ακούσετε και αµέσως µετά.
Σήµερα, λοιπόν, ερχόµαστε να προτείνουµε συγκεκριµένες αλλαγές. Τι βλέπουν αυτές οι αλλαγές; Τι είναι αυτές οι αλλαγές
που προτείνουµε; Διότι, αντιλαµβάνοµαι, µιας και δεν γίνεται ένα
κεντρικό σχόλιο στον πυρήνα ή στην αρχή του νοµοσχεδίου, ότι
βρίσκει κανείς κάποια άρθρα -λογικό είναι, θα έλεγα ότι είναι
µέσα στην κοινοβουλευτική δεοντολογία- προκειµένου να αντιπαρατεθεί και να εκφράσει τη διαφορετική άποψη. Τι επιχειρούµε εµείς µε αυτές τις αλλαγές; Έχουµε ουσιαστικά
αυστηροποιήσει το πλαίσιο των ποινών σε συγκεκριµένα ειδεχθή
εγκλήµατα τα οποία έχουν πλέον µία και µόνο ποινή.
Χαίροµαι που ο κ. Λάππας ήρθε και είπε δηµόσια: «Εµείς δεν
θέλουµε να είναι µόνο ισόβια για την ανθρωποκτονία και δεν θέλουµε να είναι µόνο ισόβια για τον βιασµό ανηλίκων». Τουλάχιστον έτσι οι Έλληνες πολίτες θα ξέρουν τι γίνεται. Είναι
ξεκάθαρα τα πράγµατα.
Εµείς -το είπα και στην επιτροπή- δεν βάζουµε σε ζύγι την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κι εδώ είναι ξεκάθαρο.
Και επιτέλους -όπως, εν πάση περιπτώσει, µε εγκαλείτε γιατί
δεν είµαι νοµικός- το γεγονός ότι όταν υπάρχουν ισόβια, ταυτόχρονα µπορούν να αναγνωριστούν ελαφρυντικά -και απευθύνοµαι στους νοµικούς που γνωρίζουν, υποτίθεται, όλα όσα πρέπει
να γνωρίζουν- δεν είναι µια δυνατότητα στα χέρια του όποιου δικαστή, προκειµένου να κρίνει µε έναν διαφορετικό τρόπο; Το ζήτηµα είναι αν υπάρχει µία και µόνο ποινή η οποία πρέπει να
καταδείξει το απεχθές της πράξης και πρέπει να λειτουργεί παραδειγµατικά; Αυτό είναι το ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Και για να συνεχίσω, το πρώτο ήταν, λοιπόν, η αυστηροποίηση
των ποινών. Το δεύτερο ήταν η αύξηση του πραγµατικού χρόνου
έκτισης της ποινής. Η Ελλάδα µε βάση στοιχεία -ακούστηκε και
στην Επιστηµονική Διηµερίδα το Σαββατοκύριακο- είναι µία από
τις χώρες που είχαν την πλέον χαµηλή πραγµατική έκτιση ποινής.
Εδώ, λοιπόν, η έκτιση ποινής µε ευεργετική µέτρηση γίνεται τα
4/5 και µε πραγµατικό χρόνο έκτισης ποινής γίνεται τα 3/5, από
3/5 και 2/5 αντίστοιχα.
Άρα κι εδώ γίνεται ένα βήµα εκσυγχρονισµού και προσαρµογής της νοµοθεσίας όχι µόνο στο περί κοινού δικαίου αίσθηµα
αλλά και σε µια πραγµατικότητα που αφορά όλα τα δικαιικά συστήµατα της Ευρώπης. Ακόµα και το ερώτηµα του αν είναι ίδιο
το ύψος ποινής ανά περίσταση, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι απαντάται µε διαφορετικούς τρόπους.
Άκουσα νωρίτερα τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης που µίλησε για απειλές οι οποίες είναι χαµηλότερες από τις δικές µας
ποινές για συγκεκριµένα εγκλήµατα. Τα ισόβια πλέον δεν είναι
δεκαέξι αλλά δεκαοκτώ χρόνια. Και βεβαίως τότε είναι που δίνεται η δυνατότητα να γίνει ερώτηµα προς το δικαστικό συµβούλιο
αν υπάρχει η δυνατότητα υφ’ όρον απόλυσης. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ο επόµενος άξονας στον οποίο κινούµαστε είναι ότι υπήρχαν
παραβατικές συµπεριφορές οι οποίες είχαν υποβιβαστεί και από
κακουργήµατα έγιναν πληµµελήµατα. Τα επαναφέρουµε σε κακουργήµατα. Ένα από τα ζητήµατα που είχαµε αναδείξει από την
πρώτη στιγµή ήταν τα λεγόµενα περιβαλλοντικά εγκλήµατα. Και,
µάλιστα, για να σας αποδείξω ότι δεν νοµοθετούµε µε την ψυχο-
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λογία της στιγµής, πόσο δε περισσότερο δεν νοµοθετούµε µε τη
λογική της κοινής γνώµης, που ανέφερε νωρίτερα ο κ. Καµίνης
και λυπάµαι που, εν πάση περιπτώσει, µπορεί να παρερµηνεύει
µε τον δικό του τρόπο ό,τι λέγεται, αλλά αποδεικνύεται αυτό από
το γεγονός ότι η αυστηροποίηση των ποινών για την πυρκαγιά,
τον εµπρησµό και την πληµµύρα έγινε µε δική µου πρόταση προς
το Υπουργικό Συµβούλιο του Ιουλίου πολύ πριν υπάρξουν όλα
αυτά τα φαινόµενα του Αυγούστου τα οποία κατέστρεψαν ένα
µεγάλο µέρος του φυσικού µας περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Αυτή είναι η πραγµατική απόδειξη ότι νοµοθετούµε όχι µε την
ψυχολογία της στιγµής, ούτε κάτω από το βάρος ενός γεγονότος, αλλά προσπαθούµε να προλάβουµε.
Και ο τέταρτος άξονας αφορά στα λεγόµενα σεξουαλικά εγκλήµατα, σε όλα αυτά τα φαινόµενα του Me Too, το οποίο είδαµε
το τελευταίο χρονικό διάστηµα και τα οποία δεν αντιµετωπίζονταν µε επαρκές νοµικό πλαίσιο, βάζοντας συγκεκριµένες ρυθµίσεις που τουλάχιστον γι’ αυτές ευτυχώς δεν άκουσα καµµία
απολύτως κριτική. Μάλιστα, µε δυνατότητα προτεραιοποίησης
όλων αυτών των υποθέσεων σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατά
την προανάκριση και την εισαγωγή τους στο ακροατήριο, εφόσον υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές από την πλευρά των ανώτατων δικαστικών λειτουργών.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνθέτουν ένα συνεκτικό νοµικό κείµενο που -επαναλαµβάνω- έρχεται να αντιµετωπίσει και προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί από τον
προηγούµενο Ποινικό Κώδικα και βεβαίως να εκσυγχρονίσει διατάξεις οι οποίες για διαφορετικούς λόγους είτε διέλαθαν της
προσοχής της προηγούµενης κυβέρνησης είτε, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι δεν ήθελαν να τις εντάξουν. Και το κατανοώ απολύτως.
Έρχοµαι, λοιπόν, να παρουσιάσω κάποια ζητήµατα, τα οποία
νοµίζω ότι θα έχουµε την ευκαιρία να τα πούµε πολλές φορές
αυτές τις δύο ηµέρες και να απαντήσουµε σε οποιαδήποτε ζητήµατα τα οποία θα µας τεθούν.
Είδα προχθές τις δύο ανακοινώσεις του τοµεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ,
του αξιότιµου κ. Ξανθόπουλου. Η µια, ήταν φυσιολογικό, βγήκε
κάποια στιγµή το µεσηµέρι και αφορούσε σε ένα µόνο συγκεκριµένο άρθρο του νοµοσχεδίου. Αφορούσε στο άρθρο 47 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Μου έκανε εντύπωση που λίγες ώρες αργότερα υπήρχε και
µια δεύτερη ανακοίνωση, συµπληρωµένη µάλιστα µε αναφορές
στο άρθρο 263 µέσα από το οποίο υποτίθεται ότι είχαν βρεθεί κι
εγώ δεν ξέρω τι είδους ζητήµατα. Κι εδώ απαντώ µεικτά και στον
Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
Δεν ξέρατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε τη διόρθωση
του συγκεκριµένου άρθρου που αφορούσε στο πώς επαναφέραµε τον κακουργηµατικό χαρακτήρα της ενεργητικής δωροδοκίας υπήρχαν και ζητήµατα που έπρεπε να τακτοποιηθούν και για
τα οποία µας εγκαλούσε και ο ΟΟΣΑ και η GRECO; Δεν τα ξέρατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν ξέρετε ότι
η χώρα έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα;
Αλήθεια, πώς διάβασε ο κ. Βελόπουλος την έκθεση για το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Εγώ απορώ. Ξέρετε τι
έλεγε η έκθεση; Η έκθεση έλεγε µπράβο σ’ αυτή την Κυβέρνηση
που άλλαξε το συγκεκριµένο αδίκηµα και το αναβάθµισε σε κακούργηµα, αλλά δυστυχώς λόγω του ότι υπάρχει ο ευµενέστερος νόµος, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που ξέφυγαν. Αυτό λέει
η έκθεση. Εγκαλούµαι εγώ ή η σηµερινή Κυβέρνηση γι’ αυτό;
Όχι, κύριε Χήτα, δεν είναι έτσι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Θέλει, λοιπόν, προσοχή στο πώς διαβάζουµε τις εκθέσεις,
γιατί αν θέλετε να σας ξαναδιαβάσω την έκθεση για το κράτος
δικαίου στην Ελλάδα και να σας την αναλύσω λέξη προς λέξη και είµαι σε θέση να το κάνω- είµαι βέβαιος ότι θα διαπιστώσετε
ότι είναι ίσως η πρώτη µετά από πολλά χρόνια θετική έκθεση για
το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, για το ότι έχουµε κάνει πολλές
από τις µεταρρυθµίσεις που χρειάζονται προκειµένου η Ελλάδα
να αναβαθµίσει τη θέση της σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του
δικαστικού της συστήµατος. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται
αυτό. Όποια αρνητικά σηµεία υπάρχουν δεν αναφέρονται στην
περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Αναφέρονται στην προηγούµενη περίοδο.
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Άρα µην έρχεστε και κουνάτε εδώ την έκθεση του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, όταν εδώ είναι
η πρώτη φορά που υπάρχει κάτι θετικό.
Επανέρχοµαι, όµως, στα δελτία Τύπου τα οποία αφορούν τον
ΣΥΡΙΖΑ και τον τοµεάρχη δικαιοσύνης. Χθες σας απάντησα για
το άρθρο 263.
Μάλιστα, αν θέλετε, θα ξανακαταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής όλη την αλληλογραφία και όλα τα θέµατα τα οποία αφορούν
τις παρεµβάσεις της GRECO σχετικά µε τα ζητήµατα τα οποία
ουσιαστικά ερχόµαστε να αλλάξουµε µε το άρθρο 263.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σχετικά µε το άρθρο 47 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ότι
δήθεν εκ του πονηρού απαλείψαµε τις λέξεις «ψευδής κατάθεση» -και για να καταλάβουν οι συνάδελφοι, να πω ότι η διάταξη
αυτή αφορά τα αδικήµατα για τα οποία αρχειοθετείται προσωρινά µήνυση κατά προστατευόµενων µαρτύρων- θα ήθελα να πω
τα εξής.
Αν βλέπατε το κείµενο, θα καταλαβαίνατε ότι αυτό είναι εκ παραδροµής, κύριε Ξανθόπουλε. Δεν υπάρχει στην αιτιολογική. Δεν
υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Μου έκανε, πραγµατικά, πολύ µεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι εγγράφηκαν µέχρι και άρθρα γι’
αυτό.
Σκεφθείτε -και εσείς το ξέρετε, είστε νοµικός- ότι όταν υπάρχουν βαρύτερα αδικήµατα, η ψευδής καταµήνυση, η συκοφαντική δυσφήµηση, προφανώς είναι τυπογραφικό λάθος και είναι
εκ παραδροµής. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να έχει φύγει αυτό
και να έχουν µείνει τα άλλα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Θα βρούµε
και παραδείγµατα που αφορούν αυτά για τα οποία έρχεστε και
κάνετε κριτική εδώ, εννοώ σε αυτή τη µικρή δική µας αντιπαράθεση. Εδώ, λοιπόν, αφού δεν υπήρχαν θέµατα ή ζητήµατα για να
θίξουµε επί της ουσίας στον Ποινικό Κώδικα, πιαστήκαµε µε θέµατα τα οποία εγώ τουλάχιστον, προσωπικά, θεωρώ ότι δεν είχαν
σηµασία, είχαν µικρή σηµασία, θα το εξηγήσω και σε λίγο.
Ξέρετε, όταν δεν υπάρχουν επιχειρήµατα και προσπαθεί κανείς να πιαστεί από παραδροµές και παροράµατα του νοµοσχεδίου που σας το λέω ούτως ή άλλως ήδη ήταν υπό διόρθωση και
για να δηµιουργηθούν, ενδεχοµένως, θεωρίες συνωµοσίας ότι
εδώ προσπαθούµε να αλλάξουµε κάτι, ξέρετε, µου λένε ότι αυτό
είναι ένα κλασικό παράδειγµα απρόσφορης απόπειρας λόγω αντικειµένου. Το λέω γιατί αν δεν κατανοήσατε τα προηγούµενα
παραδείγµατα µε την απρόσφορη απόπειρα ενδεχοµένως µέσω
αυτού -και βεβαίως χαριτολογώ- µπορείτε να το κατανοήσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια η οποία κάναµε
όλο αυτό το χρονικό διάστηµα αφορά σε όλα τα ζητήµατα τα
οποία τουλάχιστον κατά τη δική µας άποψη, κατά την άποψη της
επιστηµονικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής ήταν σε εκκρεµότητα.
Κοινωφελής εργασία, έρχεστε και ξανάρχεστε και λέτε το ίδιο
πράγµα. Το εξήγησα και θα το ξαναπώ για άλλη µια φορά. Βεβαίως και είµαστε υπέρ της κοινωφελούς εργασίας. Η κοινωφελής εργασία µε τον προηγούµενο Ποινικό Κώδικα έγινε κύρια
ποινή. Τι σηµαίνει κύρια ποινή να το καταλάβουν όλοι; Κύρια
ποινή σηµαίνει πλέον ότι η κοινωφελής εργασία θα αφορά σε
πολύ µεγάλο αριθµό ανθρώπων, πολλαπλάσιο αυτών που αφορούσε µέχρι σήµερα.
Πότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τακτοποιήσατε τις ασφαλιστικές εκκρεµότητες αυτών που θα εκτελούν
την ποινή της κοινωφελούς εργασίας; Πότε διευρύνατε τους φορείς µιας και θα µιλάµε για ένα πολύ µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων; Πότε φροντίσατε να ενισχύσετε το σύστηµα ελέγχου για το
αν και κατά πόσο εκτελείται η ποινή της κοινωφελούς εργασίας;
Έρχεστε και λέτε -και δικαίως εγώ θα το δικαιολογήσω αυτό
και θα σας πω ότι προστρέχω σε αυτή την άποψη- ότι το θέµα
των ποινών δεν είναι µόνο του σε µια κοινωνία, προφανώς συνδυάζεται µε τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήµατος, προφανώς συνδυάζεται µε κοινωνικές υποστηρικτικές δοµές,
προφανώς συνδυάζεται µε µια σωφρονιστική πολιτική η οποία
πρέπει να έχει συγκεκριµένους στόχους και να µπορεί να βοη-
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θάει όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Εδώ, λοιπόν, που εσείς αποφασίσατε µια µέρα να κάνετε κύρια
πηγή την κοινωφελή εργασία, που, επαναλαµβάνω, στη φιλοσοφία τη συγκεκριµένη συµφωνούµε όλοι και δεν διαφωνούµε, πότε
φροντίσατε να διασφαλίσετε όλες τις προϋποθέσεις ούτως ώστε
να µην υπάρχει κανένα κενό και να εκτελείται κανονικά η συγκεκριµένη ποινή;
Επαναλαµβάνω αυτό που είπα στην επιτροπή τις προηγούµενες µέρες, εκκρεµεί µία ακόµη συνεδρίαση της επιτροπής προκειµένου να έρθουµε µε συγκεκριµένη ολοκληρωµένη πρόταση
και να επανέλθει η κοινωφελής εργασία µέσα από όλες τις συνθήκες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκτελείται ως κύρια ποινή. Το λέω για να το ξεκαθαρίσουµε και αυτό.
Για τα ισόβια υπήρχαν πολλά ατυχή παραδείγµατα και λυπάµαι
που το λέω. Το βασικό θέµα που απασχόλησε πολλούς από τους
συναδέλφους, σχεδόν όλους, είναι το 191, η διασπορά των ψευδών ειδήσεων. Καινούργιο άρθρο είναι αυτό; Τώρα εισάγεται για
πρώτη φορά; Δεν υπήρχε; Μισό λεπτό, γιατί κάτι δεν καταλαβαίνουµε όλοι µας σε αυτή την Αίθουσα. Δεν είναι ένα από τα άρθρα
του Ποινικού Κώδικα της δεκαετίας του ’50; Είναι καινούργιο;
Τώρα συζητάµε πρώτη φορά για τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων; Έρχεστε όλοι και ασκείτε κριτική για ένα άρθρο το οποίο
υπάρχει εβδοµήντα, ογδόντα χρόνια και λέτε τώρα ότι δεν
έπρεπε να υπάρχει;
Επιπλέον σάς είπα -και το τόνισα µε κάθε τρόπο προς κάθε κατεύθυνση- ότι υπάρχει µια αλλαγή στην πραγµατικότητα που
ζούµε. Έχει αλλάξει η πραγµατικότητα που ζούµε και είµαστε
αναγκασµένοι να προσαρµοζόµαστε σε αυτή την πραγµατικότητα. Προσωπικά δεν ξέρω ποιος από εµάς µπορεί να αναλάβει
το κόστος όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές επειδή κάποιοι τους
πείθουν είτε να µην εµβολιαστούν είτε να µη διασωληνωθούν.
Και αν θέλετε όλη αυτή η συζήτηση να µένει στη λογική της ατιµωρησίας, ας πείτε καθαρά ότι θέλετε να µείνει στη λογική της
ατιµωρησίας.
Επιπλέον ζήτησα προτάσεις από τα κόµµατα. Ζήτησα να µου
φέρετε προτάσεις για το συγκεκριµένο άρθρο. Δεν είδα καµµία
πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν άκουσα κάτι. Δεν
άκουσα τίποτα συγκεκριµένο. Αυτό που έρχεται ως νοµικό κείµενο είναι το νοµικό κείµενο της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής. Δεν το εφηύραµε. Δεν το γράψαµε εµείς. Δεν το
ανακαλύψαµε. Προφανώς όχι εγώ ούτε οι συνεργάτες ή οι δικαστικοί λειτουργοί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι το κείµενο
της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής και είναι ο µόνος τρόπος
προκειµένου να διασφαλίσουµε και το πραγµατικό δικαίωµα του
πολίτη στην ψεύτικη είδηση, στην ψεύτικη ενηµέρωση. Αυτό δεν
είναι ένα ζήτηµα;
Σας διάβασα τη σύµβαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου που
περιγράφει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα από όλα τα κράτη. Δεν
κάνουµε τίποτα παραπάνω. Πείτε µου, όµως και κάτι ακόµη. Φιµώθηκε πραγµατικά ο τύπος ή οι δηµοσιογράφοι όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, τα εβδοµήντα χρόνια που είχαµε το
συγκεκριµένο άρθρο σε ισχύ και µάλιστα µε πολύ πιο σκληρούς
όρους, που µιλούσε ακόµη και για φήµες; Φιµώθηκε κανείς; Δηλαδή, σήµερα το µείζον θέµα αντιπαράθεσης για τη συζήτηση
στον Ποινικό Κώδικα είναι το 191; Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Κοιτάξτε. Αν υπάρχουν λόγοι που κάνουν κάποιον να ανησυχεί,
προφανώς θα πρέπει να ψάξει τους συγκεκριµένους λόγους. Αν,
όµως, δεν υπάρχουν λόγοι, δεν νοµίζω ότι πρέπει να συζητάµε
για κάτι το οποίο λειτουργεί εβδοµήντα χρόνια. Είναι δοκιµασµένο, δεν έχει δηµιουργήσει ποτέ κανένα πρόβληµα, αλλά τώρα
απλώς κάποιοι µπορεί να εκφράζουν την ανησυχία τους.
Υπάρχουν οι τροπολογίες τις οποίες θα αναλύσω σε δεύτερο
χρόνο. Θα ήθελα, όµως, να πω το εξής. Επειδή ο κ. Χήτας βρέθηκε εδώ και απηύθυνε, ουσιαστικά, µια φράση σε µένα, θα του
πω ότι εύχοµαι να βρείτε τον δρόµο σας. Δεν γίνεται τη µια µέρα
να µου ζητάτε να αυστηροποιήσω τις ποινές, να το κάνω γρήγορα και την άλλη µέρα να βρίσκετε ως λόγο άρνησης της υπερψήφισης του νοµοσχεδίου το γεγονός ότι δεν κάναµε και µερικά
ακόµα. Αν και εγώ πιστεύω ότι η θέση σας ενισχύει το σωστό της
θέσης της Κυβέρνησης.
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Δεύτερον, θέλω, επίσης, να ευχηθώ και στο ΚΙΝΑΛ -ξέρω ότι
υπάρχουν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Αρχηγού- να βρει
σύντοµα τον δρόµο του. Ακόµη θυµάµαι να ηχούν στα αυτιά µου
οι προτροπές της αειµνήστου Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, της Φώφης
Γεννηµατά, από αυτό εδώ ακριβώς το Βήµα και καθόµουν στα
υπουργικά έδρανα που µου ζητούσε να αυστηροποιήσω τις ποινές και, βεβαίως, να το κάνω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το γεγονός ότι µπορεί να υπάρχουν αλλαγές είναι ένα θέµα που
προφανώς βρίσκεται στην κρίση των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας το εξής. Προφανώς υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία στο πώς βλέπει κανείς
τον Ποινικό Κώδικα. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές προτάσεις
στο τραπέζι. Η µία είναι αυτή που συζητάµε σήµερα, είναι ο Ποινικός Κώδικας που παρουσιάζω εγώ, ο Υφυπουργός κ. Κώτσηρας, οι συνεργάτες µου εδώ στην Ολοµέλεια του ελληνικού
Κοινοβουλίου, είναι ο Ποινικός Κώδικας Τσιάρας, Επιτροπή Λάµπρου Μαργαρίτη και είναι ο προηγούµενος Ποινικός Κώδικας του
ΣΥΡΙΖΑ και του Παρασκευόπουλου. Η κοινωνία κρίνει, βλέπει,
επιλέγει. Μπορεί ο καθένας από εµάς µε τα δικά του επιχειρήµατα να αναδείξει είτε το δίκιο ή το λάθος των θέσεών του. Αυτό
υπαγορεύει η ίδια η δηµοκρατία. Αυτό υπαγορεύει η κοινοβουλευτική πρακτική. Αυτό νοµίζω ότι θέλουν να ακούσουν από εµάς
οι Έλληνες πολίτες.
Το γεγονός ότι πρέπει κανείς σε έναν Ποινικό Κώδικα να ισορροπεί ανάµεσα σε µια γενικότερη τάση -επαναλαµβάνω αυτή την
άποψη- που υπάρχει στην Ευρώπη που µιλάει για αποµείωση ποινών, που µιλάει για επανακοινωνικοποίηση, για επανένταξη στην
κοινωνία όλων αυτών των ανθρώπων που είχαν µια παραβατική
συµπεριφορά και της ικανοποίησης του περί κοινού δικαίου συστήµατος της ασφάλειας των πολιτών, είναι µια πολύ δύσκολη
άσκηση ισορροπίας. Αυτή τη δύσκολη άσκηση ισορροπίας καλούµαστε όλοι να εκτελέσουµε και προφανώς σε αυτή την
άσκηση κάποιοι πετυχαίνουν και κάποιοι όχι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
κατάλογο των οµιλητών. Καλώ στον Βήµα τον κ. Δηµήτρη Βαρτζόπουλο από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο, σας παρακαλώ, για µια διευκρίνιση στα λεγόµενα του
Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Ξανθόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, για να αντιληφθώ και να αντιπαρατεθούµε επί της ουσίας.
Διαβάζω το σχέδιο που έχει διανεµηθεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία, το άρθρο 47 παράγραφος 2: «Εάν έχει υποβληθεί έγκληση ή µήνυση για τα εγκλήµατα της ψευδούς καταµήνυσης,
της συκοφαντικής δυσφήµισης ή της παραβίασης υπηρεσιακού
απορρήτου του Ποινικού Κώδικα για τις πράξεις…» κ.λπ., κ.λπ..
Τι έχετε αλλάξει εδώ; Δεν έχω καταλάβει. Ποια είναι η «εκ παραδροµής»;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα το
δείτε στις νοµοτεχνικές.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Α, «θα το δω»!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα
έρθει!
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, µε βάση αυτό, ορθώς σας
εγκάλεσα. Αυτό αντιλαµβάνοµαι. Εντάξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είπαµε, είναι τυπογραφικό.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Βρε παιδιά, είπε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλά, καλά, µη γίνεται διάλογος.
Άρα διευκρινίστηκαν οι απορίες σας, κύριε Ξανθόπουλε.
Καλώς.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: «Συνελήφθητε κλέπτοντες οπώρας», έτσι µου φαίνεται!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα επανέλθει ο
Υπουργός µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Χήτα, τι ακριβώς θέλετε; Διευκρίνιση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Διευκρίνιση, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα σας δώσω τον
λόγο...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): …αλλά θα προτιµούσα -σας το λέω ευθέως- για να τηρείται και η τάξη στη διαδικασία, να είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Επειδή απευθύνθηκε λόγω του ότι
ήµουν εισηγητής, γι’ αυτό, όχι τίποτα άλλο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ε, καλά, εντάξει,
ωραία. Είστε και εισηγητής. Δεν το αναιρεί κανένας αυτό.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, θέλουµε απλά να σας πούµε ότι µάλλον δεν
καταλάβατε γιατί καταψηφίσαµε. Καταψηφίσαµε γιατί δεν αυστηροποιείται τόσο όσο θα θέλαµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Το κατάλαβα, µην ανησυχείτε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Το καταλάβατε, αλλά άλλα είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία, διευκρινίστηκε η πρόθεση ψήφου σας, εντάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Επίσης, για το 191, ξέρετε, η πανδηµία κάποια στιγµή θα φύγει. Όµως, αυτό το έκτρωµα του 191
θα µείνει και ανοίγετε κερκόπορτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Χήτα.
Κύριε Βαρτζόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, τι θα µπορούσε να πει κανείς επιπλέον σε
αυτή την τόσο ολοκληρωµένη τοποθέτηση του εν Βουλή και Ιατρική συναδέλφου κυρίου Υπουργού;
Θα προσπαθήσω, εν πάση περιπτώσει, να θέσω ορισµένα ζητήµατα. Είναι ένα νοµοσχέδιο, ένα νοµοθέτηµα από καιρού αναµενόµενο και εξαιρετικό, διότι κυρίως αφουγκράζεται το κοινό
περί δικαίου αίσθηµα που ζητά περισσότερη, άρα αυστηρότερη
δικαιοσύνη, άρα και πιο αποτελεσµατική προστασία του πολίτη.
Έτσι, λοιπόν, οι δράστες σοβαρών αδικηµάτων θα µένουν περισσότερο καιρό στις φυλακές. Οι ιταµές ειδικής απαξίας εγκληµατικές πράξεις θα τιµωρούνται πλέον µε ανώτατη ποινή µόνον
τα ισόβια, τα ισόβια τα οποία σηµαίνουν πλέον εγκλεισµό δεκαοκτώ και όχι µόνον δεκαέξι ετών. Οι όροι ευνοϊκής µεταχείρισης,
όπως, παραδείγµατος χάριν, η κατ’ οίκον έκτιση ποινής, θα γίνονται πλέον ύστερα από αυστηρές προϋποθέσεις. Όλα τα αδικήµατα κατά ανηλίκων θα αρχίσουν να παραγράφονται µετά την
ενηλικίωσή τους. Όλες οι πράξεις κατά της γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων εγκαλούνται πλέον αυτεπαγγέλτως.
Δίδεται ειδική σηµασία στα εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος και µάλιστα οι εµπρησµοί ακόµη και εξ αµελείας, όταν έχουν
σοβαρές συνέπειες, διώκονται πλέον ως κακουργήµατα.
Όµως και αυτή ακόµη η τροποποίηση του 191 για τη διασπορά
ψευδών ειδήσεων είναι στην απολύτως σωστή οδό, διότι, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, φυσικά και υπάρχει ελευθερία του λόγου,
αλλά η ελευθερία του λόγου και κάθε ελευθερία σταµατά εκεί
που αρχίζει αυτονοήτως η υποχρέωση επέµβασης του «Parens
patriae».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα εξαιρετικό νοµοσχέδιο
και ως προς το εξής: Ο νοµοθέτης άκουσε κι εµάς τους Βουλευτές, µεταξύ άλλων και προλαλησάντων συναδέλφων, αλλά κι εγώ
είχα απευθύνει προ ολίγων εβδοµάδων ερώτηση για το πρόβληµα ότι η κατάργηση του αδίκου της αλιείας εντός των δικών
µας χωρικών υδάτων, που οδήγησε ως µόνη δυνατότητα αντιµετώπισης του προβλήµατος από το Λιµενικό στην αποστολή εγγράφων διαµαρτυρίας µέσω του ελληνικού Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε αυτή να επιβάλει κάποια στιγµή κυρώσεις, είναι µια διαδικασία απολύτως γραφειοκρατική,
απολύτως µακροσκελής και ως εκ τούτου και απολύτως αναποτελεσµατική.
Η απάντηση που δόθηκε µε το άρθρο 94 είναι στην απολύτως
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σωστή κατεύθυνση και µάλιστα δίνει τη δυνατότητα στο Λιµενικό
να ακολουθήσει πλέον τις ευρωπαϊκές προς τούτο οδηγίες και
να επιβάλει και κατασταλτικά µέτρα επί του πεδίου όπως, παραδείγµατος χάριν, αναγκαστικούς ελλιµενισµούς, κατασχέσεις
αλιευµάτων και αλιευτικών εργαλείων και ούτω καθεξής. Είναι,
λοιπόν, µία διάταξη η οποία και προστατεύει τα εθνικά µας συµφέροντα αλλά και προστατεύει και το θαλάσσιο περιβάλλον.
Ο νοµοθέτης άκουσε, επίσης, και τις εκκλήσεις πολλών µας
για την αντιµετώπιση του φαινοµένου των κατ’ επάγγελµα µικροεγκληµατιών, οι οποίοι λυµαίνονται τα κέντρα των πόλεων και την
ελληνική επαρχία όπως και των κατ’ έθος ή, αν θέλετε, και εκ πεποιθήσεως ταραχοποιών και καταστροφέων ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας, οι οποίοι συλλαµβάνονται από τους ίδιους
αστυνοµικούς στους ίδιους τόπους σε τακτά χρονικά διαστήµατα
και οι οποίοι αφήνονται ελεύθεροι ύστερα από µερικές ώρες και
ουδέποτε φυλακίζονται.
Είχα ζητήσει προ καιρού την τροποποίηση του άρθρου 99 και
νοµίζω ότι το άρθρο 9 είναι σε απολύτως σωστή κατεύθυνση.
Επειδή όµως, κύριε Υπουργέ, εχθρός του καλού είναι πάντοτε
το καλύτερο, παράκληση θα ήταν -σε µεταγενέστερο, ενδεχοµένως, χρόνο- να τροποποιηθεί και το 497 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, έτσι ώστε το δικαστήριο το οποίο
επιβάλλει µια ποινή έως τριών ετών και κρίνει ότι λόγω του βεβαρηµένου ιστορικού θα πρέπει ποινή αυτή να εκτελεστεί άµεσα,
να έχει επίσης τη δυνατότητα -εφόσον γίνει εγκαίρως και εννόµως έφεση- η έφεση αυτή εδώ να µην έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα, έτσι ώστε να µπορεί να αποσύρει από την κυκλοφορία,
κατά τη δική του βεβαίως κρίση, αυτούς που πραγµατικά είναι
επικίνδυνοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν και ορισµένα άλλα
ζητήµατα που θα έπρεπε να δούµε. Είναι γνωστό ότι υπάρχει µια
υπερπληθώρα αλλοδαπών στα σωφρονιστικά καταστήµατα της
χώρας που υπερβαίνει κατά πολύ το 50%.
Και επί υπουργίας Αθανασίου και υφυπουργίας του εισηγητού
είχαν γίνει σύντονες προσπάθειες στο πλαίσιο διµερών συµβάσεων µε κράτη προελεύσεως πολλών αλλοδαπών εγκληµατιών
να εκτίεται εκεί η ποινή τους έναντι αδρών ανταλλαγµάτων, οι
οποίες όµως δυστυχέστατα δεν απέδωσαν.
Ούτε και τώρα είµαι αισιόδοξος, καθόλου αισιόδοξος. Πιστεύω
όµως, Υπουργέ, ότι εάν επαναφέρουµε τη δικαστική απέλαση ως
παρεποµένη ποινή, ίσως έχουµε κάποιο αποτέλεσµα.
Επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούµε σε έναν µελλοντικό χρόνο είναι και η επιβολή ειδικών ποινών σε ειδικές κατηγορίες εγκληµατιών όπως, παραδείγµατος χάριν, τους κατά
συρροή εγκληµατίες κατά της γενετησίου ελευθερίας. Η επιβολή, βεβαίως, τέτοιων ειδικών ποινών συνεπάγεται και τη δηµιουργία µιας ειδικής ψυχιατρο-ιατροδικαστικής υπηρεσίας και
φυσικά µιας ψυχιατρικής φυλακής.
Επιτρέψτε µου τώρα να αναφερθώ και σε κάτι πρόσφατο και
πολύ συγκεκριµένο και κατά την άποψή µου σηµαντικό. Κοιτάξτε,
οι εικόνες σιδηροδεσµίων αστυνοµικών, οι οποίοι προσάγονται
προς ανάκριση ύστερα από τη χρήση υπηρεσιακού όπλου εν
υπηρεσία µε ανθρώπινα θύµατα, δείχνουν ότι υπάρχουν τυπικές
διαδικασίες, οι οποίες όµως θέτουν εν κινδύνω και το κύρος και
το ηθικό του αστυνοµικού σώµατος.
Επειδή, λοιπόν, ο αστυνοµικός εν υπηρεσία θα πρέπει να γνωρίζει ότι µπορεί να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τηρώντας βεβαίως τους οικείους κανόνες εµπλοκής, χωρίς να
φοβάται ότι αυτό αναπόδραστα θα οδηγήσει σε βαριά ταλαιπωρία του ή και ευτελισµό του και επειδή, βεβαίως, από την άλλη
πλευρά, κάθε αστυνοµική επιχείρηση η οποία έχει ανθρώπινα θύµατα θα πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται ενδελεχώς, θα
ήθελα να παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, να εξετάσουµε τη δυνατότητα ρυθµίσεως, έτσι ώστε, πρώτον, να εξαιρούνται της σύλληψης κατά το 275 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας οι ενέργειες
εκείνες αστυνοµικών υπαλλήλων, οι οποίοι κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας τους θα προβαίνουν σε πράξεις που µπορούν να
εµπίπτουν στην κατηγορία των αυτοφώρων κακουργηµάτων και,
δεύτερον, η άσκηση ποινικής διώξεως σε αυτές τις περιπτώσεις
κατά αστυνοµικών υπαλλήλων, κατά το 43 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, να γίνεται µόνον εφόσον ολοκληρωθεί η ένορκος δι-
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οικητική εξέτασις, η οποία και θα δώσει αποχρώσες ενδείξεις,
και όχι κατόπιν απλής προκαταρκτικής εξέτασης ή αστυνοµικής
προανάκρισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας ότι πρόκειται
περί ενός σηµαντικού νοµοθετήµατος, το οποίο για µία ακόµη
φορά αποδεικνύει ότι η συντηρητική παράταξη είναι η µόνη
εκείνη που µπορεί να προσφέρει στον λαό τον συνδυασµό της
ελευθερίας και της εννόµου τάξεως.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο τώρα στην κ. Παναγιώτα (Νόνη) Δούνια από τη Νέα Δηµοκρατία. Μετά θα ακολουθήσουν ο κ. Κόκκαλης, η κ. Ευθυµίου και
ο κ. Τσιγκρής.
Κυρία Δούνια, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε αυτές τις µέρες το περιµέναµε όλοι µας, αλλά κυρίως το ζητούσαν οι πολίτες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παρακολουθήσαµε όλοι σοκαρισµένοι ειδεχθή εγκλήµατα να γίνονται το
ένα µετά το άλλο µε τροµακτική ταχύτητα και ευκολία, χωρίς ουσιαστικό λόγο, µε θύµατα κυρίως γυναίκες, παιδιά ή ευάλωτα
µέλη της κοινωνίας.
Μόνο µέσα στο 2021, για την ακρίβεια στους δέκα πρώτους
µήνες του, µετρήσαµε δεκατρείς γυναικοκτονίες. Η Ελλάδα συγκλονίστηκε βλέποντας όλες αυτές τις γυναίκες που βρήκαν φρικτό θάνατο από το χέρι του συζύγου ή του συντρόφου τους, από
τη Γαρυφαλλιά στη Φολέγανδρο, την Καρολάιν στα Γλυκά Νερά,
τη Μόνικα Γκιους, η οποία βρέθηκε τσιµεντωµένη στην Κυπαρισσία, την τριανταενάχρονη Ντόρα, που σκότωσε ο πρώην της στη
Ρόδο, µέχρι τη Νεκταρία στην Ιεράπετρα και πολλές άλλες γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους απλά και µόνο επειδή αποφάσισαν να φύγουν από µια κακοποιητική ή ανεπαρκή για εκείνες
σχέση.
Όπως µείναµε όλοι µας άναυδοι µε την αναίτια και εντελώς
απαράδεκτη επίθεση µε βιτριόλι στην Ιωάννα για λόγους νοσηρής ζηλοτυπίας της δράστιδας και φυσικά µε όλες τις περιπτώσεις βιασµών ή κακοποιήσεων παιδιών, που δεν τις χωρά
βεβαίως ανθρώπινος νους, αλλά και ενηλίκων από ανθρώπους
µε θέσεις εξουσίας.
Όλα τα παραπάνω σίγουρα µας θλίβουν όλους βαθιά και µας
προβληµατίζουν για το τι πάει τόσο στραβά στην ελληνική κοινωνία. Η ανατροφή και η παιδεία µε την οποία µεγαλώνουν πολλές οικογένειες τα παιδιά τους, ιδίως τα αγόρια, η πεποίθηση
που τους καλλιεργούν ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους
πως προορίζονται να είναι αρχηγοί και να έχουν το πάνω χέρι
στη σχέση τους, όπως και ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζουν
τους άνδρες τα κοινωνικά στερεότυπα και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι αδιαµφισβήτητα η πηγή του κακού. Ο µιµιτισµός
των social media, επίσης, παίζει τον ρόλο του.
Πέρα, όµως, από τις σεξιστικές πατριαρχικές αντιλήψεις και
τα λαθεµένα πρότυπα των µέσων, το χέρι όλων των παραπάνω
δολοφόνων, αλλά και πολλών άλλων δραστών εγκληµάτων, το
όπλισαν οι χαλαρές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Η αίσθηση, δηλαδή, των δολοφόνων,
των βιαστών ή των παιδεραστών ότι θα πέσουν στα µαλακά και
η σιγουριά πως µε τις µέχρι τώρα ευνοϊκές ρυθµίσεις του νοµικού µας πλαισίου ό,τι και να κάνουν πολύ σύντοµα θα βγουν από
τη φυλακή.
Αυτό ήρθε η ώρα να αλλάξει. Πρέπει επιτέλους να αρθούν οι
αστοχίες του νέου Ποινικού Κώδικα που ψήφισε η προηγούµενη
κυβέρνηση και να αποκατασταθεί το κατά κοινή οµολογία λαβωµένο αίσθηµα δικαίου στη χώρα µας.
Ακριβώς αυτό έρχεται να κάνει το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε. Πώς; Αναβαθµίζοντας σε κακουργήµατα µείζονος ποινικής
απαξίας παραδοσιακά αδικήµατα που είχαν υποβαθµιστεί από
την προηγούµενη κυβέρνηση. Αναπροσαρµόζοντας το πλαίσιο
των ποινών. Εκσυγχρονίζοντας τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αλλά και εναρµονίζοντας µε
τις ευρωπαϊκές συµβάσεις που ρυθµίζουν τα δικαιώµατα προ-
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στασίας των ανήλικων και ενήλικων θυµάτων εγκληµατικής δραστηριότητας. Επέρχεται, δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µία αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών για συγκεκριµένα
εγκλήµατα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας, όπως και της απόλυσης
υπό όρων των καταδίκων.
Δεν θα µπω σε αναλυτική αναφορά των αλλαγών, µια και
υπάρχουν ειδικότεροι από εµένα συνάδελφοι που είναι νοµικοί.
Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε κάποιες πολύ σηµαντικές για εµένα
διατάξεις, όπως αυτές για τα εγκλήµατα σε βάρος ανηλίκων.
Εφεξής θα θεωρούνται κακούργηµα όλες οι γενετήσιες πράξεις
µε ανήλικους, δηλαδή η αποπλάνηση των ανηλίκων οποιασδήποτε ηλικίας. Αλλάζει επίσης η έναρξη του χρόνου παραγραφής
για όλα τα αδικήµατα σε βάρος ανηλίκων. Η παραγραφή θα ξεκινά πλέον από την ενηλικίωση του ανήλικου, µε παρέκταση ενός
επιπλέον έτους, εφόσον η πράξη είναι πληµµέληµα ή τριών επιπλέον ετών, εφόσον η πράξη είναι κακούργηµα. Με τον τρόπο
αυτό θα δίνεται επαρκής χρόνος κατά τον οποίο ο ανήλικος θα
µπορεί να τα καταγγείλει και η πολιτεία θα µπορεί να τα διώξει,
ώστε να µη µένουν ατιµώρητες αυτές οι αξιόποινες συµπεριφορές. Ταυτόχρονα προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη των αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας όταν στρέφονται σε
βάρος ανηλίκων.
Σηµαντικές είναι και οι διατάξεις, βέβαια, για την εν γένει αυτεπάγγελτη δίωξη και την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο κάθε εργαζοµένου. Όλοι
γνωρίζουµε ότι ελάχιστοι κατήγγειλαν τέτοιες περιπτώσεις, διότι
πολύ απλά φοβόντουσαν ότι θα έχαναν την εργασία τους.
Μεγάλη βαρύτητα έχει και η τυποποίηση ως κακουργήµατος
της αιµοµειξίας, η αποκλειστική πρόβλεψη της ποινής της ισόβιας κάθειρξης για τον οµαδικό βιασµό, η αυστηροποίηση των
ποινών στο αδίκηµα της εµπορίας ανθρώπων, καθώς και η επαναφορά του αδικήµατος της µαστροπείας σε βάρος ενηλίκων,
καθότι η κατάργηση του εν λόγω εγκλήµατος από τον νέο Ποινικό Κώδικα δηµιούργησε ένα σηµαντικό κενό στο πεδίο της ποινικής αντιµετώπισης της σχετικής εγκληµατικότητας.
Απαραίτητη θεωρώ ότι ήταν και η διάταξη για εξέταση των ενήλικων θυµάτων αδικηµάτων σεξουαλικής κακοποίησης παρουσία
ψυχολόγου, όπως και η δυνατότητα κατά προτεραιότητα εξέτασης και εκδίκασης αυτής της φύσεως αδικηµάτων.
Παράλληλα, δεν υπάρχει αµφιβολία για την αξία που έχει η αύξηση της ποινής της σκοπούµενης βαριάς σωµατικής βλάβης
από πέντε έως δεκαπέντε έτη και η συµπερίληψη στην έννοια της
βαριάς σωµατικής βλάβης, της αναπηρίας και της µόνιµης παραµόρφωσης, όπως άλλωστε και η διεύρυνση του αξιόποινου
στα κοινώς επικίνδυνα αδικήµατα, όπως οι εµπρησµοί και οι
πληµµύρες. Το αδίκηµα του εµπρησµού δασών, µάλιστα, που δυστυχώς συµβαίνει πολύ συχνά στη χώρα µας µε ανυπολόγιστες
συνέπειες στο περιβάλλον, θα θεωρείται πλέον κακούργηµα.
Επιπλέον, τα αδικήµατα της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, στο οποίο εντάσσονται οι δεκατρείς γυναικοκτονίες
που ανέφερα προηγουµένως, του θανατηφόρου βιασµού και της
θανατηφόρας ληστείας θα τιµωρούνται από εδώ και στο εξής
µόνο µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
Τέλος, αυστηροποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση δυνατότητας απόλυσης υπό όρο και αυξάνεται ο χρόνος
που θα παραµείνει ο κρατούµενος στο σωφρονιστικό κατάστηµα.
Έτσι, σε περιπτώσεις όπως της αναίτιας επίθεσης µε βιτριόλι
στην Ιωάννα δεν θα αντιµετωπίσουµε ξανά το οξύµωρο και εξοργιστικό φαινόµενο το θύµα να βασανίζεται περισσότερα χρόνια
απ’ όσα τιµωρείται ο θύτης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βία -ενδοικογενειακή και µηδεν γίνεται αποδεκτή κατά κανέναν τρόπο. Θα ήθελα να συγχαρώ, µάλιστα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την πρόθεσή του,
όπως µας ανέφερε στην πρώτη συνεδρίαση των επιτροπών, να
συστήσει άµεσα νοµοπαρασκευαστική επιτροπή προκειµένου να
αναθεωρηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά στην ενδοοικογενειακή βία. Είµαι σίγουρη πως αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει σηµαντικά στη µείωση σχετικών αδικηµάτων.
Επίσης, ο εκσυγχρονισµός των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και η εναρµόνισή τους
µε τις ευρωπαϊκές συµβάσεις θα κάνει τους πολίτες να νιώθουν
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αλλά και να είναι πιο ασφαλείς. Κι αυτό επειδή οι νέες ρυθµίσεις
θα τους προστατεύουν µε την απειλή αποτρεπτικών κυρώσεων
από το να γίνονται θύµατα πράξεων όπως αυτών στις οποίες γίναµε πρόσφατα όλοι µάρτυρες.
Ελπίδα όλων µας είναι να µην ξανακούσουµε για εγκλήµατα
µε αθώα θύµατα. Επειδή, όµως, τα ευχολόγια δεν αρκούν, η πολιτεία αφουγκραζόµενη τις ανάγκες της εποχής βάζει τέλος στη
χαλαρότητα των ποινών και δίνει σε όλους τους επίδοξους δράστες το µήνυµα ότι θα µας βρουν όλους απέναντί τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο τώρα στον κ. Βασίλειο Κόκκαλη. Μετά τον κ. Κόκκαλη θα
πάρουν τον λόγο η κ. Ευθυµίου από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ.
Τσιγκρής, ο κ. Μπουρνούς και µετά τον κ. Μπουρνού, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να απευθυνθώ όχι στους κυβερνητικούς Βουλευτές αλλά
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Πρέπει να το παραδεχτούµε. Είναι πραγµατικά δύσκολο για
τους πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν νοµικές γνώσεις, για τους πολίτες σήµερα που είναι σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, να µην
παρασυρθούν από τις κυβερνητικές επικοινωνιακές σειρήνες
περί ασφάλειας και από το γεγονός ότι κάθε έγκληµα θα τιµωρείται. Είναι πραγµατικά δύσκολο, κύριε Λάππα. Όσο γλαφυρά
και ωραία να υποστηρίζουµε την αρχή της αναλογικότητας είναι
δύσκολο να καταλάβει σήµερα ο πολίτης ότι αυτό που φέρνει η
Κυβέρνηση είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό σόου και µόνο.
Πραγµατικά είναι δύσκολος ο ρόλος του οµιλητή. Να µιλήσει
καθαρά τεχνικά ως δικηγόρος και ως Βουλευτής; Το είπε ο κύριος Υπουργός και από εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η στόχευση της
Κυβέρνησης.
Είπατε, κύριε Υπουργέ: «Χαίροµαι πολύ που ο κ. Λάππας, ναι,
το παραδέχθηκε, ότι δεν θέλουµε µόνο ισόβια». Αύριο το µήνυµα
το δικό σας θα είναι ισόβια παντού, ενώ η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θέλει και πρόσκαιρη κάθειρξη για να το εκµεταλλευτείτε
επικοινωνιακά. Και, πράγµατι, επαναλαµβάνω, είναι δύσκολο για
τον πολίτη. Γιατί όποιος το ακούει θα πει ότι η Κυβέρνηση θέλει
ισόβια, θέλει αυστηρότητα.
Καλούµαστε να ψηφίσουµε, όµως, ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αναµετρώνται δύο φιλοσοφίες, κύριε
Υπουργέ. Η πρώτη είναι αυτή την οποία εκφράζετε εσείς, που
διογκώνετε τον φόβο και θέλετε να τον εκµεταλλευτείτε πολιτικά.
Η δεύτερη δεν είναι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Η δεύτερη
είναι της επιστηµονικής κοινότητας, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της Ένωσης Ελλήνων Δικαστών, που ταυτίζεται,
όµως, και µε τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Είπατε πριν για τον κ. Μαργαρίτη. Συγγνώµη, ο κ. Λάππας δεν
προσκόµισε για τα Πρακτικά την άποψη του κ. Μαργαρίτη για
την απρόσφορη απόπειρα για το άρθρο 42;
Κύριε Υπουργέ, κάνετε το πιο εύκολο, το πιο επικίνδυνο και το
πιο αντιθεσµικό. Επαναλαµβάνω: ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη;
Θα επιµείνω γιατί σε αυτό θα επιµείνετε και εσείς για να γοητεύσετε το ακροατήριο, αλλά θα χρησιµοποιήσω το ίδιο επιχείρηµα
µε εσάς που είπατε µε τα ελαφρυντικά. Εάν αναγνωριστεί ελαφρυντικό, τα ισόβια θα είναι ισόβια; Όχι. Και δεν απαντήσατε σε
αυτό που σας είπε ο κ. Λάππας και ανέφερε και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, όταν ο θύτης είναι και θύµα, περίπτωση
κακοποίησης τέκνου και αναγκάζεται το παιδί µετά από τη χρόνια
κακοποίηση να σκοτώσει τον πατέρα του. Για πείτε µου. Επειδή
γίναµε όλοι δικαστές σήµερα εδώ και αυτό είναι το λάθος αυτού
του νοµοθετήµατος ότι προσπαθούµε να κάνουµε το έργο των
δικαστών. Δεν τους έχετε εµπιστοσύνη. Επαναλαµβάνω. Αυτή η
περίπτωση, η οποία απασχόλησε τα δικαστηριακά χρονικά, είναι
δίκαιο να αντιµετωπίζει ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη όταν ο
θύτης είναι και θύµα;
Εν πάση περιπτώσει, όµως, να δούµε στην Ευρώπη τι ισχύει,
κύριε Υπουργέ. Στην Αυστρία ισόβια για την ανθρωποκτονία από
πρόθεση ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. Στη Γερµανία ισόβια ή πρόσκαιρη πέντε ετών. Στη Δανία ισόβια ή πρόσκαιρη πέντε
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ετών. Στην Ισπανία πρόσκαιρη κάθειρξη δέκα έως δεκαπέντε
ετών και είκοσι πέντε στις επιβαρυντικές περιστάσεις. Στη Νορβηγία πρόσκαιρη οκτώ ως είκοσι ενός ετών. Εκεί οι κυβερνήσεις
τι είδους κυβερνήσεις είναι; Και κατηγορείτε επικοινωνιακά την
Αντιπολίτευση ότι δεν θέλουµε µόνο τα ισόβια; Θέλουµε την
εφαρµογή του νόµου και του νοµικού µας πολιτισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά τα
επτά λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα για να αναπτυχθούν όλες αυτές
οι ατέλειες και οι στρεβλώσεις αυτού του νοµοσχεδίου. Εµένα,
πραγµατικά, µου κάνει εντύπωση, ως απλός πολίτης, που βλέπω
τα θεσµικά όργανα της δικαιοσύνης όπως είναι η Ένωση Ελλήνων Δικαστών, η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, οι άνθρωποι
που διακονούν την ποινική δικαιοσύνη, οι δικηγορικοί σύλλογοι,
να είναι σφόδρα αντίθετοι µε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν είπατε,
όµως, κάτι.
Δύο είναι οι αρχές γι’ αυτό το νοµοσχέδιο: Πρώτον, της αυστηροποίησης. Έχει την έµπνευσή του Ιαβέρη. Θυµάστε τον
Γιάννη Αγιάννη για µια µικροκλοπή πώς και πόσο τιµωρήθηκε;
Δεύτερον, βασικός κανόνας του Ποινικού Δικαίου, κύριε
Υπουργέ, είναι ότι πρέπει να ορίζεται µε απόλυτη σαφήνεια ο
απαγορευτικός κανόνας του Ποινικού Δικαίου. Αυτό για ποιον
λόγο; Πρώτον, για να γίνεται αντιληπτό από τους κοινωνούς του
δικαίου και, δεύτερον, για να υπάρχει γενική και ειδική πρόληψη.
Στο παρελθόν υπήρχαν διατάξεις από την Ιερά Εξέταση, στην
ναζιστική Γερµανία, όπου µε αόριστες νοµικές έννοιες καταδικάζονταν άνθρωποι.
Πάω στο 191 του Ποινικού Κώδικα. Έρχοµαι κατευθείαν σε
αυτό γιατί έχει σχέση µε την αοριστία και την επικινδυνότητα της
συγκεκριµένης διάταξης. Η φράση «τα νοσοκοµεία της Θεσσαλίας καταρρέουν», θα είναι ποινικό αδίκηµα ή όχι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ασφαλώς! Είναι βέβαιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Για πείτε µου κάποιος νοµικός. Θα
είναι ποινικό αδίκηµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Όσο
ήταν και πριν το 2019. Τι λέτε τώρα; Είναι δυνατόν;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Προκαλεί, αν όχι φόβο, τουλάχιστον
ανησυχία.
Είναι ή όχι ποινικό αδίκηµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κόκκαλη,
ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Πολύ
περισσότερα είχα να πω, αλλά αποδεικνύεται ότι η διόγκωση και
η καλλιέργεια του φόβου είναι ένα βασικό πολιτικό εργαλείο της
Κυβέρνησης και ειδικά τώρα στην πανδηµία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλούµε στο Βήµα
την κ. Άννα Ευθυµίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Κόκκαλη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, δεν
καταγράφεται τίποτα. Εάν θέλετε να πάρετε τον λόγο για κάποια
διευκρίνιση, ευχαρίστως.
Κυρία Ευθυµίου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό είναι µία πολύ σηµαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υφυπουργού Δικαιοσύνης.
Παράλληλα, να πούµε και να τονίσουµε ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο και στην κατάρτισή του ήταν πολύ σηµαντική και καθοριστική η συµβολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ποινικού
Κώδικα, που αποτελείται από επιστήµονες εγνωσµένης αξίας, καταρτισµένους και έγκριτους.
Τώρα για ποιον λόγο είναι σηµαντική η πρωτοβουλία αυτή;
Διότι αντιµετωπίζει παραβατικές συµπεριφορές µε βαθύ κοινωνικό αποτύπωµα. Εύλογα, λοιπόν, θα ανέµενε κανείς συναίνεση
από την Αντιπολίτευση. Τουναντίον, ακούω από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι
µας µέµφεται ότι καταρτίζουµε τις ποινικές διατάξεις µε βάση
την επικαιρότητα και τα πρωτοσέλιδα.
Κι όµως, το 2021 έγιναν δεκατρείς δολοφονίες γυναικών, απο-
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καλούµενες ως «γυναικοκτονίες» ακριβώς για να δοθεί έµφαση
στην έµφυλη διάσταση που έχει το έγκληµα αυτό. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία της Γραµµατείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Δύο Φύλων παρατηρείται µια πολύ µεγάλη αύξηση στις
καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Στην περιφέρειά µου πρόσφατα έγιναν δύο καταγγελίες από ανήλικες µαθήτριες για βιασµό από ανήλικο µαθητή. Μόλις χθες είδαµε τα σοκαριστικά
βίντεο από τη συµµορία ανηλίκων που έσπερνε τον τρόµο σε
βάρος άλλων ανηλίκων. Πραγµατικά σοκαριστικές εικόνες.
Όλα αυτά τι δείχνουν; Δείχνουν ότι τα δεδοµένα άλλαξαν και
η πολιτεία οφείλει να προσαρµοστεί. Κι αυτό κάνει το νοµοσχέδιο
αυτό. Η τοποθέτησή µου σήµερα θα επικεντρωθεί κυρίως στα
αδικήµατα έµφυλης βίας και τα αδικήµατα κατά των ανηλίκων.
Εκτός από την πολιτική µου ιδιότητα, θα τοποθετηθώ και ως γυναίκα και ως µητέρα δύο παιδιών, ως ένας άνθρωπος που έχω
ασχοληθεί και ασχολούµαι πολλά χρόνια και συστηµατικά µε τα
θέµατα της ισότητας των δύο φύλων και της έµφυλης βίας.
Η δική µου βιωµατική εµπειρία είναι ότι η κοινωνία ζητάει δύο
πράγµατα: να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθηµα και, φυσικά,
να υπάρχει συναίνεση, γιατί αυτό το εµπεριέχει η πρώτη επιταγή
της κοινωνίας µας. Και, πραγµατικά, απορώ γιατί να µην υπάρχει
συναίνεση για όταν επιβάλλεται και όταν επιλέγουµε εµείς τη µοναδική ποινή της ισόβιας κάθειρξης για ειδεχθή εγκλήµατα.
Εµείς ως Κυβέρνηση και ως παράταξη έχουµε κάνει την επιλογή µας και έχουµε στείλει το µήνυµα στην κοινωνία σήµερα µε
την αυστηροποίηση των ποινών. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει
για τον βιασµό ανηλίκων και για τον οµαδικό βιασµό να µην επιβάλλεται µόνο η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
Πέρα από αυτό, όµως, είναι πολύ σωστό πλέον που ως προς
τον εργασιακό εκφοβισµό πλέον το αδίκηµα διώκεται αυτεπαγγέλτως. Πόσες γυναίκες, πραγµατικά, δεν άνοιξαν το στόµα τους
γιατί φοβήθηκαν, ακριβώς, αυτή τη σχέση εξάρτησης από τον
εργοδότη τους;
Θα καταθέσω εδώ τα στοιχεία από τη µεγαλύτερη δηµοσκοπική έρευνα που έχει διεξαχθεί παγκοσµίως από τον Οργανισµό
Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία στις είκοσι γυναίκες έχει πέσει θύµα βιασµού, µία στις τρεις γυναίκες
έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στον χώρο εργασίας, πενήντα γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδοµάδα εξαιτίας της ενδοοικογενειακής βίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Ευθυµίου καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, είναι επιβεβληµένο η αιµοµειξία να γίνει κακούργηµα.
Είδαµε πόσο ανήλικα παιδιά, δυστυχώς, πέφτουν θύµατα κακοποίησης ακόµα και από τους ίδιους τους γονείς τους, από τους
παππούδες τους. Και, φυσικά, είναι επιβεβληµένη η αλλαγή του
χρόνου παραγραφής για τα αδικήµατα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας των ανηλίκων. Πόσοι ανήλικοι -πλέον ενήλικες- δεν
µπόρεσαν να οδηγήσουν στην τιµωρία τον θύτη τους, τον δράστη, γιατί απλά έπεσαν στο αδιέξοδο της παραγραφής;
Τώρα ερχόµαστε και το θεραπεύουµε αυτό. Και είναι πολύ σηµαντικό, γιατί, ξέρετε, όλες αυτές οι πράξεις κατά των ανηλίκων
καταστρέφουν και τον ψυχισµό τους, τον ψυχικό τους κόσµο και,
µάλιστα, σύµφωνα µε επιστηµονικές έρευνες, τα ίδια τα θύµατα
γίνονται οι αυριανοί θύτες.
Εδώ, φυσικά, θα ήθελα να προτείνω, κύριε Υπουργέ, εκτός
από την ποινική µεταχείριση των πράξεων αυτών, να γίνει µία
πρόβλεψη δηµιουργίας ειδικών µονάδων υποστήριξης των θυµάτων αυτών στην έδρα κάθε πρωτοδικείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είδαµε ότι και στη χώρα µας
άνοιξαν τα στόµατα για τα εγκλήµατα σεξουαλικής κακοποίησης,
εργασιακού εκφοβισµού και κακοποίησης ανηλίκων. Δεν είναι
κάτι περιστασιακό, δεν είναι µια τάση που έρχεται και φεύγει.
Ακόµα και όταν τα στόµατα µένουν κλειστά, δεν σηµαίνει ότι
αυτά τα εγκλήµατα σταµατούν να γίνονται. Χρειάζεται, πραγµατικά, µια ολιστική αντιµετώπιση του θέµατος αυτού, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο καταστολής.
Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, ένιωσα µεγάλη ικανοποίηση όταν
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άκουσα στην επιτροπή ότι θα συγκροτήσετε επιστηµονική επιτροπή για αναµόρφωση του νοµικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία. Έχω καταθέσει και σχετική ερώτηση για την
αύξηση των γυναικοκτονιών µε προτάσεις µου ιδίως σε προληπτικό επίπεδο, όπως την τροποποίηση των σχολικών συγγραµµάτων στοχευµένα ώστε να προαγάγουµε πρότυπα που θα
σέβονται τη διαφορετικότητα, την ισότητα των δύο φύλων, που
θα σέβονται τη συναίνεση, µε προτάσεις που αφορούν στην οικονοµική ενίσχυση των κακοποιηµένων γυναικών, τη µεταχείριση
αυτών των πράξεων από την Αστυνοµία από εξειδικευµένο προσωπικό, που έχει συγκεκριµένη κατάρτιση και εκπαίδευση, την
ανάδειξη των γυναικείων οργανώσεων που ασχολούνται µε αυτά
τα θέµατα για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την ενθάρρυνση των καταγγελιών -ακόµα και των ανώνυµων- την αύξηση
των δοµών. Ακόµα, όµως, κι αν δεν υπάρξει αύξηση των δοµών,
θα πρέπει να ενθαρρύνουµε τις γυναίκες να έρχονται και να καταλαµβάνουν τις κενές θέσεις στις δοµές και στους ξενώνες φιλοξενίας.
Καταλήγοντας, λοιπόν, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ,
θα ήθελα να σας θέσω κάτι σηµαντικό. Υπάρχουν εγκλήµατα που
έχουν έµφυλη διάσταση, που δεν καταλαµβάνονται από τον Ποινικό Κώδικα µε αυτή τους τη διάσταση, όπως η εκδικητική πορνογραφία. Αυτά τιµωρούνται µόνο ως παραβίαση προσωπικών
δεδοµένων. Όµως, οι διαστάσεις που έχουν πάρει, είναι πραγµατικά τροµακτικές και θεωρώ ότι σε έναν επόµενο χρόνο -άµεσο
όµως- θα πρέπει να το δούµε αυτό, για να µπορέσουµε, πραγµατικά, να τα βάλουµε στη σωστή τους διάσταση και ποινικά.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο,
που, πραγµατικά, φέρνει µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση
κοινωνικών προβληµάτων πολύ έντονων και πολύ βαθιών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο τώρα έχει
ο κ. Άγγελος Τσιγκρής από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2000 ολοκλήρωσα µία έρευνα, που µου ανετέθη από το Ίδρυµα για το
Παιδί και την Οικογένεια, η οποία αφορούσε τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Η έρευνα αυτή παρουσιάστηκε και έγινε
εξ αφορµής του παγκόσµιου συνεδρίου της UNESCO, που έλαβε
χώρα στην Αθήνα και συγκεκριµένα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2000.
Κατόπιν µελέτης όλων των κακουργηµατικής φύσεως ποινικών
δικογραφιών, οι οποίες αφορούν στο έγκληµα του βιασµού παιδιών όλου του 20ου αιώνα στη χώρα µας και δικάστηκαν στα µεικτά ορκωτά δικαστήρια των δεκατριών εφετειακών περιφερειών,
κόβεται το αίµα, σταµατά η ανάσα. Ακόµα και ο πιο ειδικός µένει
εµβρόντητος απέναντι στο πλέον ακραίο έγκληµα ανθρώπινης
θηριωδίας. Θα γίνω πολύ σαφής παρακάτω.
Στις 6-11-2019, στην πρώτη αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα
που επιχείρησε η παρούσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έθεσα
το αίτηµα στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής για επιβολή ποινής
ισόβιας κάθειρξης στους βιαστές παιδιών. Στην πρώτη αναθεώρηση δεν τα καταφέραµε να οµοφωνήσουµε ούτε να συµφωνήσουµε. Στη δεύτερη, όµως, η κυβερνητική πλειοψηφία σύσσωµη
έχει κατανοήσει τη σοβαρότητα του συγκεκριµένου εγκλήµατος.
Από αυτή την Αίθουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όλων των
παρατάξεων του ελληνικού Κοινοβουλίου, σήµερα πρέπει να φύγουµε ούτε µε µία ψήφο χαµένη. Είναι χρέος µας απέναντι στις
χιλιάδες παιδιά που σήµερα µεγάλωσαν και είναι αµφίβολο αν
µεγάλωσαν όλα, απέναντι στις κατεστραµµένες ζωές ανθρώπων
οι οποίοι ταλαιπωρούνται ακόµα. Η πολιτεία πρέπει να αρθρώσει
ξεκάθαρο λόγο και να υψώσει τείχος προστασίας.
Για να είµαι συγκεκριµένος, λοιπόν, τι λέει η έρευνα όταν ένα
αγόρι πέσει θύµα βιασµού; Και θα αναρωτηθεί κάποιος, πέφτουν
και τα αγόρια θύµατα βιασµού; Η συγκεκριµένη έρευνα στην Ελλάδα του 2000, που περιλαµβάνει όλες τις δικογραφίες του 20ου
αιώνα που δικάστηκαν στη χώρα µας, απέδειξε ότι το 15% των
παιδιών θυµάτων σεξουαλικής κακοποίησης είναι αγόρια. Εδώ
το έγκληµα τελείται παρά φύση και η πρώτη βασικότερη -αλλά
όχι η σηµαντικότερη- συνέπεια είναι η ρήξη σφιγκτήρα. Και η
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ρήξη σφιγκτήρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -οι γιατροί γνωρίζουν καλύτερα από µένα- σε καταδικάζει εφ’ όρου ζωής να
φοράς πάνες. Αυτή είναι η πλέον ανώδυνη, θα έλεγα, συνέπεια
αυτής της θηριωδίας.
Και τα αγόρια βιάζονται από πολύ µικρή ηλικία. Το µικρότερο
θύµα που έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα είναι τριών ετών. Τριών
ετών!
Εδώ, λοιπόν, αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
απευθύνεται στον µέσο Έλληνα πολίτη που έχει παιδιά. Πώς θα
αντιµετωπίσουµε µια τέτοια τραγική κατάσταση στο δικό µας
σπίτι; Είναι αδύνατον να αντιµετωπιστεί.
Οι συνέπειες στα κορίτσια -που και τα κορίτσια βιάζονται από
πολύ µικρή ηλικία, το µικρότερο κορίτσι που έχει παρατηρηθεί
ως θύµα βιασµού ήταν δύο ετών, αλλά µπορεί να µην είναι δύο,
να είναι τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα- η
συνέπεια σε όλα αυτά τα παιδάκια είναι καταστροφή των γενετικών τους οργάνων και η συνέπεια στην υπόλοιπη ζωή τους να
µην έχουν τη χαρά να τεκνοποιήσουν ποτέ. Αυτές είναι οι δύο
βασικότατες και οφθαλµοφανείς συνέπειες, οι οποίες δεν είναι
οι µόνες και δεν είναι οι σηµαντικότερες. Τι λέει η σύγχρονη
έρευνα της ψυχολογίας; Σχολική αδυναµία, έλλειψη παρακολούθησης, εχθρότητα προς την κοινωνία, εχθρότητα προς το αντίθετο φύλο, ροπή προς την εγκληµατικότητα, ροπή προς την
πορνεία, άνθρωποι που έχει, ουσιαστικά, τελειώσει η ζωή κατά
την ώρα της τέλεσης του εγκλήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα πει το 2000 σε αυτό το
Παγκόσµιο Συνέδριο της UNESCO -και είναι αµαρτία σε όσους
πιστεύουν στον θεό, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι µια απόλυτη αλήθεια- ένα παιδί είναι προτιµότερο να το σκοτώσεις, γιατί
αν το σκοτώσεις πεθαίνει άπαξ, παρά να το βιάσεις. Αν το βιάσεις, πεθαίνει κάθε µέρα και κάθε νύχτα.
Σήµερα, λοιπόν, πρέπει να µη χαθεί ούτε µία ψήφος. Μπορεί
για τα υπόλοιπα να µη συµφωνήσουµε, αλλά τουλάχιστον θα
πρέπει να συµφωνήσουµε στο αυτονόητο. Σας το λέω µετά
λόγου γνώσεως ότι σήµερα µε την ψήφο µας θα κάνουµε το ανθρωπιστικό µας χρέος προς χιλιάδες συνανθρώπους µας που
παρακολουθούν τα χείλη µας και ζητούν την ψήφο µας.
Και επειδή, κύριε Υπουργέ -και το γνωρίζετε πολύ καλά- προτιµώ να είµαι χρήσιµος, θέλω να κάνω και µία πρόταση στον ελάχιστο χρόνο που µου αποµένει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
Η αλλαγή βασικών διατάξεων µπορεί να είναι απαραίτητη στην
παρούσα συγκυρία λόγω του ότι το έγκληµα αλλάζει γιατί ήδη
άλλαξε η κοινωνία. Η κοινωνία µας έχει αλλάξει λόγω της πανδηµίας, άρα έχει αλλάξει και το έγκληµα, ενώ καθώς το έγκληµα
είναι παρακολούθηµα της κοινωνίας, πρέπει να ανταποκριθούµε
στο αίτηµα όχι της κοινωνίας αλλά των δεικτών της εγκληµατικότητας.
Στην επόµενη, λοιπόν, αναθεώρηση των ποινικών µας κωδίκων
καλώ την ελληνική πολιτεία, το ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά
πρώτα και κύρια την Κυβέρνηση να γίνουµε πρωτοπόροι για τη
θεσµοθέτηση στην Ελλάδα αυτού που σήµερα κερδίζει έδαφος
στην παγκόσµια ποινική επιστήµη. Να περάσουµε από τη δικαιοσύνη της ανταπόδοσης στη δικαιοσύνη της αποκατάστασης, από
τη δικαιοσύνη της τιµωρίας στη δικαιοσύνη της επανόρθωσης.
Πρέπει να βγάλουµε από το κάδρο τον κατηγορούµενο και να
φέρουµε σε πρώτο πλάνο και στο προσκήνιο τα δικαιώµατα των
θυµάτων, των χιλιάδων θυµάτων τα οποία παραµένουν ο αγνοηµένος παράγοντας της ποινικής διαδικασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τσιγκρή.
Πριν συνεχίσουµε τον κατάλογο οµιλητών, θα δώσουµε τον
λόγο στον Υπουργό, τον κ. Οικονόµου, για να αναπτύξει µια τροπολογία και θα συνεχίσουµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για την τροπολογία
1131/96, συγκεκριµένα για το άρθρο 7. Η τροπολογία αφορά
στην αλλαγή της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.4339/2015.
Επί της ουσίας αφορά τη δυνατότητα των κωφών και βαρήκοων
συµπολιτών µας να παρακολουθούν προγράµµατα τηλεοπτικών
σταθµών και κυρίως ενηµερωτικά προγράµµατα. Βελτιώνουµε το
πλαίσιο µε µία σηµειακή και µε µία ουσιαστική βελτίωση.
Η ουσιαστική βελτίωση προβλέπει ότι οι πάροχοι του ενηµερωτικού περιεχοµένου οφείλουν να διαθέτουν ως κατ’ αίτηση περιεχόµενο -όπως είναι γνωστό video on demand- για χρονικό
διάστηµα µιας εβδοµάδας το συγκεκριµένο δελτίο που είναι για
αυτή την ειδική κατηγορία συµπολιτών µας, έτσι ώστε να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε περίπτωση που χάσουν τη ζωντανή
του µετάδοση και για εκείνη την ηµέρα, αλλά και για επτά µέρες.
Επίσης, η σηµειακή βελτίωση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι
υποχρεούνται οι τηλεοπτικοί σταθµοί να παρέχουν επτά λεπτά
τέτοιας ενηµέρωσης στη νοηµατική, δηλαδή µε υπότιτλους από
κάτω, από τη µία το µεσηµέρι µέχρι τις έντεκα το βράδυ, αντί
από τις τρεις το µεσηµέρι µέχρι τις έντεκα το βράδυ που ήταν
µέχρι σήµερα.
Οι άνθρωποι οι οποίοι θα υποστηρίζουν τα δελτία αυτά στη
νοηµατική θα υποδεικνύονται από την Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος και προφανώς, αυτή η τροπολογία σε τίποτα δεν εµποδίζει, η θέσπιση δηλαδή αυτών των ελαχίστων απαιτήσεων, από
τους ραδιοτηλεοπτικούς, από τους ενηµερωτικούς σταθµούς να
κάνουν και άλλα πράγµατα για αυτές τις ειδικές κατηγορίες συµπολιτών µας, έτσι ώστε να ενισχύουν την προσβασιµότητά τους
στο πρόγραµµα που εκπέµπουν, σύµφωνα και µε την ευρωπαϊκή
οδηγία που βρίσκεται σε ισχύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τώρα θα δώσουµε τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Βιλιάρδο.
Γνωρίζετε ότι έχετε το µισό του χρόνου λόγω του Προέδρου
σας που έχει µιλήσει.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όσον αφορά στο σχέδιο νόµου, θα αναφερθούµε
µόνο στο άρθρο 36, που αντικαθιστά το 191 του Ποινικού Κώδικα, µόνο σε αυτό, στη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Κατά την
άποψή µας είναι ολοκληρωτικής έµπνευσης και οφείλει να αποσυρθεί αφού δεν απαιτεί πλέον, να γίνουν πράξεις ή να υπάρξουν
παραλείψεις εκ µέρους των πολιτών εξαιτίας κάποιας δήθεν ψευδούς είδησης. Αρκείται µόνο στη διαπίστωση ότι είναι ικανή αυτή
η δήθεν ψευδής είδηση να προκαλέσει ανησυχίες ή φόβο στους
πολίτες, να κλονίσει την εµπιστοσύνη τους στην εθνική οικονοµία, στην αµυντική ικανότητα της χώρας ή στη δηµόσια υγεία.
Όσον αφορά στο τελευταίο, τη δηµόσια υγεία, πρόκειται για
µία νέα προσθήκη, η οποία, πηγάζει, προφανώς από την κυβερνητική πολιτική στο θέµα της πανδηµίας.
Γενικότερα, τώρα, θα τιµωρείται κάποιος απλά και µόνο επειδή
εκφράστηκε ακόµη και στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτείται να
υπάρχει αποτέλεσµα. Ποιος, όµως, θα το κρίνει; Ποιος θα αποφασίσει εάν η έκφραση ενός ανθρώπου είναι είδηση ή απλή
σκέψη; Ποιος θα κρίνει ότι αυτή η έκφραση ήταν απλά ικανή να
προκαλέσει όλα τα ανωτέρω;
Εν προκειµένω, φαίνεται καθαρά πως τα κίνητρα της συγκεκριµένης τροποποίησης είναι πολιτικά, µε την έννοια πως η Κυβέρνηση δεν θέλει να αντιδράει κανένας στις επιλογές της.
Ειδικότερα, φαίνεται, δυστυχώς, στην πράξη πως όσες απόψεις
δεν συµφωνούν µε τις πολιτικές της Κυβέρνησης θα παρουσιάζονται ως ψευδείς και επικίνδυνες, παρά το ότι τουλάχιστον στον
επιστηµονικό τοµέα που εξελίσσεται µε την αµφισβήτηση σπάνια
συµφωνούν όλοι.
Από την άλλη πλευρά, ακόµη και αν δεχτεί κανείς πως είναι
ψευδής µια είδηση που εκφράζει κάποιος στην τηλεόραση ή στο
ραδιόφωνο, γιατί τιµωρείται ο ιδιοκτήτης τους; Γιατί να ευθύνεται
για τις απόψεις ενός τρίτου, ακόµα και κάποιου που µπορεί να
εµφανίστηκε για µία µόνο φορά στο µέσο του; Είναι λογική η
θέση πως αυτός ο νόµος υπάρχει, όπως υπήρχε, βέβαια, πολλά
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χρόνια; Το λάθος δεν πρέπει να διορθώνεται;
Σωστά, λοιπόν, η εκπρόσωπος των Δικηγορικών Συλλόγων της
Ελλάδος επεσήµανε πως η διάταξη προσβάλλει τη δηµοκρατία
και τις συνταγµατικές έννοιες περί ελευθερίας του Τύπου, καθώς
επίσης της έκφρασης γνώµης, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά αργότερα. Θα τα καταθέσουµε όλα µαζί.
Επίσης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όπως σχεδόν όλοι οι φορείς, ανέφερε πως οι όποιες
εκσυγχρονιστικές ρυθµίσεις χάνονται στην πληθώρα διατάξεων
που προκαλούν αντιδράσεις, χαρακτηρίζοντας ο ίδιος το άρθρο
191 ως οπισθοδροµικό, ενώ τόνισε πως πρέπει να αποφευχθεί ο
περιορισµός του δικαιώµατος έκφρασης γνώµης και η θέσπιση
µιας κρατικής µόνο αλήθειας. Επαναλαµβάνω, τόνισε, πως πρέπει να αποφευχθεί ο περιορισµός του δικαιώµατος έκφρασηςγνώµης και η θέσπιση µιας κρατικής µόνο αλήθειας. Εάν
αδιαφορείτε, κύριοι Υπουργοί, για τις δικές µας απόψεις, δεν ενδιαφέρεστε, τουλάχιστον, για αυτές τις απόψεις των δικαστών,
των δικηγόρων και των εισαγγελέων; Δεν θα έπρεπε;
Αυτό που µας έκανε, πάντως, µεγάλη εντύπωση είναι το ότι
δεν παρέχεται κόστος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Οικονοµολόγος είµαι, δεν είµαι δικηγόρος. Γιατί, αλήθεια, δεν
παρέχεται κόστος; Η µείωση της εγκληµατικότητας, η αυστηροποίηση των ποινών, η µη ελαστικότητα στις άδειες και στις αποφυλακίσεις, δεν είναι θέµα κόστους; Η µεγαλύτερη αστυνόµευση
δεν αυξάνει το κόστος του προσωπικού και των περιπολιών; Η
αυστηροποίηση των ποινών δεν αυξάνει το κόστος των φυλακών
και του προσωπικού τους; Πόσω µάλλον, όταν οι φυλακές είναι
ήδη κορεσµένες και πρέπει να κατασκευαστούν καινούργιες! Δεν
είναι λογικό να αναφερόµαστε σε προχειρότητα, όταν διαπιστώνουµε τέτοιες κραυγαλέες -κατά την έκφραση του Υπουργούπαραλείψεις;
Στην επικαιρότητα, τώρα, θεωρούµε σωστό να αναφερθούµε
στην τραγική κατάσταση της αγοράς εργασίας της χώρας µας,
επειδή ακούγεται πως µία από τις δήθεν επιτυχίες της κυβέρνησης χθες από τον Πρωθυπουργό στην οµιλία στο κόµµα του,
είναι η µείωση της ανεργίας στο 13,9% πρόσφατα. Εν προκειµένω, θα ξεκινήσουµε από το ότι ο συγκεκριµένος δείκτης θα
πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασµό µε το ποσοστό συµµετοχής
του εργατικού δυναµικού στην απασχόληση όχι µόνος του. Με
έναν δείκτη, δηλαδή, που µετράει τον αριθµό των ατόµων που
αναζητούν ενεργά εργασία, καθώς επίσης αυτών που απασχολούνται τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ο δείκτης αυτός συµπεριλαµβάνει όλα τα άτοµα σε ηλικία εργασίας, ενώ συγκρίνει
το ποσοστό αυτών που εργάζονται ή αναζητούν εργασία εκτός
σπιτιού, µε εκείνα που ούτε εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία.
Επειδή δε, αφορά στα άτοµα που βρίσκονται µεν σε ηλικία εργασίας, αλλά έχουν εγκαταλείψει την αναζήτηση δουλειάς, ο παραπάνω δείκτης είναι αρκετά πιο αξιόπιστος από το ποσοστό
ανεργίας που στην ουσία υποτιµά την πραγµατική ανεργία, αφού
δεν λαµβάνει υπ’ όψιν όλους αυτούς που έχουν παραιτηθεί ακούσια, χωρίς τη θέλησή τους, από την αναζήτηση θέσεων εργασίας.
Συνεχίζοντας το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό
µπορεί να επηρεαστεί, τόσο από τις βραχυπρόθεσµες όσο και
από τις µακροπρόθεσµες οικονοµικές τάσεις, µε σηµαντικότερο,
όσον αφορά στην τελευταία, ότι η εκβιοµηχάνιση µιας χώρας τείνει να αυξήσει τη συµµετοχή των εργαζοµένων, ενώ η αποβιοµηχάνιση, όπως διαπιστώνεται στην Ελλάδα, προκαλεί το ακριβώς
αντίθετο. Η αιτία είναι πως η εκβιοµηχάνιση δηµιουργεί ευκαιρίες
απασχόλησης και µάλιστα ποιοτικής που προσελκύουν τους ανθρώπους να εργαστούν, οπότε αυξάνεται ο δείκτης.
Βραχυπρόθεσµα, τώρα, οι οικονοµικοί κύκλοι και τα ποσοστά
ανεργίας επηρεάζουν συνήθως τα ποσοστά συµµετοχής των εργαζοµένων, όπου κατά τη διάρκεια µιας οικονοµικής ύφεσης όπως αυτή που βιώνουµε στην Ελλάδα από το 2010, µε
ελάχιστες αναλαµπές- το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό µας µειώνεται συνεχώς. Εύλογα, βέβαια, αφού πολλοί εργαζόµενοι που χάνουν τις δουλειές τους αποθαρρύνονται, µε
αποτέλεσµα να εγκαταλείπουν την αναζήτηση εργασίας.
Στην Ελλάδα τώρα, τον Αύγουστο του 2021, η συµµετοχή στο
εργατικό δυναµικό ήταν µόλις 51,3 % έναντι 78,4% της Γερµανίας για παράδειγµα -όταν στη Γερµανία, βέβαια, η ανεργία είναι
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µόλις 5,5%- χωρίς να ξεχνάµε πως τουλάχιστον εξακόσιες πενήντα χιλιάδες Έλληνες, κυρίως νέοι και υψηλού µορφωτικού
επιπέδου, έχουν µεταναστεύσει στο εξωτερικό την εποχή της
κρίσης, παίρνοντας µαζί τους κόστος εκπαίδευσης άνω των 100
δισεκατοµµυρίων, καθώς επίσης ένα ΑΕΠ της τάξεως των 36 δισεκατοµµυρίων ετησίως. Με αυτά προίκισαν τις χώρες, στις
οποίες πήγαν. Ακόµη χειρότερα, όσον αφορά στο µερίδιο των
ατόµων σε ηλικία πρώτης εργασίας, από είκοσι πέντε έως πενήντα τεσσάρων ετών, στην Ελλάδα την περίοδο 2007 έως 2020,
υποχώρησε περισσότερο από δέκα ποσοστιαίες µονάδες, σύµφωνα µε την IIF, µε αποτέλεσµα να είναι ξανά η Ελλάδα η θλιβερή πρωταθλήτρια στον ευρωπαϊκό νότο και γενικότερα,
βέβαια, στην Ευρώπη.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την αύξηση του ποσοστού
συµµετοχής των γυναικών στην ίδια ηλικία που στην ουσία στηρίζει τον δείκτη, χωρίς όµως, να αντισταθµίσει τελικά τη µείωση
του, τεκµηριώνει την πλήρη κατάρρευση του. Ένα τεράστιο πρόβληµα που αντί να το αντιµετωπίσει η Κυβέρνησή µας, το κρύβει
κάτω από το χαλί, όπως τόσα πολλά άλλα.
Κλείνοντας, είναι ειλικρινά τραγικό να αναφέρεται ο Πρωθυπουργός σε αντιστροφή του brain drain, µε κριτήριο το ότι επέστρεψαν στη χώρα χίλιοι Έλληνες από τους εξακόσιους πενήντα
χιλιάδες που έφυγαν. Επέστρεψαν χίλιοι από τους εξακόσιους
πενήντα χιλιάδες.
Είναι, επίσης, τραγικό να ισχυρίζεται πως η ελληνική οικονοµία
ανακάµπτει, όταν η Ελλάδα είχε τη δεύτερη µεγαλύτερη ύφεση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Θα καταθέσουµε για όλα πίνακες στα Πρακτικά.
Ήταν πρώτη στην αύξηση του χρέους και δαπάνησε τα περισσότερα χρήµατα σε σχέση µε το ΑΕΠ της, 17,5% κατά το ΔΝΤ,
ακόµη περισσότερα και από τη Γερµανία. Δόθηκαν 42,7 δισεκατοµµύρια µε δανεικά –τονίζουµε, µε δανεικά- για να επιτευχθεί
µια ανάκαµψη το 2021 της τάξεως των 12 δισεκατοµµυρίων. Γεγονός που θυµίζει µία επιχείρηση, η οποία δωρίζει στους πελάτες
της 42,7 δισεκατοµµύρια δανειζόµενη, για να αγοράσουν τα προϊόντα της, επιτυγχάνοντας τζίρο 12 δισεκατοµµύρια. Δεν είναι
παράλογο; Να δίνεις, δηλαδή, 40 ευρώ µε δανεικά για να τζίρο
10 ευρώ; Πώς είναι ικανοποιηµένη η Κυβέρνηση µε το έργο της,
σε µία χώρα µε δίδυµα ελλείµµατα, µε υπέρογκα δίδυµα χρέη,
387 δισεκατοµµύρια το δηµόσιο στα τέλη Ιουνίου και 244 δισεκατοµµύρια το κόκκινο ιδιωτικό, µε το ΑΕΠ της στα 164 δισεκατοµµύρια από 240 δισεκατοµµύρια στο παρελθόν, καθώς επίσης,
µε εξωτερικό χρέος 525 δισεκατοµµύρια δολάρια, αυξηµένο
κατά 125 δισεκατοµµύρια δολάρια µέσα σε τρία µόλις χρόνια.
Δεν σηµαίνει πως έχει χαθεί εντελώς η ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας της χώρας µας, παρά την εσωτερική υποτίµηση; Δεν
θα έπρεπε να ντρέπεται µία Κυβέρνηση που δανείστηκε 41 δισεκατοµµύρια, µέσα σε δύο µόλις χρόνια, χρεώνοντας στη δική µας
και τις επόµενες γενιές; Είναι πρωτοφανές! Είναι η πρώτη Κυβέρνηση που έχει δανειστεί αυτό το τεράστιο πραγµατικά ποσόν.
Δεν προβληµατίζεται η Κυβέρνηση από την ενεργειακή εξάρτηση
της χώρας µας µετά την απαξίωση των λιγνιτικών µας αποθεµάτων, όπου πέταξε στον αέρα 300 δισεκατοµµύρια ευρώ; Ούτε
από την άνοδο των τιµών χονδρικής του ρεύµατος σε σχεδόν τριπλάσια από αυτή της Πολωνίας; Ούτε από την ακρίβεια; Δεν καταλαβαίνει η Κυβέρνηση πως επαναλαµβάνοντας το ίδιο
πείραµα, όπως το 2004 - 2009 που υπερχρέωσε ξανά -αυτή η κυβέρνηση- την Ελλάδα, το αποτέλεσµα θα είναι το ίδιο; Θεωρεί
πως ο λαϊκισµός, η δηµαγωγία, τα ψέµατα, και η ωραιοποίηση
της θλιβερής οικονοµικής κατάστασης της χώρας µας είναι η
σωστή πολιτική; Τα ίδια δεν έκανε µε τη διαχείριση της πανδηµίας µε αποτέλεσµα το σηµερινό χάος; Θλιβερό. Πραγµατικά,
θλιβερό!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
κ. Καββαδά Αθανάσιο από τη Νέα Δηµοκρατία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μισό λεπτό να ετοιµαστεί το Βήµα, κύριε Καββαδά, και µετά
να ετοιµάζεται η κ. Κεφάλα Μαρία, επίσης, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα συνέβησαν την τετραετία 2015 - 2019 επέβαλαν την αναθεώρηση του
πλαισίου της ποινικής δικονοµίας αλλά και του ποινικού κώδικα.
Η Κυβέρνηση συνεπής στις προεκλογικές της δεσµεύσεις φέρνει
σήµερα προς ψήφιση ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο µε στόχο τον
εκσυγχρονισµό της ποινικής δικονοµίας, την επιβολή κανόνων,
την επικαιροποίηση του ποινικού κώδικα και την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών.
Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούµενης κυβέρνησης
στο συγκεκριµένο πεδίο απέτυχαν. Ο περίφηµος νόµος Παρασκευόπουλου, αλλά και ο προηγούµενος Ποινικός Κώδικας που
ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2019 µια µέρα πριν κλείσει η Βουλή µε
την παρουσία ελάχιστων Βουλευτών είχαν πλήξει το αίσθηµα
ασφάλειας των πολιτών και ήταν σε δυσαρµονία µε την ίδια τη
λογική. Γιατί δεν υπάρχει λογική αποσυµφόρησης των φυλακών
η οποία να περιλαµβάνει την αποφυλάκιση επικίνδυνων κρατουµένων για ειδεχθή εγκλήµατα.
Να υπενθυµίσω ότι αφέθηκαν ελεύθεροι µε βάση τον συγκεκριµένο νόµο κρατούµενοι, όπως ο δολοφόνος του δικηγόρου
Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις κρατουµένων που αποφυλακίστηκαν και συνελήφθησαν αµέσως µετά
έχοντας διαπράξει άλλα αδικήµατα. Αποφυλακίστηκε άτοµο που
είχε βιάσει τρεις γυναίκες. Καταδικάστηκε σε πενήντα τρία χρόνια φυλακή και βγήκε στα δέκα χρόνια. Από τον Απρίλιο του 2015
έως τον Αύγουστο του 2019 αποφυλακίστηκαν δέκα επτά χιλιάδες κρατούµενοι αδιακρίτως µεταξύ αυτών ιδιαίτερα επικίνδυνοι
κακοποιοί καταδικασµένοι για κακουργήµατα και καταθέτω σχετικό δηµοσίευµα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Καββαδάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακόµα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ο κ. Κοντονής επιχείρησε να βάλει φρένο στις διατάξεις
του νόµου Παρασκευόπουλου αντιλαµβανόµενος προφανώς τον
βαθµό επικινδυνότητας.
Γι’ αυτό έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και εκσυγχρονίζει το πλαίσιο µε αλλαγές, που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα εξής: Πρώτον η ισόβια κάθειρξη θα αποτελεί τη
µοναδική ποινή που θα επιβάλλεται, δεν θα υπάρχει δηλαδή η
δυνατότητα επιβολής χαµηλότερης ποινής για τα αδικήµατα της
εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, της θανατηφόρας ληστείας και του οµαδικού βιασµού. Και ισόβια σηµαίνει παραµονή
τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών στη φυλακή.
Το τελευταίο διάστηµα είδαµε µια δραµατική αύξηση ιδιαίτερα
σε δολοφονίες γυναικών και παρ’ όλο που το συγκεκριµένο φαινόµενο χρειάζεται µια συνολική προσέγγιση, ελπίζω και εύχοµαι
ότι τουλάχιστον η θέσπιση της ανώτατης ποινής των ισοβίων ως
µοναδικής ποινής θα ενεργήσει αποτρεπτικά στο µέλλον.
Δεύτερον αυστηροποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για τη
χορήγηση της δυνατότητας απόλυσης υπό όρο και επιτρέπεται
µόνο αν ο κρατούµενος έχει εκτίσει τα τέσσερα πέµπτα της ποινής, ενώ καταργείται η απόλυση µε τον όρο της ηλεκτρονικής
επιτήρησης. Μέχρι σήµερα το όριο αυτό ήταν στα τρία πέµπτα
της ποινής. Οι διατάξεις αυτές αφορούν εγκλήµατα του νόµου
περί ναρκωτικών στη διακεκριµένη µορφή, για εγκληµατική οργάνωση, τροµοκρατικές πράξεις, εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία, ληστεία, εµπρησµό, εµπρησµό σε δάση, εκβίαση, βιασµό
ανηλίκου, εµπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκου και όλα τα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας εγκλήµατα.
Τρίτων ο εµπρησµός δάσους θα αποτελεί αδίκηµα σε βαθµό
κακουργήµατος πλέον και ως τέτοιο θα αντιµετωπίζεται σε ό,τι
αφορά τις ποινές αφού προβλέπεται ποινική κάθειρξη έως οκτώ
έτη και χρηµατική ποινή. Νοµίζω αυτή είναι η γενική απαίτηση
της κοινωνίας, διότι δεν µπορεί κάποιος ατιµώρητος να θέτει σε
κίνδυνο ή να καταστρέφει ζωές, περιουσίες και το πολύτιµο φυσικό περιβάλλον χωρίς τιµωρία. Μάλιστα για να τιµωρηθεί η
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πράξη δεν χρειάζεται να επέλθει βλάβη, αλλά αρκεί να υπάρξει
ο κίνδυνος βλάβης. Να υπενθυµίσω ότι η προηγούµενη κυβέρνηση είχε υποβαθµίσει το αδίκηµα του εµπρησµού σε πληµµέληµα στη βασική του µορφή.
Τέταρτον, αυστηροποιούνται οι ποινές για το αδίκηµα της πρόκλησης βαριάς σωµατικής βλάβης από πρόθεση και προστίθενται στην έννοια της βαριάς σωµατικής βλάβης η αναπηρία και η
µόνιµη παραµόρφωση. Όλοι γνωρίζουµε την τραγική υπόθεση
µε το βιτριόλι όπου η ζωή µιας νέας γυναίκας άλλαξε µέσα σε
δευτερόλεπτα. Η γενναιότητα µε την οποία η ίδια αντιµετωπίζει
τα τραύµατά της είναι αξιοθαύµαστη, όµως χρειάζεται να αισθανθεί και µια δικαίωση και µια ασφάλεια ότι στο µέλλον οι ποινές
θα είναι τέτοιες που θα αποτρέπουν επίδοξους θύτες.
Πέµπτον, καθιερώνεται η αυτεπάγγελτη δίωξη για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο και ο
χρόνος καταγγελίας του αδικήµατος αυξάνεται σε πέντε χρόνια
αντί για τους τρεις µήνες που ήταν µέχρι σήµερα. Σήµερα απαιτείται έγκληση, δηλαδή καταγγελία της πράξης και µάλιστα
εντός προθεσµίας τριών µηνών. Στόχος του νοµοθέτη είναι να
δοθεί χρόνος στα θύµατα να αναφέρουν τα περιστατικά, αλλά
και να διευκολύνει τις διαδικασίες δίωξης.
Έκτον, αυστηροποιούνται οι ποινές για το αδίκηµα της εµπορίας ανθρώπων. Τέλος θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική την αυστηροποίηση του πλαισίου για τα εγκλήµατα που έχουν ως θύµατα
ανηλίκους. Καθιερώνεται αυτεπάγγελτη δίωξη των αδικηµάτων
κατά της γενετήσιας ελευθερίας όταν στρέφονται σε βάρος ανηλίκων, δηλαδή ο εισαγγελέας διώκει ακόµα και µε απλή αναφορά
ή πληροφορία για το αδίκηµα.
Σε ό,τι αφορά την τιµωρία σήµερα το αδίκηµα της αποπλάνησης ανηλίκου τιµωρείται ανάλογα µε την ηλικία του ανηλίκου.
Αυτό σηµαίνει ότι τιµωρείται ως πληµµέληµα αν ο ανήλικος είναι
από δεκατεσσάρων έως δεκαπέντε ετών και η ποινή φυλάκισης
που προβλέπεται είναι από δύο έως πέντε χρόνια. Αν ο ανήλικος
είναι από δώδεκα έως δεκατεσσάρων ετών µε κάθειρξη από
πέντε έως δέκα χρόνια και αν ο ανήλικος είναι έως δώδεκα ετών
µε κάθειρξη από πέντε έως δεκαπέντε έτη.
Με τη ρύθµιση που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο η αποπλάνηση ανηλίκου θα αντιµετωπίζεται και θα τιµωρείται πλέον ως κακούργηµα σε όλες τις µορφές του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον Νοέµβριο του 2019 το
Υπουργείο Δικαιοσύνης δούλεψε εντατικά, αλλά και νηφάλια
επάνω σε αυτές διατάξεις ώστε δύο χρόνια µετά να παρουσιάσει
ένα νοµοσχέδιο που συνδυάζει την επιστηµονική τεκµηρίωση µε
την ικανοποίηση του αιτήµατος της κοινωνίας για περισσότερη
ασφάλεια. Και θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον
κ. Κώστα Τσιάρα αλλά και τον Υφυπουργό τον κ. Κότσιρα και όλη
την ηγεσία του Υπουργείου για το αποτέλεσµα.
Η αυστηροποίηση των ποινών δεν είναι αυτοσκοπός. Σκοπός
είναι οι πολίτες να αισθανθούν ότι υπάρχει δικαιοσύνη, ότι ο
νόµος µπορεί να ενεργήσει αποτρεπτικά, αλλά και ότι θα υπάρχει
αναλογικότητα στις ποινές, ότι δηλαδή αυτός που µε τις πράξεις
του στρέφεται ενάντια στην κοινωνία απειλώντας ζωές και περιουσίες θα το σκεφτεί δύο φορές να παραβεί τον νόµο και αν εν
τέλει τον παραβεί θα τιµωρηθεί όχι εκδικητικά αλλά δίκαια. Γι’
αυτό άλλωστε η Κυβέρνηση προετοιµάζει αλλαγές στον Ποινικό
Κώδικα και θα αναβαθµίζει σε κακουργήµατα κάποια σοβαρά
αδικήµατα που η προηγούµενη κυβέρνηση είχε υποβαθµίσει.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι το νοµοσχέδιο στηρίζεται από ένα διευρυµένο µέτωπο λογικής µέσα στην κοινωνία, γι’ αυτό και επιβάλλεται η στήριξή του και από το Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Μαρία Κεφάλα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι συζητάµε σήµερα ένα ακόµη σηµαντικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την τροποποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα
ποινικής δικονοµίας. Η εναρµόνιση της ποινικής µας νοµοθεσίας
µε την κοινωνική πραγµατικότητα είναι υποχρέωσή µας. Αποτέ-
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λεσε εξάλλου δέσµευση της Κυβέρνησής µας και εφαρµόζεται
σήµερα µέσα σε µια πραγµατικότητα που επιτάσσει να προσαρµόζουµε κατά επαγγελµατικών δράσεων που µαστίζουν. Έτσι αυστηροποιούµε το πλαίσιο των ποινών για συγκεκριµένα
εγκλήµατα ιδιαίτερης ποινικής αξίας. Επαναφέρουµε και διευρύνουµε το αξιόποινο στα κοινώς επικίνδυνα αδικήµατα, αναδιαµορφώνουµε το πλαίσιο των ποινών και εκσυγχρονίζουµε
διατάξεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονοµίας και της εναρµονίζουµε µε τις ευρωπαϊκές συµβάσεις. Μέσα
από αυτό το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζουµε πολύ συγκεκριµένα
κοινωνικά προβλήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεταξύ άλλων επεκτείνουµε το
πεδίο εφαρµογής της βαριάς σωµατικής βλάβης σε πράξεις που
προξενούν στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και µακροχρόνια
αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασµό και αναπηρία ή µόνιµη παραµόρφωση. Όχι µόνο επαναφέρουµε αλλά αυστηροποιούµε τη
διάταξη για την βαριά σωµατική βλάβη και καλύπτουµε όλες τις
µορφές υπαιτιότητας.
Είναι ευθύνη µας ως πολιτεία να διασφαλίσουµε στον µέγιστο
βαθµό την παραδειγµατική τιµωρία εγκληµατικών πράξεων όπως
αυτή που συγκλόνισε το πανελλήνιο πρόσφατα και αναφέροµαι
στο παράδειγµα της Ιωάννας. Πλέον όποιος µε πρόθεση δόλου
και εκ προµελέτης επιδιώκει την πρόκληση της βαριάς σωµατικής βλάβης θα τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον πέντε έως
δέκα έτη. Εξάλλου η νοµοθεσία πρέπει να ακολουθεί να εναρµονίζεται και να υπηρετεί την πραγµατική ζωή.
Επιπλέον, µετατρέπουµε το αδίκηµα του εµπρησµού και όλων
των κοινώς επικίνδυνων εγκληµάτων από εγκλήµατα αποτελέσµατος σε εγκλήµατα αφηρηµένης διακινδύνευσης. Τι σηµαίνει
πρακτικά αυτό; Σηµαίνει ότι για να τιµωρείται η πράξη δεν χρειάζεται να επέλθει η βλάβη αλλά αρκεί να µπορεί να προκύψει κίνδυνος. Και για την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης θεσπίζουµε
ως ελάχιστη προϋπόθεση τον θάνατο ενός ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να απαιτείται µεγάλος αριθµός προσώπων για να δείξουµε
ότι οι εγκληµατικές αυτές ενέργειες είναι ασυγχώρητες τόσο ποινικά όσο και ηθικά.
Το αδίκηµα του εµπρησµού δασών λογίζεται πλέον ως κακούργηµα µε προβλεπόµενη ποινή κάθειρξης έως οκτώ έτη και την
υποχρέωση χρηµατικής ποινής. Να µην ξεχάσουµε ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που τον Ιούλιο του 2019 το υποβάθµισε σε πληµµέληµα.
Στην περίπτωση που η φωτιά στο δάσος είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθµιση ή ευρεία οικολογική και
περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή προβλέπεται πρόσκαιρη κάθειρξη από πέντε έως δεκαπέντε χρόνια. Θέλουµε να
ενισχύσουµε τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της ποινής αλλά και
να προστατέψουµε το περιβάλλον.
Επίσης, αντιµετωπίζουµε µε ιδιαίτερη βαρύτητα την πράξη του
βιασµού. Αναφέρουµε ρητά την περίπτωση που ο παθών είναι
ανήλικος σε σχέση µε τα προβλεπόµενα όρια πλαισίου ποινής.
Στην περίπτωση που το θύµα είναι ανήλικο τότε θα επιβάλλεται
ισόβια κάθειρξη. Τίποτα λιγότερο. Δεν δείχνουµε καµµία ανοχή.
Προστατεύουµε τα παιδιά, προστατεύουµε την αθωότητα.
Αλλάζουµε τον χρόνο έναρξης της παραγραφής των αδικηµάτων της εµπορίας ανθρώπων, της αρπαγής ανηλίκου και των αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Με τη σηµερινή
πρόβλεψη η έναρξη της παραγραφής για αδικήµατα σε βάρος
ανηλίκων αφορά µόνο κακουργήµατα και ξεκινά από την ενηλικίωση. Σήµερα το αδίκηµα της αποπλάνησης ανηλίκων τιµωρείται ανάλογα µε την ηλικία του ανηλίκου. Εµείς το αλλάζουµε
αυτό και το αδίκηµα θα τιµωρείται πλέον µόνο ως κακούργηµα
σε όλες του τις µορφές. Η προθεσµία περί παραγραφής ξεκινά
πλέον από την ενηλικίωση του ανηλίκου µε παράταση ενός επιπλέον έτους, εφόσον η πράξη είναι πληµµέληµα ή τριών επιπλέον ετών εφόσον η πράξη είναι κακούργηµα. Με τον τρόπο
αυτό δίνεται η δυνατότητα ειδικά για τα αδικήµατα αυτά, τα
οποία έχουν µια ιδιάζουσα λόγω της φύσης τους αξία, να υπάρχει επαρκής χρόνος κατά τον οποίο ο ανήλικος θα µπορέσει να
κάνει την καταγγείλει και η πολιτεία θα µπορέσει να προβεί σε
δίωξη, έτσι ώστε να µη µένουν ατιµώρητες τέτοιες αξιόποινες
συµπεριφορές.
Κάνουµε αυτεπάγγελτη την άσκηση της ποινικής δίωξης για
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την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της γενετήσιας
ευπρέπειας στον εργασιακό χώρο και των αδικηµάτων κατά της
γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκων. Σήµερα οι πράξεις
αυτές διώκονται κατόπιν αναφοράς του περιστατικού από τον
ίδιο τον παθόντα και µέσα σε προθεσµία τριών µηνών. Αλλά αυτό
είχε ως αποτέλεσµα η προθεσµία αυτή να κρίνεται ως ασφυκτική
για την καταγγελία των πράξεων αυτών αφού το θύµα δεν έχει
προλάβει ακόµη να συνειδητοποιήσει τι έχει υποστεί και να βρει
το θάρρος να µιλήσει. Καθιστάµε σαφή µε τον πλέον εµφατικό
τρόπο τη βούληση του νοµοθέτη για την απόλυτη προστασία των
εννόµων αγαθών της ζωής και της ανηλικότητας. Επιδεικνύουµε
ιδιαίτερη ευαισθησία στα εγκλήµατα που αφορούν την προσωπική και γενετήσια ελευθερία και την οικονοµική εκµετάλλευση
της γενετήσιας ζωής.
Τροποποιούµε το πλαίσιο ποινής του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα αναφορικά µε την εµπορία ανθρώπων. Επεκτείνουµε
την ποινική δίωξη και στο πρόσωπο αυτού που αποσπά τη συναίνεση άλλων µε τη χρήση απατηλών µέσων ή παρασύροντας τον
εκµεταλλευόµενος την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται αλλά
και αυξάνουµε τα προβλεπόµενα χρόνια κάθειρξης σε τουλάχιστον δέκα όταν η πράξη τελείται κατ’ επάγγελµα, τελείται από
υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την ιδιότητά του διαπράττει ή συµµετέχει στην
πράξη, συνδέεται µε την παράνοµη είσοδο, παραµονή ή έξοδο
του παθόντος από τη χώρα και τέταρτον έχει ως αποτέλεσµα την
βαριά σωµατική βλάβη του θύµατος. Και σε περίπτωση που η
πράξη είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο τότε θα επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.
Είµαστε αµείλικτοι σε όσους εκµεταλλεύονται ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως τους ανήλικους, τους πολίτες τρίτων
χωρών, θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης.
Τα άτοµα αυτά λόγω της θέσης τους και της κακοποίησης που
έχουν υποστεί χρήζουν αυξηµένης προστασίας από το νοµικό
πλαίσιο. Ως µέλος της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου αλλά και των υποεπιτροπών κατά της εκµετάλλευσης ανθρώπων και των ατόµων µε
αναπηρία δεν µπορώ παρά να αποδεχθώ µε ικανοποίηση αλλαγές που φέρνουν στο επίκεντρο της νοµοθεσίας την αξία της ανθρώπινης ζωής και τα δικαιώµατα για ισότητα και δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµαντική αυτή νοµοθετική
πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έρχεται να δώσει λύσεις σε συγκεκριµένα κοινωνικά προβλήµατα µέσω της θέσπισης
ποινών που ανταποκρίνονται στη βαρύτητα των πράξεων. Η προχειρότητα µε την οποία ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
και µάλιστα λίγες µέρες πριν τις εκλογές του 2019, ο προηγούµενος Ποινικός Κώδικας επέφερε σωρεία προβληµάτων. Γι’ αυτό
ερχόµαστε µε διορθωτικές παρεµβάσεις και αποκαθιστούµε τις
αστοχίες του Ποινικού Κώδικα. Είναι χρέος µας οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και να εµπιστεύονται τον θεσµό της δικαιοσύνης. Άλλωστε η δικαιοσύνη τελεί σε άµεση σχέση µε την
κοινωνία και τους πολίτες. Η σκληρή εγκληµατικότητα που πλήττει βάναυσα και ανεπανόρθωτα τους πολίτες και τη ζωή τους επιβάλλει από µέρους της πολιτείας µια καθαρή και ισχυρή
απάντηση µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες όπως η σηµερινή που
αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των δικαστικών λειτουργών. Στη Νέα Δηµοκρατία πιστεύουµε και υπηρετούµε πάντα το
κράτος δικαίου και τις αρχές του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Κεφάλα.
Επόµενος οµιλητής ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε τον λόγο, κύριε Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κατ’ αρχάς απευθύνοµαι στον κύριο Υπουργό ο
οποίος προηγουµένως είπε ότι από πλευράς µας δεν υπάρχει
πρόταση.
Κύριε Υπουργέ, η πρότασή µας είναι σαφής. Αφ’ ενός µεν να
απαλειφθούν όλες εκείνες οι προβλέψεις του νοµοσχεδίου που
ακυρώνουν τις αρχές του Ποινικού Δικαίου και εν προκειµένω τις
αρχές της αναλογικότητας και της επιείκειας. Επιπλέον, το εί-
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παµε σε όλους τους τόνους, ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας
Ποινικής Δικονοµίας πρέπει να παραµείνουν ως έχουν, να περάσει επαρκής χρόνος, ούτως ώστε να κριθούν και στην πράξη. Η
εφαρµογή τους έχει διαρκέσει ελάχιστα, ώστε να κριθούν οι ρυθµίσεις τους. Αυτή είναι η δική µας πρόταση. Η δική µας θέση.
Το νοµοσχέδιό σας διαπνέεται από πνεύµα αυστηρότητας και
τιµώρησης, όπως διαπνέεται από το πνεύµα της «τάξης και
ασφάλειας» όλη η πολιτική σας. Μάλιστα από κάποιο συνάδελφο
της Συµπολίτευσης ζητήθηκε να προβλεφθεί ότι τα αστυνοµικά
όργανα θα εξαιρούνται από διατάξεις που ισχύουν για όλους
τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό θυµίζει το πνεύµα του «το κράτος
είστε εσείς» για τους αστυνοµικούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Τώρα ως προς το υπό κρίση νοµοσχέδιο. Συγκεκριµένα και σε
αυτό αποτυπώνεται ο τρόπος που νοµοθετεί η κυβέρνηση. Χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, έλλειψη συνολικότερου σχεδιασµού εν προκειµένω για την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι
επικοινωνιακού χαρακτήρα η εισαγωγή του και οι επιµέρους διατάξεις ρυθµίσεις του συνδέονται µε τρέχοντα επίκαιρα γεγονότα,
εγκληµατικές πράξεις που τυγχάνουν υπερβολικής και διαρκούς
προβολής από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Συνδέονται, δηλαδή, µε τις εντυπώσεις, τα πρωτοσέλιδα.
Εξάλλου το σύνθηµα, διότι πρόκειται περί συνθήµατος και όχι
θέσης, «κάθε έγκληµα τιµωρείται», αυτό αποδεικνύει.
Οι αποσπασµατικές παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στο
νοµοσχέδιο οδηγούν στη διάσπαση της συνοχής του Ποινικού
Κώδικα αποσυντονίζοντας τις ρυθµίσεις του και υπονοµεύοντας
την προσπάθεια που έχει γίνει για τον εξορθολογισµό του συστήµατος των ποινών. Επιπλέον, ο προ διετίας ψηφισθείς Ποινικός Κώδικας δεν έχει προλάβει να δοκιµαστεί στην πράξη, όπως
ανέφερα προηγουµένως. Έτσι ακυρώνονται η αναγκαία νοµική
σταθερότητα και η ασφάλεια δικαίου.
Η υπέρµετρη αυστηροποίηση των ποινών µεταφράζεται σε περισσότερη «φυλακή» για περισσότερους ανθρώπους, χωρίς βέβαια να επιτυγχάνεται το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα που είναι η
µείωση της εγκληµατικότητας, διότι σε κανένα ποινικό σύστηµα
δεν έχει υπάρξει µείωση της εγκληµατικότητας µε την αύξηση ή
την αυστηροποίηση των ποινών.
Το νοµοσχέδιο, εκτός από το να αυστηροποιεί τις ποινές για
κάποια εγκλήµατα και τις διατάξεις για την υφ’ όρον απόλυση,
αποδυναµώνει τη χρηµατική ποινή, συρρικνώνει τον θεσµό της
κοινωφελούς εργασίας ως κύριας ποινής που έχει ήδη ανασταλεί
από το 2019. Και αυτός όλο «επανέρχεται». Ακόµη, όµως αναµένεται, κύριοι Υπουργοί.
Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί ο αριθµός των κρατουµένων
στις ήδη υπερπλήρεις φυλακές, οδηγώντας τη χώρα µας σε νέες
καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Ενώ ταυτόχρονα εξουδετερώνονται τα εργαλεία πρόληψης και κοινωνικής επανένταξης των καταδικασµένων.
Από όλα τα παραπάνω είναι προφανής ο σκοπός της Κυβέρνησης που δεν είναι άλλος από το να εφαρµόσει µια αυταρχική
και άκρως τιµωρητική πολιτική στο ποινικό σύστηµα εν συνόλω.
Εκτός αυτών, βάσει των προτεινόµενων ρυθµίσεων, περιορίζεται η δυνατότητα των δικαστικών να εξατοµικεύουν την ποινική
µεταχείριση. Καταργούνται η διαζευκτική πρόβλεψη ισόβιας και
πρόσκαιρης κάθειρξης, φυλάκισης ή χρηµατικής ποινής και ο
αποκλεισµός της κατ’ οίκον έκτισης του υπολοίπου της ποινής
για ορισµένες κατηγορίες εγκληµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αντιδράσεις και ο φόβος της
Κυβέρνησης για περαιτέρω αντιδράσεις, εξαιτίας της κακής και
διαρκώς επιδεινούµενης κατάστασης των πραγµάτων σε όλα τα
επίπεδα, ιδίως δε στο υγειονοµικό και το οικονοµικό, αποτελούν
την αιτία για ρυθµίσεις που θεωρεί η Κυβέρνηση ότι προστατεύουν και αυτή και τα συµφέροντα που υπηρετεί.
Λόγω της αποκάλυψης σκανδάλων και υποθέσεων διαφθοράς,
η Κυβέρνηση επιχειρεί να διαµορφώσει το πλαίσιο και τις συνθήκες, ώστε τέτοιου είδους υποθέσεις να µην αποκαλύπτονται, να
αποσιωπώνται, να αποκρύπτονται και οι εµπλεκόµενοι σε αυτές
να µη λογοδοτούν. Είναι πρόσφατη η προσπάθειά της να αποκαλυφθούν τα πρόσωπα και η ταυτότητα των προστατευόµενων
µαρτύρων στο σκάνδαλο της «NOVARTIS». Με συγκεκριµένη
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ρύθµιση του υπό κρίση νοµοσχεδίου η ποινική δίωξη των προστατευόµενων µαρτύρων για το αδίκηµα της ψευδούς κατάθεσης επιτρέπεται, γεγονός που αποτελεί και την αφετηρία να
αρθεί η προστασία τους. Βέβαια ασυλία, κύριοι συνάδελφοι της
Συµπολίτευσης, για διάφορους άλλους, φίλους και πυλώνες του
συστήµατος το οποίο υπηρετείτε, η Κυβέρνηση θεσµοθετεί
«κατά ριπάς».
Όσον αφορά τη ρύθµιση για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Ακόµη και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής αποφαίνεται ότι
γεννάται προβληµατισµός για τη συνταγµατικότητα της ρύθµισης αυτής, για το αν είναι συµβατή µε το Σύνταγµα και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Μετατρέπεται το
αδίκηµα της διασποράς ψευδών ειδήσεων από αδίκηµα βλάβης
σε αδίκηµα αφηρηµένης διακινδύνευσης εποµένως, διευρύνεται
η εφαρµογή του και απειλείται, η συνταγµατικά κατοχυρωµένη
ελευθερία του λόγου και της έκφρασης.
Σύµφωνα µε την «ανάλυση των συνεπειών ρύθµισης» του νοµοσχεδίου στην προτεινόµενη διάταξη συµπεριλαµβάνεται ρητά
και η δηµόσια υγεία. Προσθήκη αναγκαία, όπως λέγεται, διότι
κατά της διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα εκτεταµένης διασποράς ειδήσεων και πρόκλησης ανησυχίας και φόβου στους πολίτες. Διερωτώµαι αν µε
αυτόν τον τρόπο -εγώ θα έλεγα ότι αυτό γίνεται- ποινικοποιούνται ακόµη και επιστηµονικές απόψεις. Πρόκειται για µια αόριστη
ρύθµιση που µπορεί να περιλάβει τα πάντα και οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς, που µπορεί να απειλήσουν να απειλήσουν την
ελευθερία της έκφρασης και του λόγου να επιβάλλουν τη λογική
της µιας αλήθειας και τη φίµωση της άλλης της διαφορετικής
άποψης.
Κατ’ αρχάς πρέπει να γίνει σαφής και απόλυτος ο διαχωρισµός
µεταξύ είδησης και διατύπωσης γνώµης, κρίσης, άποψης. Τα
ψευδή δηµοσιεύµατα δεν µπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία ώστε ο δηµόσιος λόγος, η δηµόσια συζήτηση και η πολιτική
αντιπαράθεση να τεθούν υπό έλεγχο και να υπαχθούν σε περιορισµούς. Η ποινικοποίηση του δηµόσιου λόγου που επιχειρείται
αντίκειται στο Σύνταγµα, οποιεσδήποτε απόψεις και αν περιλαµβάνονται ή διατυπώνονται στον δηµόσιο λόγο. Εξάλλου, η ρύθµιση για την ανησυχία και του φόβου που µπορεί να προκληθεί,
διερωτώµαι ποιο θα είναι το µέτρο αυτής της ανησυχίας και του
φόβου που µπορεί να προκληθεί.
Ο κλονισµός της εµπιστοσύνης του κοινού είναι ένα µέγεθος
µη µετρήσιµο. Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία είναι
η θέσπιση της µίας και µοναδικής αλήθειας, της αλήθειας της
δικής σας, της εκάστοτε κυβέρνησης και η δίωξη κάθε αντίθετης
άποψης, µια πρακτική που εύκολα διολισθαίνει προς τη λογοκρισία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία είναι ισχυρή. Αντέχει την αντίθετη άποψη, αντέχει οτιδήποτε λέγεται ή µπορεί να
λεχθεί δηµοσία. Δεν µπορεί να ποινικοποιείται η συζήτηση στη
δηµόσια σφαίρα µε αυτόν τον απαράδεκτο θεσµικά, νοµικά και
πολιτικά τρόπο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο κ. Κούβελας από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα ακολουθήσει µετά ο
κ. Λιούπης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµερινό
πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι απαίτηση της
ίδιας της κοινωνίας. Οι πολίτες δεν ξεχνούν τα έργα και τις ηµέρες της προηγούµενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Θυµίζω ότι
λίγες µέρες πριν τις εκλογές του 2019 εισαγάγατε ενώπιον
άδειων κοινοβουλευτικών εδράνων ποινικούς κώδικες, µε στόχο
να ικανοποιήσετε το κοµµατικό σας ακροατήριο, έστω και την τελευταία στιγµή. Το παίξετε, όµως, προεκλογικά ως γιαλαντζί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και µε ιδεοληπτικά
κριτήρια, επιβάλλατε χαλαρούς κανόνες σε µια κοινωνία που και
τότε είχε και σήµερα συνεχίζει να έχει ανάγκη για προστασία και
ασφάλεια περισσότερο από ποτέ, θα έλεγε κανείς.
Εµείς θέλουµε µια κοινωνία κανόνων και ορθής εφαρµογής
του νόµου και όχι µια κοινωνία όπου τελικά ισόβια δυσάρεστες
συνέπειες θα υφίστανται µόνο τα θύµατα.
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Στην επιτροπή µε έκπληξη άκουσα τοποθετήσεις συναδέλφων
της Αντιπολίτευσης και το τελευταίο που περίµενα ήταν να µετατρέψουν την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων σε µια πολιτική αντιπαράθεση. Το έγκληµα και κατ’ επέκταση η προσβολή
κορυφαίων εννόµων αγαθών δεν µπορεί να εξετάζονται υπό πρίσµα ταξικό ούτε πολιτικών, ιδεολογικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.
Με τις αλλαγές που προτείνουµε δυναµώνουµε ακόµα περισσότερο το ποινικό µας οπλοστάσιο και θέτουµε βάσεις ώστε να
πετύχουµε διπλό στόχο: Πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος από τη µία, ορθότερη και ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης
από την άλλη. Το νοµοθετικό κενό που δηµιούργησε η κατάργηση ή και η υποβάθµιση µείζονος ποινικής απαξίας αδικηµάτων
από την προηγούµενη κυβέρνηση αλλά και η µεταλλασσόµενη
εγκληµατικότητα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια απαιτούν τις αλλαγές που συζητούµε σήµερα.
Πρόκειται λοιπόν για µια ακόµη ξεχωριστή σηµαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία έρχεται να προστεθεί σε άλλες πολλές οι οποίες εξελίχθηκαν τα προηγούµενα
δυόµισι σχεδόν χρόνια, αλλά κυρίως είναι µία πρωτοβουλία την
οποία είχαµε προαναγγείλει ήδη αµέσως µετά τις εκλογές, αλλά
ήθελε χρόνο επεξεργασίας για να έρθουµε στο σηµερινό τελικό
προτεινόµενο αποτέλεσµα.
Επιγραµµατικά θα ήθελα να πω πως πράγµατι µε τον νέο Ποινικό Κώδικα και νέο Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αυστηροποιείται
το πλαίσιο των ποινών για συγκεκριµένα εγκλήµατα ιδιαίτερης
ποινικής απαξίας. Μοναδική πλέον ποινή η ισόβια κάθειρξη για
την ανθρωποκτονία, τον οµαδικό βιασµό, τον θανατηφόρο βιασµό, τη θανατηφόρο ληστεία, τον βιασµό ανηλίκου. Και για τα
ανωτέρω αδικήµατα κατώτατο όριο πραγµατικής έκτισης ποινής
για τους κατάδικους σε αυτές αυξάνεται από τα δεκαέξι στα δεκαοκτώ έτη.
Ακούστηκε ότι είναι µία επικοινωνιακού χαρακτήρα αντίδραση
του Υπουργείου υπό τις πρόσκαιρες κοινωνικές συνθήκες που
όλοι γνωρίζουµε. Εδώ όµως υπάρχουν φαινόµενα έµφυλης βίας
τα οποία έχουν οδηγήσει σε άγριες δολοφονίες τα τελευταία
χρόνια. Έγιναν εγκλήµατα σε βάρος ανηλίκων τα οποία σόκαραν
την κοινή γνώµη και σόκαραν όλους µας. Υπάρχουν εµπρησµοί
δασών που καταστρέφουν τον φυσικό µας πλούτο, που ανήκει
στα παιδιά µας.
Αυτά τα εγκλήµατα απαιτούν η πολιτεία να επαναπροσδιορίσει
τη στάση της. Δεν µπορεί να µένουµε σε δοξασίες άλλων εποχών. Είναι ευθύνη της πολιτείας απέναντι στην κοινωνία να το
κάνει, προφανώς µε µέτρο, προφανώς µετά από εισήγηση των
κατάλληλων εκπροσώπων του νοµικού κόσµου. Εξυπακούεται
αυτό. Ποιος µπορεί να διαφωνήσει όµως µε την ανάγκη αυτών
των αλλαγών;
Επιπλέον, αυστηροποιείται η υφ’ όρον απόλυση των καταδίκων
αλλά και οι προϋποθέσεις άρσης απόλυσης των εγκληµατιών
που έχουν τελέσει κατ’ επανάληψη σοβαρά κακουργήµατα. Έτσι,
λοιπόν, για ναρκωτικά, για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης,
για τροµοκρατικές πράξεις, για ληστείες, για εκβίαση, για εµπορία ανθρώπων, για αρπαγή ανηλίκου δίνεται η δυνατότητα να
απολυθεί κάποιος µε όρους µετά και από ευεργετικό υπολογισµό
έχοντας εκτίσει τα 4/5 της ποινής από τα 3/5 που ισχύει σήµερα.
Επιπλέον, είναι κυρίαρχο σηµείο και πυλώνας της αλλαγής που
επέρχεται ότι απαιτείται πλέον πραγµατική παραµονή σε σωφρονιστικό κατάστηµα ίση µε τα 3/5 της ποινής στην οποία έχει καταδικαστεί κάποιος, αντίθετα µε τα 2/5 που ισχύει σήµερα.
Συνεπώς επέρχεται µεγαλύτερη πραγµατική παραµονή στις φυλακές για τα πολύ σοβαρά αυτά κακουργήµατα.
Νοµίζω ότι δεν µπορεί κανείς να διαφωνήσει και µε αυτές τις
αλλαγές. Διευρύνεται το αξιόποινο και επανέρχεται σε κάποια
κοινώς επικίνδυνα αδικήµατα, όπως αυτά σε βάρος του περιβάλλοντος που αναφέρθηκα προηγουµένως, και βέβαια επαναφέρεται και το αδίκηµα της αλιείας στην αιγιαλίτιδα ζώνη µας από
αλλοδαπά αλιευτικά σκάφη και αυστηροποιείται η προβλεπόµενη
ποινή.
Νοµίζω ότι και εδώ δεν χωράει απορία, δεν χωράει διαφωνία.
Οι ποινικοί µας κώδικες εκσυγχρονίζονται στη βάση των ευρωπαϊκών συµβάσεων που ρυθµίζουν δικαιώµατα των ανηλίκων,
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ρυθµίζουν δικαιώµατα των γυναικών, επιταχύνεται µάλιστα η
προδικασία και οι χρόνοι εισαγωγής στη δίκη για τα συγκεκριµένα αδικήµατα.
Έγινε πολύς λόγος για το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα
αναφορικά µε τη διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά µε τη δηµόσια υγεία και την προστασία της κοινής γνώµης από τη σύγχυση που σκόπιµα προκαλούν αυτή την εποχή κάποιοι ως προς
τον τρόπο αντιµετώπισης της πανδηµίας.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κοινός τόπος όλων µας
είναι πως ο µοναδικός τρόπος να αµυνθούµε απέναντι στον κορωνοϊό είναι το εµβόλιο και η τήρηση των υγειονοµικών µέτρων.
Αν συµφωνούµε σε αυτό µαζί µε τη συντριπτική πλειοψηφία της
ιατρικής και της επιστηµονικής κοινότητας, τότε δεν µπορούµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εκφράζουµε οποιεσδήποτε επιφυλάξεις στις προτεινόµενες ρυθµίσεις. Διότι ακούστηκε πως
επιχειρείται µια λογοκρισία ή φίµωση διαφορετικών επιστηµονικών απόψεων. Σε καµµία περίπτωση, αντίθετα µοναδικός γνώµονας είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου που το κράτος
δικαίου οφείλει να την εγγυάται. Η Βουλή δεν µπορεί να είναι κατά τη γνώµη µου- ένα πεδίο ακαδηµαϊκών ανησυχιών θεωρητικού επιπέδου, ούτε βέβαια να γίνεται πολιτική σπέκουλα στη
βάση εργαλείων µε επιστηµονικές απόψεις.
Ο γόνιµος διάλογος, ο ρεαλιστικός διάλογος και ο ορθός
λόγος. Αυτά θα πρέπει να είναι τα εργαλεία µας για να καταλήξουµε στα ιδανικά αποτελέσµατα. Εµείς επιµένουµε στην Ελλάδα
των κανόνων και της ασφάλειας των πολιτών και όχι στην Ελλάδα
όπου δρουν ανεξέλεγκτα «µπαχαλάκηδες» και κακοποιοί οι
οποίοι ρισκάρουν πολύ λίγα εξαιτίας του ευνοϊκού ποινικού πλαισίου που υπήρχε µέχρι τις αλλαγές που φέρνουµε.
Ως Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κάνουµε τα πάντα για
να επιστρέψει η ασφάλεια και η σιγουριά στις γειτονιές, τα πάντα
για να προστατεύσουµε τη δηµόσια τάξη και την κοινωνική ειρήνη. Και σε αυτόν τον αγώνα έχουµε συµµάχους τους ίδιους
τους πολίτες. Μας το ζήτησαν και µας το ζητούν οι πολίτες και
αυτό κάνουµε. Κάνουµε, λοιπόν, µε αυτή την τροποποίηση, ένα
επιπλέον γενναίο βήµα πρόληψης και καταστολής του εγκλήµατος.
Το δεύτερο και ολοκληρωτικό βήµα θα πρέπει να είναι µια
σειρά µέτρων σε επιµέρους τοµείς της δηµόσιας σφαίρας. Περιµένουµε την άµεση και ολοκληρωτική αναδιάρθρωση της Αστυνοµίας µας, αλλά και διατάξεις αυστηρότερου ελέγχου για
πράξεις που τελούνται σε βάρος των οργάνων της τάξης, σε
βάρος των αστυνοµικών όπως έχει προαναγγείλει ήδη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Επίσης, θέλουµε µία ακόµη καλύτερη οργάνωση και αποτελεσµατικότητα του σωφρονιστικού µας συστήµατος, ώστε αποτέλεσµα να είναι ο σωφρονισµός και όχι η δηµιουργία
«επαγγελµατιών φυλακισµένων».
Προτείνω ακόµη, κύριε Υπουργέ, ξεχωριστό µάθηµα στα σχολεία µας για την εµπέδωση της κουλτούρας σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου, των δικαιωµάτων του παιδιού αλλά
και δράσεις µε στόχο την εγκαθίδρυση του αισθήµατος ασφάλειας για χιλιάδες γυναίκες που βιώνουν την απαξίωση και τη βία.
Η σύγχρονη γυναίκα επιβάλλεται να νιώσει την πολιτεία µας και
το δικαιικό µας σύστηµα ως συµµάχους της και να µην τρέµει για
τις συνέπειες µιας απλής καταγγελίας που θα κάνει.
Καταθέτω στα Πρακτικά στοιχεία από το «Χαµόγελο του Παιδιού» για το πρώτο εξάµηνο του 2021, όπου στις δεκαπεντέµισι
χιλιάδες κλήσεις που δέχθηκε το «Χαµόγελο του Παιδιού» καταγράφεται αύξηση 100% στις κλήσεις σχετικά µε κακοποίηση παιδιών και 1000% στις κλήσεις σχετικά µε γυναίκες ως θύµατα
ενδοοικογενειακής βίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κούβελας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνω θυµίζοντας αυτό που υποστήριζε ο σπουδαίος δάσκαλός µας στο Ποινικό Δίκαιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της
Θεσσαλονίκης, ο αγαπητός σας, κύριε Λάππα, ο Ιωάννης Μανωλιδάκης όταν µας δίδασκε πώς πρέπει να ενεργούµε σε ένα ποινικό περιβάλλον που η πολιτεία δεν προετοιµάζει το έγκληµα και
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ο εγκληµατίας δεν το διαπράττει. Έτσι, λοιπόν, δεν έχουµε παρά
να στηρίξουµε τις αλλαγές που φέρνει το υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα
Δηµοκρατία. Θα ακολουθήσει ο κ. Γκίκας, ο κ. Μάρκου, ο κ. Δηµοσχάκης, ο κ. Τσαβδαρίδης και ο κ. Γιαννούλης µε τον οποίον
θα ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τρόπος που
επιλέγουµε ως κοινωνία να αντιµετωπίσουµε το έγκληµα και τον
παραβάτη είναι καθοριστικός για την οµαλή λειτουργία των κοινωνικών σχέσεων. Οι σκληροί νόµοι του Δράκοντα στην αρχαιότητα απέτυχαν και αντικαταστάθηκαν από τη νοµοθεσία του
Σόλωνα. Όµως, είναι άδικο να ακούγεται ότι η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία αφορά µόνο στην επιβολή υψηλότερων ποινών. Πρόκειται για µία σειρά από αλλαγές µε γνώµονα την
απόδοση δικαίου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την αρχή της αναλογικότητας και να έχουµε ένα πλέγµα νοµοθεσίας και απονοµής δικαιοσύνης που να προσφέρει αίσθηµα ασφάλειας στους πολίτες.
Όµως όπως δεν είναι λύση η ακραία αυστηροποίηση των ποινών αντίστοιχα δεν είναι λύση και η αδικαιολόγητα ανεκτική
στάση απέναντι στα σοβαρά αδικήµατα. Οι νοµοθετικές παρεµβάσεις της προηγούµενης κυβέρνησης οδήγησαν σε αδικίες και
σε ευνοϊκή µεταχείριση σκληρών εγκληµάτων.
Σήµερα επιδιώκουµε την αποκατάσταση της αδικίας και τη δηµιουργία ενός σύγχρονου, ισορροπηµένου νοµοθετικού πλαισίου
µε την αναµόρφωση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Όλα αυτά επιτυγχάνονται κυρίως µε την αυστηροποίηση των προβλεπόµενων ποινών, µε την αλλαγή του
πλαισίου της υφ’ όρον απόλυσης και τρίτον µε την επιτάχυνση
των διαδικασιών για συγκεκριµένες κατηγορίες αδικηµάτων,
ώστε να εκδικάζονται ταχύτερα.
Στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των ποινών επιβάλλεται ως
µοναδική ποινή η ισόβια κάθειρξη για τα αδικήµατα της ανθρωποκτονίας, του οµαδικού βιασµού, του θανατηφόρου βιασµού,
της θανατηφόρας ληστείας και του βιασµού ανηλίκου. Σε τέτοιας
ηθικής απαξίας εγκλήµατα δεν χωρά η δυνατότητα να επιβάλλεται ποινή µόλις δέκα ετών.
Σε κάθε περίπτωση ας µην ξεχνάµε πως το δικαστήριο έχει
πάντα την ευχέρεια µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
περίπτωσης και τα χαρακτηριστικά του κάθε δράστη εάν θεωρήσει ότι πρέπει να αναγνωριστεί στον καταδικασθέντα µια ελαφρυντική περίσταση, όπως αυτή του προτέρου εντίµου βίου.
Αυξάνονται οι ποινές και για τη βαριά σκοπούµενη σωµατική
βλάβη. Με δεδοµένο ότι ο νοµοθέτης οφείλει να προσαρµόζεται
στις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις και επίσης µε δεδοµένο ότι
έχει καταγραφεί µια αύξηση περιστατικών επίθεσης, όπως παραδείγµατος χάριν µε χρήση καυστικού υγρού, γίνεται µια προσθήκη στον ορισµό της βαριάς σωµατικής βλάβης ώστε να
περιλάβει και τη µόνιµη παραµόρφωση και την αναπηρία.
Η χώρα µας φέτος το καλοκαίρι δοκιµάστηκε σκληρά από τις
δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα σε πολλά σηµεία
της επικράτειας προκαλώντας τρόµο, καταστροφές περιουσίας
και απειλώντας ανθρώπινες ζωές. Αναµφίβολα πολλές από αυτές
πυρκαγιές ήταν αποτέλεσµα εµπρηστικής δράσης. Ο εµπρησµός
παύει να είναι πληµµέληµα και γίνεται ορθά κακούργηµα.
Προστατεύεται η σωµατική ακεραιότητα υπαλλήλου κατά την
άσκηση της υπηρεσίας του. Οπότε για πρώτη φορά γίνεται ιδιαίτερα επιβαρυντικό αδίκηµα η επίθεση κατά υπαλλήλου.
Γίνεται, επίσης, αυστηρότερο και το πλαίσιο για την κατάχρηση ανηλίκου.
Γίνεται αλλαγή στο αδίκηµα της διασποράς ψευδών ειδήσεων.
Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας έγινε δυστυχώς σύνηθες το φαινόµενο της µετάδοσης ψευδών και παραπλανητικών γεγονότων.
Αυτή η παραπληροφόρηση πιθανόν να ευθύνεται και για τη δυσπιστία που αναπτύχθηκε στους συµπολίτες µας απέναντι στις
προτάσεις των ειδικών επιστηµόνων, όπως παραδείγµατος χάριν
για τον εµβολιασµό. Εποµένως η παραπληροφόρηση ξεκάθαρα
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µας στοίχισε ανθρώπινες ζωές.
Απολύτως ορθά κατά τη γνώµη µου αναδιατυπώνεται το
άρθρο αυτό και προστίθεται και η περίπτωση που κλονίζεται η
εµπιστοσύνη των πολιτών προς τη δηµόσια υγεία µε την επισήµανση φυσικά ότι ούτε πριν ούτε τώρα ποινικοποιείται η έκφραση
άποψης ή γνώµης, αλλά µόνο η διάδοση ψευδούς γεγονότος.
Κρίσιµη σε πολλά επίπεδα, αλλά και στην παραβατικότητα των
Τούρκων αλιέων η επαναφορά του αδικήµατος της παράνοµης
αλιείας στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα για τα
οποία µε βάση τις ισχύουσες ρυθµίσεις προβλέπεται µόνο χρηµατική ποινή.
Μια ακόµα σηµαντική αλλαγή του νοµοσχεδίου είναι η αυστηρότερη χορήγηση της υφ’ όρον απόλυσης για συγκεκριµένες
όµως κατηγορίες αδικηµάτων, όπως τροµοκρατική οργάνωση,
ναρκωτικά, αρπαγή ανηλίκου οπότε πλέον πρέπει να εκτιθούν 4/5
της ποινής από τα 3/5 που ήταν µέχρι τώρα.
Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι υπάρχουν πράγµατι εγκλήµατα
για τα οποία οφείλουµε να είµαστε περισσότερο προσεκτικοί σε
σχέση µε τον χρόνο αποφυλάκισης των δραστών. Ταυτόχρονα,
όµως, αποτρέπουµε και την άδικη παραµονή εντός των φυλακών,
αφού δεν επιτρέπεται η καθυστέρηση της αποφυλάκισης µε
µόνη την αναιτιολόγητη επίκληση πειθαρχικού παραπτώµατος.
Τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιήσαµε ως κοινωνία ότι δυστυχώς είναι σύνηθες τα ανήλικα θύµατα να φοβούνται να καταγγείλουν τα εις βάρος τους αδικήµατα, γι’ αυτό δίδεται
επιπλέον χρόνος, ώστε τόσο τα πληµµελήµατα όσο και τα κακουργήµατα που σχετίζονται µε αρπαγή και εκµετάλλευση ανηλίκων να παραγράφονται αργότερα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Σηµαντική και η αλλαγή που γίνεται, ώστε να εξετάζονται κατά
προτεραιότητα τα αδικήµατα που αφορούν στην προσβολή της
γενετήσιας ελευθερίας. Προστίθενται µία σειρά από διατάξεις
στην ποινική δικονοµία που στοχεύουν στο να µην οδηγούνται
τελικά στη φυλακή όσοι έχουν διαπράξει ήσσονος σηµασίας αδικήµατα. Για παράδειγµα σε περίπτωση που δεν µπορεί κανείς να
καταβάλει τη χρηµατική ποινή που του έχει επιβληθεί δεν φυλακίζεται, αλλά αυτή βεβαιώνεται στην εφορία.
Τέλος, µε την τροπολογία 1127 αξιοποιούνται ποσά από το Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης για τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. Η Κυβέρνηση στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά που
επιβαρύνονται υπέρµετρα φέτος από τις ιδιαίτερα υψηλές τιµές
στα καύσιµα.
Κλείνοντας, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κατηγόρησε την προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προσαρµόσει τη νοµοθεσία µας σε σχέση µε τις σύγχρονες µορφές
εγκληµατικότητας. Μα, αν µη τι άλλο η ποινική νοµοθεσία οφείλει
να είναι επίκαιρη, οφείλει να µην κλείνει τα µάτια της σε περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων που έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια, οφείλει να ενσωµατώσει αλλαγές για την προστασία από
κάθε είδους παρενόχληση στον χώρο εργασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αν τα αγνοήσουµε όλα αυτά θα ήµασταν υπόλογοι στην ελληνική κοινωνία.
Το σηµερινό νοµοθετικό κείµενο είναι µια προσεκτικά µελετηµένη προσπάθεια, µια επιστηµονική τεκµηρίωση στηριζόµενη στο
πόρισµα της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα
που αποτελείται από καταξιωµένους νοµικούς, καθηγητές και
εφαρµογές του Ποινικού Δικαίου. Οποιαδήποτε προσπάθεια µηδενισµού αυτού του έργου και της συνολικής προσπάθειας της
Κυβέρνησης να συµβαδίζει η ποινική νοµοθεσία µε την κοινωνική
πραγµατικότητα είναι βέβαιο ότι βρίσκει αντίθετους τους Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γκίκας από την Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµιουργία,
η αξιολόγηση, η διόρθωση και η εξέλιξη νοµοθετικών πλαισίων
ανήκουν σαφώς στις αρµοδιότητες των κυβερνήσεων. Αυτό
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ισχύει και για τον Ποινικό Κώδικα και για τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που αποτελούν σηµαντικά εργαλεία στα χέρια των δικαστικών λειτουργών για την απόδοση της δικαιοσύνης.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης οφείλει να λαµβάνει υπ’ όψιν την
επιστηµονική γνώµη, την αποτελεσµατικότητα του ισχύοντος κώδικα, αλλά και τα κελεύσµατα των καιρών και τα κοινωνικά φαινόµενα και να εξελίσσει τον κώδικα. Θυµίζω ότι το 2019, λίγες
ηµέρες πριν κλείσει η Βουλή, ο Ποινικός Κώδικας τροποποιήθηκε
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Η νέα Κυβέρνηση προχώρησε στη σύσταση Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα προκειµένου να εξεταστούν οι συνέπειες της εφαρµογής του νέου
Ποινικού Κώδικα και να προβεί στη συνέχεια στις αναγκαίες τροποποιήσεις.
Τώρα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κατηγορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Κυβέρνηση ότι προβαίνει σε γενική αυστηροποίηση των πάντων. Δεν νοµιµοποιείται, όµως, να τα λέει αυτά
από τη στιγµή από την οποία είδαµε τις δικές της νοµοθετικές
παρεµβάσεις, νόµος Παρασκευόπουλου για παράδειγµα, που
δηµιούργησαν πλείστα όσα προβλήµατα.
Εν τέλει ως Βουλευτές, αλλά και ως κόµµατα οφείλουµε να τοποθετηθούµε µε ευκρινή τρόπο επί συγκεκριµένων ζητηµάτων,
πράγµα που τουλάχιστον εµείς στη Νέα Δηµοκρατία το κάναµε
και συνεχίζουµε να το κάνουµε.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι για τα αδικήµατα της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, της ληστείας µετά φόνου και του
οµαδικού βιασµού πρέπει να προβλέπεται η ισόβια κάθειρξη ως
µοναδική ποινή και όχι ισόβια κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,
όπως προβλέπεται σήµερα.
Χαιρετίζουµε ότι για πρώτη φορά προβλέπεται ρητά η ισόβια
κάθειρξη για τον βιασµό ανηλίκου. Είµαστε, επίσης, κάθετοι ως
προς την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, την κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση δηλαδή ανήλικων, ατόµων µε
νοητική ανικανότητα ή σωµατική αναπηρία. Και συµφωνούµε µε
την αυστηροποίηση των ποινών για αυτά τα αδικήµατα.
Θεωρούµε σωστό να αντιµετωπίζεται ως κακούργηµα η αιµοµειξία αντί ως πληµµέληµα µε ποινή κάθειρξης τριών έως πέντε
ετών, όπως ισχύει σήµερα. Διαπιστώνουµε, επίσης, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν την ανεπαρκή αντιµετώπιση των παραβατικών συµπεριφορών που ανέδειξε το κίνηµα
Me Too και προβαίνει σε αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
Επιπλέον, η παραγραφή των εγκληµάτων της αρπαγής ή εµπορίας ανθρώπων, όπως και αδικήµατα γενετήσιας ελευθερίας
εις βάρος ανηλίκων, αρχίζει πλέον έναν χρόνο µετά την ενηλικίωση σε περίπτωση πληµµελήµατος και τρία χρόνια σε περίπτωση κακουργήµατος. Έτσι δίνεται στα θύµατα περισσότερος
χρόνος να καταγγείλουν όσα τους συνέβησαν.
Εν κατακλείδι, πρόκειται για παρεµβάσεις οι οποίες ενισχύουν
την προστασία των ανηλίκων, των ευάλωτων οµάδων, των θυµάτων σεξουαλικής κακοποίησης ή trafficking, ενώ παράλληλα η αυστηροποίηση των ποινών δουλεύει αποτρεπτικά για την τέλεση
τέτοιων ειδεχθών πράξεων.
Θα πω δυο λόγια για την υπό όρους απόλυση. Συχνά οι πολίτες απογοητεύονται όταν βλέπουν κρατουµένους, οι οποίοι µάλιστα έχουν τιµωρηθεί για σοβαρά αδικήµατα, να αποφυλακίζονται µετά από ένα σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα και εν
τοιαύτη περιπτώσει χωρίς να έχουν εκτίσει το µεγαλύτερο µέρος
της ποινής τους. Αυτό αλλάζει µε την τροποποίηση που ορίζει
ότι οι κρατούµενοι για συγκεκριµένα αδικήµατα θα εκτίουν πλέον
τα 4/5 της ποινής από τα 3/5 που είναι σήµερα, ενώ συνολικά ο
πραγµατικός χρόνος παραµονής στα σωφρονιστικά ιδρύµατα
αυξάνεται από τα 2/5, που είναι σήµερα, στα 3/5. Επίσης, σε περίπτωση που επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη, το κατώτατο όριο
πραγµατικής παραµονής σε σωφρονιστικό κατάστηµα από τα δεκαέξι χρόνια ανεβαίνει στα δεκαοκτώ, που κατά την άποψή µου,
κύριε Υπουργέ, δεν έπρεπε να είναι κάτω από τα είκοσι.
Αξίζει επιπλέον να επισηµανθεί ότι σε αδικήµατα όπως ο εµπρησµός, οι πληµµύρες ή οι εκρήξεις, η ποινή φυλάκισης –και
είναι σηµαντικό αυτό- δεν προϋποθέτει πλέον να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο ή ξένη περιουσία, δηλαδή έγκληµα αποτελέσµατος, αλλά αρκεί η δυνατότητα να προκύψει κίνδυνος.
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Σε ό,τι αφορά τον εµπρησµό δασών θα αντιµετωπίζεται πλέον
ως κακούργηµα µε τιµωρία φυλάκισης σε περίπτωση που προκληθεί οικολογική καταστροφή, αλλά θα επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη αρκεί και µόνο ο θάνατος ενός ανθρώπου να είναι
απότοκος της καταστροφής και όχι πολλών όπως ισχύει σήµερα.
Θεωρώ ότι τα συµβάντα του καλοκαιριού δεν αφήνουν καµµία
αµφιβολία ότι απαιτείται αυστηρότερη αντιµετώπιση αυτών των
πράξεων.
Τέλος, µια κουβέντα θα πω για τη µεγάλη συζήτηση που έγινε
για την τροποποίηση του άρθρου 191, το ανέφερε βεβαίως και
ο Υπουργός στην οµιλία του, που αφορά τη διασπορά ψευδών
ειδήσεων. Ουσιαστικά επαναφέρεται αυτό το άρθρο στην προτέρα του µορφή. Εδώ υπάρχει µια ειδοποιός διαφορά και θα πρέπει να την ξεκαθαρίσουµε.
Διατυπώθηκε η ανησυχία ότι η τροποποίηση έρχεται σε αντίφαση µε τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία έκφρασης
ιδεών και ότι πλέον µπορεί να κινδυνεύσει η ελεύθερη διατύπωση
γνώµης από δηµοσιογράφους ή από οποιουσδήποτε. Ωστόσο
στο επίκεντρο του άρθρου βρίσκονται οι ψευδείς, κατασκευασµένες επίτηδες ειδήσεις που κλονίζουν την εµπιστοσύνη των
πολιτών στην ασφάλεια που τους παρέχει το κράτος δικαίου και
όχι η διατύπωση απόψεων. Νοµίζω ότι πρόκειται για έναν σαφή
διαχωρισµό που θα διαπιστώσουν εύκολα οι δικαστικοί λειτουργοί.
Επιπλέον, προστίθεται η προστασία της δηµόσιας υγείας, µια
προσθήκη που είναι απαραίτητη λόγω της πανδηµίας. Ακόµα και
σήµερα, εν µέσω του τέταρτου κύµατος, υπάρχουν συµπολίτες
µας οι οποίοι αρνούνται να εµβολιαστούν ή ακόµα και να διασωθούν επειδή πιστεύουν αυτά τα fake news. Αυτό είναι απαράδεκτο και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει νοµική διαδικασία επ’
αυτού.
Κλείνοντας, το σχέδιο νόµου βασίζεται στην επιστηµονική
γνώµη, ωστόσο έχει έντονη πολιτική και κοινωνική διάσταση.
Λαµβάνει σοβαρά υπ’ όψιν την ανάγκη της κοινωνίας να διαβεί
σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, αλλά σε αυτό το περιβάλλον
να γνωρίζουν όλοι ότι τα αδικήµατα που σχετίζονται µε την αφαίρεση της ζωής και τη γενετήσια αξιοπρέπεια, θα τιµωρούνται αυστηρά και άρα δεν θα προκαλείται το κοινό περί δικαίου αίσθηµα.
Με τις τροποποιήσεις που επέρχονται παραδίδεται στους δικαστικούς λειτουργούς ένας σύγχρονος Ποινικός Κώδικας και ο
Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας που αποκαθιστά τις αστοχίες του
2019 και αναπροσαρµόζει το πλαίσιο των ποινών που χρειάζεται.
Για όλους αυτούς τους λόγους, βεβαίως και το υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μάρκου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά είναι άξιο θαυµασµού το γεγονός ότι πολλοί οµιλητές από τη Συµπολίτευση αναφέρονται στους ποινικούς κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019,
τονίζοντας ότι ψηφίστηκαν ένα µήνα πριν από τις εκλογές και ξεχνούν πάρα πολύ επιλεκτικά ότι αυτοί οι ποινικοί κώδικες είναι
αποτέλεσµα δεκαετούς δουλειάς έγκριτων νοµικών που δεν
είχαν καµµία σχέση µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει σβηστεί από τη
µνήµη τους και σε εσάς, κύριε Υπουργέ. Μην προσπαθείτε κάθε
φορά να το επαναλάβετε µε τον ίδιο τρόπο.
Όταν επιχειρεί κανείς να αξιολογήσει µια νοµοθετική πρωτοβουλία, όπως αυτή της τροποποίησης των κωδίκων, σκόπιµο
είναι να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήµατα. Πρώτον, σε ποια
ακριβώς προβλήµατα επιδιώκουν να δώσουν λύση; Και δεύτερον, σε ποια λογική κινούνται αυτές οι νοµοθετικές µεταβολές;
Στην περίπτωσή σας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, η
απάντηση και στα δύο ερωτήµατα είναι πολύ συγκεκριµένη και
πολύ φοβάµαι εξόχως δηλωτική των ιδεοληπτικών σας κατατρεγµών. Και εξηγούµαι. Επί του πρώτου ερωτήµατος δηλαδή, σε
ποια προβλήµατα επιδιώκετε να απαντήσετε µε τις εισαγόµενες
προσεγγίσεις- τροποποιήσεις; Μα, φυσικά στο επικοινωνιακό
σας πρόβληµα για την παραβατικότητα και την αυξηµένη ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες λόγω της εγκληµατικότητας.
Ξέρετε, πριν από δύο µήνες ακριβώς Βουλευτής της Νέας Δη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µοκρατίας είπε επί λέξει: «Ανάγκη τώρα περισσότερο από ποτέ
η µείωση της εγκληµατικότητας». Ποια άλλη οµολογία αποτυχίας
θέλετε για το δόγµα σας «νόµος και τάξη»;
Είστε Κυβέρνηση παραπάνω από δύο χρόνια, εκλεχθήκατε µε
σηµαία ευκαιρίας την πάταξη τάχα της αυξηµένης επί ΣΥΡΙΖΑ εγκληµατικότητας και επί δύο χρόνια το µόνο που κάνετε είναι επισκέψεις στα κανάλια να ανακοινώσετε από τον τηλεοπτικό σας
άµβωνα την αυστηροποίηση των διατάξεων για να χαϊδέψει τα
αυτιά των ψηφοφόρων που θέλετε να νοµίζουν, για παράδειγµα,
ότι αν ρίξεις τριάντα οκτώ σφαίρες σε άοπλους Ροµά, θα πετύχεις µείωση των κλοπών και των διαρρήξεων.
Επί της ουσίας αυτό κάνετε επί δύο χρόνια. Επιδοθήκατε σε
µια τηλεοπτική πλειοδοσία ποινικού λαϊκισµού και αρχίζετε τώρα
να νοµοθετηθείτε ρυθµίσεις οι οποίες ακούστηκαν τόσο καλά
από τους εισηγητές µας, από τους Βουλευτές µας. Η Ένωση
Ποινικολόγων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, οι καθηγητές της Νοµικής, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν εκφράσει σαφή
αντίρρηση αναφέροντας ότι γνώµονάς σας είναι ένας καινούργιος τοµέας δικαίου ο οποίος είναι δική σας έµπνευση, ουσιαστικά είναι το δίκαιο των αυτοκλήτων τιµωρών των τηλεοπτικών
παραθύρων. Το δίκαιο της τηλεόρασης επιχειρείται σήµερα.
Τώρα, µια νοµοθετική επιλογή που απαντάει και στο δεύτερο
ερώτηµα που έθεσα στην αρχή της οµιλίας µου, στο ερώτηµα:
«Ποια λογική καλούνται να απαντήσουν οι ρυθµίσεις σας;» και
δεν χρειάζεται να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια να αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε είναι ότι η βασική φιλοσοφία από την οποία
διέπεται η σύλληψη των ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου είναι η
πληµµυρίδα τιµωρητικότητας και η έλλειψη σεβασµού στην αρχή
της αναλογικότητας. Η φιλοσοφία αυτή πηγάζει από τις πιο αυταρχικές και αντιδραστικές θέσεις µιας –θα την ονόµαζα- βαλκανικής δεξιάς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πολλές διατάξεις µπορεί να επικαλεστεί κανείς για να αποδείξει τους συλλογισµούς. Θα αρκεστώ λόγω χρόνου σε δύο, γιατί έχουν αναπτυχθεί και οι
υπόλοιπες. Πρώτον, η κοινωφελής εργασία -και κύριε Υπουργέ,
σας κοιτάω κατά πρόσωπο αναφέροντας αυτό το θέµα- είναι
ένας θεσµός που νοµοθετήθηκε το 1991, εφαρµόζεται από το
1997, αναπτύχθηκε το 2007 που άρχισαν να λειτουργούν οι υπηρεσίες επιµελητών ανηλίκων και κοινωνικής αγωγής.
Το περιεχόµενο είναι η εναλλακτική έκτιση των ποινών ως
κύρια ποινή πληµµεληµάτων µε παροχή υπηρεσίας ή εργασίας
από τους καταδικασµένους στην κοινωνία και στο ίδιο το θύµα
ακόµα αυτή η παροχή εργασίας. Είναι ένας ποινικός θεσµός που
εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσµου, αξιακό στοιχείο του κράτους δικαίου µιας φιλελεύθερης, σύγχρονης δηµοκρατικής πολιτείας, το οποίο καλείται να συνδυάσει την
ανταποδοτική µε την επανορθωτική δικαιοσύνη. Αυτόν λοιπόν
τον θεσµό εσείς προσωπικά τον καταργήσατε αµέσως.
Πριν από αρκετό χρονικό διάστηµα, τον Ιούνιο του 2020 –σηµειώστε το, κύριε Υπουργέ- σε επίκαιρή µου ερώτηση, είπατε:
«Δεν είναι έτοιµες οι δοµές της ΚΕΔΕ για να υποδεχτούν...». Η
ΚΕΔΕ είχε απαντήσει ότι είναι έτοιµη και δέχεται. Μάλιστα είχατε
πει τότε ότι µιλήσατε µε εισαγγελείς για να δεχτούν τα δικαστήρια. Οι εισαγγελείς τότε είχαν πει ότι το δέχονται και είναι έτοιµοι. Είπατε ότι δεν έχουµε δοµές παρακολούθησης και είπατε
τότε ότι έχουµε σαράντα έξι δοµές παρακολούθησης που δεν
αρκούν. Πόσες φτιάξατε σε ένα χρόνο; Καµµία;
Είπατε ότι υπάρχει θέµα µε την ασφάλιση των κρατουµένων.
Πόσο φοβερό είναι σε ενάµιση χρόνο να λυθεί το θέµα της ασφάλισης; Θέλουµε να είµαστε σοβαροί. Και επί λέξει είπατε, διαβάζω από τα Πρακτικά: «Πιστεύω λοιπόν ότι πολύ σύντοµα, θέλω
να πιστεύω τουλάχιστον µέχρι το τέλος του χρόνου, τέλος του
2020 θα έχουµε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία που σας περιέγραψα νωρίτερα». Το λέγατε για τέλος του 2020 και είµαστε
τέλος του 2021.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): ...(δεν
ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Μην ρίχνετε τώρα το µπαλάκι
στους άλλους. Είναι θέµα στοιχειώδους αξιοπρέπειας. Όσον
αφορά τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, µάς επαναφέρετε στο
µαύρο παρελθόν της επταετίας µε ολισθηρές καταστάσεις στο
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µέλλον µε πρόσχηµα πολλές δήθεν προστασίες. Γι’ αυτό µίλησα
για βαλκανική δεξιά. Από την κυβέρνηση Όρµπαν αντλείτε τον
οδηγό σας. Φέρνετε σήµερα µια άκρως επικίνδυνη και ολοκληρωτική διάταξη. Μετατρέπετε τη διασπορά ψευδών ειδήσεων
από συγκεκριµένης διακινδύνευσης αδίκηµα όπως λένε οι νοµικοί, σε δυνητικής διακινδύνευσης αδίκηµα. Είναι πολύ διαφορετικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα αργήσω, κυρία Πρόεδρε.
Ποινικοποιείτε την προσωπική άποψη και χειραγωγείτε τα τελευταία µέσα µαζικής ενηµέρωσης που δεν είναι «Πετσοταϊσµένα». Έννοιες όπως ελευθερία έκφρασης, ελευθερία τύπου
τίθενται υπό δικαστικό διωγµό. Πιστεύετε ότι κάθε λογής ψεκασµένοι θα φοβηθούν από αυτό το µέτρο; Γελιέστε.
Και θα σας αναφέρω δύο παραδείγµατα. Είπατε για την πανδηµία. Θα τελειώσει η πανδηµία. Τι θα µείνει µετά την πανδηµία
απ’ αυτό το νοµοθέτηµα; Είπατε και κάτι άλλο µέσα σε αυτό που
γράφετε. Είπατε για την αµυντική ικανότητα της χώρας.
Προσέξτε µε, κύριε Υπουργέ. Αν κανείς διασπείρει ψευδείς ειδήσεις για την αµυντική ικανότητα, δηλαδή αν κάποιος πει αύριο
ότι οι φρεγάτες που παίρνουµε γέρνουν -και τα υποβρύχια που
είχαµε πάρει, έγερναν- θα διωχθεί, ναι ή όχι; Παρακαλώ, απαντήστε µου.
Τελειώνω, λέγοντας ότι είστε η πιο λαϊκίστικη Κυβέρνηση που
έχει περάσει µετά το 1974. Λαϊκίζετε στη δικαιοσύνη, λαϊκίζετε
στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, λαϊκίζετε στην υγεία, λαϊκίζετε
στην παιδεία. Νοµίζω ότι πρέπει να αντιληφθείτε ότι όσο νωρίτερα πλέον αποχωρήσετε από αυτά τα έδρανα, θα είναι πολύ καλύτερο για τον τόπο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Δηµοσχάκης και αµέσως µετά ο κ.
Τσαβδαρίδης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου συνιστά
άλλη µία έµπρακτη απόδειξη ότι η σηµερινή Κυβέρνηση θέτει σε
απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, την ευνοµία και την ευταξία της κοινωνίας.
Με τις προτεινόµενες τροποποιήσεις θωρακίζεται το κοινωνικό
σύνολο από την εγκληµατικότητα, η οποία άνθισε την προηγούµενη κυβερνητική περίοδο καθιστώντας την καρδιά της Αθήνας,
τις πόλεις και τις γειτονιές της χώρας, αλλά και τις ακριτικές περιοχές, ορµητήρια βίας και παραβατικότητας εξαιτίας της δράσης εγκληµατικών οργανώσεων και της ανοχής των προκατόχων
µας, οι οποίοι ψηφίζοντας τους νέους κώδικες δύο φορές -τη
δεύτερη στο παραπέντε πριν την πτώση τους- δηµιούργησε δυσχέρειες, προβλήµατα, σοβαρές πληµµέλειες και αστοχίες. Οι
αστοχίες αυτές αποκαθίστανται µε το παρόν σχέδιο νόµου.
Όµως κερδισµένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν
γιατί σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του ποινικού δικαίου δικάζονται µε τον επιεική νόµο. Ωστόσο αντιµετωπίζεται µε απόλυτα
ισορροπηµένο τρόπο η ήπια παραβατικότητα και η βαριά εγκληµατικότητα. Χωρίς αστερίσκους και επιφυλάξεις νοµοθετείται η
αυστηρότερη τιµωρία για τα ειδεχθή εγκλήµατα. Πλέον για την
ανθρωποκτονία, τον οµαδικό βιασµό και για πρώτη φορά τον βιασµό ανηλίκου η ποινή είναι µία, ισόβια κάθειρξη.
Ταυτόχρονα απλώνεται ένα δίχτυ προστασίας στις κοινωνικά
ευάλωτες οµάδες όπως οι ανήλικοι. Πλέον η αποπλάνησή τους
καθίσταται κακουργηµατική, ενώ επανεντάσσεται στις ποινικές
διατάξεις η µαστροπεία ανηλίκων. Επίσης αλλάζει ο χρόνος
έναρξης της παραγραφής των αδικηµάτων, της εµπορίας ανθρώπων, της αρπαγής ανηλίκου, των αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Μάλιστα, τα εν λόγω αδικήµατα που τελούνται
στον εργασιακό χώρο όπως και της προσβολής της γενετήσιας
ευπρέπειας για τους ανηλίκους θα διώκονται αυτεπάγγελτα.
Παράλληλα αυστηροποιείται το πλαίσιο της απόλυσης των κα-
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ταδίκων υπό όρους, όπως και της άρσης της απόλυσης εγκληµατιών που τελούν κατ’ επανάληψη σοβαρά κακουργήµατα. Τίθενται αντικειµενικά κριτήρια ως προς τον υπολογισµό του
κατώτατου ορίου έκτισης της ποινής είτε µε ευεργετικό υπολογισµό στα τέσσερα πέµπτα είτε µε πραγµατική έκτιση, αυξάνοντας τα κατώτατα όρια τόσο για την ποινή της κάθειρξης στα τρία
πέµπτα της ποινής όσο και για την ποινή της ισόβιας κάθειρξης
στα δεκαοκτώ έτη.
Επίσης, διευρύνεται το αξιόποινο στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήµατα όπως στον εµπρησµό, ο οποίος τυποποιείται πλέον ως
κακούργηµα µε προβλεπόµενη ποινή κάθειρξης έως οκτώ έτη
και χρηµατική ποινή. Συνάµα καλύπτονται νοµοθετικές αστοχίες
ή κενά στη δίωξη και τιµωρία αξιόποινων συµπεριφορών όπως η
διασπορά ψευδών ειδήσεων. Όλοι µας είµαστε µάρτυρες της
άσκησης ψυχολογικών επιχειρήσεων που διεξάγονται από περίεργους χώρους και περίεργα κέντρα σε βάρος ενός φοβισµένου λαού σε ένα µικρό ποσοστό φυσικά, τα επίχειρα των οποίων
εισπράττουµε όλοι µας. Η διαχείριση των κρίσεων, όπως είναι η
υγειονοµική, µε την οποία είµαστε αντιµέτωποι εδώ και δύο χρόνια, απαιτεί εθνική ενότητα, οµοψυχία και συναντίληψη πάνω από
όλα. Δεν χωρούν διχασµοί και κοινωνικοί εξτρεµισµοί.
Δυστυχώς, ορισµένοι δεν διστάζουν στον βωµό προσωπικών
και πολιτικών ωφελειών να εργαλειοποιούν την πανδηµία επιφέροντας φαινόµενα πρόκλησης ανησυχίας και πανικού στους πολίτες και θέτοντας σε κίνδυνο ακόµα και τη δηµόσια υγεία.
Με την τροποποίηση, κύριε Υπουργέ, της διάταξης περί διασποράς ψευδών ειδήσεων προστατεύεται ο κοινωνικός ιστός και
η κοινωνική ειρήνη.
Κύριοι Υπουργοί, εκφράζω την ικανοποίησή µου που στις προβλεπόµενες τροποποιήσεις συµπεριλάβατε την εισήγησή µου
µέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για το ζήτηµα της γενικευµένης αναστολής ποινών, όπως είχα αναπτύξει και τεκµηριωµένα
σε γραπτή µου ερώτηση.
Στα εγκλήµατα που αφορούν άσκηση βίας κατά προσώπων
εντός της κατοικίας τους και του ιδιωτικού κλειστού χώρου εργασίας τους -και έχουµε πολλά παραδείγµατα, έχουµε πολλά θύµατα- από εισβολείς κακοποιούς µε σκοπό την κλοπή, ληστεία ή
άλλη αξιόποινη πράξη, η ποινή δεν µετατρέπεται και δεν αναστέλλεται σε καµµία περίπτωση. Πλέον, µε τις νέες τροποποιήσεις θεσπίζεται και σε περίπτωση ληστείας, αποτέλεσµα της
οποίας είναι ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωµατική
βλάβη ή αν η πράξη εκτελέστηκε µε ιδιαίτερη σκληρότητα έναντι
προσώπου, επιβάλλεται φυσικά -και έτσι πρέπει- η ισόβια κάθειρξη.
Αναδεικνύουν διαχρονικά το ζήτηµα της αποσυµφόρησης των
φυλακών, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω οραµατικών
και καινοτόµων προτάσεων και όχι µε εκπτώσεις, όπως έγινε
µέχρι σήµερα.
Η καθιέρωση του θεσµού της κοινωφελούς εργασίας σε ελάσσονος βαρύτητας αδικήµατα συνιστά µια τέτοια πρόταση και χαίροµαι ιδιαιτέρως που υιοθετείται στο παρόν νοµοσχέδιο.
Με τον ισχύοντα κώδικα το δικαστήριο σε περίπτωση καταδίκης για την αποτροπή από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων έχει αποκλειστικά πάλι την έκτιση ποινής στερητικής
ελευθερίας. Με τη νέα τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα
στο δικαστήριο να έχει ως πρώτο όπλο την παροχή της κοινωφελούς εργασίας. Μόνο αν θεωρήσει ότι δεν είναι επαρκής µια
τέτοιου βαθµού ποινή, καταλήγει σε ποινή στερητική.
Προσβλέπω σε συνέργεια, κύριοι Υπουργοί, µε την Κατεχάκη,
όπως είµαι σίγουρος ότι θα εξετάσετε και τις λοιπές προτάσεις
µου που απλόχερα αναδεικνύω µέσα από τη γνώση και την εµπειρία µου, πατάσσοντας οριστικά το οργανωµένο έγκληµα και
τις τροµοκρατικές ενέργειες σε βάρος του τόπου και του λαού
αυτού.
Κυρίες και κύριοι, ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής
Δικονοµίας εκσυγχρονίζονται επί το ορθότερον, ανταποκρινόµενοι στα χαρακτηριστικά των νέων εγκληµάτων. Ας µας κατηγορούν για αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα. Η απάντηση είναι
η σύλληψη κακοποιών, τροµοκρατών που αφέθηκαν ελεύθεροι
µε τον γνωστό νόµο Παρασκευόπουλου. Έχουν µείνει στην ιστορία. Εµείς και µε αυτό το νοµοσχέδιο εκπληρώνουµε τις προσ-
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δοκίες των Ελλήνων, αποκαθιστώντας την ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη και πάνω από όλα τη συνοχή του τόπου.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Τσαβδαρίδης και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Βρούτσης.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εξαιρετικά σηµαντικό νοµοσχέδιο για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας που συζητάµε σήµερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, έρχεται να προσαρµόσει την ποινική νοµοθεσία στην κοινωνική πραγµατικότητα και σε µια εγκληµατική δράση, η οποία
έχει µεταλλάξει επί τα χείρω τα ποιοτικά, αλλά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της.
Ερχόµαστε στην ουσία να ενισχύσουµε την ασφάλεια και προστασία του κοινωνικού συνόλου από την εγκληµατικότητα, ενώ
παράλληλα καλύπτουµε το νοµοθετικό κενό που προκάλεσαν µια
σειρά αστοχιών στον υφιστάµενο Ποινικό Κώδικα, προκειµένου
το δικαιακό µας σύστηµα να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσµατικά
στα απαιτούµενα των καιρών και να απολαµβάνει της µέγιστης
εµπιστοσύνης των πολιτών.
Με ποιο τρόπο το υλοποιούµε αυτό; Με ένα τετράπτυχο παρεµβάσεων και ρυθµίσεων που περιλαµβάνουν την αναπροσαρµογή και αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών για
συγκεκριµένα εγκλήµατα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας που είχαν
υποβαθµιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση και την αναβάθµισή τους σε κακουργήµατα, την αυστηροποίηση της απόλυσης
των καταδίκων υπό όρους, όπως και της άρσης της απόλυσης
εγκληµατιών που τελούν κατ’ επανάληψη σοβαρά κακουργήµατα, την επαναφορά και διεύρυνση του αξιοποίνου στα εγκλήµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον και την κλιµατική κρίση,
καθώς και την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή στο ακροατήριο υποθέσεων εξαιρετικής
φύσης ή κακουργηµάτων που αφορούν σε εγκλήµατα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
Γιατί, άραγε, πρέπει να το πράξουµε αυτό; Μα, γιατί είναι πέρα
από κάθε λογική να µπαίνουν στη φυλακή για το θεαθήναι εγκληµατίες για ειδεχθή εγκλήµατα και µετά από πέντε χρόνια να κυκλοφορούν ελεύθεροι σα να µην τρέχει τίποτα, όπως συµβαίνει
µέχρι σήµερα.
Γιατί είναι πέρα από κάθε λογική η πολιτεία µας να αρκείται
µέχρι σήµερα σε ποινές-χάδι για τα αδικήµατα της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, του οµαδικού βιασµού, του θανατηφόρου βιασµού, της θανατηφόρας ληστείας, που µε τον
ισχύοντα Ποινικό Κώδικα αντί να τιµωρούνται µε µοναδική ποινή
την ισόβια κάθειρξη, τιµωρούνται διαζευκτικά και µε την ποινή
της πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών.
Γιατί είναι ντροπή να πέφτουν στα µαλακά, σε πρόσκαιρη δηλαδή κάθειρξη έως δέκα έτη, όσοι είναι υπαίτιοι για πράξεις που
επιφέρουν βαριά σωµατική βλάβη, αναπηρία ή και µόνιµη παραµόρφωση, όπως η περίπτωση µε το βιτριόλι που προσφάτως βιώσαµε ως ελληνική κοινωνία.
Γιατί είναι απαράδεκτο να γυρνοβολάνε αµετανόητοι στην κοινωνία έχοντας εκτίσει µόλις τα τρία πέµπτα της ποινής τους, που
µεταφράζεται σε πραγµατική έκταση µόλις των δύο πέµπτων της
ποινής, όσοι καταδικάστηκαν για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης, για τροµοκρατικές πράξεις, για εµπορία ανθρώπων, για
αρπαγή ανηλίκου.
Γιατί είναι εξοργιστικό να µην τιµωρείται ως κακούργηµα η αιµοµιξία και ο βιασµός ανηλίκου, αλλά να αντιµετωπίζονται µέχρι
και σήµερα ως πληµµέληµα µε ποινές-ντροπή δυο, τρία έως
πέντε έτη.
Γιατί είναι προκλητικό να καίγονται κάθε χρόνο χιλιάδες στρέµµατα δασών λόγω εµπρησµών και την ίδια στιγµή αυτό το αδίκηµα να µην τυποποιείται µονάχα ως κακούργηµα, αλλά
δυστυχώς ως πληµµέληµα, όπως υποβαθµίστηκε στη βασική του
µορφή επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εξίσου προκλητικό είναι να αντιµετωπίζεται ο εµπρησµός µε
την ισχύουσα νοµοθεσία µόνο ως έγκληµα αποτελέσµατος, δηλαδή ως έγκληµα εφόσον επέλθει η βλάβη, αντί για έγκληµα
αφηρηµένης διακινδύνευσης που θα επιφέρει παραδειγµατική
τιµωρία και µόνο µε τον κίνδυνο που αυτή η πράξη µπορεί να
προκαλέσει.
Γιατί είναι ακατανόητο να µην προβλέπεται η δυνατότητα
άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου στον κατάλογο των αδικηµάτων του ν.2225/1994 για πράξεις βαριάς σκοπούµενης σωµατικής βλάβης και του εµπρησµού δασών, έτσι ώστε κάθε
κατεργάρης να µπορεί ευκολότερα να καθίσει στον πάγκο του,
αλλά και γιατί αποτελεί όνειδος το να µην υπάρχει αυτεπάγγελτη
δίωξη για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο, επονείδιστη συµπεριφορά, που ενώ, δυστυχώς,
πληγώνει βαθιά τα σώµατα και τις ψυχές εκατοντάδων απροστάτευτων θυµάτων, εντούτοις λίγες µόνο φορές οδηγείται στη δικαιοσύνη, καθώς ελάχιστοι καταγγέλλουν τέτοιες περιπτώσεις
υπό τον φόβο της µετέπειτα αποποµπής τους από την εργασία.
Η πολιτεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει χρέος να προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα µιας νέας εποχής που η ίδια η καθηµερινότητα επιβάλλει και να προασπίζει τα κεκτηµένα της
κοινωνικής ασφάλειας και ειρήνης, προκειµένου να µην µετατραπεί ο πολιτισµός µας σε ζούγκλα.
Είναι απογοητευτικό η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να υποκρίνεται την ευαίσθητη εργαλειοποιώντας ξεδιάντροπα για µικροκοµµατικά οφέλη οτιδήποτε µπορεί να εργαλειοποιήσει από τα Me
Too µέχρι τις πυρκαγιές και την ίδια στιγµή εµάς που προσπαθούµε να εξορθολογήσουµε τον Ποινικό Κώδικα να µας κατηγορεί για δολοφονία των κωδίκων, για τυφλή δήθεν αυστηροποίηση
των ποινών που θα οδηγήσει σε κατάρρευση του σωφρονιστικού
συστήµατος και για δήθεν κρυφή ατζέντα της Κυβέρνησης, προκειµένου να οδηγηθούµε σε ιδιωτικές φυλακές.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ: Εσείς που ασκείτε
αυτή την έωλη κριτική, µάλλον θέλετε να ξεχάσετε ότι ψηφίσατε
τον προηγούµενο Ποινικό Κώδικα σχεδόν εν κρυπτώ και στο γόνατο µια µέρα πριν κλείσει το ελληνικό Κοινοβούλιο για τις εκλογές του 2019, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σωρεία προβληµατικών διατάξεων που απαιτούσαν αλλαγές από τη νέα Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Ξεχάσατε ότι ψηφίσατε τον νέο
τότε Ποινικό Κώδικα στα µέσα Ιουνίου του 2019 και επειδή προφανώς ήταν τόσο καλά µελετηµένος, αλλά και σχεδιασµένος,
αναγκαστήκατε µόλις σε δέκα µέρες µετά να κάνετε είκοσι οκτώ
αλλαγές και τροποποιήσεις σε αυτόν µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Ακόµη και σήµερα την ώρα που στο παρόν νοµοθέτηµα η Κυβέρνηση εισάγει µε το άρθρο 191 την αυστηροποίηση της ποινικής αντιµετώπισης της ανεξέλεγκτης τοξικότητας που προκαλεί
στην κοινωνία µας η πανδηµία των fake news που κλονίζει την
κοινωνική γαλήνη, συµπεριλαµβάνοντας µάλιστα ρητά και τη δηµόσια υγεία λόγω της εκτεταµένης διασποράς φηµών που προκαλούν πανικό στους πολίτες και κοστίζουν ζωές, κάποιοι µιλάνε
για απόπειρα δήθεν να φιµωθεί η ελευθερία της έκφρασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία θωρακίζει
µέρα µε τη µέρα την ελληνική δικαιοσύνη επ’ ωφελεία της κοινωνίας µας και των ίδιων των λειτουργών της και σε πείσµα όλων
όσων τη θέλουν παρωχηµένη και αρτηριοσκληρωτική.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, το παρόν νοµοσχέδιο δεν αποτελεί απλά µια καλοδεχούµενη µεταρρυθµιστική παρέµβαση,
αλλά µια απαραίτητη τοµή που αξίζει τη διακοµµατική συναίνεση
και υποστήριξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει την έκθεσή της σε αίτηση της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης
ποινικής δίωξης κατά Βουλευτού.
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Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι επιδιώκει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση; Επιδιώκει την αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και του Ποινικού
Κώδικα. Είναι κάτι σηµαντικό; Πάρα πολύ σηµαντικό, κοινή διαπίστωση από όλες τις πλευρές της Βουλής. Ακόµα και έξω από
τη Βουλή ο κάθε πολίτης αναγνωρίζει τη σηµασία του εγχειρήµατος.
Γιατί είναι, άραγε, σηµαντικό; Πρώτος λόγος: Αποκαθιστά το
αίσθηµα της δικαιοσύνης. Και τι σηµαίνει «αποκαθιστώ το αίσθηµα της δικαιοσύνης στους πολίτες»; Δύο πολύ σηµαντικά
πράγµατα. Πρώτον, είναι τα δύο κυρίαρχα συστατικά για τη δηµοκρατία και τη λειτουργία της και δεύτερον, είναι το σηµαντικό
συστατικό στοιχείο για την απαραίτητη κοινωνική συνοχή και κοινωνική ειρήνη. Αυτό επιχειρούµε σήµερα, αυτό συζητάµε, αυτό
είναι το νοµοσχέδιο που εισηγείται η Κυβέρνηση.
Ακούω µε ενδιαφέρον την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καλοπροαίρετη
σε ένα τέτοιο σηµαντικό εγχείρηµα, µεταρρυθµιστικό, όπως είναι
η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Η πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εγείρει διαφορετικές αιτιάσεις, µε άλλη κατεύθυνση. Λέει, παραδείγµατος
χάριν, το νοµοσχέδιο: «Το νοµοσχέδιο είναι πρόχειρο». Αυτό είναι
ένα επιχείρηµα. Το δεύτερο επιχείρηµα είναι ότι δεν είναι καλά
προετοιµασµένο, δεν προετοιµάστηκε καλά. Τρίτον, δεν έχει την
απαραίτητη επιστηµονική τεκµηρίωση. Άκουσα τον κ. Λάππα και
στις επιτροπές που το τελευταίο αυτό επιχείρηµα ήταν κατ’ εξοχήν η βάση της αντιπολιτευτικής του θέσης, άρα και του ΣΥΡΙΖΑ.
Όταν ακούµε αυτά τα πράγµατα, είµαστε πραγµατικά υποχρεωµένοι, κύριε Λάππα -είναι ρητορική η αναφορά σε σας ως εισηγητού- να κάνουµε µια αντιστοίχιση µε το τι κάνατε εσείς -διότι
πλέον ήσασταν κυβέρνηση, έχετε διαγράψει πλέον τεσσεράµισι
χρόνια κυβέρνηση- στην αντίστοιχη προσπάθεια να αλλάξετε τον
Ποινικό Κώδικα.
Το είπαν πολλοί οµιλητές, το επαναλαµβάνω κι εγώ, γιατί είναι
πολύ σηµαντικό για να αντιπαρατεθώ στα δικά σας επιχειρήµατα.
Λίγες ώρες, µέρες, πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών του
2019, ήρθε η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ
ταχύτατα και χωρίς τον απαραίτητο χρόνο διαβούλευσης, παραµονή εκλογών. Και λίγο πριν, ο οµιλητής εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας είπε, γιατί και αυτό το είχα λησµονήσει, ότι µέσα σε
λίγες ώρες µετά, λόγω ακριβώς των αστοχιών που είχε και που
δεν ήταν καλά προετοιµασµένο, νοµοθετήσατε µε έναν γρήγορο
τρόπο πάνω από είκοσι αλλαγές µε πράξη υπουργικού συµβουλίου. Αυτός ήταν ο ορθός τρόπος νοµοθέτησης; Εκείνο ήταν το
καλά προετοιµασµένο και σήµερα δεν είναι καλά προετοιµασµένο; Θα απαντήσω σε αυτά, όµως, γιατί έχουν την πολιτική
τους αξία και σηµασία.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ νοµίζω ότι για να
µπούµε στην ουσία του εγχειρήµατος που επιδιώκει η Κυβέρνηση στην αλλαγή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, εγείρονται τέσσερα ερωτήµατα στα οποία πρέπει να
απαντήσουµε. Πρώτον, είµαστε ευχαριστηµένοι ως Κοινοβούλιο
και ως ελληνική κοινωνία µε την υφιστάµενη κατάσταση του Ποινικού Κώδικα; Ο νοµικός κόσµος της χώρας είναι ευχαριστηµένος; Δεύτερον, γιατί αλλάζει; Γιατί αλλάζει πραγµατικά; Να
δούµε γιατί αλλάζει, να δούµε τα επιχειρήµατα γιατί αλλάζει,
γιατί επιδιώκει η Κυβέρνηση να το αλλάξει. Τρίτον, αν αλλάζει,
σε ποια κατεύθυνση αλλάζει; Και το τελευταίο, το οποίο έχει επίσης µια µεγάλη σηµασία, είναι το εξής: Έγινε µε ορθό επιστηµονικό τρόπο ή έγινε βιαστικά; Εγώ θα επιδιώξω να µπω σε αυτά
τα τέσσερα ερωτήµατα και να απαντήσω, γιατί νοµίζω ότι αυτό
είναι και η ουσία των πολιτικών αναζητήσεων σε µία τέτοια µεταρρύθµιση και αλλαγή που εισάγει η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ποιος απλός πολίτης σήµερα στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πιάνοντας τον σφυγµό της καθηµερινότητας στον
κόσµο που συζητάµε δεν λέει ότι το έγκληµα έχει αλλάξει; Ποιος
δεν διαπιστώνει την αλλαγή του εγκλήµατος; Έχουµε ειδεχθή εγκλήµατα όχι µόνο σε συχνότητα τέλεσης, αλλά και σε τρόπο

1711

εκτέλεσης, όπως βιαιοπραγίες, βιασµούς ανηλίκων, ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες, πρωτοφανή εγκληµατικότητα. Αυτό δεν
είναι µία πραγµατικότητα; Αυτό δεν καθιστά αδήριτη την ανάγκη
να αλλάξουµε το υφιστάµενο πλαίσιο, αφού δεν συγχρονίζεται
µε την κοινωνική πραγµατικότητα; Αυτό δεν οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η ελληνική κοινωνία αισθάνεται πως δεν ικανοποιείται
από το δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται σήµερα από τις κυρώσεις
του Ποινικού Δικαίου; Αυτό, λοιπόν, δείχνει την αναγκαιότητα για
αλλαγή.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι αν στην κοινωνία υπάρχει η αίσθηση
πως υπάρχει δικαιοσύνη µέσα από αυτόν τον Ποινικό Κώδικα.
Ρωτήστε όποιον θέλετε, ρωτήστε έξω: Είστε ευχαριστηµένοι από
τις ποινικές κυρώσεις οι οποίες υπάρχουν σήµερα στα ειδεχθή
εγκλήµατα, σε αυτά τα οποία δεν θα ξαναπώ, γιατί έχουν αναφερθεί και µε παραδείγµατα και πρόσφατα βλέπουµε τη βιαιότητά τους στην τηλεόραση και γίνονται καθηµερινές συζητήσεις.
Η απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ απλά είναι
«όχι». Οι πολίτες αισθάνονται, η ίδια η κοινωνία αισθάνεται ότι
υπάρχει µία αναντιστοιχία µεταξύ ποινικών κυρώσεων, ποινών και
εγκληµάτων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι
υπάρχει διάχυτη η αίσθηση πως δεν υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι
όπως έπρεπε να αποδίδεται από το υφιστάµενο ποινικό πλαίσιο
της χώρας, ενώ την ίδια στιγµή αναντίστοιχα πάλι οι πολίτες θα
απαντούσαν, γιατί εµείς εδώ µέσα εκφράζουµε τους πολίτες, το
εξής απλό, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες έχουν δυσανάλογες ποινικές κυρώσεις. Απλά πράγµατα, όπως τα πληµµελήµατα, έχουν πολύ βαρύτερες κυρώσεις, δυσανάλογες µε
αυτές που έχουν τα βαριά εγκλήµατα. Αυτό δεν επιφέρει την
αναγκαιότητα, την ανάγκη αλλαγής που σήµερα επιφέρει η πολιτική ηγεσία και η Κυβέρνηση µε την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι αυτά είναι ο πυρήνας
της αναγκαιότητας του εγχειρήµατος που κάνει σήµερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Τσιάρας και ο Υφυπουργός κ. Κώτσηρας, η Κυβέρνηση συνολικά φέρνοντας αυτήν
τη µεγάλη µεταρρύθµιση στον χώρο της δικαιοσύνης.
Και τώρα ας απαντήσουµε στο τελευταίο επιχείρηµα που επίσης άκουσα πάρα πολλές φορές, ότι το νοµοσχέδιο είναι πρόχειρο και επιστηµονικά µη επαρκές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν φέρατε τον Ποινικό Κώδικα, η Κυβέρνηση ως Αντιπολίτευση είχε δεσµευτεί ότι όλο αυτό
το πλαίσιο, πρώτον, θα επανεξεταστεί και, δεύτερον, θα αλλάξει.
Δεν ήµασταν σύµφωνοι. Θυµάστε, τότε ήσασταν κυβέρνηση. Είχαµε πει ότι θα το αλλάξουµε. Άρα δεν είναι κάτι αιφνιδιαστικό.
Ήταν πραγµατική πολιτική δέσµευση, που σήµερα γίνεται πράξη.
Δεύτερο ζήτηµα, το κάναµε αµέσως την επόµενη µέρα; Όχι.
Το κάναµε πρόχειρα χωρίς να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος
διαβούλευσης; Όχι. Έγινε στο γόνατο, είναι επιστηµονικά µη
επαρκές κείµενο; Όχι. Γιατί; Ακούσατε τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων του -ήταν γνωστό σε όλους- συστάθηκε µία δεκαεπταµελής επιτροπή από τους
καλύτερους επιστήµονες. Πάντα βέβαια συγκριτικά θα υπάρχουν
και άλλοι που αξιολογούνται µε επίσης καλή αξιολόγηση στον
χώρο της νοµικής γνώσης. Αν και εγώ είµαι οικονοµολόγος και
εσείς νοµικοί, λέω ότι αυτοί των οποίων τουλάχιστον διάβασα
τα βιογραφικά ήταν από τους καλύτερους, καθηγητές Πανεπιστηµίου, Νοµικών Σχολών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης, εισαγγελείς υψηλόβαθµοι, δικαστές υψηλόβαθµοι, έγκριτοι
νοµικοί. Αυτοί οι άνθρωποι δύο ολόκληρα χρόνια έκαναν ένα και
µόνο πράγµα: επαναξιολόγησαν όλο τον Ποινικό Κώδικα, συγχρόνισαν όλο αυτό το οποίο πήραν από τον παλαιό Ποινικό Κώδικα στην κοινωνική πραγµατικότητα και αναγκαιότητα του
αιτήµατος και της κοινωνίας και της ίδιας της ζωής µέσα από την
αυξανόµενη εγκληµατικότητα και τα βαριά εγκλήµατα και έφεραν αυτήν την εισήγηση. Η εισήγηση αυτή είναι η πρόταση της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που σήµερα
έχουµε µπροστά µας για να ψηφίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η πραγµατικότητα
και αυτό επιχειρούµε σήµερα ως Κυβέρνηση, έναν σύγχρονο
Ποινικό Κώδικα, αλλαγή πολιτικής δικονοµίας που αντιστοιχίζεται
στην κοινωνική πραγµατικότητα, στην κοινωνική αναγκαιότητα
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σε µία και µόνο κατεύθυνση: να υπάρχει το αίσθηµα της δικαιοσύνης διάχυτο και πάλι. Γνωρίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η δικαιοσύνη είναι
κάτι πολύ σχετικό για τον καθέναν, ανάλογα πώς την προσλαµβάνει. Σίγουρα όµως πήγαµε ένα βήµα σηµαντικά πιο µπροστά
µε αυτόν τον νόµο και πιστεύω ότι αυτό το εγχείρηµα, πέρα από
τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχετε, σύµφωνα µε αυτά που
σας είπα και σύµφωνα µε αυτά που ακούσατε από τους εισηγητές της Νέας Δηµοκρατίας, θα έπρεπε να το επικροτήσετε. Όλη
σας η επιχειρηµατολογία, αυτά τα τέσσερα που είπα στην αρχή,
ότι δεν είναι επιστηµονικό κείµενο, ότι δεν είναι επαρκές, ότι δεν
είναι αντίστοιχο µε την κοινωνική πραγµατικότητα, ότι ήρθε γρήγορα, ότι δεν έγινε η απαραίτητη διαβούλευση, κατέρρευσαν.
Όλα αυτά, όπως σας περιέγραψα, κύριε Λάππα, είναι τελείως
διαφορετικά.
Για το επίµαχο θέµα, το άρθρο 191, ακούσατε και τον
Υπουργό. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι που ισχύει εδώ και
πενήντα χρόνια. Ακούσατε, όµως, και το πολύ εύστοχο παράδειγµα του εισηγητή µας, του Κώστα Καραγκούνη, που αξίζει κάποιος να το προσέξει για να καταλάβει τι επιχειρούµε µε αυτήν
τη διάταξη, την περίπτωση Καµατερού. Οι παλαιότεροι τη θυµόµαστε. Ήταν η περίπτωση κάποιου ο οποίος πούλησε ως είδηση
ότι βρήκε το φάρµακο του καρκίνου. Θυµόµαστε οι παλιότεροι µικρά παιδάκια τότε- που έτρεχε ο κόσµος πίσω από φορτηγά συνωστισµός, κόσµος- τα οποία µοίραζαν το περίφηµο «νερό του
Καµατερού», να το πάρουν για να θεραπευτεί ο καρκίνος που
είχαν.
Ερώτηµα: Αξιολογήθηκε ποτέ επιστηµονικά πόσοι άνθρωποι
πέθαναν από αυτήν την αθλιότητα που είχε γίνει την περίοδο
εκείνη; Αυτό δεν πρέπει να είναι αντικείµενο αντιµετώπισης της
ποινικής δικαιοσύνης; Πρέπει να αφήνουµε φήµες να διαρρέουν
µε επιπτώσεις πάνω σε ανθρώπους σε επίπεδο υγείας, θανάτων;
Αυτό διδάσκει η δικαιοσύνη και ο Ποινικός Κώδικας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η Κυβέρνηση σήµερα κάνει ακόµα και στον τοµέα της δικαιοσύνης ένα µεταρρυθµιστικό άλµα προς όφελος της κοινωνίας, της δικαιοσύνης, της
κοινωνικής συνοχής, που είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο
για τη λειτουργία της ίδιας της κοινωνίας και της δηµοκρατίας.
Εύχοµαι και πιστεύω ότι µέχρι το τέλος της διαδικασίας να αλλάξετε στάση και να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Βρούτση, θα σας το ρωτήσω µε πολύ µεγάλη ταπεινότητα και σεµνότητα και µε πολλή θα σας έλεγα και συστολή:
Όταν διαδίδεις ή προσπαθείς να πείσεις έναν λαό ότι διανύουµε
το τελευταίο µίλι της πανδηµίας, όταν προσπαθείς να πείσεις
έναν λαό ότι νικήσαµε τον κορωνοϊό, όταν επιχειρείς για µικροκοµµατικούς και µικροπολιτικούς λόγους να διαµορφώσεις ένα
πλαίσιο επιτυχίας µέσα σε πανδηµία, τι ακριβώς είναι; Εµπίπτει
σε αυτό που µόλις περιγράψατε για το «νερό του Καµατερού»;
Ξέρω ότι έχει πολλές εντάσεις αυτή η ερώτηση, αλλά πολλές
φορές µπορούµε να έχουµε µια αντιστοίχιση στην πραγµατικότητα που βιώνουµε.
Ήθελα να αντλήσω την προσοχή σας, κύριε Βρούτση. Δεν το
κατάφερα, αλλά πραγµατικά ο κόσµος κρίνει τι είναι αυτό που
έχει σχέση µε την πραγµατικότητα και τι όχι.
Μπαίνοντας στο νοµοσχέδιο, να πω το εξής: Ξέρετε, γενικότερα η προσπάθεια νοµοθέτησης της Νέας Δηµοκρατίας µού θυµίζει µία πολύ περίεργη σελίδα της ελληνικής δηµοσιογραφίας,
τον κίτρινο τύπο. Ο κίτρινος τύπος ξέρετε ποια πρακτική έχει;
Συνήθως υπάρχει µία ελκυστική και προκλητική λεζάντα - τίτλος
και νοµοτελειακά στις ενενήντα πέντε από τις εκατό φορές ο τίτλος και το περιεχόµενο του ρεπορτάζ δεν έχουν καµµία, µα καµµία συνάφεια. Αυτήν την πρακτική τη συναντάµε και στον τρόπο
νοµοθέτησης, ακόµα και από πολύ σοβαρά στελέχη της Νέας
Δηµοκρατίας -ναι, υπάρχουν και αυτά-, όπως ο κ. Τσιάρας στην
περίπτωση του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος. Με κατηγορούν
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ότι συνήθως αποφεύγω να µένω στο θέµα του νοµοσχεδίου. Θα
σας δώσω όµως ένα πολύ πρακτικό παράδειγµα για το τι σηµαίνει σπουδή, κροκοδείλια δάκρυα και παρελκυστική νοµοθετική
πρακτική σε ένα ζήτηµα που έχει άµεση συνάφεια µε το νοµοσχέδιο και είναι το πιο ευαίσθητο ίσως από όλα: τα ανήλικα παιδιά, η κακοποίηση ανήλικων παιδιών.
Θέλω να σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι τα προηγούµενα χρόνια, η Κυβέρνηση που τόσα πυρά δέχεται -και είναι το µόνο σας
επιχείρηµα για την κυβερνητική σας αδράνεια, δηλαδή αντιπολιτεύεστε την Αντιπολίτευση για να καλύψετε την κυβερνητική σας
αδράνεια- είχε προχωρήσει στη σύσταση και στην προετοιµασία
ενός υψηλής επιστηµονικής επάρκειας και αποτελεσµατικότητας
θεσµικού πλαισίου για την κακοποίηση των ανηλίκων. Μπορώ να
σας αναπτύξω µε την παραµικρή λεπτοµέρεια για τα Σπίτια του
Παιδιού, για το πώς δηµιουργήθηκαν επιστηµονικές οµάδες και
για την προπαρασκευή για να εξετάζονται τα ανήλικα παιδιά που
είχαν πέσει ή ενδεχοµένως είχαν πέσει θύµατα κακοποίησης και
µία σειρά από δράσεις -δεν έχω το χρόνο να τις αναπτύξω στο
σύνολό τους αλλά θέλω να σας παραπέµψω στις σχετικές
υπουργικές αποφάσεις, νοµοθετικές πρωτοβουλίες- που έτυχαν
της επιβράβευσης και του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος». Δεν
το λέω αυτό θεωρώντας ότι είναι το άπαν ή το ιερό τοτέµ µιας
πολιτικής επιβράβευσης, αλλά για να δείτε, επειδή είναι συνήθης
η αντιµετώπιση και η αντίδρασή σας «ε, καλά, όλα αυτά είναι οι
ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ», ότι είχαµε φτάσει σε ένα αποτέλεσµα.
Ξέρετε τι κάνατε; Τα ακυρώσατε όλα και µε απευθείας ανάθεση στην ΕΕΤΑΑ. Για όσους δεν γνωρίζουν είναι η εταιρεία ανάπτυξης της αυτοδιοίκησης, χειρίζεται voucher σε παιδικούς
σταθµούς. Έρχεται από µακριά, από τις αρχές της δεκαετίας του
‘80 ως θεσµικός φορέας σε σχέση µε την αυτοδιοίκηση. Μηδενίζετε όλα τα προηγούµενα, µηδενίζετε τη δουλειά καταξιωµένων
επιστηµόνων από τον χώρο της Νοµικής, των κοινωνικών επιστηµών και αναθέτετε έναντι 100 χιλιάδων ευρώ από την αρχή τη
διαδικασία του να αποκτήσουµε ένα σύγχρονο πλαίσιο για το
πώς θα εξετάζεται η κατάσταση ενός ανήλικου παιδιού που είτε
έχει υποστεί κακοποίηση, είτε ενδέχεται, είτε εξετάζεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
διαφορετικά πράγµατα, κύριε Γιαννούλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν είναι διαφορετικά. Έχετε δίκιο, εγώ όµως µένω στην ουσία . Εγώ λέω ότι σε
αυτήν τη χώρα όπου ορισµένα ζητήµατα δεν έχουν κυβερνητική
θητεία δεν εξελίσσονται παράλληλα µε τις ορέξεις του Μητσοτάκη ή του εκάστοτε πρωθυπουργού. Είναι πολιτικές αποφάσεις
και νοµοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να προβάλλουν τα
προβλήµατα στο µέλλον. Σε αυτήν την περίπτωση λέω ότι ένα
νοµοσχέδιο σήµερα θα µπορούσε να θεραπεύει την αστοχία
όποιου την έκανε, να σβήσει δυόµισι χρόνια δουλειάς για την κακοποίηση των ανηλίκων και να αναθέσει απευθείας έναντι
100.000 ευρώ στην ΕΕΤΑΑ αυτό το ζήτηµα. Είναι κάτι -δεν σας
το λέω µόνο απευθυνόµενος στην ιδιότητά σας ως Υπουργού,
αλλά και ως γιατρού- που θεραπεύεται, που µπορεί να θεραπευθεί, όχι µόνο η νοµοθετική αλλά και η πολιτική αστοχία, κύριε
Υπουργέ, που λέει ότι σε τόσο ευαίσθητα ζητήµατα δεν έχουµε
το θάρρος να υπάρχει συνέχεια, βελτίωση, πρόοδος και όχι υστερία και εµµονή να αντιστρέψουµε το πολιτικό κόστος στον πολιτικό µας αντίπαλο .
Κάτι τελευταίο, κύριε Τσιάρα. Σας το ρώτησε εµµέσως και ο
συνάδελφός µου κ. Κόκκαλης. Αυτήν τη στιγµή οι γιατροί των νοσοκοµείων της Θεσσαλονίκης δουλεύουν πάνω από τα όρια της
βιολογικής και φυσικής τους αντοχής. Αυτό όταν το διατυπώνω
εµπίπτει στο πλαίσιο και στις ρυθµίσεις του άρθρου 119; Αυτήν
τη στιγµή οι πολίτες στη Θεσσαλονίκη κινδυνεύουν, πέρα από
όλα τα άλλα, µε υποβαθµισµένης ποιότητας παροχές νοσηλείας.
Εµπίπτει στο άρθρο 119 η πραγµατικότητα; Αυτή τη στιγµή στα
νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης βρίσκονται άνθρωποι διασωληνωµένοι εκτός ΜΕΘ, σε απλά δωµάτια. Αυτό εµπίπτει στο συγκεκριµένο άρθρο; Δεν κάνω τον διαπρύσιο κήρυκα της
συντεχνιακής υπεράσπισης του χώρου που υπηρέτησα πάνω
από είκοσι πέντε χρόνια, αλλά µε τόση προχειρότητα να αντιµετωπίζουµε το θέµα της ελευθεροτυπίας, της δεοντολογίας της
δηµοσιογραφίας, της ενηµέρωσης, της δηµόσιας σφαίρας, του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

σεβασµού της πολιτικής στη δηµοσιογραφία αλλά και της δηµοσιογραφίας στην πολιτική και την εξουσία, µε αφορισµούς, και
στην ουσία να επαναφέρουµε τακτικές που είχαν αποδοκιµαστεί
πραγµατικά στο κοινωνικό και επαγγελµατικό πεδίο; Σας θυµίζω
τον τυποκτόνο νόµο Βενιζέλου που στην ουσία οδήγησε σε «βιοµηχανία» αστικών αγωγών , κύριε Υπουργέ.
Εδώ συζητάµε για την ποινική δικαιοσύνη, αλλά θέλω να σας
πω ότι ένα από τα πλέον κακοποιηµένα πεδία κοινωνικής δράσης
και πολιτικής δράσης σε αυτήν τη χώρα είναι κάτι που στις άλλες
χώρες αυτονόητα το έχουν λύσει, είναι θεσµοί συγκεκριµένοι,
ελεγκτικοί µηχανισµοί συγκεκριµένοι, όχι µε την έννοια του τιµωρού ή της προληπτικής λογοκρισίας, αλλά σίγουρα υπάρχει καλύτερος τρόπος για να µη φτάσουµε στο οδυνηρό φαινόµενο
Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να εφευρίσκει διαφορετική δηµοσιογραφική κουλτούρα στην Ολλανδία από την
Ελλάδα, λες και στην Ολλανδία η κουλτούρα της σκληρής ελεγκτικής δηµοσιογραφίας είναι κάτι διαφορετικό, που δεν το έχουν
οι Έλληνες δηµοσιογράφοι και φύεται σαν την πατάτα ας πούµε
στην Ολλανδία.
Μπορούµε να κάνουµε πολλά, αλλά µπορούµε να τα κάνουµε
µε σύνθεση, όχι µε την απολυτότητα και τη λειτουργία που σας
περιέγραψα πριν, της «κίτρινης» δηµοσιογραφίας. Εκτός και αν
-και κλείνω µε αυτό- αιφνιδιάζεσθε όπως αιφνιδιάστηκε χτες ο κ.
Μητσοτάκης ευρισκόµενος για µια από τις σπάνιες φορές σε ένα
µη προστατευµένο περιβάλλον, αν αιφνιδιαζόµαστε από την
πραγµατικότητα που υπάρχει και όχι από την ονειροχώρα που
θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης ότι κυβερνά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μανωλάκος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνησή
µας µε συνέπεια και υπευθυνότητα, πιστή στην υποχρέωση που
ανέλαβε, να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου και την εµπιστοσύνη των πολιτών στη διοίκηση, που σε µεγάλο βαθµό το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει κλονιστεί, φέρνει προς ψήφιση το
παρόν νοµοσχέδιο. Αλήθεια, πόση ασφάλεια νιώθουν οι συµπολίτες µας όταν όλο και συχνότερα συνειδητοποιούν πόσο εύκολο
είναι από τη µια στιγµή στην άλλη να χάσουν ό,τι θεωρούσαν δεδοµένο και αυτονόητο; Η ζωή, η υγεία, η περιουσία, η αξιοπρέπεια, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και τόσα άλλα
αγαθά αποτελούν στοιχειώδη επιτεύγµατα των σύγχρονων κοινωνιών του δυτικού πολιτισµού και κάθε συντεταγµένη πολιτεία
έχει καθήκον και υποχρέωση να τα διασφαλίζει.
Ο νοµοθέτης ως ρυθµιστής της ορθής λειτουργίας της πολιτείας έχει υποχρέωση να είναι ζωντανό κοµµάτι της κοινωνίας,
να έχει τις κεραίες του ολόρθες, να αφουγκράζεται το λαϊκό αίσθηµα, να νιώθει τις ανάγκες των πολιτών, να αντιλαµβάνεται
πότε η κοινωνία ακολουθεί σωστή πορεία και πότε είναι σε αναβρασµό και να σπεύδει να επιφέρει τις ρυθµίσεις εκείνες που θα
επαναφέρουν την τάξη των πραγµάτων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ο νοµοθέτης δεν ενεργεί έτσι δεν είναι απλώς κακός
νοµοθέτης αλλά και επικίνδυνος.
Αναφερόµενος λοιπόν στο παρόν νοµοσχέδιο τολµώ να πω ότι
αποτελεί την ενσωµάτωση σε νοµικές διατάξεις της απεγνωσµένης κραυγής της ελληνικής κοινωνίας για περισσότερη ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη. Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
περιλαµβάνει πληθώρα τροποποιήσεων και βελτιώσεων, εξορθολογισµό των προβλεπόµενων ποινών και επαναφορά σηµαντικών
διατάξεων οι οποίες είτε είχαν καταργηθεί είτε είχαν υποβαθµιστεί σε πληµµελήµατα επισύροντας χαµηλότερες ποινές και προκαλώντας το περί δικαίου κοινό αίσθηµα.
Παράλληλα, το νοµικό µας οπλοστάσιο θωρακίζεται ακόµα περισσότερο απέναντι στις εγκληµατικές συµπεριφορές και εναρµονίζεται µε ευρωπαϊκές συµβάσεις αναφορικά µε την
προστασία των θυµάτων, ιδίως των ανηλίκων. Κυρία Πρόεδρε,
τόσο οι εισηγητές όσο και άλλοι συνάδελφοι, εξαίρετοι νοµικοί,
αναφέρθηκαν επισταµένως στις διατάξεις που έχουν έρθει για
ψήφιση. Προσωπικά θα επισηµάνω κάποιες από αυτές που
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θεωρώ ως πλέον σηµαντικές, όπως η ισόβια κάθειρξη που πλέον
είναι µονόδροµος για τα αδικήµατα της εσχάτης προδοσίας, της
ανθρωποκτονίας, του οµαδικού βιασµού, του βιασµού σε βάρος
ανηλίκου, του θανατηφόρου βιασµού και της θανατηφόρας ληστείας.
Οι διατάξεις επίσης οι οποίες αυστηροποιούνται, όσον αφορά
τις ποινές, σε κακουργήµατα και που προκαλούν το λαϊκό αίσθηµα, όπως είναι η ανθρωποκτονία, ο βιασµός και η ληστεία
µετά φόνου, αλλά και η απόλυση των καταδίκων υπό όρο, δεν
έχουν άλλο σκοπό παρά µόνο τη δηµιουργία κλίµατος ασφάλειας
στους πολίτες.
Ειδικά για την υπό όρο απόλυση, είδαµε κατάδικους να αποφυλακίζονται σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, διαπράττοντας
ξανά τα ίδια εγκλήµατα και προκαλώντας την λαϊκή οργή. Φτάσαµε, για παράδειγµα, ποινή δεκαπέντε ετών για τα παραπάνω
εγκλήµατα να εκτείνεται στα έξι χρόνια, µε τα δύο πέµπτα που
ισχύει σήµερα, ενώ µε τον νέο νόµο πηγαίνει στα τρία πέµπτα,
δηλαδή στα εννιά χρόνια. Ακόµα και τα ισόβια έφτασαν στα δεκαέξι χρόνια. Τώρα τουλάχιστον πάει στα δεκαοκτώ, το οποίο,
κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να σας πω ότι ο απλός κόσµος δεν το
θεωρεί αρκετό.
Και βέβαια δεν ξεχνάµε ότι ο σκοπός τής υπό όρο απόλυσης
είναι ανθρώπινος. Η ελπίδα της απελευθέρωσης λειτουργεί βελτιωτικά για κάθε κρατούµενο. Όµως δεν πρέπει να οδηγούµεθα
σε υπερβολές από τη διάθεση επιείκειας στους καταδικασθέντες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζούµε σε έναν κόσµο όπου η σεξουαλική κακοποίηση, η σεξουαλική εκµετάλλευση µε σκοπό το
κέρδος, οι πράξεις βίας στον εργασιακό χώρο, η εγκληµατικότητα κατά των γυναικών και των ανηλίκων έχουν γίνει η µάστιγα
για τις σύγχρονες κοινωνίες. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, οι νέες
τροποποιήσεις αυστηροποιούν το υφιστάµενο πλαίσιο για τα
βαριά εγκλήµατα, για τα σεξουαλικά, για τα εγκλήµατα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων.
Έχω τη γνώµη ότι η κοινωνία οδηγεί τις εξελίξεις και η πολιτεία
είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί.
Καταλήγοντας, ειλικρινά αναρωτιέµαι προς τι η σφοδρή κριτική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για τις αλλαγές που επιχειρούνται. Ασφαλώς και αντιλαµβάνοµαι την ιδεολογική µας
αντίθεση, τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της απόρριψης των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, καθώς επίσης και τη διάθεση κάποιων
συνιστωσών να υπάρχει δηλαδή µια υπέρµετρη επιείκεια στην
αντιµετώπιση έκνοµων καταστάσεων. Όµως αυτό δεν δικαιολογεί
την καθολική άρνηση στην παραγωγή νοµοθετικού έργου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, δεν χωρά αµφιβολία ότι το νοµοσχέδιο είναι προς την ορθή κατεύθυνση, καθόσον εκφράζει τις
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου για περισσότερη ασφάλεια.
Για τον λόγο αυτό, σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαραβέγιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε και σήµερα για
ακόµη µια φορά πολλές αιτιάσεις από την αντιπολίτευση και αρκετή ατεκµηρίωτη κριτική για µια απόλυτα αναγκαία νοµοθετική
πρωτοβουλία. Και ίσως σε ό,τι αφορά κάποια κόµµατα της αντιπολίτευσης, αυτό να το περιµέναµε κιόλας.
Όµως κατά την επεξεργασία του συζητούµενου νοµοσχεδίου
στην αρµόδια επιτροπή, ακούσαµε και κάποια ακόµα πράγµατα
που δεν ήταν και τόσο αναµενόµενα. Έτσι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ευθέως ότι η Κυβέρνηση µε αυτή τη νοµοθετική παρέµβαση προκαλεί διαµπερή τραύµατα και δολοφονεί τον
Ποινικό Κώδικα. Λεκτική ακρότητα ίσως, µε στόχο τον εντυπωσιασµό; Όχι, νοµίζω ότι αυτή η θέση του εισηγητή της µειοψηφίας εκφράζει γνήσια στο σύνολό της την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
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Κι αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλοι θυµόµαστε, είχε ρίξει όλο
του το βάρος πίσω από τον προηγούµενο Ποινικό Κώδικα, ο
οποίος τελικά ψηφίστηκε ελάχιστες µόλις µέρες πριν από τις
εκλογές του 2019. Εκείνος ο Ποινικός Κώδικας ήταν ξεκάθαρα
δηµιούργηµα της απελθούσας κυβέρνησης Τσίπρα. Άλλο ότι
µετά την κατακραυγή έσπευσε τότε να κρυφτεί πίσω από µια νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, για να εξηγήσει την παράξενη
σπουδή του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει εσπευσµένα αυτό το νοµοθέτηµα, οριακά λίγο πριν τη διάλυση της Βουλής.
Κυρία Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι ο σηµερινός Ποινικός Κώδικας δεν έχει σχέση µε εκείνον του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για νοµοθέτηµα µε τελείως διαφορετική φιλοσοφία και στοχεύσεις, µε τις
οποίες είναι κατανοητό γιατί δεν συµφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η στόχευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αυτήν τη φορά είναι
διαφορετική, αλλά είναι και πολύ συγκεκριµένη:
Αυστηροποίηση των ποινών για συγκεκριµένα εγκλήµατα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας, αυστηροποίηση της απόλυσης των καταδίκων υπό όρο, όπως και της µη απόλυσης εγκληµατιών που
τελούν κατ’ επανάληψη σοβαρά κακουργήµατα, διεύρυνση του
αξιόποινου για αδικήµατα µε µεγάλη κοινωνική και ηθική απαξία,
όπως είναι τα σεξουαλικά εγκλήµατα και τα εγκλήµατα κατά της
ζωής, απόλυτη προτεραιότητα στη διεξαγωγή της ανάκρισης και
εισαγωγή στο ακροατήριο υποθέσεων εξαιρετικής φύσης ή κακουργηµάτων που αφορούν εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Το γεγονός βέβαια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο δεν συµφωνεί µε τις
παραπάνω αλλαγές, αλλά και τις θεωρεί «δολοφονία» του Ποινικού Κώδικα είναι κάτι που θα πρέπει να εξηγήσει στους παθόντες
και στις οικογένειές τους, στα παιδιά που κακοποιήθηκαν ή στη
νέα κοπέλα που παραµορφώθηκε µετά την επίθεση µε βιτριόλι,
στις γυναίκες που γίνονται αντικείµενο σεξουαλικής εκµετάλλευσης ή πέφτουν θύµατα βιασµού.
Σε όλους αυτούς η Αξιωµατική Αντιπολίτευση οφείλει σήµερα
µια απάντηση. Θα έλεγα όµως ότι οφείλει και µια εξήγηση για
όλα όσα τον κατηγορεί ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του ίδιου
του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοντονής, ο οποίος πριν από λίγες µέρες έκανε
νέες καταγγελίες για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση έναντι
της ποινικής δικαιοσύνης. Μίλησε για στηµένες κατηγορίες από
την κυβέρνηση σε βάρος άλλου διακεκριµένου στελέχους του
ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, για να απαξιωθεί αυτό το στέλεχος πολιτικά.
Μίλησε ο κ. Κοντονής για «δολοφονία χαρακτήρων» στην υπόθεση µε τις βίζες του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, κατήγγειλε και τη µεθόδευση δικαστικών διώξεων. Και ίσως εκεί θα
πρέπει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο αξιαγάπητος εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ, να αναζητήσει τη «δολοφονία» του ποινικού δικαίου.
Κύριε Υπουργέ, για να καταδείξουµε την τεράστια διαφορά αντίληψης µεταξύ της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αρκεί
να δούµε πού υπάρχει αντίδραση, σε τι δηλαδή αντιτίθενται τα
άλλα κόµµατα και τι ακριβώς στηρίζει η Νέα Δηµοκρατία.
Ο νέος Ποινικός Κώδικας προβλέπει µόνο ισόβια κάθειρξη για
τα αδικήµατα της ανθρωποκτονίας, του οµαδικού βιασµού, του
θανατηφόρου βιασµού και της θανατηφόρας ληστείας. Αυτά τα
αδικήµατα µε τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα τιµωρούνται εναλλακτικά µε πρόσκαιρη κάθειρξη και µοναδική πλέον ποινή ισόβιας
κάθειρξης προβλέπεται και για τον βιασµό ανηλίκου. Γίνεται αυτεπάγγελτη δίωξη των αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων και θεωρούνται κακουργήµατα οι γενετήσιες
πράξεις µε ανήλικους. Σήµερα αυτά τα αδικήµατα τιµωρούνται
ανάλογα µε την ηλικία του ανηλίκου.
Επαναφέρεται το αδίκηµα της µαστροπείας σε βάρος ενηλίκων, καθώς η κατάργησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ δηµιούργησε σηµαντικό κενό στην ποινική αντιµετώπισή του και αυστηροποίηση
των ποινών στο αδίκηµα της εµπορίας ανθρώπων. Αν µάλιστα
από την πράξη επέλθει ο θάνατος, επιβάλλεται ποινή ισόβιας κάθειρξης.
Αυστηροποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις απόλυσης υπό
όρο. Ειδικότερα, για εγκλήµατα ναρκωτικών σε διακεκριµένη
µορφή, εγκληµατική οργάνωση, τροµοκρατικές πράξεις, ληστεία, εκβίαση, εµπορία ανθρώπων ή αρπαγή ανηλίκου, θα εξετάζεται ενδεχόµενη απόλυση υπό όρο µόνον αν έχουν εκτιθεί τα
τέσσερα πέµπτα της ποινής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αλλάζει η παραγραφή των αδικηµάτων της εµπορίας ανθρώπων, της αρπαγής ανηλίκου και των αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Η παραγραφή ξεκινά πλέον από την
ενηλικίωση του ανηλίκου µε παρέκταση ενός επιπλέον έτους,
εφόσον η πράξη είναι πληµµέληµα ή τριών επιπλέον ετών, εφόσον η πράξη είναι κακούργηµα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να υπάρξει επαρκής χρόνος, κατά τον οποίο ο ανήλικος
θα µπορεί να τα καταγγείλει, ώστε η πολιτεία να τα διώξει, ώστε
να µην µένουν ατιµώρητες τέτοιες πράξεις λόγω παραγραφής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγκη αλλαγών στο υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, που µε προχειρότητα και µε παράξενη
σπουδή είχε ψηφίσει o ΣΥΡΙΖΑ, είναι αδιαµφισβήτητη. Η ελληνική
κοινωνία αντέδρασε επανειληµµένα στη χαλάρωση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα για τα ειδεχθή εγκλήµατα και δεν αποδέχεται τον άκριτο δικαιωµατισµό της Αντιπολίτευσης υπέρ των
κακοποιών. Κι αυτό γιατί πρόκειται για µειοψηφική εµµονή, η
οποία µας θυµίζει τις καταγγελίες του ίδιου του τότε Υπουργού
Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κοντονή περί σκόπιµης υποβάθµισης
της ποινικής αντιµετώπισης συγκεκριµένων αδικηµάτων που ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη µε τον νέο Ποινικό Κώδικα έρχεται να αναστρέψει αυτήν την κατάσταση, ενισχύοντας
την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου από την εγκληµατικότητα
και την προστασία των πιο ευάλωτων, όπως τα ανήλικα παιδιά.
Όσοι αρνούνται τις προφανείς αυτές βελτιώσεις οφείλουν να
εξηγήσουν στους πολίτες το γιατί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Αβραµάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω εδώ τους Βουλευτές της
Συµπολίτευσης που µιλάνε για οργανωµένο έγκληµα, για κοινό
έγκληµα, για ειδεχθή εγκλήµατα και θυµάµαι χαρακτηριστικά τον
Σεπτέµβριο του 2019, που εκπροσωπούσα τον Πρόεδρο σύντροφο Αλέξη Τσίπρα στα εγκαίνια του περιπτέρου της Ελληνικής
Αστυνοµίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα λόγια του
τότε Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος, απευθυνόµενος
στους αξιωµατικούς της Αστυνοµίας, στα στελέχη της και στους
επίσηµους προσκεκληµένους, ξεκαθάρισε µε απόλυτο και κατηγορηµατικό τρόπο ότι θα πατάξει την εγκληµατικότητα µέσα σε
έναν χρόνο και σε πολύ σύντοµο διάστηµα οι Έλληνες πολίτες
θα αισθάνονται ασφαλείς. Είχε πει µάλιστα χαρακτηριστικά ότι
κανείς εγκληµατίας, διαρρήκτης, κακοποιός, τροµοκράτης, δεν
θα αποφύγει τη σύλληψη και την απονοµή της δικαιοσύνης.
Πέρασε πολύς καιρός από τότε. Δυστυχώς η παραβατικότητα
και η εγκληµατικότητα έχουν αυξηθεί. Το οργανωµένο έγκληµα
οργιάζει στο κέντρο της Αθήνας και στα προάστιά της, οι πυροβολισµοί σε πολυσύχναστους δρόµους, οι δολοφονίες δηµοσιογράφων µέρα µεσηµέρι. Όλα αυτά είναι ερωτήµατα στα οποία
πρέπει να απαντήσετε, γιατί είχατε δεσµευτεί από τότε. Φυσικά
τώρα ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι παρελθόν, αλλά η Κυβέρνησή σας
είναι εδώ.
Για άλλη µια φορά, τρίτη κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής
της Κυβέρνησης, βρισκόµαστε µπροστά σε ένα fast track εγχείρηµα µεταρρύθµισης του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, ένα εγχείρηµα που δηµιουργείται άρον άρον
και το οποίο διαπνέεται απόλυτα από έναν ποινικό λαϊκισµό χωρίς
προηγούµενο.
Δεν θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στις µεταρρυθµίσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, που είναι κυρίως τεχνικού χαρακτήρα.
Θα ήθελα όµως να αναφερθώ στο γενικότερο πνεύµα των προτεινόµενων τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα, που είναι συνυφασµένο µε την ιδεολογικοπολιτική αντίληψη της κυβερνώσας
παράταξης για τη διαχείριση της εξουσίας, για την ίδια τη δηµοκρατία.
Ποιο είναι αυτό το πνεύµα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Σίγουρα απέχει πόρρω από την αντίληψη που διέθετε η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας κατά το παρελθόν, από τη
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φιλελεύθερη παράδοσή της. Χαρακτηριστικό του νοµοσχεδίου
αυτού είναι η δρακόντεια αυστηροποίηση των ποινών για µια
σειρά εγκλήµατα, στην προσπάθεια θεµελίωσης µιας επίπλαστης
αίσθησης ασφάλειας στον πολίτη.
Μέσα από το νοµοσχέδιο αυτό το Υπουργείο, επικαλούµενο
την ανάγκη αναθεώρησης της ποινικής πολιτικής στη βάση των
κοινωνικών αναγκαιοτήτων, που κατά διαστήµατα προκύπτουν,
επιδιώκει να ακυρώσει στο σύνολό του τον ν.4619/2019, τη φιλελεύθερη ποινική µεταρρύθµιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που
παρά τις επιµέρους αστοχίες της έφερε µια νέα εποχή στην αντιεγκληµατική πολιτική της χώρας µας. Επιδιώκει να ακυρώσει
τον ανθρωπιστικό και φιλελεύθερο χαρακτήρα του ποινικού µας
δικαίου, που ενίσχυσε ο παραπάνω νόµος και να προτάξει µια
παρωχηµένη ποινική δογµατική µε ολοκληρωτικές τάσεις.
Είναι όµως προφανές πως η Κυβέρνηση, στην επιδίωξή της
αυτή, αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι την ενασχόληση µε
την ουσία του προβλήµατος. Δεν ενδιαφέρεται σε καµµία περίπτωση για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της αντιεγκληµατικής πολιτικής, για την αποτελεσµατικότερη σωφρονιστική
πολιτική και την ενίσχυση εναλλακτικών ποινών, όπως είναι και η
κοινωφελής εργασία, για την καλύτερη θεµελίωση του κράτους
δικαίου στη χώρα µας και την προστασία των ελευθεριών των
πολιτών, για την ποιοτική και ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης,
που είναι και τα απαιτούµενα όταν ερχόµαστε εδώ για να νοµοθετήσουµε για το ελληνικό ποινικό δίκαιο.
Αντιθέτως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επικεντρώνεται σε µια
επιφανειακή προσπάθεια θεµελίωσης του δόγµατος «νόµος και
τάξη», παραµερίζοντας τις αρχές της επιείκειας και της αναλογικότητας, προσπαθώντας πάντα να πείσει την ελληνική κοινωνία
πως θα καταφέρει να δώσει απάντηση στην πρωτόγνωρη έξαρση
της εγκληµατικότητας του τελευταίου ιδίως χρόνου όσον αφορά
τις υποθέσεις οργανικού εγκλήµατος, να δείξει πως βρίσκεται
δίπλα στο κίνηµα Me Too, να προστατεύσει τη γενετήσια αξιοπρέπεια των ανηλίκων.
Είναι βέβαιο, σε κάθε περίπτωση, πως στοχεύει για µια ακόµη
φορά να εξαπατήσει τους πολίτες, εκµεταλλευόµενο την ανάγκη
τους για δικαιοσύνη και ασφάλεια, καθώς είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένο πως η αύξηση των ποινών δεν οδηγεί απαραίτητα στη
µείωση της εγκληµατικότητας, ενώ παράλληλα οδηγεί στη συµφόρηση των σωφρονιστικών καταστηµάτων καθιστώντας αλυσιτελή τη διαδικασία σωφρονισµού.
Δεν είναι αυτό που χρειαζόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι η αύξηση των ποινών σε µια σειρά εγκλήµατα η θεραπεία για τη νόσο της εγκληµατικότητας. Χωρίς ένα σύστηµα
δικαιοσύνης που θα αποφασίζει γρήγορα και ορθά και ένα σωφρονιστικό σύστηµα στη συνέχεια που θα δίνει τη δυνατότητα
σε όσους περάσουν από αυτό, αρχικά να σωφρονιστούν και
έπειτα να επανενταχθούν στην κοινωνία, η αυστηροποίηση των
ποινών θα είναι µόνο ένα πυροτέχνηµα.
Χωρίς την ανάληψη απ’ την πλευρά της πολιτείας στοχευµένων θετικών δράσεων και ενεργητικών κοινωνικών πολιτικών, που
θα δίνουν διεξόδους σε ανθρώπους που καταφεύγουν στο έγκληµα ως τη µόνη τους διέξοδο, το παρόν νοµοσχέδιο θα είναι
µόνο ένα χάιδεµα ακροατηρίου, που ζητάει ένα κράτος εκδικητή
και τιµωρό και µια πρόσκαιρη ανακούφιση σε φοβισµένους πολίτες. Γι’ αυτά θα έπρεπε να συζητάµε σήµερα. Αυτή είναι η
άποψή µου.
Επιπλέον, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης στοχεύει και στον περαιτέρω περιορισµό του κοινωνικού χώρου ελευθερίας µε την προς
το αυστηρότερο τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 191 του
Ποινικού Κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η προτεινόµενη διάταξη φέρει αφ’ ενός µια απαράδεκτη τροποποίηση της
αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος, τρέποντάς το σε έγκληµα συµπεριφοράς για την τιµωρία του οποίου δεν απαιτείται
η επέλευση κάποιου αποτελέσµατος. Αρκεί µόνο η διασπορά ή
η διάδοση ψευδών ειδήσεων να είναι ικανή να προκαλέσει ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες, να κλονίσει την εµπιστοσύνη του
κοινού, να είναι ικανή να προκαλέσει ανησυχίες ή φόβο στους
πολίτες της χώρας ή στη δηµόσια υγεία.
Πρόκειται αδιαµφισβήτητα για ένα µνηµείο κακής νοµοθέτη-
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σης, το οποίο τυποποιεί µε τρόπο εντελώς αόριστο ένα σύνολο
συµπεριφορών που αναπτύσσονται στα πλαίσια του δικαιώµατος
της ελεύθερης σκέψης και έκφρασης, τα οποία επιδιώκει και να
ποινικοποιήσει και ως εκ τούτου προσκρούει στο άρθρο 7 του
Συντάγµατος και στην αρχή «κανένα έγκληµα, καµµία ποινή
χωρίς ορισµένο νόµο».
Επιπροσθέτως, και σε αυτήν τη διάταξη προβλέπεται αυστηροποίηση της ποινής, τόσο για τη µε δόλο όσο και για την εξ αµελείας τέλεση. Αδιαµφισβήτητος στόχος της προτεινόµενης
διάταξης είναι η προσπάθεια φίµωσης των πολιτών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον µόνο διαθέσιµο χώρο διαλόγου κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Εξάλλου, κανείς δεν µπορεί να ξεχάσει τη ρήση του Πρωθυπουργού πως τα σόσιαλ µίντια απειλούν τη δηµοκρατία. Τι κι αν
αυτός είναι στο ευρωπαϊκό top 10 µε σχεδόν 70.000 ευρώ σε χορηγούµενες δηµοσιεύσεις στο Facebook µέσα σε ένα εξάµηνο;
Από τη στιγµή που τα µέσα αυτά έχουν γίνει εστία ανάπτυξης αντιπολιτευτικού λόγου και έχουν αναχαιτίσει πάρα πολλές πολιτικές της Κυβέρνησης, αποτελούν χώρο που πρέπει να επιβληθούν
περιορισµοί.
Αυτό είναι το πνεύµα της µεταρρύθµισης που επιδιώκει το
παρόν νοµοσχέδιο, το πνεύµα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, η αντιµετώπιση των διαφωνούντων ως εχθρών και ο εκφοβισµός τους
διά της απειλής τιµωρίας.
Θα ήθελα στη συνέχεια να αναφερθώ, κυρία Πρόεδρε, και
στην τροπολογία που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
κόµµατός µας για τη δηµιουργία επιβαρυντικής περίστασης όταν
το έγκληµα τελείται κατά προσώπου, η προσβολή του οποίου
επήλθε λόγω των χαρακτηριστικών του φύλου του, καθώς και
την ένταξη της γυναικοκτονίας στον Ποινικό Κώδικα.
Ακούσαµε τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας και την αγωνία
που εξέφρασαν σχετικά µε την αυστηροποίηση των ποινών για
µια σειρά εγκλήµατα που στρέφονται κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας κι είναι απολύτως σεβαστή, έστω κι αν διαφωνούµε
στην αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων διατάξεων.
Φέρνουµε, λοιπόν, στη Βουλή ένα ζήτηµα σχετικό, που συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία, και αφορά στις κακοποιήσεις γυναικών από τους συζύγους ή τους συντρόφους τους. Είναι
απαραίτητο οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας να επιδείξουν την
ίδια ευαισθησία και σε αυτές τις διατάξεις της τροπολογίας και
να τις υπερψηφίσουν.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µιλήσω για την τροπολογία των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Οικονοµικών
σχετικά µε τη δηµιουργία του Ταµείου Ενεργειακής Μετάβασης,
τη χορήγηση επιδότησης σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας
και αερίου και ιδίως, τη µεταφορά 90 εκατοµµυρίων ευρώ από
το ταµείο αυτό στον λογαριασµό του δηµοσίου για την κάλυψη
του επιδόµατος θέρµανσης.
Πριν από έναν µήνα είχα φέρει στη Βουλή το ζήτηµα της συµπερίληψης της τηλεθέρµανσης στις επιδοτούµενες µορφές θέρµανσης για το έτος 2021-2022, καθώς αυτή δεν συµπεριλαµβανόταν µέχρι τότε στις διατάξεις αυτές. Μετά από λίγες ηµέρες, συνάδελφος της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας από τις Σέρρες, µε δελτίο Τύπου ανακοίνωσε πως, κατόπιν της παρέµβασής
του, συµπεριλήφθηκε τελικά στις επιδοτούµενες µορφές θέρµανσης και η τηλεθέρµανση.
Πριν από µερικές µέρες, όµως, ο κ. Βεσυρόπουλος, σε απάντηση σε ερώτησή µου και σε δηλώσεις του, φάνηκε να µην περιλαµβάνει την τηλεθέρµανση σε αυτό το καθεστώς επιδοτήσεων.
Επανερχόµαστε µε νέα ερώτηση στο συγκεκριµένο ζήτηµα,
µια και έχουµε την τροπολογία προς ψήφιση και θεωρώ πως θα
ήταν σκόπιµο να προστεθεί στο ποσό των 90 εκατοµµυρίων ευρώ
που θα µεταφερθούν από το Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης
στον λογαριασµό του δηµοσίου για την κάλυψη του επιδόµατος
θέρµανσης ένα επιπλέον ποσό για την κάλυψη επιδότησης και
της τηλεθέρµανσης. Η τελευταία αφορά σε πολύ κόσµο στους
Νοµούς Σερρών, Φλώρινας, Κοζάνης και στο Αµύνταιο και θέλω
να δείτε µε ευαισθησία αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και περιµένω
να ακούσω σχετικά µε την τροπολογία τους αρµόδιους Υπουργούς.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να σας ενηµερώσω ότι η συζήτηση σήµερα θα πάει µέχρι τον τελευταίο οµιλητή του τέταρτου
κύκλου, δηλαδή το νούµερο σαράντα οκτώ, που είναι ο κ.
Μπούµπας.
Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Υπουργός για να τοποθετηθεί
πάνω στις τροπολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πολύ σύντοµα -όσο, βέβαια, γίνεται- κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να παρουσιάσω τις τροπολογίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εν αναµονή, βεβαίως, των νοµοτεχνικών
βελτιώσεων, που συνήθως έρχονται κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Η πρώτη τροπολογία, η οποία έχει γενικό αριθµό 1133 και ειδικό 98, έχει δύο κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο Α’, µε το άρθρο 1, ορίζεται ότι για τον πλειστηριασµό κινητών και ακινήτων αρµόδιος
για τη διενέργεια του πλειστηριασµού ορίζεται συµβολαιογράφος του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Επιπλέον, υπάγεται στα
ακατάσχετα το πλήθος των επιδοµάτων, βοηθηµάτων ή άλλων
παροχών που κατά καιρούς θεσπίζονται και χορηγούνται για λόγους κοινωνικής προστασίας και αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, µε σκοπό την οµοιόµορφη προστασία των δικαιούχων
αυτών έναντι του συνόλου των δανειστών.
Επίσης, το χρονικό διάστηµα προστασίας για τις απαιτήσεις
µισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών παροχών ή εκείνων που προβλέπονται σε ειδικότερους νόµους ως ακατάσχετες, διευρύνεται
αντί της µιας ηµέρας σε έναν µήνα από την εποµένη της καταβολής στον τραπεζικό λογαριασµό.
Με το άρθρο 2 διορθώνονται κάποιες εσφαλµένες παραποµπές που καταγράφονται στις µεταβατικές ρυθµίσεις κατά την ψήφιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Στο Κεφάλαιο Β’, µε το άρθρο 3, έχουµε ως στόχο να διευκολυνθεί η γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλµένων Εισαγγελέων, µε γνώµονα τον ορθολογικό
διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων του κάθε κλάδου, αντιµετωπίζοντας παράλληλα και τον κίνδυνο υποστελέχωσής του.
Με το άρθρο 4 εισάγεται µεταβατική διάταξη, µε στόχο την ταχεία και αποτελεσµατική διεκπεραίωση των εκκρεµών υποθέσεων που πλέον τυγχάνουν χειρισµού από την Ευρωπαϊκή
Εισαγγελία.
Με το άρθρο 5 δίνουµε τη δυνατότητα συµµετοχής δικαστικών
λειτουργών στη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία που λαµβάνει
χώρα µε πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης -γνωρίζετε ότι είναι υπεύθυνος για τις ανεξάρτητες αρχές- και αφορά,
εν πολλοίς, στην ταχεία και αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης.
Με το άρθρο 6 τίθεται ως στόχος ο εξορθολογισµός του τρόπου άσκησης των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών,
καθώς η µέχρι τώρα αποκλειστική τους απασχόληση στο σύστηµα καταχώρισης Σένγκεν τους στερούσε τη δυνατότητα να
παρέχουν ταυτόχρονα και υπηρεσίες δικαιοδοτικού έργου, γεγονός το οποίο δεν κρίνεται ορθολογικό, δεδοµένης της αδήριτης ανάγκης ταχύτερης απονοµής της δικαιοσύνης.
Με το άρθρο 7 σκοπείται η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων µε τον περιορισµό των οργανικών θέσεων που παρέµειναν κενές επί πολλά χρόνια, επειδή δεν
εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των δικαστηρίων και τη µεταφορά
τους µέσω της µετατροπής τους σε κλάδους εξειδικευµένους
για τα δικαστήρια προσωπικού.
Με το άρθρο 8 διορθώνονται εσφαλµένες αναφορές που παρεισέφρησαν στις µεταβατικές ρυθµίσεις κατά την ψήφιση του
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.
Με το άρθρο 9 καταργείται ο αποκλεισµός του δικαιώµατος
παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας στο Ειδικό Δικαστήριο, µε σκοπό την εξασφάλιση της ισότητας των όπλων στην ποινική δικαιοσύνη, καθώς και την εναρµόνιση µε την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία και τη συνταγµατική επιταγή της ισότητας.
Η επόµενη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 1132 και ειδικό
97. Το άρθρο 1 της προτεινόµενης τροπολογίας υπαγάγει σε ποι-
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νική απαξία τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης σε συµφωνία σχετικά µε την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων, η οποία έχει επικυρωθεί συµβολαιογραφικά, κατά το άρθρο 1441 του Αστικού
Κώδικα.
Με το άρθρο 2 διευρύνεται το αξιόποινο στην κατοχή πέρα
από τις εκρηκτικές -που ήδη εντάσσονται στο ρυθµιστικό πλαίσιο
της διάταξης- και στις εµπρηστικές ύλες, βόµβες ή µηχανισµούς.
Επίσης, διαστέλλεται ο κακουργηµατικός χαρακτήρας της διάταξης στις περιπτώσεις εκείνες, πρώτον, που ο δράστης φέρει
τα παραπάνω επικίνδυνα υλικά κατά τη συµµετοχή του σε δηµόσιες συναθροίσεις, ανεξάρτητα από τη συνδροµή συνθηκών παράλληλης συµµετοχής του σε πράξεις διατάραξης της κοινής
ειρήνης και δεύτερον, που ο δράστης κατέχει, προµηθεύεται ή
κατασκευάζει µεγάλη ποσότητα των ανωτέρω υλικών, εκ της
οποίας προκύπτει σκοπός εκτεταµένης χρήσης.
Με το άρθρο 3 επαναφέρεται το αξιόποινο στο αδίκηµα της
νοθείας φαρµάκων, καθώς µε την κατάργησή του επήλθαν δυσµενείς συνέπειες στην προστασία της δηµόσιας υγείας από την
παράνοµη παραγωγή και την κυκλοφορία νοθευµένων ή ψευδεπίγραφων φαρµάκων.
Με το άρθρο 4 εξαιρούνται τα αδικήµατα της κλοπής και της
διακεκριµένης κλοπής, κατ’ άρθρον 372 και 374 παράγραφος 1
του Ποινικού Κώδικα, από τη δυνατότητα που παρείχε στους
υπαιτίους αυτών ο νόµος να διαφύγουν των ποινικών κυρώσεων,
µετά από δήλωση των παθόντων για παύση της ποινικής τους
δίωξης.
Η αναγκαιότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της συγκεκριµένης ρύθµισης έγκειται στο ότι η ως άνω δήλωση των παθόντων
δεν αποτελεί πάντα προϊόν ελεύθερης βούλησης, αλλά συχνά τελείται υπό το καθεστώς φόβου εν όψει εκδικητικότητας ή αντιποίνων, σε βάρος των παθόντων από τους κατηγορούµενους.
Τέλος, για την τροπολογία µε ειδικό αριθµό 1130 και ειδικό 95,
που αφορά στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, η εισαγόµενη ρύθµιση προβλέπει την άρση της κατάσχεσης των αντικειµένων που
κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της προδικασίας, µε διάταξη του εισαγγελέα ή του ανακριτή, προκειµένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται ενώπιον των δικαστικών
συµβουλίων και να µην επέλθουν οι συνέπειες των καθυστερήσεων αυτών στους αιτούντες την άρση της κατάσχεσης.
Δύο σκέψεις, πολύ γρήγορα, σε µια αναφορά του κ. Γιαννούλη, σχετικά µε την προσπάθεια αναµόρφωσης του πλαισίου
για της Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και αυτό µε αφορµή
αυτά που ακούστηκαν για το «Σπίτι του Παιδιού».
Από την πρώτη στιγµή είδαµε ότι υπήρχε ένα πολύ µεγάλο
πρόβληµα σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων. Αν εξαιρέσουµε την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων του Πειραιά και του Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος, η
γενικότερη λειτουργία των περισσότερων Εταιρειών Προστασίας
Ανηλίκων στην Ελλάδα είναι προβληµατική. Είναι µια ευθύνη την
οποία πρέπει να αναλάβουµε όλοι µας απέναντι στα ανήλικα παιδιά και απέναντι σε µια υποθεσµοθετηµένη υποχρέωση που έχει
η ελληνική πολιτεία.
Προσωπικά, έχω ήδη ανακοινώσει ότι πρόκειται να αναµορφώσουµε το συγκεκριµένο πλαίσιο και σύντοµα θα φέρουµε νοµοθετική πρωτοβουλία. Εκεί, λοιπόν, βρίσκεται µια µεγάλη
προσπάθεια που έχουµε αναλάβει εδώ και ένα µεγάλο χρονικό
διάστηµα.
Ως προς το «Σπίτι του Παιδιού», ο νόµος του 2017 ξεχάστηκε
δύο χρόνια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µέχρι να έρθει το 2019
µε µια υπουργική απόφαση να επικαιροποιήσει την πραγµατικότητα.
Αλήθεια, ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσα νοµικά
κενά υπήρχαν που έπρεπε να αντιµετωπίσουµε και να καλύψουµε
όλη αυτή τη χρονική περίοδο; Και το λέω αυτό, διότι πολύ σύντοµα -θα µπορούσαµε να το είχαµε κάνει ήδη αυτές τις µέρεςµε ανάληψη της πρωτοβουλίας από τον κύριο Υφυπουργό,
έχουµε καταφέρει και θα λειτουργήσουµε το «Σπίτι του Παιδιού»
εδώ, στην Αθήνα και θα τα δείτε πολύ σύντοµα όλα αυτά και µε
πόσα προβλήµατα που έπρεπε να αντιµετωπιστούν, µε πόσα νοµικά κενά και µε πόσα ζητήµατα, τα οποία έτυχαν της δικής σας
µη αντιµετώπισης. Ό,τι κάνατε µε την κοινωφελή εργασία το ίδιο
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κάνατε και εδώ: Νοµοθετήσατε χωρίς να βλέπετε ποια είναι η
αναγκαιότητα και ποια είναι η προϋπόθεση προκειµένου να γίνει
πράξη.
Η αλήθεια, όµως, είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εκπλήσσοµαι πραγµατικά. Όντως, έχετε µεγάλη ευαισθησία για τα
ανήλικα παιδιά. Και όντως, όπως καταλαβαίνω, ενδεχοµένως να
τύχει και συχνότερης αναφοράς η συγκεκριµένη επίκληση στα
ανήλικα παιδιά.
Αλήθεια, όταν από το 2017 που νοµοθετήσατε, φτάσατε στο
2019 για να βγάλετε υπουργική απόφαση, εκείνα τα δύο χρόνια
που βρισκόταν η ευαισθησία σας;
Επιπλέον, ευαισθησία για τα ανήλικα παιδιά, όταν µειώνουµε
ποινές για αδικήµατα σε βάρος των ανηλίκων και όταν παραγράφονται µε µεγάλη ευκολία και ταχύτητα χρόνου αδικήµατα σε
βάρος των ανηλίκων;
Ξέρετε, είναι καλό να έρχεται κάποιος στο Βήµα και να κουνάει
το δάκτυλο για διάφορα ζητήµατα τα οποία ενδεχοµένως τυγχάνουν ενός γενικότερου προβληµατισµού, αλλά καλό είναι να βλέπει και τι έκανε ο ίδιος νωρίτερα. Μόλις νωρίτερα αποδείξατε, µε
τις πολιτικές σας επιλογές και µε ό,τι ψηφίσατε, ότι όχι µόνο δεν
είχατε πραγµατικό ενδιαφέρον για τα ανήλικα παιδιά, αλλά αντίθετα φροντίσατε µε κάθε τρόπο στην πραγµατικότητα να δηµιουργήσετε τέτοιες συνθήκες που όλοι να αναρωτιούνται. Όλα
αυτά, όµως, είναι ζητήµατα τα οποία τα βλέπει και τα κρίνει η ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυρανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Καλωσορίζουµε την τροπολογία που µόλις έφερε ο κύριος
Υπουργός. Νοµίζω ότι είναι ένα ζήτηµα το οποίο συζητά η ελληνική κοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό και η υποκρισία που έδειξαν οι Βουλευτές της προηγούµενης κυβέρνησης και οι
Υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ζήτηµα, κρυπτόµενοι πίσω από δήθεν δικαιώµατα αυτών που κουβαλούσαν µολότοφ σε πορείες και µετά το έπαιζαν ανήξεροι, πρέπει να
τελειώσει, επιτέλους.
Ερχόµαστε µε συνέπεια, διότι έχει σηµασία στην πολιτική να
είµαστε συνεπείς και να θυµόµαστε αυτά τα οποία υποσχέθηκε
αυτή η παράταξη προεκλογικά και τώρα έρχεται να τα υλοποιήσει. Δεν συζητάµε εδώ µια συγκυρία, δεν κάνουµε µια συζήτηση
η οποία προέκυψε από γεγονότα του σήµερα. Ερχόµαστε να
υλοποιήσουµε µια δέσµευση για την οποία έχουµε πάρει εντολή
από τον ελληνικό λαό.
Η αυστηροποίηση των ποινών που φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αποτέλεσµα των προεκλογικών µας δεσµεύσεων
και είναι αποτέλεσµα ενός διαλόγου µε ειλικρίνεια που κάναµε
µε την ελληνική κοινωνία και ερχόµαστε τώρα να τον κάνουµε
πράξη. Άρα, λοιπόν, και αυτή η αλλαγή που φέρνει ο Υπουργός
µάς χαροποιεί και νοµίζω ότι επιτέλους θα πρέπει να δούµε ανθρώπους που κουβαλάνε µολότοφ στις πορείες και είναι έτοιµοι
να τις εκτοξεύσουν απέναντι σε παιδιά της Ελληνικής Αστυνοµίας, τα οποία είναι εκεί και υπηρετούν το καθήκον τους και υπηρετούν το εθνόσηµο, να έχουν τις αντίστοιχες συνέπειες οι
οποίες θα αποτυπώνονται και από τους χειρισµούς της ελληνικής
δικαιοσύνης. Πρέπει να σταµατήσουµε να βλέπουµε ανθρώπους
να αφήνονται ελεύθεροι χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσµα και
χωρίς καµµία συνέπεια για τις πράξεις τους.
Θα πρέπει, επίσης, κάποια στιγµή, κύριε Υπουργέ, να δούµε
και το ζήτηµα των Ελλήνων αστυνοµικών οι οποίοι καλούνται στα
δικαστήρια να καταθέσουν ως µάρτυρες και σε χειρότερα περιστατικά, σε περιπτώσεις που έχουν τροµοκρατικό χαρακτήρα και
στοχοποιούνται µέσα στα ακροατήρια, στοχοποιούνται µέσα στα
δικαστήρια και απειλείται η ζωή τους, απειλείται η οικογένειά
τους επειδή πάνε και καταθέτουν µε το όνοµά τους, µε αποτέλεσµα όλο αυτό να παρεµποδίζει την πραγµατική δικαιοσύνη. Θα
πρέπει, κύριε Υπουργέ, να τους προστατεύσουµε, διότι δεν είναι
εκεί οι αστυνοµικοί να καταθέσουν ως ιδιώτες. Είναι εκεί διότι
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κάνουν τη δουλειά τους και ο σκοπός της Ελληνικής Αστυνοµίας,
όταν ενεργεί µ’ αυτόν τον τρόπο, είναι να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο, να προστατεύσει όλους εµάς που βλέπουµε
απλούς πολίτες να αναρωτιούνται για ποιο λόγο αυτές οι ενέργειες, είτε αφορούν µολότοφ είτε αφορούν πιο βαριά περιστατικά εγκληµατικότητας και τροµοκρατικής ενέργειας, δεν
καταλήγουν συχνά στην απονοµή δικαιοσύνης, όπως την περιγράφει ο Ποινικός Κώδικας. Άρα, λοιπόν, σας καλώ, κύριε
Υπουργέ, να ξαναδούµε αυτό το ζήτηµα.
Άκουσα την τοποθέτηση του συναδέλφου κ. Χήτα σήµερα το
πρωί για τα ισόβια. Είναι ένα θέµα το οποίο έχουµε συζητήσει
πολλές φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα. Εγώ συµφωνώ ότι όταν
λέµε ισόβια, πρέπει να εννοούµε ισόβια και γνωρίζω ότι στον δυτικό κόσµο και ειδικά στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, την οποία
γνωρίζει πολύ καλά και ο Υφυπουργός κ. Κώτσηρας, η λέξη «ισόβια» σε όλα τα δικαιϊκά συστήµατα δεν συνοδεύεται απ’ αυτό που
η κοινωνία εννοεί «ισόβια κάθειρξη». Ας κάνουµε, όµως, ένα βήµα
ευθυγράµµισης µε την ελληνική κοινωνία και αν η µάξιµουµ ποινή
για κάποια εγκλήµατα είναι εικοσιπενταετής, όπως προβλέπεται
τώρα µε τον νέο Ποινικό Κώδικα, ας περιγράφεται ως εικοσιπενταετής και να συζητήσουµε σ’ αυτό το Κοινοβούλιο ποια εγκλήµατα είναι αυτά τα οποία πρέπει όντως να επιφέρουν ισόβια
κάθειρξη. Θα µπορούσαµε να δούµε και το παράδειγµα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, όπου σωρευτικά όταν ένα έγκληµα επαναλαµβάνεται από το ίδιο άτοµο ή από την ίδια
οργάνωση, από τον ίδιο σχηµατισµό, επιφέρει µεγαλύτερη ποινή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Και εδώ το ίδιο γίνεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Σε κάποιες περιπτώσεις,
κύριε συνάδελφε.
Όταν, λοιπόν, βλέπουµε οµάδες όπως ο «Ρουβίκωνας» να εκµεταλλεύονται εκείνο το σηµείο του νόµου, να κινούνται ακριβώς
στο όριο ώστε να αποφεύγουν βαρύτερες ποινές, αυτό είναι ένα
κενό το οποίο πρέπει να το δούµε, διότι δεν µπορεί άλλο η κοινωνία να ανεχτεί ξανά και ξανά τους ίδιους γνωστούς - αγνώστους να κινούνται µε νοµικές συµβουλές, ώστε να αποφεύγουν
τις συνέπειες του νόµου.
Άρα, λοιπόν, αυτά είναι ζητήµατα που πρέπει να ξαναδούµε,
όµως, το νοµοσχέδιο συνολικά είναι σε µια πολύ θετική κατεύθυνση. Διαψεύδουν τις αιτιάσεις των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ
για αύξηση της εγκληµατικότητας τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.. Τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., κύριε συνάδελφε, σας διαψεύδουν.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Την κοινωνία ρωτήστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Ξέρετε, κύριε συνάδελφε,
εδώ είµαστε Κοινοβούλιο. Δεν είµαστε τηλεπαράθυρο. Πρέπει
να µιλάµε µε στοιχεία. Άρα, λοιπόν, στα επίσηµα στοιχεία που
έχει δηµοσιεύσει η Ελληνική Αστυνοµία –και αν το αµφισβητείτε,
να µας το πείτε- η εγκληµατικότητα σε σχέση µε τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει µειωθεί.
Ναι, υπάρχουν κάποια εγκλήµατα τα οποία έχουν αποκτήσει
µεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον, έχουν επηρεάσει και έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώµη. Το δέχοµαι, το δεχόµαστε όλοι και γι’
αυτό δείχνει αντανακλαστικά η Κυβέρνηση και έρχεται και αυστηροποιεί τις ποινές, τις οποίες εσείς µειώσατε, προκαλώντας
το κοινό αίσθηµα και τώρα αντί να υπερψηφίσετε, καταψηφίζετε
και πάλι. Είναι άλλο να αντιδράµε κοινωνικά και θεσµικά δείχνοντας την απαραίτητη ενσυναίσθηση, να δείχνουµε αντανακλαστικά σε πράγµατα που όντως συµβαίνουν στην κοινωνία, αλλά
είναι άλλο να λέµε ότι συνολικά ισχύει µια κατάσταση για την
οποία σας διαψεύδουν τα επίσηµα στοιχεία.
Αυτά, νοµίζω, ότι είναι τα βασικά τα οποία πρέπει να δούµε στη
συζήτηση που θα κάνουµε για τον Ποινικό Κώδικα από εδώ και
πέρα. Είναι µια συζήτηση η οποία δεν τελειώνει µ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι µια συζήτηση η οποία συνεχώς θα ανανεώνεται µε
βάση την κοινωνική πραγµατικότητα και πρέπει πάντα αυτή η Κυβέρνηση να δείχνει ότι αντιλαµβάνεται τι συµβαίνει στην κοινωνία
και να είµαστε απόλυτα ευθυγραµµισµένοι µ’ αυτήν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµου-
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νιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γκιόκας και αµέσως µετά τον
λόγο θα πάρει ο κ. Καλαµατιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Γκιόκα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε µια περίοδο όπου υπάρχουν καθηµερινά ρεκόρ κρουσµάτων εξαιτίας της πανδηµίας και κυρίως εξαιτίας της πολιτικής
που αφήνει τον λαό απροστάτευτο απέναντι στην πανδηµία, σε
µια περίοδο που τα νοσοκοµεία έχουν φρακάρει, που διασωληνώνονται άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, σε µια περίοδο που το σύστηµα
υγείας έχει ξαναγίνει σύστηµα µιας νόσου, µε διαλογή ασθενών
και µε αναβολή αναγκαίων ιατρικών πράξεων, χειρουργείων, θεραπειών για άλλες ασθένειες, η Κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει
τις εγκληµατικές της ευθύνες πίσω από τον βολικό αντίπαλο των
αντιεµβολιαστών, τον ανορθολογισµό που είναι υπαρκτός, που
όµως τον συντηρεί και τον ενισχύει η ίδια η κυβερνητική πολιτική,
όταν σήµερα -µε οκτώ χιλιάδες κρούσµατα καθηµερινά και µε
την τάση αυτά να πάνε πολύ ψηλότερα- δεν υπάρχει ακόµη επιστηµονικά τεκµηριωµένη εµβολιαστική εκστρατεία, εµβολιαστικό
πρόγραµµα µε προληπτικό έλεγχο και ιατρική παρακολούθηση
των εµβολιασµένων, όταν συγχωνεύονται τµήµατα σε σχολεία,
αντί να αραιώνουν για να µπορούν να προστατευτούν τα παιδιά,
οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, όταν στα µέσα µαζικής µεταφοράς οι
επιβάτες είναι σαν σαρδέλες, ο ένας πάνω στον άλλον, όταν το
δηµόσιο σύστηµα υγείας, το οποίο έχει προ πολλού ξεπεράσει
τα όριά του, καταρρέει και εσείς αρνείστε να επιτάξετε τις ιδιωτικές µονάδες υγείας και έχετε κάνει σηµαία σας την ατοµική ευθύνη, όταν υπάρχουν όλες αυτές οι παλινωδίες και οι αντιφάσεις,
τότε τι κάνετε επί της ουσίας; Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Από τη
µία, αφήνετε τον λαό απροστάτευτο και από την άλλη, καλλιεργείτε τη δυσπιστία απέναντι στον εµβολιασµό σε έναν κόσµο που
θα µπορούσε ακόµη και σε αυτές τις συνθήκες να πειστεί, καλλιεργείτε το κλίµα διχασµού για να κρύψετε και να µείνουν στο
απυρόβλητο οι δικές σας ευθύνες και για τα ποσοστά εµβολιασµού και για την έλλειψη µέτρων προστασίας, αλλά και για την
κατάρρευση του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Κάνετε και κάτι ακόµη. Αξιοποιείτε τον ανορθολογισµό και το
ζήτηµα των ψευδών ειδήσεων γύρω από τον εµβολιασµό, που
βεβαίως είναι υπαρκτό, αλλά, όπως είπα και πριν, τον ενισχύει
και τον συντηρεί και η δική σας πολιτική, τα αξιοποιείτε όλα αυτά
για να θεσπίσετε διατάξεις-λάστιχο, διατάξεις αντιδραστικές και
επικίνδυνες, όπως είναι το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα, που
ξεκινάει από την υγεία και φτάνει µέχρι την οικονοµία, την άµυνα,
την εξωτερική πολιτική και τιµωρεί πράξεις που δυνητικά θα µπορούσαν να κλονίσουν την εµπιστοσύνη ή να προκαλέσουν φόβο
σε έναν αριθµό προσώπων και ούτω καθεξής. Μία απαράδεκτη
διάταξη, κύριε Υπουργέ, µία διάταξη που ενισχύει τον αυταρχισµό, που ανοίγει τον δρόµο για την ποινικοποίηση κάθε διαφορετικής φωνής, για τη λογοκρισία και για τη φίµωση στον Τύπο
και στα µέσα ενηµέρωσης.
Και επειδή έχει γίνει µια ολόκληρη συζήτηση και αντιπαράθεση
σχετικά µε το τι περιλαµβάνει πραγµατικά αυτή η διάταξη και εάν
αυτή η αναφορά στις ψευδείς ειδήσεις έχει να κάνει µε το αν
έχουν συµβεί ή δεν έχουν συµβεί κάποια γεγονότα ή εάν αφορά
και αξιολογικές κρίσεις που µπορεί να γίνονται, θέλω να πω τα
εξής: Κατ’ αρχάς, πολλές φορές τα όρια µεταξύ γεγονότων και
αξιολογικών κρίσεων είναι εντελώς δυσδιάκριτα και σε κάθε περίπτωση εναπόκειται στις εισαγγελικές και στις δικαστικές αρχές
να αποφασίσουν εάν κάτι είναι ψευδής είδηση για κάποιο γεγονός ή εάν είναι αξιολογική κρίση. Εγώ να δεχτώ, όµως, αυτό που
είπε ο κ. Καραγκούνης ή αυτό που είπε ο Υπουργός ότι µιλάµε
για ψευδείς ειδήσεις για ορισµένα γεγονότα. Να σας πω το εξής
παράδειγµα, κύριε Υπουργέ. Μιλάµε για το άρθρο 191. Η Κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό υπέγραψε δύο συµφωνίες, µία συµφωνία µε τη Γαλλία και µία συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής. Τι τίτλο είχαν αυτές οι συµφωνίες; Ποιος ήταν ο τίτλος;
Αµυντικές συµφωνίες. Γεγονός; Γεγονός. Εµείς, λοιπόν, που η
κριτική µας είναι ότι αυτές οι συµφωνίες δεν είναι αµυντικές,
αλλά είναι επιθετικές συµφωνίες, αυτό τι είναι; Είναι αξιολογική
κρίση ή είναι ψευδής είδηση για ένα γεγονός; Γιατί εµείς λέµε
ότι αυτές δεν είναι αµυντικές συµφωνίες, είναι επιθετικές συµφωνίες που εµπλέκουν τη χώρα µας σε επιθετικούς πολέµους
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και µετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα ορµητήριο επεµβάσεων σε
βάρος άλλων λαών.
Πάµε παρακάτω. Εάν δεχτούµε το εξής, ότι η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι µιλάµε για γεγονότα, δεν µιλάµε για αξιολογικές
κρίσεις, πείτε µου τώρα το εξής: Πείτε µου τώρα ότι η καταγγελία που κάνουν σωµατεία, µαζικοί φορείς, υγειονοµικοί, πολιτικά
κόµµατα, ότι σήµερα γίνεται στα νοσοκοµεία εξαιτίας της κατάστασης του δηµόσιου συστήµατος υγείας διαλογή ασθενών, κάτι
που διαψεύδεται επίσηµα από την Κυβέρνηση, αυτό τι είναι; Δεν
είναι γεγονός, που κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις θα µπορούσε να θεωρηθεί ψευδής είδηση και να διώκεται; Φυσικά και
µπορεί.
Η καταγγελία που γίνεται σήµερα ότι εξαιτίας του γεγονότος
ότι το δηµόσιο σύστηµα υγείας έχει µετατραπεί σε σύστηµα µιας
νόσου και δεν γίνονται µια σειρά αναγκαίες θεραπείες, χειρουργεία κ.λπ., κάτι που επίσης διαψεύδεται, αυτό τι είναι; Είναι γεγονός ή είναι αξιολογική κρίση;
Άρα, λοιπόν, µην υπεκφεύγετε. Απ’ όπου και να πιάσεις τη διάταξη του άρθρου 191, είτε αναφερόµαστε σε γεγονότα είτε σε
αξιολογικές κρίσεις, µπορεί κάλλιστα η διαφορετική γνώµη, η
κριτική να διωχθεί µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος. Είναι
µία απαράδεκτη, συνεπώς, διάταξη που στρέφεται και µπορεί να
αξιοποιηθεί σε βάρος της ελευθερίας της γνώµης και του Τύπου
και να επιβάλλει καθεστώς λογοκρισίας. Είναι αυτό που σας είπε,
όχι το ΚΚΕ, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ότι επιχειρείτε
να επιβληθεί η επίσηµη κρατική αλήθεια.
Η δικαιολογία που προβάλατε, ότι αυτή η διάταξη υπήρχε και
πριν –λέει- από την αναθεώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν µας λέει τίποτα. Δεν αθωώνει τη διάταξη. Είναι µια προβληµατική διάταξη,
πολύ περισσότερο, κύριε Υπουργέ, που δεν επανέρχεται µε τον
τρόπο και µε τη µορφή που υπήρχε πριν από την αναθεώρηση
του ΣΥΡΙΖΑ, που υπήρχε εδώ και χρόνια. Έρχεται µε πολύ πιο διευρυµένη µορφή και εισάγει και κάτι άλλο. Εισάγει την αντικειµενική ποινική ευθύνη. Γιατί ευθύνη δεν θα έχει µόνο ο υπαίτιος
µιας ψευδούς είδησης -ψευδούς για εσάς- θα έχει και ο εκδότης
ή ο ιδιοκτήτης ενός µέσου, οι οποίοι µάλιστα θα παίρνουν και τα
µέτρα για να µην υπάρχουν ειδήσεις ή δηµοσιεύσεις που ενδεχοµένως να τους εκθέτουν και ποινικά. Αντικειµενική ποινική ευθύνη είναι αυτό, για όσους γνωρίζουν.
Πού αλλού την εφαρµόσατε την αντικειµενική ευθύνη; Την
εφαρµόσατε –όχι εσείς, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη- στον νόµο για τις συναθροίσεις. Εκεί δεν ήταν ποινική ευθύνη, ήταν αντικειµενική αστική ευθύνη, κύριε Καραγκούνη, θα το θυµάστε. Τι έλεγε; Έλεγε ότι εάν στο πλαίσιο µιας
δηµόσιας συνάθροισης γίνουν κάποιες ζηµιές, τότε την ευθύνη
την έχει ο οργανωτής της συνάθροισης και µάλιστα έχει και το
βάρος της απόδειξης ότι δεν είναι ελέφαντας. Αντικειµενική ποινική ευθύνη εδώ, αντικειµενική αστική ευθύνη εκεί. Ένα καθεστώς γενίκευσης εγκληµάτων αφηρηµένης διακινδύνευσης, που
ενώ θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση, σιγά-σιγά αυτό δεν είναι και
πολύ εξαίρεση, αλλά γίνεται ο κανόνας. Σαν πολλά δεν µαζεύονται, κύριε Υπουργέ, απ’ αυτές τις διατάξεις; Και µαζεύονται
πολλά, γιατί προφανώς ο στόχος σας είναι να ενισχύσετε το νοµοθετικό οπλοστάσιο σε βάρος όλων όσων αγωνίζονται, διεκδικούν, αµφισβητούν αυτήν την πολιτική και µπορεί κάλλιστα αυτό
το νοµοθετικό οπλοστάσιο να αξιοποιηθεί στο µέλλον, πολύ περισσότερο εάν το εργατικό λαϊκό κίνηµα δυναµώσει, εάν βάλει
τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, εάν αµφισβητήσει συνολικά αυτή
την πολιτική και αυτό το άδικο σύστηµα.
Έρχεστε, επίσης, µε µια τροπολογία της τελευταίας στιγµής την αποθέωσε και είναι λογικό ο κ. Κυρανάκης- να κάνετε ένα
βήµα παραπάνω. Αλλαγή του άρθρου 272 του Ποινικού Κώδικα.
Επειδή µιλάτε και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια για την καλή
νοµοθέτηση, για τη διαβούλευση, για τις οµάδες και τις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές που φτιάξατε για να φέρετε άρτια
άρθρα κ.λπ., αυτό γιατί δεν ήρθε στην επιτροπή να γίνει συζήτηση και έρχεται τώρα µε τροπολογία της τελευταίας στιγµής;
Προσέξτε τι λέει το 272 του Ποινικού Κώδικα: «Όποιος κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές -και προστίθεταικαι εµπρηστικές ύλες». Το οινόπνευµα που µπορεί να έχω εγώ
στην τσάντα µου γιατί θέλω να προστατεύοµαι από τον κορωνοϊό
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είναι εµπρηστική ύλη; Είναι εµπρηστική ύλη. Ο αναπτήρας είναι
εµπρηστική ύλη; Είναι εµπρηστική ύλη. Αν, λοιπόν, εγώ κατέχω
εµπρηστικές ύλες και πάω και σε µία δηµόσια συνάθροιση -γιατί
και αυτό το αλλάξατε, γιατί µέχρι σήµερα το άρθρο αυτό έλεγε
«αν κατέχω εκρηκτικές ύλες και προβώ σε διατάραξη κοινής ειρήνης» και εσείς το κάνετε «εµπρηστικές ύλες» και «συµµετοχή
σε µια δηµόσια συνάθροιση»-, τότε δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια.
Να ξέρουµε τι θα κουβαλάµε µαζί µας στις πορείες για να µην
πάµε δέκα χρόνια. Να, λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος του νοµοσχεδίου. Να, λοιπόν, πού στοχεύουν οι διατάξεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινούνται και µια σειρά διατάξεις που
οδηγούν στην επιβάρυνση της θέσης του κατηγορουµένου.
Εκτός από τη διατήρηση των θεσµών που έφερε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, ποινική συνδιαλλαγή, ποινική διαπραγµάτευση, ποινική
διαταγή, όλα αυτά τα απίθανα που τα ξεπατικώσατε από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, που γίνεται ένα παζάρι ποινών,
κάθεται ο εισαγγελέας µε τον κατηγορούµενο και παζαρεύουν
και αυτός που βγαίνει χαµένος είναι ο πιο αδύναµος πάντα, αρνητική για τον κατηγορούµενο είναι και η αλλαγή που προτείνεται
στο άρθρο 224 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, αφού πλέον θα
µπορεί να συνεκτιµηθεί για την ενοχή του κατηγορουµένου µια
µαρτυρική κατάθεση χωρίς, όµως, να κατονοµάζεται η πηγή των
πληροφοριών της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και τη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε.
Εξίσου αρνητική είναι και η αλλαγή για τη δικαστική αξιοποίηση του DNA, 201 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, άλλη µια αρνητική αλλαγή του συγκεκριµένου άρθρου, όπου ο
κατηγορούµενος αποστερείται της δυνατότητας ορισµού τεχνικού συµβούλου στις περιπτώσεις αυτόφωρων εγκληµάτων και
παράλληλα καθίσταται αδιαφανής η διαδικασία καταστροφής
του αρχείου του γενετικού υλικού.
Αυτή, λοιπόν, είναι η βαθύτερη στόχευση του νοµοσχεδίου και
δεν υπάρχει αλλαγή ή τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις που πέρα
από επιµέρους αλλαγές -ορισµένες είχαν και το στοιχείο το επικοινωνιακό- να µην ενίσχυσε τον κατασταλτικό χαρακτήρα του
Ποινικού Δικαίου ακόµη και µε έκτακτες νοµοθετήσεις.
Και οι αλλαγές της Νέας Δηµοκρατίας το έκαναν αυτό -το παράδειγµα µε τις εµπρηστικές ύλες το σηµερινό είναι χαρακτηριστικό- και οι αλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν το ίδιο. Να σας θυµίσω
το ιδιώνυµο για τις κινητοποιήσεις εναντίον πλειστηριασµών προπαραµονή Χριστουγέννων µε τροπολογία. Και µάλιστα, επειδή είχε
κλείσει η Ολοµέλεια, διότι γίνονταν εργασίες, συνεδριάσαµε στη
Γερουσία η Ολοµέλεια. Προπαραµονή Χριστουγέννων το φέρατε.
Και να γιατί είναι τελείως αποπροσανατολιστική και ψευδεπίγραφη όλη αυτή η αντιπαράθεση περί ελαφριών ή αυστηρών ποινών, όπου η µεν Νέα Δηµοκρατία εµφανίζεται ως υπέρµαχος της
αυστηρότητας και της ασφάλειας, ο δε ΣΥΡΙΖΑ ως υπέρµαχος
της επιείκειας. Τελικά, επειδή υπάρχουν άλλου είδους σταθµίσεις, πολιτικές, οικονοµικές, ταξικές, επειδή υπάρχουν τα τραγικά αδιέξοδα στο ποινικό σύστηµα που γεννά η ίδια η πολιτική
σας, ακόµη κι εσείς καταλήγετε να είστε αναντίστοιχοι µε αυτά
που υποτίθεται πρεσβεύετε.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ µε τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε µια γενική µείωση ποινών -είναι αλήθεια αυτό-, τα
αδικήµατα που όλως τυχαίως εξαιρέθηκαν από αυτή τη γενική
µείωση ποινών και από την επιείκεια ήταν τα αδικήµατα που µε
τον έναν ή τον άλλον τρόπο σχετίζονται µε τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Εκεί, όχι µόνο δεν µειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν οι ποινές:
εκατόν εξήντα οκτώ διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, εκατόν
ογδόντα τρεις διέγερση σε ανυπακοή, εκατόν ογδόντα εννέα διατάραξη κοινής ειρήνης, διακόσια ενενήντα δύο παρακώλυση
συγκοινωνιών, τριακόσια τριάντα τέσσερα διατάραξη οικιακής ειρήνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί γιατί δεν υπήρχε επιείκεια;
Γιατί δεν υπήρχε επιείκεια για να δεχτείτε τις προτάσεις του ΚΚΕ
προκειµένου να καταργηθούν επιτέλους αυτοί οι άθλιοι τροµονόµοι και να µπουν σοβαρές εγγυήσεις σε σχέση µε τις διατάξεις
για το DNA, που όχι µόνο τις διατηρήσατε, αλλά τις ενισχύσατε
παραπέρα; Γιατί δεν υπήρχε επιείκεια;
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Από την άλλη µεριά, η Νέα Δηµοκρατία, που είναι υπέρ της
ασφάλειας, είναι η ίδια που για συγκεκριµένα αδικήµατα, όπως
αυτά που αφορούν στα µεγαλοστελέχη τραπεζών, εκεί ουσιαστικά θέσπισε την ποινική ασυλία. Εκεί δεν υπάρχει ασφάλεια για
τα αδικήµατα των µεγαλοστελεχών των τραπεζών;
Ακούω τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας -ορισµένοι
είναι και νεότεροι και µπορεί να µην το θυµούνται- ο ένας µετά
τον άλλο να µιλάνε για τον νόµο Παρασκευόπουλου και τις αποσυµφορήσεις και τις γενικευµένες υφ’ όρον απολύσεις και τα
λοιπά και τα λοιπά. Να σας θυµίσω ότι η πρώτη διδάξασα κυβέρνηση όσον αφορά στην αποσυµφόρηση των φυλακών µε γενικευµένες υφ’ όρον απολύσεις ήταν η Νέα Δηµοκρατία το 2009.
Αυτοί ξεκίνησαν αυτήν την πρακτική το 2009. Τότε φώναζαν οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, φώναζαν και ορισµένοι -γνωστοί και µη εξαιρετέοι- που σήµερα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Λέγανε
ότι η Νέα Δηµοκρατία απελευθερώνει τους εµπόρους ναρκωτικών. Μετά ήρθε το ΠΑΣΟΚ, συνέχισε την ίδια πρακτική. Μετά
ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ ξανασυνέχισε και ούτω καθεξής και πάει λέγοντας.
Να, λοιπόν, γιατί είστε ανακόλουθοι ακόµη και µε αυτά που
υποτίθεται ότι πρεσβεύετε και εκφράζετε µια ολόκληρη υποκρισία και γιατί είναι ψευδεπίγραφη όλη αυτή η αντιπαράθεση περί
ποινών ελαφριών ή αυστηρών. Είναι υποκριτική και αποπροσανατολιστική και ψευδεπίγραφη γιατί πολύ απλά αφήνει απ’ έξω
και το κοινωνικό περιβάλλον που αναπτύσσεται το έγκληµα και
την ύπαρξη όλων εκείνων των αναγκαίων µέτρων για την προστασία των θυµάτων και για την προστασία εκείνων των εν δυνάµει θυµάτων για να µην γίνουν θύµατα και το ζήτηµα της
σωφρονιστικής διαδικασίας και το ζήτηµα της κοινωνικής επανένταξης.
Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ως προς αυτό
από τα αποτρόπαια εγκλήµατα δολοφονιών και βίας σε βάρος
γυναικών ή από τα εγκλήµατα βιασµού και σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος –ιδιαίτερα- ανηλίκων για τα οποία φυσικά και πρέπει να υπάρχει αυστηρή αντιµετώπιση. Προκύπτει, όµως, το
ερώτηµα: Αρκεί αυτό; Θα µπορούσε, για παράδειγµα, µια πιο αυστηρή αντιµετώπιση να αποτρέψει το έγκληµα στα Γλυκά Νερά;
Και γιατί, τελικά, η όλη συζήτηση εξαντλείται στην ποινική αντιµετώπιση του δράστη, δηλαδή στο τι θα πρέπει να γίνει µετά από
το έγκληµα, και δεν συζητάµε για το τι πρέπει να γίνει προκειµένου να αποτραπεί το έγκληµα; Γιατί δεν συζητάτε για την απουσία υποστηρικτικών δοµών, ξενώνων, συµβουλευτικών κέντρων
στελεχωµένων µε το απαραίτητο προσωπικό; Γιατί δεν συζητάτε
για τη δηµιουργία υποστηρικτικού δικτύου που να µπορεί να βοηθήσει µια γυναίκα να ξεφύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον,
για τους σκοπέλους που αντιµετωπίζουν οι κακοποιηµένες γυναίκες µέχρι την αµετάκλητη καταδίκη, από την αστυνοµική αδιαφορία µέχρι τις µακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες; Γιατί δεν
µιλάτε για εκείνους τους οικονοµικούς και κοινωνικούς καταναγκασµούς που εκθέτουν µια γυναίκα στην πολύµορφη βία και ανασφάλεια;
Δεν µιλάτε γιατί όλα αυτά φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη
διαµόρφωσης εκείνων των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών
που θα επιτρέπουν οι γυναίκες αυτές να στέκονται στα πόδια
τους, χειραφετηµένες οικονοµικά, κοινωνικά, ψυχικά, ώστε να
είναι σε θέση να αντιπαλέψουν κάθε µορφή βίας, να απεγκλωβιστούν από παθογόνες σχέσεις και κυρίως να αντιπαλέψουν µια
κοινωνία που εµποδίζει αυτή τη δυνατότητα.
Εποµένως -και τελειώνω- οποιαδήποτε ποινική ρύθµιση για την
αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας δεν µπορεί να κρίνεται αφηρηµένα, αλλά θα πρέπει να κρίνεται συγκεκριµένα σε σχέση µε
την κοινωνία που εφαρµόζεται και µε τη γενικότερη πολιτική που
ασκείται. Όλα αυτά τα ζητήµατα της επικαιρότητας, όχι µόνο
αποκαλύπτουν περίτρανα τα τραγικά αδιέξοδα αυτού του σάπιου
συστήµατος, που φυσικά δεν αντιµετωπίζονται µε κινήσεις και
αλλαγές εντυπωσιασµού, αλλά απαιτούν συνολικότερα ριζικές
ανατροπές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Καλαµατιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αµέ-

1720

σως µετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Βασιλειάδης από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ξανθόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα, πραγµατικά, να αναφερθώ στη ζοφερή πραγµατικότητα που δηµιουργεί η ανικανότητα, η ανεπάρκεια της Κυβέρνησης να διαχειριστεί τη θανατηφόρα πανδηµία και τις συνθήκες
που δηµιουργεί η ακρίβεια, η οποία έχει οδηγήσει σε ασφυξία
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επειδή, όµως, θεωρώ ότι αυτό το
νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι πάρα πολύ σηµαντικό, θα αφιερώσω όλο τον χρόνο σε αυτό.
Με το νοµοσχέδιο, λοιπόν, που συζητάµε σήµερα φέρνετε για
µια ακόµα φορά αναχρονιστικές και οπισθοδροµικές διατάξεις.
Διώχνετε µακριά ακόµα και τον φιλελεύθερο µανδύα. Οι κώδικες
είναι η ραχοκοκαλιά του δικαίου. Οφείλουν να είναι νοµοθετήµατα που θα έχουν διαχρονικότητα. Δεν µπορούν να εκφράζουν
προσωπικές και περιορισµένες επιλογές, προσωπικές και περιορισµένες απόψεις, προσωπικές και περιορισµένες θέσεις.
Αναφέρεστε συνεχώς σε ποινικούς κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ. Παραβλέπετε, όµως, ηθεληµένα να δείτε και να αναγνωρίσετε ότι
οι κώδικες αυτοί είναι προϊόν υπερδεκαετών νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, στις οποίες συµµετείχαν έγκριτοι δικαστές, εισαγγελείς, καθηγητές της Νοµικής και δικηγόροι. Δεν
καταλαβαίνετε ότι µε την άδικη κριτική σας απαξιώνετε όλους
αυτούς και τους κολλάτε και την ταµπέλα του ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί το
κάνετε αυτό το πράγµα; Δεν καταλαβαίνετε ότι απαξιώνετε τους
νοµικούς επιστήµονες, τους δικηγόρους, τους δικαστές, τους εισαγγελείς µε αυτό το πράγµα;
Και τώρα τι κάνετε; Με τις τροποποιήσεις που φέρνετε ο Ποινικός Κώδικας θα είναι πιο συντηρητικός ακόµα και από αυτόν
του 1950. Εκεί µας γυρνάτε, πριν το 1950.
Με τη δική σας υπογραφή θα απωλέσει ο Ποινικός Κώδικας
τις αρχές ενός φιλελεύθερου ποινικού δικαίου, που είναι εγγύηση των ατοµικών ελευθεριών σε ένα κράτος δικαίου.
Με το νοµοσχέδιό σας κάνετε την τρίτη παρέµβαση µέσα σε
δυόµιση χρόνια σχεδόν διακυβέρνησής σας στον Ποινικό Κώδικα
και στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Μιλάτε για διόρθωση στρεβλώσεων που προέκυψαν δήθεν από τους κώδικες του 2019.
Γιατί; Πότε προέκυψαν αυτές οι στρεβλώσεις; Δεν έχουν εφαρµοστεί ακόµα οι ποινικοί κώδικες αυτοί, δεν έχουν προκαλέσει
επιστηµονικό διάλογο, δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµµία ουσιαστική αποτίµησή τους. Τα δικαστήρια ήταν κλειστά λόγω της πανδηµίας. Άρα, οι νέοι κώδικες δεν εφαρµόστηκαν στην πράξη. Και
για ποιες διορθώσεις στρεβλώσεων µιλάτε; Δεν έχουν δοκιµαστεί
στην πράξη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ).
Με τις αλλαγές στα άρθρα του Ποινικού Κώδικα επιχειρείτε
αποσπασµατικές παρεµβάσεις, οι οποίες διασπούν τη συνοχή
του και υπονοµεύουν τον εξορθολογισµό και τον εκσυγχρονισµό
του συστήµατος κυρώσεων που επέφερε ο νέος Ποινικός Κώδικας.
Επικαλείστε τη δήθεν ασφάλεια των πολιτών και νοµοθετείτε
την οριζόντια αυστηροποίηση των ποινών και του τρόπου έκτισής
τους. Και το ερώτηµα είναι: Δεν γνωρίζετε ότι στη χώρα µας επιβάλλονται πολύ αυστηρές ποινές;
Ο κ. Λάππας το πρωί, ο εισηγητής µας, σας είπε ότι µόνο η Αλβανία και η Τουρκία µας περνάνε στην επιβολή της ισόβιας κάθειρξης. Μια χώρα δέκα εκατοµµυρίων, όπως είναι η χώρα µας,
ξεπερνά χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερµανία. Και το βασικό
ερώτηµα είναι: Η αυστηρότητα των ποινών συνδέεται µε την αντιµετώπιση του εγκλήµατος; Έχετε κάποια σοβαρή µελέτη που
να προκύπτει κάτι τέτοιο; Προφανώς όχι.
Είναι ξεκάθαρο, όµως, ότι αυτό που αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά το έγκληµα είναι η έµφαση στην πρόληψη, η έµφαση στη
µόρφωση και στην εκπαίδευση, η έµφαση στην αντιµετώπιση των
οικονοµικών, κοινωνικών, ψυχολογικών αιτίων που οδηγούν στο
έγκληµα. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η έµφαση στον πραγµατικό και ουσιαστικό σωφρονισµό που θα αποτρέψει τους παρα-
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βάτες να κάνουν ξανά αδικήµατα και θα τους επανεντάξει στην
κοινωνία.
Εσείς τι κάνετε; Ακριβώς τα αντίθετα. Φέρνετε τιµωρητικές παρεµβάσεις στις διατάξεις που διέπουν την αναστολή και την
έκτιση των ποινών για ορισµένες κατηγορίες εγκληµάτων, µετατρέπετε σε σωφρονιστικούς θεσµούς, όπως είναι η απόλυση
πόρων, σε εργαλεία τιµωρίας, εξουδετερώνετε την ειδική πρόληψη και την κοινωνική επανένταξη των καταδικασθέντων.
Αλήθεια, νοµίζετε ότι αν γεµίσετε τις φυλακές -οι οποίες είναι
ήδη ασφυκτικά γεµάτες- µε καταδικασθέντες, αυτός θα είναι µοναδικός τρόπος για να αντιµετωπίσετε το έγκληµα;
Βέβαια, είστε πολύ αυστηροί σε ορισµένα αδικήµατα και πολύ
επιεικείς και χαλαροί σε κάποια άλλα. Το είδαµε αυτό µε την απιστία των τραπεζικών στελεχών. Εκεί νοµοθετήσατε την επιείκεια.
Σε άλλα αδικήµατα είστε πολύ αυστηροί.
Διαβάζοντας το νοµοσχέδιο γίνεται φανερό ότι ορισµένες από
τις προτεινόµενες ρυθµίσεις υπηρετούν πολιτικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς. Είναι εµπνευσµένες από θεαµατικές υποθέσεις
της επικαιρότητας. Με αυτόν τον τρόπο, όµως, ρυθµίζετε το εφήµερο και χάνουν οι διατάξεις τη διαχρονικότητα τους.
Επιπλέον, µε το νοµοσχέδιο δείχνετε αδικαιολόγητη δυσπιστία
στους δικαστές. Το επεσήµαναν και οι ίδιοι στις επιτροπές. Περιορίζετε υπέρµετρα τη δυνατότητά τους να εξατοµικεύουν την
ποινική µεταχείριση. Δεν τα λέω µόνο εγώ. Τα είπαν και οι ίδιοι.
Αυτή η επιλογή, όµως, δεν έχει καµµία σχέση µε ένα σύγχρονο,
φιλελεύθερο Ποινικό Δίκαιο.
Περαιτέρω, διευρύνεται το αδίκηµα της διασποράς ψευδών ειδήσεων απειλώντας την ελευθερία της έκφρασης.
Με το άρθρο 36 του νοµοσχεδίου προχωράτε σε αντικατάσταση του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα και δεν θα πω
πολλά. Θα επικαλεστώ µόνο την Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής, η οποία επισηµαίνει ότι γεννάται προβληµατισµός αν το
εύρος της απαγορευτικής διάταξης καλύπτει οπωσδήποτε τις
προϋποθέσεις για να είναι σύµφωνη η διάταξη αυτή µε το Σύνταγµα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τι κάνετε δηλαδή; Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή είναι ασύµβατη µε την ελευθερία της
πληροφόρησης, της ενηµέρωσης του λαού και της ελεύθερης
άσκησης κριτικής. Σε µια σύγχρονη δηµοκρατία η ελευθερία του
λόγου είναι εγγυηµένη και κατοχυρώνεται συνταγµατικά. Ο περιορισµός της και πολύ περισσότερο η ποινικοποίησή της επιτρέπεται µόνο σε κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις και µόνο µε πολύ
αυστηρές προϋποθέσεις. Η διάταξη που φέρνετε περιέχει ασάφειες και δηµιουργεί κινδύνους ποινικοποίησης του κριτικού και
αντιπολιτευτικού λόγου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νέες αυτές αλλαγές στους
κώδικες θα φέρουν προβλήµατα και αδιέξοδα τόσο στην ποινική
δικαιοσύνη όσο και στο σωφρονιστικό σύστηµα. Με την πολιτική
σας αποµακρύνεστε και αποµακρύνετε τη χώρα από το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Αποµακρύνετε τη χώρα από τις δεσµεύσεις
που έχει και απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και από τις
αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Δεν θα τα καταφέρετε,
όµως. Ο ελληνικός λαός στην πλειοψηφία του είναι δηµοκρατικός. Θέλει την πρόοδο και όχι την επιστροφή στο παρελθόν.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Ο νοµικός κόσµος θα σταθεί θεµατοφύλακας του κράτους δικαίου και θα αντιδράσει σε αυτές
τις διατάξεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Καλαµατιανέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλης Βασιλειάδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση της Ολοµέλειας της Βουλής αφορά σε ένα θεµελιώδες για την κοινωνία µας ζήτηµα, τη δικαιοσύνη, τον έναν εκ
των τριών πυλώνων του κοινωνικού οικοδοµήµατος. Οφείλουµε,
λοιπόν, να το αντιµετωπίσουµε µε τον δέοντα σεβασµό και τη σοβαρότητα που απαιτεί η διαδικασία επικαιροποίησης του θεσµού
αυτού.
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Το επισπεύδον Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτύπωσε µε ουσιαστικό τρόπο τα συµπεράσµατα της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2020 µε σκοπό την
παρακολούθηση της εφαρµογής του Ποινικού Κώδικα και του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µε τη µορφή την οποία απέκτησαν
τον Ιούλιο του 2019.
Η αλήθεια είναι ότι οι κώδικες χρειάζονταν επικαιροποίηση,
καθώς δεν είχαν αναθεωρηθεί για δεκαετίες. Όµως, ο τρόπος µε
τον οποίον έγιναν οι αλλαγές αυτές τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2019
χαρακτηρίστηκε από προχειρότητα και ιδεοληψία, όπως όλες
σχεδόν οι πρωτοβουλίες της προηγούµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα αποτελέσµατα τα είδαµε και τα βλέπουµε συχνά στην επικαιρότητα, µε εγκληµατίες καταδικασµένους για βαριά και βίαια
εγκλήµατα να κάνουν χρήση ευνοϊκών διατάξεων, να είναι ελεύθεροι και να εγκληµατούν εκ νέου. Ωστόσο, δεν είναι τα αποτελέσµατα της κακής νοµοθέτησης της προηγούµενης
κυβέρνησης ο µόνος λόγος που το σηµερινό σχέδιο νόµου είναι
αναγκαίο και χρήσιµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξωγενείς παράγοντες έχουν
πυροδοτήσει αύξηση της εγκληµατικότητας και συνεπώς απειλείται το αίσθηµα ασφάλειας των Ελλήνων από την πανδηµία και
την παραπληροφόρηση γύρω από αυτή, µέχρι την αλλαγή του
κλίµατος η οποία καθιστά τις πυρκαγιές ως µία σοβαρή απειλή,
αλλά και την ισχυροποίηση του οργανωµένου εγκλήµατος, ένας
συνδυασµός παραγόντων που επιβάλλουν την επικαιροποίηση
των κωδίκων.
Σε εβδοµαδιαία και πλέον βάση η επικαιρότητα κατακλύζεται
από βίαια εγκλήµατα συχνά σε βάρος ευάλωτων οµάδων, όπως
οι γυναίκες και τα παιδιά. Η εγκληµατικότητα παίρνει πλέον τέτοια µορφή που επιβάλλει στην πολιτεία να προβεί σε αλλαγές
στον µηχανισµό απονοµής δικαιοσύνης. Άρα, η αναγκαιότητα και
η χρησιµότητα του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου είναι νοµίζω
προφανείς.
Ας δούµε επιγραµµατικά µερικές διατάξεις και πώς οι παρεµβάσεις που εισηγείται το Υπουργείο αναµένεται να επηρεάσουν
την απονοµή δικαιοσύνης. Το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει τέσσερις κατηγορίες παρεµβάσεων.
Πρώτον, έχουµε αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών για
συγκεκριµένα εγκλήµατα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας, τα λεγόµενα και ειδεχθή εγκλήµατα. Για παράδειγµα, για τα αδικήµατα
όπως αυτό της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, της
θανατηφόρας ληστείας, του οµαδικού βιασµού, του θανατηφόρου βιασµού ή του βιασµού σε βάρος ανηλίκου προβλέπεται µοναδική πλέον ποινή η ισόβια κάθειρξη.
Επιπλέον, περιορίζονται οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση δυνατότητας απόλυσης υπό όρο. Αυστηροποιείται η διάταξη για την ανάκληση της απόλυσης υπό όρο και καταργείται η
απόλυση κρατουµένου µε τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης
για τα ανωτέρω αδικήµατα. Με µία φράση δηλαδή, για τα ειδεχθή εγκλήµατα µόνον ισόβια και όταν λέµε ισόβια εννοούµε
µόνο ισόβια!
Δεύτερον, τα εγκλήµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον και
την αλλαγή του κλίµατος, όπως αυτά του εµπρησµού και του εµπρησµού δασών, µετατρέπονται από εγκλήµατα αποτελέσµατος
σε εγκλήµατα αφηρηµένης διακινδύνευσης. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να θρηνήσουµε µεγάλο αριθµό ατόµων, αλλά αρκεί ο θάνατος ενός και µόνον ανθρώπου για την επιβολή ισόβιας
κάθειρξης. Ειδικά το αδίκηµα του εµπρησµού δασών τυποποιείται πλέον ως κακούργηµα στη βασική του µορφή και όχι ως
πληµµέληµα όπως ίσχυε από τον Ιούλιο του 2019.
Τρίτον, προστατεύονται οι ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες.
Προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο, ενώ αναβαθµίζονται
τα αδικήµατα και αυστηροποιούνται οι ποινές για εγκλήµατα
όπως η αιµοµειξία, η εµπορία ανθρώπων, ο οµαδικός βιασµός
και η µαστροπεία ειδικότερα σε βάρος ανηλίκων.
Τέταρτον, δίνεται ακόµα µεγαλύτερο βάρος σε εγκλήµατα µε
θύµατα ανήλικα άτοµα, όπως η αποπλάνηση. Η παραγραφή ξεκινά πλέον από την ενηλικίωση του ατόµου µε προέκταση ενός
επιπλέον έτους εφόσον η πράξη είναι πληµµέληµα ή τριών επι-
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πλέον ετών εφόσον η πράξη είναι κακούργηµα. Η πολιτεία δίνει,
λοιπόν, τον απαραίτητο χρόνο στα θύµατα να βρουν το κουράγιο
να καταγγείλουν τα αδικήµατα και να αναλάβει η δικαιοσύνη.
Τέλος, ξεχωρίζω τις επιµέρους διατάξεις για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, τη µάστιγα της εποχής µας και την τροχοπέδη
στην αντιµετώπιση της πανδηµίας και τον περιορισµό της αναστολής εκτέλεσης ποινής για περιπτώσεις όπου υπάρχει προηγούµενη αµετάκλητη καταδίκη. Δεν µπορεί να χορηγείται
αναστολή εκτέλεσης ποινής σε κατά συρροή εγκληµατίες. Υπάρχει ιστορικό που µαρτυρά ότι η τέλεση νέων αδικηµάτων είναι
εξαιρετικά πιθανή.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι
θεµελιώδες για το πολίτευµά µας, για την κοινωνία µας, ακόµα
και για τον πολιτισµό µας να αποδίδεται δικαιοσύνη και εξίσου
σηµαντικό είναι η δικαιοσύνη αυτή να αποδίδεται από τους ανεξάρτητους φορείς του κράτους, δηλαδή τα δικαστήρια. Ένας
ανεξάρτητος, αδέσµευτος, δίκαιος και αναλογικός µηχανισµός
απονοµής δικαιοσύνης προσφέρει το απαιτούµενο αίσθηµα
ασφάλειας στους πολίτες το οποίο θα επιτρέψει την εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονοµίας. Αλίµονο για τη χώρα
µας αν κλονιστεί το αίσθηµα και βιώσουµε καταστάσεις ανοµίας,
αυτοδικίας και βίας. Γι’ αυτό και είναι σηµαντικό, κατά τη γνώµη
µου, τέτοια θεµελιώδη ζητήµατα να τα αφήνουµε έξω από τη
στείρα πολιτική αντιπαράθεση.
Θα κάνω µία ύστατη προσπάθεια απευθυνόµενος κυρίως σε
συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και προτρέποντάς τους να µην παρασύρονται από την έλλειψη στρατηγικής της
ηγεσίας τους. Τους καλώ, λοιπόν, να στηρίξουν το σχέδιο νόµου
αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βασιλειάδη. Είστε πάντα τυπικός µε τον χρόνο,
στα επτά λεπτά ακριβώς.
Καλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουµε µε µερικές γενικές παραδοχές στην Αίθουσα, διότι από τις 10.00’ το πρωί που είµαι συνεχώς
εδώ, ακούω παράλληλους µονολόγους οι οποίοι δεν συνεισφέρουν πουθενά και ίσα-ίσα συσκοτίζουν την ουσία της κουβέντας.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία πλέον ανήκει στην Κυβέρνηση και
συζητάµε για τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα κι όπως
πολύ εύστοχα είπε ο εισηγητής της Μειοψηφίας, ο συνάδελφος
κ. Σπυρίδωνας Λάππας, το ποινικό δίκαιο ουσιαστικά είναι το χέρι
του κράτους το οποίο κρατά για τον εαυτό του το µονοπώλιο της
κρατικής βίας. Αυτό είναι το σύστηµα κανόνων δικαίου µε το
οποίο η κρατική εξουσία πειθαναγκάζει τους πολίτες να υπακούν
και να υφίστανται το µονοπώλιο της κρατικής βίας και µε τον
τρόπο αυτό µπορεί το κράτος να λειτουργεί και να επιτελεί τις
λειτουργίες που προσιδιάζουν στη φύση του.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι, λοιπόν, πάρα πολύ καλά -και οι πολίτες εµπειρικά και όσοι από εµάς είµαστε νοµικοί- ότι µε το ποινικό δίκαιο πρέπει να είµαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί,
ακριβώς, το ποινικό δίκαιο δίνει το δικαίωµα στο κράτος να παρεµβαίνει καθοριστικά στην ελευθερία και στις παλιότερες εποχές και στη ζωή των πολιτών.
Οφείλω να πω κάτι για πολλοστή φορά, µπας και γίνει κτήµα
των συναδέλφων της Πλειοψηφίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του
2019 ψήφισε τον Ποινικό Κώδικα, διότι ακριβώς ήταν προδιαγεγραµµένη η πορεία της ψήφισής του αφ’ ενός και αφ’ ετέρου θα
σας θυµίσω ότι σε εκείνον τον Ποινικό Κώδικα είχατε αποχωρήσει, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, γι’ αυτό και είναι
ενδεικτικό το µε πόσο µένος τον αντιµετωπίζετε δυόµιση χρόνια
τώρα και δεν είναι αµελητέο το γεγονός ότι εκείνο τον Ποινικό
Κώδικα τον υπερψήφισε Το Ποτάµι.
Εκείνος ο Ποινικός Κώδικας -το έχουµε πει σε όλους τους τόνους- είναι µια κατάκτηση της επιστηµονικής κοινότητας. Ήταν
το αποτέλεσµα µιας δεκαετούς λειτουργίας διαδοχικών νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε την
πολιτική ευθύνη και έφερε να ψηφιστεί ως ενιαίο νοµοθέτηµα η
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πρόταση της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής. Άρα, όταν µιλάτε και τους χαρακτήριζετε ως «ποινικούς κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ»,
διαπράττετε ύβρη και προς τον ορθολογισµό και προς την αλήθεια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική ευθύνη. Οι ποινικοί κώδικες που
ψηφίστηκαν, όµως, ήταν οι κώδικες που προέκυψαν από δεκαετή
–επαναλαµβάνω- λειτουργία επιτροπών, οι οποίες επιτροπές
συγκέντρωσαν το απαύγασµα, την αφρόκρεµα, τους καλύτερους
νοµικούς που διέθετε εκείνο το διάστηµα η χώρα, πολλοί εκ των
οποίων ευτυχώς εξακολουθούν και διακονούν τη νοµική επιστήµη
και για όλους εµάς που είχαµε την ευλογία να είµαστε µαθητές
τους ή να επηρεαζόµαστε από αυτούς, προσφέρουν µια επικοινωνία ακόµη µε τις υψηλές νοηµατικές δηµιουργίες της νοµικής.
Μιλάτε συνεχώς για την ανθρωποκτονία που πρέπει να έχει
µόνον ισόβια. Και αντιδιαστέλλετε την επιλογή του 299 του
ισχύοντος Ποινικού Κώδικα ότι προβλέπει και δεκαπενταετή κάθειρξη. Τι εµποδίζει τον δικαστή, όταν έχει µία πράξη η οποία
είναι ανθρωποκτονία και επισύρει την ποινή των ισοβίων, να την
επιβάλλει µε τον ισχύοντα Κώδικα;
Σας θυµίζω το γεγονός ότι ο γιος βίωνε µια εξαιρετικά κακοποιητική σχέση στην οικογένεια, από πλευράς του πατέρα προς
τη µητέρα του, και µετά πια από πολύ καιρό, όταν δεν αντεχόταν
άλλο αυτή η παράλογη βία, κάποια στιγµή τον δολοφόνησε. Δεν
είχε κανένα ελαφρυντικό µε την έννοια του βρασµού ψυχικής
ορµής, δεν του αναγνωρίστηκε ενδεχοµένως ο πρότερος έντιµος
βίος. Θα είχε, όµως, ο δικαστής τη δυνατότητα να τον κρίνει
λόγω της συγκεκριµένης ιδιαιτερότητας του µε µια ελαφρύτερη
ποινή.
Τι κάνετε τώρα; Βάζοντας φιξαρισµένη ποινή, µοναδική ποινή
τα ισόβια, ουσιαστικά ωθείτε τους δικαστές να επινοούν ελαφρυντικά για να αντιµετωπίζουν ουσιαστικά την προσωπικότητα
του κατηγορουµένου και να υπηρετούν ουσιαστικά την ποινή που
αναλογεί στο διαπραχθέν έγκληµα το οποίο ήρθε µπροστά τους.
Και αυτό είναι και µια απαξίωση της λειτουργίας των δικαστηρίων
και µια υποβάθµιση φυσικά της ποιότητας των δικαστών.
Ζητήσαµε µε τον κ. Λάππα επανειληµµένα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να µας παρουσιαστεί το πόρισµα της
επιτροπής, διότι η τροποποίηση κωδίκων χωρίς πόρισµα της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής είναι ένα έωλο εγχείρηµα. Δυστυχώς, µέχρι και σήµερα δεν παρουσιάστηκε. Αντίθετα, ο
κύριος Υπουργός µε πολύ ικανοποίηση µας έφερε τα αποτελέσµατα, τα πορίσµατα της έρευνας της GRECO και µας είπε ότι
«ορίστε, κύριε Ξανθόπουλε –γιατί εγώ είχα εισηγηθεί το θέµα- να
τι λέει για το 236 η GRECO και εποµένως κακώς εσείς µετατρέψατε σε πληµµέληµα τη δωροδοκία» και τα λοιπά και τα λοιπά.
Οφείλω δύο απαντήσεις: Πρώτον η GRECO είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισµός, αλλά δεν καταλήγει αφ’ εαυτής στα συµπεράσµατα. Ρωτά, ερευνά και µαθαίνει. Και ρωτώ, κύριοι της
Πλειοψηφίας: Υπερασπίσατε αυτή την επιλογή του πληµµελήµατος στη GRECO ή αφήσατε ανυπεράσπιστη την επιλογή του Ποινικού Κώδικα έτσι ώστε η υπηρεσία να καταλήξει όπως έκρινε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): …(Δεν
ακούστηκε). Μα είναι ερώτηση αυτή, κύριε Ξανθόπουλε; Προς
θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ήταν επιλογή σας, έτσι
µπράβο. Δεν ήταν επιλογή σας και δεν την υπερασπίσατε, για να
ξέρουµε και πώς κατέληξε η GRECO στην άποψή της.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου τα λέει
καλύτερα.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή µιλάµε επί συγκεκριµένων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, µην διακόπτετε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: …γι’ αυτό µιλάω. Αν θέλετε να
κουβεντιάσουµε την έκθεση του κράτους δικαίου, να το συζητήσουµε.
Επίσης, µέσα σε αυτήν καθ’ εαυτή την έκθεση που προσκοµίσατε σχετικά µε την ποινική µεταχείριση του µάρτυρα που αυτο-
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βούλως δηλώνει τις παράνοµες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψή του, λέει το εξής: «Τέτοια συστήµατα -εννοούµε της ατιµωρησίας- µπορεί να γίνουν αντικείµενο κατάχρησης σε
ορισµένες περιστάσεις» και ζήτησε σχετική προσοχή και παρακολούθηση.
Τι έρχεστε και κάνετε, λοιπόν; Αντί να συστήσετε έναν µηχανισµό παρακολούθησης και να δούµε µε ποιον τρόπο δεν θα γίνεται κατάχρηση της απαλλαγής από την τιµωρία, έρχεστε και την
καταργείτε και θεσµοθετείτε την ελαττωµένη, ένα γεγονός το
οποίο δεν βοηθάει στην ασφάλεια του πολίτη να καταγγείλει γιατί
έχει να κάνει µε υπέρτερα συµφέροντα. Δεν πρέπει να το αντιµετωπίζετε ως ένα διαδικαστικό θέµα. Αφορά όλη την έννοµη
τάξη και οφείλουµε να παραθέσουµε όλο το οπλοστάσιο που παρέχει η σύγχρονη νοµική επιστήµη για να µπορούν οι πολίτες να
καταγγέλλουν έχοντας τις «πλάτες» της οργανωµένης πολιτείας.
Αναφέρθηκε προηγουµένως σε οµιλία συναδέλφου της Πλειοψηφίας ότι παρατηρείται πλέον µείωση της εγκληµατικότητας
και θα το δούµε στα Πρακτικά. Και ειλικρινά κάνω την απλή
σκέψη. Εάν υπάρχει µείωση της εγκληµατικότητας, ποιος είναι ο
λόγος που έρχονται οι αυστηρότερες ποινές; Γιατί αυτή η αντίφαση; Αυτό το κάνω ως σχόλιο.
Και τέλος, κλείνω µε το άρθρο 47 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Και ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, πιαστήκατε µε τη γίδα στην
πλάτη. «Συνελήφθητε κλέπτοντας οπώρας». Και εγώ να πιστέψω
καλόπιστα οτιδήποτε µου λέτε, αλλά απαιτείτε από εµένα να έχω
καταλάβει από πριν ότι διέλαθε της προσοχής σας και έγινε µία
παράλειψη τυπική την οποία θα αποκαταστήσουµε τώρα και δεν
έπρεπε να κάνω τη δήλωση αυτή. Αυτό είναι πλέον ακραίο. Έχετε
ευθύνη. Δεν είναι πειστική η εξήγηση. Ενδεχοµένως θα κάνατε
δεύτερες σκέψεις, που είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν, αλλά δεν είναι πειστική απάντηση το «µας ξέφυγε». Κάναµε λάθος, «yanl oldu» που λένε και οι φίλοι µας οι
Τούρκοι.
Επικαλούµαι, κύριε Υπουργέ, επίσης το σχόλιο της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής η οποία λέει για συγκεκριµένα
άρθρα. Για το άρθρο 30 λέει: «Η µη δυνατότητα του δικαστηρίου
να επιβάλει περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων δεν
συνάδει µε τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας των νεαρών
ενηλίκων». Το ανέδειξε ο συνάδελφός Σπυρίδωνας Λάππας. Τους
πάτε σαν να κάνουν µεταπτυχιακό. Δείτε το, αντιµετωπίστε το.
Σας το λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής.
Στο άρθρο 36 για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, τα έχω πει
λεπτοµερώς στην επιτροπή. Γίνεται ένα έγκληµα πλέον αφηρηµένης διακινδύνευσης, αυξάνονται οι ποινές, επεκτείνεται το
αξιόποινο στον ιδιοκτήτη του µέσου. Είναι γεγονός το οποίο θα
δηµιουργήσει πολλές στρεβλώσεις στον δηµόσιο λόγο. Και δεν
είναι επιχείρηµα, κύριε Υπουργέ, ότι ίσχυε στον κώδικα του 1950.
Και η µοιχεία ήταν ποινικό αδίκηµα. Τι σηµαίνει αυτό; Σκέφτεστε
να την επαναφέρετε; Δεν πάµε προς τα πίσω. Καταλήγουµε µε
βάση τα υπαρκτά προβλήµατα για να αντιµετωπίσουµε τη ζώσα
πραγµατικότητα.
Για το άρθρο 96 λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής ότι
είναι ορθότερο το αδίκηµα να διώκεται αυτεπαγγέλτως και όχι
κατ’ έγκληση. Επίσης, για το άρθρο 118 η επέκταση αυτής της
ρύθµισης σε όλα τα ενήλικα θύµατα εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας στερείται δικαιολογητικής βάσεως, διότι δεν
υφίσταται εν προκειµένω γενική αντικειµενική αδυναµία εµφάνισής τους στο ακροατήριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, άλλωστε έχω την ανοχή σας για
δύο λεπτά.
Βιώνουµε µία εξαιρετική συνθήκη σήµερα στη συζήτηση αυτού
του νοµοσχεδίου. Μιλάµε για την τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και έρχονται διαδοχικές τροπολογίες του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο συζητά τροποποιήσεις του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Πού είναι οι αρχές της καλής νοµοθέτησης; Ποια είναι η προετοιµασία που κάνετε; Πώς είναι δυνατόν εσείς, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που είστε τοποτηρητής
της διαδικασίας της καλής νοµοθέτησης, να συµπεριφέρεστε και
να νοµοθετείτε έτσι;
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Μπορούµε και µόνον επί της διαδικασίας να πούµε ότι αρκετές
από τις τροπολογίες σας έχουν µια πραγµατική αντιµετώπιση
υπαρκτών προβληµάτων, αλλά δεν είναι δυνατόν στο Υπουργείο
σας µόνο να κάνουµε τη συζήτηση του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και να φέρετε τροπολογίες επί του εισηγητικού σας.
Θέλω να τελειώσω µε µία πολύ σηµαντική στιγµή κατά τη
γνώµη µου η οποία πρέπει να τύχει της σύµπτωσης και της οµοφωνίας και της αποδοχής όλων των πτερύγων του Κοινοβουλίου.
Καταθέσαµε ως Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τροποποίηση για την
καθιέρωση στην ελληνική ποινική νοµοθεσία του εγκλήµατος µε
σεξιστικά χαρακτηριστικά, ιδίως της γυναικοκτονίας. Είναι στη
διάθεση όλων των συναδέλφων. Προφανώς η αιτιολογική έκθεση, κατά την άποψή µας, είναι πλήρως τεκµηριωµένη.
Θέλω να πω µόνο το αποτέλεσµα. Άρθρο 82Α: Έγκληµα µε ρατσιστικά και σεξιστικά χαρακτηριστικά. Εάν έχει τελεσθεί έγκληµα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λόγω των
χαρακτηριστικών φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών
φύλου, το πλαίσιο ποινής διαµορφώνεται ως εξής: Σε περίπτωση
πληµµελήµατος που τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος, το
ελάχιστο όριο της ποινής αυξάνεται κατά έξι µήνες. Στις λοιπές
περιπτώσεις πληµµεληµάτων το ελάχιστο όριο αυξάνεται κατά
ένα έτος. Στην περίπτωση κακουργήµατος το ελάχιστο όριο ποινής αυξάνεται κατά δύο έτη. Στο έγκληµα του άρθρου 299, στην
ανθρωποκτονία, όταν στρέφεται κατά ανήλικης ή ενήλικης γυναίκας, συνιστά επιβαρυντική περίπτωση η τέλεσή του, λόγω του
φύλου του θύµατος, γυναικοκτονία.
Η κρίση για τον χαρακτήρα του εγκλήµατος ως γυναικοκτονίας
µπορεί να στηρίζεται στο ότι η πράξη, όπως προκύπτει από τις
περιστάσεις πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεσή της, περιελάµβανε σωµατική βία, απειλή σωµατικής βίας, παράνοµη πράξη
που προσέβαλε σοβαρά την αξιοπρέπεια της παθούσας ή πρόκληση τρόµου ή παρακολούθηση ή καταδίωξη ή παράνοµη κατακράτηση µε σκοπό τη µαταίωση των επιλογών της ή τον
εξαναγκασµό της σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή πράξης που
σύµφωνα µε τις αντιλήψεις του δράστη όφειλε ως γυναίκα απέναντι στον ίδιο, στους οικείους του ή στο κοινωνικό σύνολο.
Τέλος, ο χαρακτήρας του εγκλήµατος του άρθρου 299 ως γυναικοκτονίας µνηµονεύεται ρητά στην αιτιολογία της απόφασης,
ακόµη και όταν ο δράστης τιµωρείται για τις περιστάσεις του
προηγούµενου εδαφίου, δυνάµει άλλης ποινικής διάταξης.
Σήµερα που όλοι µας βιώνουµε τα αποτελέσµατα ενός πατριαρχικού και σεξιστικού ρόλου, ο οποίος φτάνει έως και την
αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής µε µόνο ή αποκλειστικό ή σηµαντικό κριτήριο ότι αποτελεί γυναίκα, νοµίζω ότι οφείλουµε να
κάνουµε αυτό το βήµα ως Εθνική Αντιπροσωπεία και οµόφωνα
και οµόθυµα να στηρίξουµε τη νοµοθετική πρωτοβουλία των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την καθιέρωση του όρου γυναικοκτονία στον δηµόσιο λόγο και µε ποινική διάσταση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά! Κι εγώ
σας ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν συνηθίζω να το κάνω, γιατί δεν θέλω να διακόπτω την κοινοβουλευτική διαδικασία. Ωστόσο, µου κάνει πραγµατικά εντύπωση.
Κύριε Ξανθόπουλε, αναφέρατε ένα παράδειγµα που ανέφερε
νωρίτερα ο κ. Κόκκαλης, σχετικά µε το τι γίνεται σε µια συγκεκριµένη περίπτωση µόνο µε τα ισόβια. Και πραγµατικά απορώ:
Νοµικός εσείς, νοµικός ο κ. Κόκκαλης, τα ελαφρυντικά του άρθρου 84 στην περίπτωση 2γ’ δεν περιγράφουν ακριβώς την περίπτωση στην οποία αναφέρεστε; Τότε γιατί το επαναφέρετε;
Εξηγήστε µου! Δεν µπορώ να καταλάβω τη λογική του επιχειρήµατός σας. Όταν τα ελαφρυντικά περιγράφονται µε τόσο σαφή
τρόπο στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν µπορώ να βρω τον λόγο
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για τον οποίον επανέρχεστε για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Είναι η
δυνατότητα που έχει ο δικαστής να επιβάλλει πολύ χαµηλότερο
ύψος ποινής αναγνωρίζοντας τα ελαφρυντικά. Από εκεί και πέρα
και για να καταλάβω, ποιο είναι το θέµα;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, δεν έχει ελαφρυντικά!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ! Στον
κ. Ξανθόπουλο ως Κοινοβουλευτικό απευθύνεται ο κύριος
Υπουργός!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Προφανώς αντιλαµβάνεται όλη αυτή την πραγµατικότητα µε τον δικό
του τρόπο. Το κατανοώ απολύτως. Όµως, εγώ αντιµετωπίζω όλα
αυτά τα ζητήµατα τα οποία βλέπω µπροστά µου µε την κοινή λογική και µε µια γνώση η οποία προέρχεται από µια συγκεκριµένη,
θα έλεγα, εκπαίδευση που µπορεί να έχει ο καθένας απέναντι σε
συγκεκριµένα ζητήµατα. Αν αυτό που διαβάζουµε κάποιος το
διαβάζει διαφορετικά από τον άλλον, προφανώς υπάρχει και µία
µοναδική πραγµατικότητα. Για τη νοµική επιστήµη τουλάχιστον
εκτιµώ ότι η πραγµατικότητα είναι πολύ συγκεκριµένη. Δεν επιδέχεται διαφορετικές ερµηνείες.
Επιπλέον, επανέρχεστε στο θέµα της ενεργητικής δωροδοκίας
και ζητήσατε να υπερασπιστούµε τη συγκεκριµένη διάταξη; Είναι
δυνατόν να απευθύνετε τέτοιου είδους ερώτηµα για µία διάταξη
η οποία εξέθεσε πανευρωπαϊκά και παγκόσµια τη χώρα µας και
µας έκανε δακτυλοδεικτούµενους σε όλη την Ευρώπη; Σας είπα
ότι ήταν το πρώτο θέµα που έπρεπε να αντιµετωπίσω, χωρίς να
γνωρίζω τι ακριβώς αντιµετώπιζα την πρώτη µέρα που βρέθηκα
στην υπουργική καρέκλα. Και δεν το έκανα µε την άποψη, αν θέλετε, ότι έπρεπε να αλλάξω έναν νόµο επειδή ψηφίστηκε από την
προηγούµενη κυβέρνηση. Προφανώς υπήρχαν κι άλλα άρθρα τα
οποία δεν έτυχαν καµµίας κριτικής, ούτε δηµιούργησαν κανένα
πρόβληµα. Εδώ, όµως, το συγκεκριµένο άρθρο δηµιουργούσε
κατά γενική οµολογία ένα τεράστιο πρόβληµα και φαντάζοµαι ότι
και για τη νοµική άποψη δεν θα µπορούσε κανείς να αµφισβητήσει το γεγονός ότι έπρεπε να αλλάξει. Άρα, λοιπόν, έρχεστε και
µας ρωτάτε αν υπερασπιστήκαµε το συγκεκριµένο άρθρο; Νοµίζω ότι κάτι δεν πάει καλά µε όλους µας, κάτι δηλαδή δεν κατανοούµε ή κάτι χάνουµε από την πραγµατικότητα.
Επίσης, καταθέτω ξανά την έκθεση -και θα σας παρακαλέσω
να τη διαβάσετε- για το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξανακάνει σαφή αναφορά. Αφού αµφισβητείτε την υπόστασή της «GRECO», φαντάζοµαι ότι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την έκθεσή της για το κράτος δικαίου δεν µπορείτε να την
αµφισβητήσετε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Καθόλου!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κανείς
δεν µπορεί να την αµφισβητήσει. Σας δίνω, και αν θέλετε θα σας
φέρω και την περσινή που ήταν εκτενέστερη αναφορά, αυτή που
ισχύει µέχρι τώρα, η οποία έχει απολύτως θετική κριτική για το
έργο που έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, αλλά ωστόσο εκφράζει την ανησυχία
της γιατί ενώ αλλάξαµε τον νόµο περί ενεργητικής δωροδοκίας
τον Νοέµβριο του 2019, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες
τυγχάνουν του ευµενέστερου νόµου. Η αναφορά είναι σαφής και
θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να τη διαβάσετε. Δεν θέλω να
επανέρχοµαι για τα ίδια ζητήµατα.
Εγώ προσπαθώ -και το λέω µετά λόγου γνώσεως- να ξεπεράσω και να µην επανέρχοµαι σε κάποια ζητήµατα τα οποία είναι
έντονα και µπορεί να δηµιουργούν µια αντιπαράθεση η οποία
έχει αναφορά στο παρελθόν. Αν όµως θέλετε να το κάνω, θα το
κάνω. Και τα επιχειρήµατα που έχω, όπως επίσης και τα συγκεκριµένα γραπτά, είναι πάρα πολλά. Σας διαβεβαιώνω γι’ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Καµµιά φορά οι µικροπαρεµβάσεις βοηθούν. Όµως, αν διακόπτουµε συνέχεια τον οµιλητή, χάνει τον ειρµό της σκέψης του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Εγώ
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δεν το κάνω, κύριε Πρόεδρε, απλώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το ξέρω! Δεν θα συστηθούµε τώρα, κύριε Τσιάρα. Σας ξέρω!
Ορίστε, κύριε Ξανθόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Τα πορίσµατα των επιτροπών
δεν είναι θέσφατα. Κρίνονται και εκδίδονται µε βάση συγκεκριµένες παραµέτρους. Φυσικά και δεν αµφισβητώ την «GRECO»,
όπως και δεν αµφισβητώ καµµία θεσµική έκφραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όµως, επαναλαµβάνω ότι τα πορίσµατα είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων προσλήψεων και συγκεκριµένων
προσεγγίσεων. Όταν ρώτησα αν υπερασπιστήκατε το άρθρο
236, προφανώς το ερώτηµα ήταν ρητορικό, διότι έχετε µια αφετηριακή διαφωνία. Δεν θα µπορούσατε να το υπερασπιστείτε.
Όµως, το είπα µε την έννοια ότι αυτή η νοµοθετική επιλογή που
είχαµε κάνει ως ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε η νέα Κυβέρνηση µε την επιλογή
της να την καταργήσει και βρήκε σύµµαχο την «GRECO».
Τέλος, στα νοµικά, κύριε Υπουργέ, δεν ισχύουν αυτά που
ισχύουν. Μολονότι είναι θετική επιστήµη ως προς τη δοµή, δεν
ισχύει αυτό που καταθέσατε. Έχει πολλαπλές αναγνώσεις η
πραγµατικότητα. Και αυτή είναι η γοητεία της νοµικής και γι’
αυτό παλεύουµε τώρα και εµείς και εσείς, για να πούµε ότι πρέπει να γίνει αυτό ή ότι πρέπει να γίνει το άλλο.
Τέλος, όσον αφορά για το παράδειγµα που είπατε, είπα εξαρχής ότι ο δράστης δεν έχει ελαφρυντικά. Το είπα εξαρχής! Άρα,
θα ωθήσουµε τον δικαστή, επειδή αντιλαµβάνεται ότι είναι µια
ξεχωριστή περίπτωση, να επινοήσει. Και αυτό είναι η µείωση της
φερεγγυότητας των δικαστών και της λειτουργίας της δικαιοσύνης.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι το να εµπιστευόµαστε τους δικαστές για
να επιλέξουν την επιβλητέα ποινή είναι ένα στοιχείο δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος ανάµεσα στις τρεις εξουσίες,
τη νοµοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Στεργιανή Μπίζιου από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Χατζηγιαννάκης.
Ορίστε, κυρία Μπίζιου, έχετε τον λόγο.
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) ΜΠΙΖΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έγκληµα
και η ποινή, το έγκληµα και η τιµωρία έχουν απασχολήσει τη νοµική επιστήµη, τη φιλοσοφία, τις κοινωνικές επιστήµες, την κοινωνία την ίδια αιώνες τώρα.
Το έγκληµα υπάρχει όσο υπάρχουν άνθρωποι και όπως λένε
οι εγκληµατολόγοι η ιστορία της εγκληµατολογίας είναι η ιστορία
της ανθρωπότητας. Ανεξάρτητα από την εποχή, ανεξάρτητα από
τις συµπεριφορές που η κάθε εποχή ορίζει ως έγκληµα, το µόνο
βέβαιο είναι ότι πρωταγωνιστές µέσα στο ποινικό σύστηµα, οι
πρωταγωνιστές της ποινικής δικαιοσύνης είναι από τη µία οι εγκληµατίες και από την άλλη τα θύµατα.
Πρωταγωνιστικές έννοιες του ποινικού δικαίου είναι το έγκληµα και η ποινή. Ο σκοπός της ποινής είχε απασχολήσει τη νοµική επιστήµη και όλες τις επιστήµες του ανθρώπου από την
πρώτη στιγµή που ο άνθρωπος και οι κοινωνίες συνέλαβαν την
έννοια του συγκροτηµένου θεσµοθετηµένου συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης.
Ποιος είναι ο σκοπός της ποινής; Όσοι περάσαµε από τα αµφιθέατρα της Νοµικής, µάθαµε ότι η ποινή αποσκοπεί στη γενική
και ειδική πρόληψη του εγκλήµατος, ότι η ποινή στοχεύει στην
αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης, στην αποδοκιµασία του
δράστη, στην αποτροπή του ίδιου και της κοινωνίας από την τέλεση νέων εγκληµάτων.
Ο Ποινικός Κώδικας είναι ένα νοµοθέτηµα που οφείλει να έχει
συνέπεια και σταθερότητα. Ευχής έργον θα ήταν οι συνθήκες να
µην απαιτούσαν αλλαγές και τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα
και στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Είναι όµως το ίδιο το έγκληµα µια σταθερή συνθήκη; Όχι, δεν είναι. Το έγκληµα µεταβάλλεται. Δεν έχει σταθερή µορφή. Συµπεριφορές που κάποτε
ορίζονταν ως εγκληµατικές σε άλλες εποχές, σήµερα αποποινικοποιούνται, ενώ καινούργιες µορφές εγκλήµατος γεννιούνται.
Στις µέρες µας ως πολίτες και ως σύστηµα δικαιικό αντιµετωπίζουµε µορφές εγκλήµατος που πριν κάποια χρόνια ούτε καν
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φανταζόµασταν. Το ηλεκτρονικό έγκληµα, το κυβερνοέγκληµα,
παραδείγµατος χάριν, κάποτε ήταν απλώς επιστηµονική φαντασία. Στις µέρες µας το έγκληµα, δυστυχώς, παρουσιάζεται πιο
οργανωµένο, πιο σύνθετο, πιο βίαιο. Όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από ένα βάναυσο σαδιστικό έγκληµα, την υπόθεση της
Ιωάννας Παλιοσπύρου, την υπόθεση µε το βιτριόλι και όλη η Ελλάδα αποδοκίµασε όταν διαπίστωσε ότι το πλαίσιο της επαπειλούµενης ποινής για τη βαριά σωµατική βλάβη δεν ξεπερνούσε
τα δέκα έτη.
Με τις εισαγόµενες διατάξεις όχι µόνο αυξάνει το πλαίσιο της
ποινής, αλλά -κάτι που είναι εξίσου αν όχι πιο σηµαντικό, από το
ύψος της ποινής- η βαριά σωµατική βλάβη γίνεται έγκληµα αποτελέσµατος και όχι προθέσεως. Όσοι είναι νοµικοί αντιλαµβάνονται τη σηµασία της διάκρισης. Δεν µπορεί πλέον κάποιος να
επικαλείται ότι δεν ήξερε ή δεν προέβλεψε το αποτέλεσµα των
πράξεών του και εξ αυτού να απολαµβάνει ευνοϊκής µεταχείρισης, ενώ το θύµα του καταδικάζεται σε ισόβιο πόνο και οδύνη.
Και το λέω αυτό γιατί υπήρξε κριτική ότι νοµοθετούµε υπό συναισθηµατική φόρτιση και υπό την πίεση της κοινής γνώµης. Αν
και σε αυτό έχει απαντήσει ήδη ο κύριος Υπουργός κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής, θέλω να σας υπενθυµίσω τα λόγια
του: «Πίσω από κάθε διάταξη του νοµοσχεδίου αυτού, πίσω από
κάθε ρύθµιση υπάρχει επιστηµονική τεκµηρίωση και επιστηµονική δουλειά δύο ετών». Εγώ θα προσέθετα ακόµη ότι είναι τιµή
µας και είναι παράσηµο για την παράταξή µας όταν οι νόµοι µας
συµπίπτουν µε τα «θέλω» της κοινωνίας και µε το κοινό περί δικαίου αίσθηµα.
Το καλοκαίρι που µας πέρασε βιώσαµε την καταστροφική
µανία πολλών και πρωτοφανών σε διάρκεια και ένταση πυρκαγιών. Μόνο χάρη στην έγκαιρη παρέµβαση των υπηρεσιών της
πολιτείας δεν θρηνήσαµε θύµατα. O εµπρησµός είναι έγκληµα
ιδιαίτερης απαξίας, ειδεχθές, απάνθρωπο και επικίνδυνο είναι.
Το να τον αντιµετωπίζουµε ως πληµµέληµα είναι τουλάχιστον
ασέβεια στη µνήµη των νεκρών. Ο εµπρησµός απειλεί ζωές, απειλεί την οικονοµία, καταστρέφει τον φυσικό µας πλούτο, απειλεί
το µέλλον µας. Είναι πρόκληση να ισχυρίζεται κανείς ότι πρέπει
να αντιµετωπίζεται ως πληµµέληµα. Με τις δικές µας ρυθµίσεις
ο εµπρησµός δασών τυποποιείται ως κακούργηµα και από έγκληµα αποτελέσµατος σε έγκληµα αφηρηµένης διακινδύνευσης.
Με άλλα λόγια για να τιµωρείται η πράξη δεν χρειάζεται να επέλθει βλάβη, αλλά αρκεί να προκύψει ο κίνδυνος.
Ένα πολύ κρίσιµο και ευαίσθητο κεφάλαιο που θίγει το σηµερινό νοµοθέτηµα είναι αυτό που αναφέρεται στα εγκλήµατα κατά
ανηλίκων. Η προστασία της ανηλικότητας είναι µια συνταγµατική
υποχρέωση της πολιτείας µε ιδιαίτερα βαρύνουσα σηµασία. Οι
συνέπειες που έχει το έγκληµα σε ένα παιδί είναι βαθιές και ανυπολόγιστες. Είναι συναισθηµατικές, είναι βιολογικές, πνευµατικές, ψυχικές και έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της
προσωπικότητάς του. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι παρεµβάσεις
του νοµοσχεδίου στο θέµα των εγκληµάτων κατά ανηλίκων διέπονται από βαθιά ενσυναίσθηση και κατανόηση των αναγκών του
ανήλικου θύµατος, αντανακλούν τις αρχές και τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας και εναρµονίζονται πλήρως µε τις ευρωπαϊκές
συµβάσεις που ρυθµίζουν τα δικαιώµατα προστασίας και αξιολόγησης των ανηλίκων.
Πολύ σηµαντικό είναι ότι αλλάζει ο χρόνος έναρξης παραγραφής των αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων
και ο τρόπος άσκησης της ποινικής δίωξης, αναδιαµορφώνονται
τα ηλικιακά όρια, αυστηροποιούνται οι ποινές και οι προϋποθέσεις για την απόλυση υπό όρο των καταδικασθέντων των εν λόγω
αδικηµάτων. Γίνεται κακούργηµα η αιµοµιξία και η αποπλάνηση
ανηλίκου.
Δεχθήκαµε δριµεία κριτική περί νοµοθέτησης υπό συναισθηµατική φόρτιση. Ως γυναίκα Βουλευτής, ως γυναίκα πολίτης
αυτής της χώρας είµαι πολύ περήφανη που η παράταξή µου δεν
αντιµετωπίζει το αδίκηµα του βιασµού µε την ψυχραιµία που το
αντιµετώπισε ο νοµοθέτης τον Ιούνιο του 2019.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εγκληµατικότητα είναι φαινόµενο διαρκές, αεικίνητο και µεταβαλλόµενο. Σίγουρα µια πολιτισµένη κοινωνία και ένα σύγχρονο ποινικό σύστηµα δεν επιθυµεί
η τιµωρία του εγκλήµατος να οδηγεί στη φυσική ή ηθική εξόν-
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τωση του δράστη. Η θεώρηση αυτής όµως της τιµωρίας δεν µπορεί και δεν πρέπει να µας οδηγεί στην ατιµωρησία. Όταν ο ποινικός έλεγχος αποτυγχάνει, όταν στο θύµα δηµιουργείται η
αίσθηση της αδικίας, η αίσθηση ότι δεν έχει απονεµηθεί δικαιοσύνη υπάρχει ο κίνδυνος αυτοδικίας, υπάρχει ο κίνδυνος οι πολίτες να παρακάµψουν την οδό της νοµιµότητας και να πάρουν
τον νόµο στα χέρια τους. Ο Έλληνας έχει µάθει να σέβεται και
να εµπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Εµείς αυτή την εµπιστοσύνη του
πολίτη στην ποινική µας δικαιοσύνη θα την ανακτήσουµε.
Ο Ποινικός Κώδικας πρέπει να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Δεν µπορεί όµως να είναι στατικός και βαλτωµένος. Δεν
µπορούµε χάριν της σταθερότητας να αγνοούµε τις όποιες αλλαγές συντελούνται γύρω µας. Οφείλουµε να παρατηρούµε και
να µελετάµε τις µεταβολές στην κοινωνία, στο έγκληµα, στην αντιµετώπισή του δίνοντας πάντα τον πρώτο λόγο στην επιστήµη.
Όταν όµως νοµοθετείς µε βάση τον άνθρωπο, τις αρχές της αναλογικότητας, του σεβασµού και της νοµιµότητας, δύσκολα κάνεις
λάθος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μπίζιου, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα να πω την αλήθεια ως µέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας δεν αισθάνοµαι πολύ καλά. Δεν αισθάνοµαι πολύ
ευχάριστα. Και όσο περνάει και η ώρα της διαδικασίας αισθάνοµαι ακόµα χειρότερα να πω την αλήθεια. Όλες οι διδαχές, ό,τι
διδαχθήκαµε είτε στο πανεπιστήµιο στη νοµική σχολή είτε στην
πορεία της µάχιµης δικηγορίας στα ποινικά δικαστήρια, όλες οι
µάχες που δώσαµε, θεωρώ σήµερα ότι βάλλονται ανεπανόρθωτα.
Το νοµικό κοµµάτι νοµίζω ότι το ανέλυσε πάρα πολύ καλά -και
να του δώσω και συγχαρητήρια για όλη του την ανάλυση και τη
νοµική και την πολιτική- ο Σπύρος ο Λάππας, ο εισηγητής µας.
Έθεσε και στις επιτροπές, αλλά και σήµερα όλη τη βάση του ποινικού δικαίου και της φιλελεύθερης θεώρησης την οποία υιοθετεί
το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών κρατών. Δυστυχώς επί δυόµισι χρόνια τουλάχιστον που είµαστε εµείς εδώ µέσα τα λέµε.
Δυστυχώς φαίνεται ότι η λογική που είχατε µέχρι και την ψήφιση
του προηγούµενου Ποινικού Κώδικα, µία λογική δυστυχώς τελείως, µα τελείως λαϊκίστικη, σας έχει φέρει σε ένα σηµείο να
φέρετε τη σηµερινή τροποποίηση, την αντιµεταρρύθµιση του
Ποινικού κώδικα.
Περί αντιµεταρρύθµισης πρόκειται. Και αφήστε τι λέει ο Σπύρος ο Λάππας, ο Χατζηγιαννάκης, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει το
ΜέΡΑ25, τι λέει η Αντιπολίτευση. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό µου
φανατικό. Μου αρέσει να ακούω και τις απόψεις όλων των πλευρών και να τις επεξεργάζοµαι αν είναι δυνατόν. Σε όλες τις διαδικασίες που είχαµε στην ποινική δικηγορία -γιατί ήµουν από
τους τυχερούς που την ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς, από τα φοιτητικά µου χρόνια και σε καλά γραφεία και σε καλές υποθέσεις
και θεωρώ ότι ήταν ένα από τα πολύ µεγάλα εφόδια που έχω
πάρει στην ζωή µου κυρίως στην επαγγελµατική µου ζωή- τις
µάχες τις δίναµε µαζί µε συναδέλφους είτε για να πείσουµε δικαστήρια είτε να πείσουµε ενόρκους, για να µπορέσουµε να µεταφέρουµε ακριβώς τη λογική που έχει ένα σύγχρονο κράτος
δικαίου και να εξηγήσουµε -αυτός είναι ο ρόλος του συνηγόρουπώς πρέπει να εφαρµοστεί, πώς πρέπει οι σύγχρονες διδαχές
των καθηγητών µας να εφαρµοστούν κατά περίπτωση. Προφανώς είτε ως αντίδικοι είτε ως οµόδικοι οι συνάδελφοι ήταν όλων
των πολιτικών αποχρώσεων.
Δεν ήταν ούτε όλοι Αριστεροί ούτε όλοι Δεξιοί, αλλά είχαµε
κοινούς τόπους, κοινές διδαχές και προσπαθούσαµε για τα ίδια
πράγµατα να πολεµήσουµε. Δυστυχώς, αυτό σήµερα έχει χαθεί.
Ακούω όλες τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας και δεν µπορώ να πιστέψω ότι πρόκειται για νοµικούς
που έχουν κάνει ποινική δικηγορία. Αυτό είναι που µε θλίβει.
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Κύριε Υπουργέ, κάνατε ένα λάθος, δεν το κάνατε επίτηδες.
Σας το απάντησε, βέβαια, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Στη νοµική
επιστήµη, ακριβώς επειδή είναι δηµιούργηµα ανθρώπινου µυαλού, ανθρώπων και παραγόντων ανά περίπτωση, ανά περίοδο,
άρα πολιτική συγκυρία, προφανώς και υπάρχει διαφορετική ανάγνωση. Δεν υπάρχει αντικειµενική αλήθεια, ιδίως στην ποινική δικαιοσύνη. Προφανώς και δεν υπάρχει αντικειµενική αλήθεια. Αν
διαβάσετε ακόµα και έγκριτων καθηγητών κείµενα, αν διαβάσετε
τι γράφει ο Μυλωνόπουλος συγκεκριµένα ή τι γράφει ο Μανωλεδάκης θα διαπιστώσετε ότι µπορεί να έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις, και αυτή είναι η µαγεία της νοµικής επιστήµης.
Και καλό είναι σε κάποια πράγµατα να διαφωνούµε. Αλλά εδώ
δεν µιλάµε για διαφωνία, εδώ µιλάµε για οπισθοδρόµηση. Προσπαθείτε για να χαϊδέψετε το ακροατήριό σας, στο οποίο επενδύσατε προεκλογικά, να κάνετε αυτό που είπατε, µια ισορροπία
µεταξύ του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού και του κοινού περί
δικαίου αισθήµατος. Μα, δεν είναι αυτός ο ρόλος µας εδώ. Αυτό
που ψηφίζουµε σήµερα είναι Ποινικοί κώδικες και Κώδικες Ποινικής Δικονοµίας. Πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Δεν είναι ο ρόλος µας να ικανοποιήσουµε σε αυτό, όταν ψηφίζουµε Ποινικούς Κώδικες, το κοινό περί δικαίου αίσθηµα. Δυστυχώς. Σας το λέω µε την ευθύνη ενός ανθρώπου νοµικού που µιλά
από το Βήµα και τον έχει εκλέξει ο κόσµος. Είναι και παιδευτικός
και πρέπει να είναι παιδευτικός ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Και
γι’ αυτό ακριβώς, κυρίως, οι Ποινικοί Κώδικες πρέπει να είναι
αποτέλεσµα νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, οι οποίες καταλήγουν σε πόρισµα -και θα θέλαµε να µας φέρετε το πόρισµα
της δικής σας τροποποίησης, δεν είναι ασήµαντο- και προφανώς
πρέπει να συµµετέχουν σ’ αυτά τα πορίσµατα τα φωτεινότερα
µυαλά που έχουµε στη χώρα µας. Ούτε εγώ που µπορεί να έχω
την εµπειρία µου ούτε οι τριακόσιοι εδώ µέσα να πάρουµε αυτή
την ευθύνη. Εµείς προφανώς θα έχουµε την πολιτική ευθύνη,
εµείς θα το ψηφίσουµε, αλλά επειδή ακριβώς είναι τόσο σηµαντικοί για όλη τη λειτουργία την εύρυθµη του πολιτεύµατός µας
οι Ποινικοί Κώδικες, το Ποινικό µας Δίκαιο, που κυρίως εκφράζεται µέσω των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, πρέπει να συµµετέχουν αυτά τα µυαλά. Και αυτά συµµετείχαν στον
προηγούµενο νόµο. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν είχε αλλάξει από το
’50. Είχε µόνο σηµειακές τροποποιήσεις για τις εξελίξεις οι
οποίες υπήρχαν ή για τις καταργήσεις άλλων διατάξεων, οι
οποίες προφανώς και ήταν αναχρονιστικές. Δεν είναι τυχαίο για
να το κάνουµε τόσο ελαφρά τη καρδία και να µη µας φέρνετε
ένα πόρισµα.
Κλείνω µε το εξής. Οι αυστηροποιήσεις σε κανένα δίκαιο του
κόσµου -αν έχετε, να µας φέρετε σε ποιο- δεν έχουν φέρει µείωση της εγκληµατικότητας. Και σας λέω το εξής. Επί δυόµισι
χρόνια επειδή, ακριβώς, επενδύετε λαϊκίστικα στο δόγµα «νόµος
και τάξη», χωρίς να το κάνετε όµως στην πράξη -γιατί δεν έχουµε
µείωση της εγκληµατικότητας-, δυστυχώς πάρα πολλές διατάξεις οι οποίες είναι προς όφελος των πολιτών είτε τις έχετε καταργήσει είτε τις έχετε καταστήσει ανενεργές. Και µιλάω
συγκεκριµένα για την έκτιση ποινών µέσω κοινωφελούς εργασίας, έναν θεσµό -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ο οποίος
σχεδόν σε όλα τα δικαιικά συστήµατα του πολιτισµένου κόσµου,
του δυτικού κόσµου ισχύει. Και στην Ελλάδα, ιδίως στην Ελλάδα
τα χρόνια των µνηµονίων -σας το λέω γιατί το αντιµετώπισα πάρα
πολλές φορές- ήταν αποκούµπι ανθρώπων οι οποίοι καταστράφηκαν. Λόγω των µνηµονίων, λόγω της κρίσης η µισή Ελλάδα καταστράφηκε, κλείσανε επιχειρήσεις και προφανώς οι άνθρωποι
χρωστάγανε. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να πάνε φυλακή; Πολλοί
πήγαν, δυστυχώς, µεροκαµατιάρηδες άνθρωποι ή νοικοκυραίοι,
οι οποίοι καταστράφηκαν µέσα στην κρίση. Και από το ’91 ο
νόµος -άρχισε και εφαρµοζόταν πολύ πιο εκτεταµένα φυσικά
µετά τα µνηµόνια- τούς έδινε τη δυνατότητα να εκτίσουν την
ποινή τους προς όφελος της κοινωνίας, µε κοινωφελή εργασία.
Και εσείς µία τέτοια διάταξη την έχετε καταστήσει ανενεργή, λες
και θα πάει ο βαρύς εγκληµατίας να την κάνει την κοινωνική εργασία.
Δείτε τι κάνουν τα ευρωπαϊκά κράτη. Και δεν έχουν ούτε αριστερές ούτε καν κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Ο Ποινικός Κώδικας και το ποινικό δικαιικό µας σύστηµα είναι ζήτηµα
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πολιτισµού. Το είδατε πολύ πρόχειρα και λυπάµαι πάρα πολύ γι’
αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χατζηγιαννάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Μελάς από τη Νέα Δηµοκρατία και
να ετοιµάζεται ο κ. Άγγελος Τόλκας από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση για
τις αλλαγές στην ποινική νοµοθεσία είναι πάντα µια ενδιαφέρουσα διαδικασία. Έχει ενδιαφέρον γιατί οι αλλαγές που γίνονται
προκύπτουν από τις ανάγκες που δηµιουργούνται στην κοινωνία
των πολιτών.
Στα δύο χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας η σηµερινή τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα είναι η τρίτη και αυτό
αποδεικνύει δύο πράγµατα: Πρώτον, ότι ως Κυβέρνηση αντιλαµβανόµαστε τις ανάγκες της κοινωνίας και εναρµονίζουµε το νοµικό µας οπλοστάσιο µε αυτές. Και δεύτερον, ότι έχουµε
γρήγορα αντανακλαστικά ώστε να διαπιστώσουµε τις ανάγκες
που προκύπτουν και να κάνουµε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.
Λίγες µέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών του 2019 η τότε
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε λίγο πριν αποχωρήσει από την
εξουσία, την ύστατη στιγµή, όσο προλάβαινε, τον Ποινικό Κώδικα. Αποτέλεσµα αυτής της βιαστικής παρέµβασης ήταν η δηµιουργία αστοχιών και πολλών προβληµάτων στην απονοµή της
δικαιοσύνης. Μάλιστα σε αυτή την πράξη την πιο σκληρή αντιπολίτευση δεν την άσκησε η Νέα Δηµοκρατία, αλλά ποιος; Την
άσκησε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του
Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κοντονής, ο οποίος χαρακτήρισε ως στίγµα
και όνειδος τη µετατροπή της δωροδοκίας από κακούργηµα σε
πληµµέληµα και γενικότερα χαρακτήρισε «περίεργη» τη νοµοθέτηση των Ποινικών Κωδίκων από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε αντίθεση, λοιπόν, µε τον παράδοξο τρόπο νοµοθέτησης του
ΣΥΡΙΖΑ εµείς επιλέγουµε τον ορθόδοξο τρόπο νοµοθέτησης. Τον
Μάρτιο, λοιπόν, του 2020 µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συστήνεται νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρµογής των νέων κωδίκων. Οι αλλαγές, λοιπόν,
που ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε στηρίζονται στο πόρισµα της συγκεκριµένης επιτροπής. Ακόµη βασίζονται και στις
νέες µορφές εγκληµάτων που εµφανίζονται στην κοινωνία µας.
Εγκλήµατα των καιρών µας όπως είναι οι ανθρωποκτονίες, οι γυναικοκτονίες, οι βιασµοί, οι βιασµοί ανηλίκων, οι θανατηφόρες
ληστείες, είναι µια δυσάρεστη πραγµατικότητα που πρέπει να
αντιµετωπίσουµε. Για τέτοιου είδους εγκλήµατα όπως αυτά που
απασχολούν την επικαιρότητα και συγκλονίζουν την κοινή γνώµη
θα τιµωρούνται µε την ποινή των ισοβίων.
Παράλληλα αυξάνεται και η παραµονή του δράστη στη φυλακή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για τόσο ειδεχθή εγκλήµατα. Ειλικρινά, πραγµατικά, δεν µπορώ να πιστέψω πως
υπάρχουν µέσα σε αυτή την Αίθουσα συνάδελφοι, κυρίως, από
την Αντιπολίτευση που διαφωνούν µε την αυστηροποίηση αυτών
των ποινών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να σταθώ
και στο άρθρο σχετικά µε τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ένα
άρθρο το οποίο έχει συγκεντρώσει πολλές αντιδράσεις. Η Αντιπολίτευση µάς κατηγορεί ότι προσπαθούµε να ελέγξουµε την
ενηµέρωση. Έτσι λένε. Ψέµα. Δεν θέλουµε και δεν επιδιώκουµε
τον περιορισµό της ελευθερίας της έκφρασης. Τι επιδιώκουµε
στην πραγµατικότητα; Να προστατέψουµε την κοινωνία και κάθε
πολίτη ξεχωριστά από το χάος του διαδικτύου.
Η διασπορά ψευδών ειδήσεων ήταν και συνεχίζει να είναι ένα
συχνό φαινόµενο στο διαδίκτυο, αλλά η εµφάνιση και η υψηλή
δηµοφιλία των σόσιαλ µίντια µετέτρεψε τη διασπορά αυτή σε
πραγµατική «πανδηµία» και δυστυχώς «εµβόλιο» για την «πανδηµία» των fake news ακόµα δεν έχει βρεθεί.
Σύµφωνα µε έρευνες, έξι στους δέκα χρήστες του διαδικτύου
αναδηµοσιεύουν µια είδηση, διαβάζοντας µόνο τον τίτλο και όχι
το περιεχόµενό της. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι ύπαρξης των ψευδών ειδήσεων. Ο ένας είναι εµπορικός λόγος, για την προώθηση
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προϊόντων ή για την αύξηση της επισκεψιµότητας ιστοσελίδων.
Ο άλλος λόγος που µας αφορά και όλους µας σε αυτή εδώ την
Αίθουσα, είναι πολιτικός, είναι για την παραπληροφόρηση και τη
διαµόρφωση της άποψης της κοινής γνώµης.
Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνουµε ως πολιτεία, ώστε να προστατέψουµε την κοινωνία µας από τα fake news του διαδικτύου; Να
ενισχύσουµε το νοµικό µας οπλοστάσιο, ώστε να αποτρέψουµε
τους επίδοξους διακινητές ψευδών ειδήσεων από τέτοιες πράξεις.
Και, κύριοι Υπουργοί, πέραν της πολύ σωστής διάταξης του
νοµοσχεδίου που αφορά τις ποινές για τη διασπορά των ψευδών
ειδήσεων, θα ήθελα να σας καταθέσω και µια πρόταση για το
µέλλον.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής να αναλάβουν πρωτοβουλία σχετικά µε την
πιστοποίηση των πραγµατικών χρηστών των σόσιαλ µίντια. Κάθε
είδηση, κάθε ανάρτηση που αναπαράγεται στον κόσµο των σόσιαλ µίντια πρέπει να έχει ονοµατεπώνυµο και να µην κρύβεται ο
πραγµατικός χρήστης πίσω από έναν λογαριασµό τρολ, για να
ξέρουµε ποιος το έγραψε, πότε το έγραψε, γιατί το έγραψε και
πώς έγινε η αναπαραγωγή του στο διαδίκτυο. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι όπως ο εκφοβισµός είναι ποινικό αδίκηµα, έτσι θα
πρέπει να είναι ποινικό αδίκηµα και η παραπληροφόρηση.
Σας καταθέτω και ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο από το Ελληνικό
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο έχει µέσα χρήσιµα στοιχεία που µπορείτε να µελετήσετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μελάς καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και κάτι ακόµα που συνδέεται µε αυτό αλλά συνδέεται και µε
την εποχή στην οποία ζούµε, την πανδηµία.
Σε πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις, στο ερώτηµα «Ποιος σας
υπέδειξε ή σας συµβούλευσε να µην εµβολιαστείτε;», σχεδόν το
30% απάντησε ότι επηρεάστηκε από αναρτήσεις στο διαδίκτυο
ή από κάτι που άκουσε και διάβασε. Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν,
πόσο αναγκαίο είναι να αντιµετωπίζουµε την παραπληροφόρηση
στη γέννησή της και ειδικά, όταν αφορά ζητήµατα δηµόσιας
υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης στην αυστηροποίηση των ποινών δεν µας προκαλούν εντύπωση. Για να µην ξεχνιόµαστε, εσείς µετατρέψατε την κατοχή
και τη χρήση των µολότοφ σε πληµµέληµα. Εµείς τον Νοέµβριο
του 2019 το επαναφέραµε σε κακούργηµα. Εσείς µετατρέψατε
σε πληµµέληµα τη δωροδοκία των δηµοσίων υπαλλήλων. Εµείς
την επαναφέραµε ξανά σε κακούργηµα.
Το τελευταίο διάστηµα -και κλείνω µε αυτό- τα εγκλήµατα,
όπως αυτό στα Γλυκά Νερά, η επίθεση µε βιτριόλι και οι καταγγελίες για το ελληνικό Me Too, η αύξηση που παρατηρείται στα
σεξουαλικά εγκλήµατα, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας,
οι γυναικοκτονίες µάς έχουν σοκάρει όλους. Σε αυτά τα ανησυχητικά κοινωνικά φαινόµενα δεν µπορούµε να µείνουµε άπραγοι,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οφείλουµε να νοµοθετούµε, ακολουθώντας τις επιταγές της κοινωνίας.
Μπορεί κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να είχαµε ένα είδος
ανοχής σε παραβατικές συµπεριφορές, όπως η χρήση των µολότοφ ή η δράση στα γραφεία του Ρουβίκωνα, µια διαρκής προσπάθεια παρεµβάσεων στον έλεγχο της δικαιοσύνης ή µια
ευνοϊκή µεταχείριση στον δολοφόνο Δηµήτρη Κουφοντίνα, εµείς
όµως έχουµε αποφασίσει να τηρήσουµε τη νοµιµότητα και η νοµιµότητα δεν είναι αόριστη έννοια ούτε µπορεί να προσαρµόζεται ανάλογα µε το ποιος κυβερνά, είναι βασικός πυλώνας
οργάνωσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου κράτους δικαίου.
Και να µην ξεχνάµε -και αυτό είναι το πιο σηµαντικό- ότι θεµατοφύλακες του νόµου και της ασφάλειας των πολιτών είναι οι άντρες και οι γυναίκες της Ελληνικής Αστυνοµίας που βρίσκονται
στην πρώτη γραµµή.
Στόχος µας, λοιπόν, ήταν και παραµένει οι πολίτες να είναι και
να αισθάνονται ασφαλείς. Γι’ αυτό φέρνουµε αυτές τις αλλαγές,
γι’ αυτό σας καλώ να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μελά.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Άγγελος Τόλκας από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και στη συνέχεια, θα πάρει τον λόγο ο Υφυπουργός.
Κύριε Τόλκα, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να µην ξεκινήσω κάνοντας την αναφορά σε
αυτό µε το οποίο µόλις έκλεισε ο προηγούµενος οµιλητής, περί
δήθεν µιας χαλαρής σχέσης της προηγούµενης κυβέρνησης µε
την ποινική δίκη, το ποινικό δίκαιο και περίπου όπως το περιέγραψε, περί υπόθαλψης εγκληµατιών, όταν την ίδια στιγµή τα τελευταία δύο χρόνια είναι δεκάδες οι δολοφονίες ανθρώπων στο
κέντρο της Αθήνας, η αύξηση της εγκληµατικότητας και της µικροεγκληµατικότητας, οι συνεχόµενες ανταλλαγές πυρών µεταξύ συµµοριών και όλα αυτά τα οποία ζούµε όλοι το τελευταίο
διάστηµα που έχουν περιγραφεί ακριβώς σήµερα και από τη Συµπολίτευση, για το πώς αυξάνεται η εγκληµατικότητα για την
οποία δήθεν έρχεται αυτός ο νόµος να αυστηροποιήσει τα δεδοµένα.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο στηρίζεται στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή υπό τον άξιο καθηγητή µας κ. Μαργαρίτη της Νοµικής Σχολής Θεσσαλονίκης, της σχολής του φιλελεύθερου
Ποινικού Δικαίου, το οποίο σήµερα δεν βλέπουµε εδώ µε το νοµοσχέδιο που φέρνετε. Το πόρισµα της όποιας όµως νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής δεν το είδαµε ποτέ και σας ζητάµε, κύριε
Υπουργέ, να το καταθέσετε µέχρι το τέλος της συζήτησης.
Γι’ αυτό έχουµε βασικούς λόγους να πιστεύουµε και σας λέµε
ότι έχετε πολιτικοποιήσει το παρόν νοµοσχέδιο για λόγους διαχείρισης της δηµοσιότητας και καλλιέργειας συντηρητικών ενστίκτων της κοινωνίας, ενώ λέτε ότι µε αυτό δηµιουργείται κλίµα
ασφάλειας και ότι δήθεν τιµωρείται κάθε έγκληµα ακόµα πιο αυστηρά. Όµως κι εδώ επιλέγετε άλλα εγκλήµατα να τιµωρείτε πιο
αυστηρά και σε άλλα να απαλλάσσετε ουσιαστικά τον δράστη.
Ασκείτε εσείς κριτική για τους ισχύοντες Ποινικούς Κώδικες,
ότι εξυπηρετούν εγκληµατίες και είναι πολλαπλά επιεικείς, τη
στιγµή που τα νέα ποινικά κείµενα δεν δοκιµάστηκαν ουσιαστικά
από το 2019 έως σήµερα, λόγω της αναστολής της λειτουργίας
των δικαστηρίων, όπως τη ζήσαµε όλη αυτή την περίοδο του κορωνοϊού και καθώς επίσης είναι ένας πολύ σύντοµος χρόνος που
δεν επιτρέπει ακόµα την ψύχραιµη και ώριµη αποτίµηση της
εφαρµογής τους, ενώ η νοµολογία, οι ποινικοί δικαστές έχουν
προσαρµοστεί κατάλληλα και έχουν αντιµετωπίσει επαρκώς
όποια πιθανά ζητήµατα είχαν ανακύψει µε επιτυχή τρόπο. Αυτό
το είδαµε όλοι όσοι κάνουµε ποινική δικηγορία.
Με το νοµοσχέδιό σας επανέρχεστε στη µόνιµη διαµάχη µεταξύ φιλελεύθερου ποινικού δικαίου και συντηρητικής και φοβικής σωφρονιστικής πολιτικής και επιλέγετε φυσικά τη δεύτερη,
µε παρεµβάσεις δογµατικές, άστοχες µε τον σωφρονιστικό τους
στόχο, οπισθοδροµικές παρεµβάσεις προηγούµενων δεκαετιών
και µάλιστα τέτοιες που δεν αντιµετωπίζουν τον Ποινικό Κώδικα
ως ενιαίο κείµενο, ενιαίας και συνεκτικής δικαιικής αντίληψης και
κανόνων.
Λέτε ότι αυστηροποιείτε τις ποινές σας. Σας ανέφερα και πιο
πριν ότι επιλέγετε τι αυστηροποιείτε. Για παράδειγµα, αποδυναµώνετε τη χρηµατική ποινή και την υποβιβάζετε σε απλό χρέος
προς το δηµόσιο, αν ο καταδικασθείς αρνείται να υποβληθεί στην
εκτέλεσή της. Άρα, αυτός ο οποίος έχει να πληρώσει, αυτός ο
οποίος είναι ισχυρά οικονοµικός, ουσιαστικά δεν απειλείται ποινικά, δεν πιέζεται ποινικά όπως γινόταν µέχρι σήµερα. Άρα κι εδώ
οι επιλογές σας είναι ταξικές, µε καθαρή προτίµηση και στήριξη
προς τους πολιτικούς σας ουσιαστικά φίλους και περιγράφετε,
το ζωγραφίζετε αυτό µέσα στους Ποινικούς Κώδικες.
Αναφέρθηκαν πολλοί από τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας σε γνωστές και διάσηµες υποθέσεις της επικαιρότητας
ή ακόµα και σε πρόσφατες φυσικές καταστροφές που, δυστυχώς, ζήσαµε αυτό το καλοκαίρι. Ακόµη κι εδώ όµως στο νοµοσχέδιο λείπει η ψυχραιµία, η επιστηµονικότητα, η συνοχή που
πρέπει να επιδεικνύει ο νοµοθέτης του Ποινικού Δικαίου.
Κι εδώ το κρίσιµο δεν είναι η εφήµερη ικανοποίηση του δηµό-
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σιου συστήµατος απλά µε την αυστηροποίηση της ποινής του
καταδικασθέντος. Το κρίσιµο είναι η ανάληψη ευθύνης και ο προγραµµατισµός δράσεων για πρόληψη, για τις υποδοµές, για δηµόσιες επενδύσεις, τις οποίες δεν κάνετε και δεν έχετε συζητήσει
µέχρι σήµερα.
Αφαιρείτε, κύριε Υπουργέ, τις θεσµικές και λειτουργικές δυνατότητες των δικαστών, γιατί επιλέγετε τον υπέρµετρο περιορισµό της δυνατότητας των δικαστών να εξατοµικεύουν την
ποινική µεταχείριση. Διότι δεν εµπιστεύεστε τους ίδιους τους δικαστές για τη διαζευκτική πρόβλεψη ισόβιας και πρόσκαιρης κάθειρξης ή φυλάκισης και χρηµατικής ποινής, για την κατ' οίκον
έκτιση του υπολοίπου της ποινής για ορισµένες κατηγορίες εγκληµάτων.
Η νοµοθετική εξουσία θα αναλάβει και θα προβλέψει όλες
αυτές τις αρµοδιότητες; Για ποιον λόγο; Γιατί φοβάστε µήπως οι
δικαστές δεν είναι αρκετά αυστηροί; Στους δικαστές, κύριε
Υπουργέ, βρίσκουµε σήµερα την αυτονόητη εξατοµίκευση των
ποινών, µε τον συνυπολογισµό όλων των περιστάσεων και συνθηκών του κάθε εγκλήµατος. Κι είναι πάµπολλες οι περιπτώσεις
που εάν δεν υπήρχε η κρίση του δικαστή, θα χάναµε τον σκοπό
του δικαίου και τους στόχους της σωφρονιστικής πολιτικής. Και
φαίνεται εδώ ότι κι εσείς έχετε υποπέσει στο επιχείρηµα της επιεικούς αντιµετώπισης από τα δικαστήρια και υποτιµάτε έτσι όλον
τον νοµικό κόσµο.
Επίσης, µετατρέπετε από ευεργετικούς θεσµούς σε τιµωρητικές παρεµβάσεις µια σειρά θεσµούς για ορισµένες κατηγορίες
εγκληµάτων, όπως για παράδειγµα την απόλυση υφ’ όρον. Κι ενώ
ο στόχος της είναι η κοινωνική επανένταξη των καταδικασθέντων, και πάλι µετά από δικαιοδοτική κρίση, εσείς τη µετατρέπετε
ουσιαστικά σε ένα νέο είδος ποινής.
Κύριε Υπουργέ, προσέξτε, βιώνουµε µια σειρά εξελίξεις οικονοµικές και κοινωνικές και βλέπουµε τους εµπόρους, τους λιανοπωλητές, τους πωλητές λαϊκών -αναφέροµαι και στην
κοινοβουλευτική επικαιρότητα- όλους τους µικρούς και µεσαίους
συµπολίτες, που είναι η µεγάλη πλειοψηφία της χώρας, να απειλούνται από τη νέα οικονοµική κρίση που η Κυβέρνησή σας υποδαυλίζει.
Με την αντίληψή σας αλλά και µε τις άστοχες προβλέψεις σας,
τα ποινικά δικαστήρια θα αντιµετωπίζουν όλον αυτόν τον κόσµο
ως εν δυνάµει εγκληµατίες και µάλιστα θα απειλούνται µε τις αυστηρότερες ποινές που σήµερα παρουσιάζετε, µε την αδυναµία
εφαρµογής κάθε σωφρονιστικού µέτρου που θα τους επανέφερε
στην κοινωνική πραγµατικότητα.
Μη βλέπετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µόνο την επικαιρότητα των µέσων ενηµέρωσης. Σκεφθείτε το µέλλον της χώρας,
µιας κοινωνίας που ζει την ανασφάλεια, βλέπει την ακρίβεια, νιώθει τις ανατιµήσεις, φοβάται ότι το µεγάλο κοµµάτι της µπαίνει
στο περιθώριο της οικονοµικής, κοινωνικής και σήµερα δικαιοπολιτικής ζωής.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τόλκα.
Καλείται στο Βήµα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος
Κώτσηρας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθούµε όλες
αυτές τις µέρες µια ενδιαφέρουσα συζήτηση, από τις επιτροπές
και µετά, αλλά και στην Ολοµέλεια σήµερα, για τις αλλαγές- τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, η οποία, πράγµατι, αφορά ένα βασικό νοµοθέτηµα, έναν
άξονα, µια ραχοκοκαλιά για την ποινική επιστήµη. Και είναι προφανές ότι οι αλλαγές σε τέτοιας φύσεως νοµοθετήµατα επιφέρουν συζήτηση, επιστηµονικό διάλογο, πολιτικό διάλογο,
κοινωνικό διάλογο.
Όµως θα το ξαναπώ, όπως το είπα και στην επιτροπή, και
επειδή βλέπω και από συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να το επαναλαµβάνουν, όπως ο κ. Χατζηγιαννάκης προηγουµένως: Μην παρουσιάζεστε ως αυτόκλητοι εκπρόσωποι της νοµικής επιστήµης.
Είναι πιο τίµιο να πείτε, όπως λέµε όλοι, ότι ένα τόσο σοβαρό

1728

θέµα έχει πολλές διαστάσεις, ποινικές, επιστηµονικές, δογµατικές, παρά να παρουσιάζεστε συνεχώς ως αυτόκλητοι εκπρόσωποι του νοµικού χώρου, του νοµικού κόσµου, της επιστήµης, λες
και τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία επεξεργάστηκε το
συγκεκριµένο πλαίσιο δεν την αποτελούν νοµικοί, λες και η
Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, η οποία εκφράστηκε θετικά για
το νοµοσχέδιο στις επιτροπές, δεν αποτελείται από νοµικούς της
πράξης, λες και η ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων, η οποία
µε την κριτική της διάθεση σε ορισµένα σηµεία είπε ότι είναι
προς τη θετική κατεύθυνση το νοµοσχέδιο, δεν είναι νοµική επιστήµη, και όλοι οι υπόλοιποι, και ο κ. Μυλωνόπουλος που ήρθε
στην επιτροπή και πολλοί άλλοι επιστήµονες. Προφανώς υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Κανείς δεν θέλει να µονοπωλήσει αυτό το κοµµάτι.
Πράγµατι βλέπω ότι υπάρχει µια συζήτηση και αναφέρεστε συνέχεια στο θέµα της αυστηροποίησης των ποινών, µην τολµώντας όµως να αναφέρετε σε ποιες συγκεκριµένες διατάξεις
αφορά αυτή η αυστηροποίηση. Κι αυτό το κάνετε γιατί στρουθοκαµηλίζετε και δεν θέλετε να αναφέρετε στον ελληνικό λαό σε
ποιες συγκεκριµένες διατάξεις έχετε διαφοροποίηση.
Θα σας ξαναπώ, όπως είπα και στην επιτροπή, ποιες είναι
αυτές οι κύριες διατάξεις στις οποίες αναφέρεστε µε τη λέξη αυστηροποίηση ποινών και πλαισίου. Αναφέρθηκε ο εµπρησµός
δασών συγκεκριµένα, που γίνεται η βασική του µορφή κακουργηµατική. Είχε γίνει πληµµέληµα προηγουµένως η βασική του
µορφή και τώρα γίνεται κακουργηµατική. Αναφέρεται η ανθρωποκτονία, ο βιασµός ανηλίκου, ο οµαδικός βιασµός, ο θανατηφόρος βιασµός, η θανατηφόρα ληστεία, η γενετήσια πράξη µε
ανήλικο αν επέλθει θάνατος, η µαστροπεία ανηλίκων που επανέρχεται στο ποινικό σύστηµα, ενώ δεν υπήρχε στον προηγούµενο κώδικα.
Και γι’ αυτό, κύριε Λάππα, πρέπει να επαναξιολογούνται τα
πλαίσια, ανεξαρτήτως του πόσα χρόνια έχουν εφαρµοστεί, γιατί
βρίσκονται και µπορούµε να βρούµε κενά δικαίου ανά πάσα ώρα.
Επίσης, αναφέρεται η εµπορία ανθρώπων. Τα δύο συγκεκριµένα, µαστροπεία και εµπορία, είναι βασικά κοµµάτια του οργανωµένου εγκλήµατος, που γνωρίζετε πολύ καλά πόσες νοµικές
παραφυάδες µπορεί να έχει. Τα αντιµετωπίζουµε στο πλαίσιο
που ο ποινικός νοµοθέτης µπορεί να τα αντιµετωπίσει, µε την αυστηροποίηση και την ένταξή τους στο ποινικό πλαίσιο.
Η αποπλάνηση ανηλίκων στο ηλικιακό πλαίσιο δεκατεσσάρων
έως δεκαπέντε ετών ήταν πληµµεληµατική, γίνεται κακουργηµατική όπως και η κατάχρηση ανηλίκων από πρόσωπα που τα έχουν
εµπιστευθεί. Η αιµοµιξία ξαναγίνεται κακούργηµα. Η πορνογραφία ανηλίκων, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, η οποία
και αυτεπαγγέλτως θα διώκεται, η βαριά σωµατική βλάβη, η επικίνδυνη σωµατική βλάβη, η σωµατική βλάβη εις βάρος υπαλλήλου αποκτά επιβαρυντική περίσταση. Επίσης αναφέρεται και η
επικίνδυνη οδήγηση.
Παράλληλα, µπαίνουν σε συγκεκριµένα στάδια και της δικονοµίας η δυνατότητα, όπως προείπα, της αυτεπάγγελτης δίωξης
πληµµεληµάτων που αφορούν ανηλίκους, η αλλαγή στους χρόνους παραγραφής των ανηλίκων, ώστε να εκκινεί από τα δεκαεννέα και από τα είκοσι ένα αντιστοίχως για πληµµελήµατα και
κακουργήµατα. Η δυνατότητα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
να έχει δυνατότητα προτεραιοποίησης, να εισάγει κατά προτεραιότητα τέτοιας φύσεως αδικήµατα προς ανάκριση και προς
συζήτηση.
Κι εδώ έρχοµαι και σας ρωτάω σε ποια από αυτά τα συγκεκριµένα, που είναι ο κορµός των αλλαγών της αυστηροποίησης,
έχετε διαφοροποίηση; Γιατί το λέω; Διότι σε αυτά τα συγκεκριµένα αδικήµατα δεν άκουσα κανέναν Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα να αναφέρεται, αλλά αναφέρεστε εν γένει σε µια
αυστηροποίηση, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αορίστως ως κάτι αυστηρό, συντηρητικό, οπισθοδροµικό, ενώ όλα αυτά αφορούν θύµατα και την προστασία
θυµάτων εγκληµατικών ενεργειών πολύ αυξηµένης ποινικής απαξίας αδικηµάτων.
Δεν εθελοτυφλώ. Το είπα και στις επιτροπές. Κανείς δεν πιστεύει ότι µόνο η αυστηροποίηση του πλαισίου ποινών ή του γενικότερου ποινικού πλαισίου µπορεί από µόνη της να
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αντιµετωπίσει το έγκληµα και την εγκληµατικότητα. Ναι, είναι
ένας κρίκος σε µια µεγάλη αλυσίδα παρεµβάσεων που γίνονται
και η πολιτεία οφείλει να τις κάνει είτε στη δηµόσια διοίκηση είτε
στην αστυνόµευση είτε στις δοµές είτε στην εκπαίδευση είτε
στον σωφρονισµό, αλλά είναι ένα βασικό εργαλείο, ένα σηµαντικό µέσο η ποινική νοµοθεσία και για την αντιµετώπιση του εγκλήµατος.
Δεν περίµενα από εσάς, που συχνά αναφέρεστε στα δικαιώµατα
και στην προστασία των αδύναµων, να έχετε σε αυτής της φύσεως
αδικήµατα τέτοιου είδους διαφοροποίηση ή να µην τα αναφέρετε
καν ή να τα αποκρύπτετε από τον δηµόσιο διάλογο. Διότι στο θέµα
της προστασίας των ανηλίκων, όπου εσείς αναφερθήκατε προηγουµένως, επί παραδείγµατι, πέραν της, πράγµατι, αυστηρότερης αντιµετώπισης που έχει επιλεγεί να γίνει στο ποινικό πλαίσιο
µέσω των αδικηµάτων που σας ανέφερα -που, πράγµατι, αυστηροποιεί το πλαίσιο ποινών όχι µόνο για τον βιασµό ανηλίκου, που
είναι αποκλειστικά η ισόβια κάθειρξη, αλλά και για τα υπόλοιπα
που ανέφερα, όπως είναι η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, η αιµοµιξία ενδοοικογενειακά, η κατάχρηση ανηλίκων, που
είναι βασικά αδικήµατα- είχατε µε τον Ποινικό Κώδικα του 2019
επιφέρει αλλαγή στο θέµα της παραγραφής των πληµµεληµάτων
και εµείς το αλλάζουµε και εκκινεί παραγραφή από το 2019, ενώ
σε συνδυασµό µε την αυτεπάγγελτη δίωξη που έχουν δυνατότητα
πλέον να κάνουν οι εισαγγελικές αρχές προστατεύεται ο ανήλικος
ουσιωδώς.
Διότι αντιλαµβάνεστε -και όσοι είµαστε νοµικοί- ότι είναι αδύνατο πολλές φορές εντός τριµήνου να µπορέσει να προσφύγει
στην εισαγγελική αρχή και να καταγγείλει µια πληµµεληµατική
πράξη, εάν δεν έχει τη δυνατότητα ο εισαγγελέας µετά το τρίµηνο
και εντός του πλαισίου της παραγραφής να παρέµβει ή να µπορεί
ο ανήλικος µετά την ενηλικίωσή του να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Αυτή ήταν η αντιµετώπιση που επιφύλασσε ο Ποινικός Κώδικας
του 2019 και εµείς το αλλάζουµε αυτό.
Δεν θέλω ούτε εγώ να µονοπωλήσω την ευαισθησία µου σε
τόσο κρίσιµα ζητήµατα, αλλά δεν παύει αυτά τα νοµοθετικά κενά
να είναι ουσιώδη, που δεν έπρεπε, κύριε Λάππα, και αγαπητές και
αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να περιµένουµε να
εφαρµοστεί για καµµιά δεκαετία ο Ποινικός Κώδικας, να έχουν µεσολαβήσει εν τω µεταξύ περιπτώσεις τέτοιες για να πούµε ότι
έγινε λάθος και τώρα που εφαρµόστηκε δέκα χρόνια πρέπει να
τον αλλάξουµε. Διαπιστώνουµε το πρόβληµα, όπως και πολλά
άλλα και τα αλλάζουµε, µε σεβασµό στην επιστήµη και στη δογµατική θεώρηση του δικαίου, µε σεβασµό στα δικαιώµατα του κατηγορουµένου, που είναι ιερά, κορωνίδα της νοµικής επιστήµης
και, πράγµατι, το Ποινικό Δίκαιο οφείλει να τα έχει σε πολύ υψηλή
θέση, αλλά εντάσσουµε στον ευρύτερο διάλογο που τίθεται βάσει
του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος και τα δικαιώµατα των θυµάτων και µάλιστα, θυµάτων ευάλωτων, θυµάτων τα οποία µπορούν
να τύχουν εκµετάλλευσης από τους ισχυρούς της κάθε ειδικής
σχέσης και για αυτόν τον λόγο, η θέση µας είναι καθαρή.
Και επειδή πολλές φορές είναι σηµαντικό όταν λέµε κάτι να το
υποστηρίζουµε, πάλι δεν έχω σκοπό να µονοπωλήσω στο θέµα
των ανηλίκων, ωστόσο γίνονται αυτές οι αλλαγές. Αναφέρθηκε
ο κ. Γιαννούλης προηγουµένως στο τι είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που
είχε βγάλει έναν νόµο το 2017, την υπουργική απόφαση το 2019,
όπως είπε και ο Υπουργός στην τοποθέτησή του.
Ξέρετε τι θέση είχαµε επί των ηµερών σας βάσει του JUSTICE
SCOREBOARD της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη φιλική δικαιοσύνη
στα παιδιά; Ήµασταν τελευταίοι µαζί µε τη Μάλτα, αν δεν κάνω
λάθος -θα το καταθέσω στα Πρακτικά- µε µηδέν ενέργειες -τίποτα, λέει εδώ, για την ακρίβεια- στο συγκεκριµένο θέµα.
Εµείς, λοιπόν, στα θέµατα αυτά, πλην της παρέµβασης που
έχουµε στον Ποινικό Κώδικα, έχουµε συντάξει ένα εθνικό σχέδιο
δράσης για τα δικαιώµατα του παιδιού. Το επόµενο χρονικό διάστηµα το «Σπίτι του Παιδιού» της Αθήνας θα λειτουργήσει, µετά
από επίλυση πολλών προβληµάτων -νοµικών, λειτουργικών, υποδοµών- που έπρεπε να επιλυθούν για έναν σηµαντικό θεσµό,
πράγµατι, για το θέµα της κατάθεσης των παιδιών.
Όµως, ενώ αναφερθήκατε στην κατάθεση, τις ποινές για τους
ανήλικους τις είχατε µειώσει δυστυχώς. Και εδώ πρέπει να θέσουµε το εξής.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
άλλο η αναλογικότητα -που την επικαλείστε- και άλλο η τάση για
ατιµωρησία. Η αναλογικότητα προβλέπει να υπάρχει µέσο µέσω
του οποίου επιτυγχάνεις τον σκοπό ανάλογο, πρόσφορο πράγµατι. Δηλαδή, στην αντιµετώπιση τέτοιων ειδεχθών αδικηµάτων
όπως είναι η ανθρωποκτονία, ο βιασµός ανηλίκου, ο οµαδικός
βιασµός, η αποπλάνηση θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται η εφαρµογή
της αρχής της αναλογικότητας µε τη µείωση των ποινών; Δηλαδή, τότε να σας πω κάτι; Να καταργήσουµε και τον διαχωρισµό
του πληµµελήµατος και του κακουργήµατος και να αφήνουµε τον
δικαστή να επιλέγει µια ποινή από µηδέν µέχρι ισόβια. Να µην
κάνουµε καµµία κατηγοριοποίηση. Διότι λέτε και επαναλαµβάνετε ότι δήθεν δεν έχουµε εµπιστοσύνη στον Έλληνα δικαστή για
το πώς θα αξιολογήσει µια περίπτωση.
Με συγχωρείτε, αλλά εδώ γίνεται, λοιπόν, µια νοµική επιλογή
και η ελληνική πολιτεία είναι ξεκάθαρη. Σε αυτά τα πέντε αδικήµατα, ναι, η επιλογή είναι ότι η αποκλειστική ποινή για την ανθρωποκτονία, τον βιασµό ανηλίκου, τον οµαδικό βιασµό, την
εσχάτη προδοσία και τη θανατηφόρο ληστεία θα είναι η ισόβια
κάθειρξη. Και το παράδειγµα του κ. Ξανθόπουλου προηγουµένως είναι κλασική περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 84.2., των
ελαφρυντικών. Γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και οι συνάδελφοι
τι γίνεται όταν υπάρχει το ελαφρυντικό και πού πάει η ποινή.
Μη φέρνουµε, λοιπόν, παραδείγµατα, όπως και τη λουκουµόσκονη για την απρόσφορη απόπειρα για να δικαιολογήσουµε σοβαρά νοµικά θέµατα που έχουν πολλαπλές αναγνώσεις και µην
το κάνουµε απλουστευτικό για να ακούει ο κόσµος και να νοµίζει
κάτι άλλο και να αναφερόµαστε µετά σε µια δήθεν αυστηροποίηση, χωρίς να λέµε όµως τι αυστηροποιούµε. Διότι σας ξαναλέω,
µη µε βάλετε να τα αναγνώσω ξανά. Θέλω να πείτε στον ελληνικό
λαό και στον κόσµο που µας παρακολουθεί ότι εµείς, ναι, αυτές
τις αλλαγές που γίνονται σε αυτά τα αδικήµατα τις θεωρούµε αυστηροποίηση, συντηρητική οπισθοδρόµηση και τις καταψηφίζουµε. Δεν αναφέρεστε γενικά στην αυστηροποίηση. Αυτή είναι
η πρόβλεψη του νόµου.
Άλλο είναι η εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας και
άλλο η τάση προς ατιµωρησία.
Κλείνω, για να µην κάνω και κατάχρηση του χρόνου που
έχουµε διαθέσιµο σήµερα, θεωρώντας, όπως είπα και στην αρχή,
ότι τα ζητήµατα αλλαγής της ποινικής νοµοθεσίας είναι ευαίσθητα και σύνθετα. Εδώ έχει γίνει µια πολύ σηµαντική δουλειά
µε αρτιότητα και νοµική επάρκεια. Αλλάζουµε αρκετά άρθρα, δεν
γίνονται σηµειακές και επιµέρους τροποποιήσεις, όπως προσπαθείτε να αναφέρετε, ότι γίνονται δήθεν πέντε αλλαγές και όλες
αυτές είναι οπισθοδροµικές. Γίνεται µια σοβαρή αλλαγή, η οποία
είναι συντεταγµένη, σέβεται την ποινική ακολουθία, έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αναλογικότητας και αρτιότητας.
Θεωρώ ότι κάνετε µεγάλο σφάλµα µε το να µη στηρίζετε έστω
αυτά που σας ανέφερα.
Για το ΚΙΝΑΛ δεν µπορώ να καταλάβω τι έχει κάνει, γιατί άλλα
έλεγαν στις επιτροπές άλλα άκουσα σήµερα. Θα δούµε και αύριο
πώς θα τοποθετηθούν. Από τις υπόλοιπες τοποθετήσεις φαίνεται
ότι η δική µας επιλογή είναι, πραγµατικά, αναλογική και εφαρµόζει την αρχή της αναλογικότητας, µετριοπαθής, µε συγκεκριµένο
στόχο αλλά και µε προστασία των θυµάτων και της κοινωνίας.
Τελειώνω, αναφέροντας αυτό που συζητήσαµε και στις επιτροπές. Εδώ δεν κάνουµε µια θεωρητική ανάλυση του δικαίου. Είµαστε Βουλευτές, είµαστε εκπρόσωποι του ελληνικού λαού και
ο νοµοθέτης δεν µπορεί να κλείνει τα µάτια του στην πραγµατικότητα. Είναι άλλο να νοµοθετείς βάσει της κοινής γνώµης, που
δεν ισχύει προφανώς και γι’ αυτό έχει µαλλιάσει η γλώσσα του
Υπουργού να λέει ότι η επιτροπή έχει συσταθεί από τον Μάρτη
του 2020 και έχει δει το πλαίσιο στο σύνολό του, αλλά δεν µπορούµε να λειτουργούµε και αποκοµµένοι και κλεισµένοι στη
γυάλα. Βλέπουµε τι γίνεται στον κόσµο, αφουγκραζόµαστε την
κοινωνία, βλέπουµε τι κενά δηµιουργεί ένα ποινικό πλαίσιο στην
κοινωνία και στην επιστήµη και προσαρµοζόµαστε.
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Για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι θα είναι σηµαντικό, τουλάχιστον
στα βασικά, να συµφωνήσουµε και να στηριχθεί και από την Αντιπολίτευση το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα. Τα υπόλοιπα, αν χρειαστεί, θα τα συζητήσουµε και αύριο.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Κώτσηρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κώτσηρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µια
ερώτηση στον εκλεκτό και συµπαθή κύριο Υφυπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αν δέχεται ο ίδιος!
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Κώτσηρα, εκτιµώ πάρα πολύ
και την παρρησία σας και το συναινετικό ύφος και την ποιότητα
του λόγου σας. Πραγµατικά, το αξιολογώ θετικά και σας δίνω
συγχαρητήρια.
Έχω δύο ερωτήµατα. Πριν από λίγο ανέβηκε στο Βήµα ο κ. Κυρανάκης και είπε ότι έχει στοιχεία από την Ελληνική Αστυνοµία
που δείχνουν ότι υπάρχει σηµαντική µείωση της εγκληµατικότητας στην Ελλάδα µετά το 2017, 2018, 2019. Αυτό είναι το ένα, αν
αυτό το γνωρίζετε και δεύτερον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μα, δεν αναφέρθηκε,
δεν είπε κάτι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Για τον κ. Θεοδωρικάκο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Λέω αυτό πώς συνδυάζεται µε την
επιλογή αυστηροποίησης. Αυτό είναι το ερώτηµα. Αυτό είναι το
ένα.
Δεύτερον, επειδή είµαστε και οι δύο συνάδελφοι νοµικοί και
διακονούµε τη δικαιοσύνη και µάλιστα και την ποινική δικαιοσύνη
µαζί µε όλα τα άλλα, έχετε διαβάσει τα πορίσµατα των τριών επιτροπών που προηγήθηκαν της ψήφισης των Κωδίκων του ’19,
επιτροπή Μανωλιδάκη, επιτροπή Μαρκή και επιτροπή Αργυρόπουλου; Αν ναι, πείτε µου πού διαφοροποιούνται οι Κώδικες του
’19 από τα τρία αυτά σχέδια, πού διαφοροποιείται το τελικό σχέδιο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του ’19 από τα τρία προηγούµενα
σχέδια των επιτροπών. Αν έστω και σε ένα σηµείο πείτε ότι διαφοροποιείται, θα πω ότι, πράγµατι, είναι Κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Κώτσηρα, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Σ’ ό,τι
αφορά στο πρώτο θέµα που θέσατε κατ’ αρχάς δεν αναφέρθηκα,
αλλά αντιλαµβάνεστε, όπως σας είπα, ότι οι επιλογές που γίνονται στον Ποινικό Κώδικα είναι προϊόν µιας επεξεργασίας µηνών,
έχουν ως στόχο –γι’ αυτό είναι και συνεκτικές- την ισορροπία
ανάµεσα και στα δικαιώµατα των κατηγορούµενων και των θυµάτων και ναι, η ποινική αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας
είναι, όπως σας είπα, ένας κρίκος της αλυσίδας. Το είπα, κύριε
Λάππα. Είναι ένας κρίκος σοβαρός και ουσιώδης, διότι δεν µπορεί ο νοµοθέτης να κλείνει τα µάτια όταν βλέπει ότι συγκεκριµένες εγκληµατικές συµπεριφορές τυγχάνουν δυσανάλογης -µιας
και αναφερθήκαµε και στην αρχή της αναλογικότητας- ποινικής
αντιµετώπισης. Προφανώς και ο νόµος έχει τα χαρακτηριστικά
του. Εσείς θέλετε την αναλογικότητα να τη µεταφράσετε σε τάση
ατιµωρησίας, επιείκειας; Όπως θέλετε. Εµείς δεν έχουµε αυτή
την αντίληψη. Θεωρούµε ότι ο νόµος είναι ένα ουσιώδες στοιχείο
για την αντιµετώπισή της.
Στο δεύτερο που θέσατε, ο κορµός πάνω στον οποίο γίνονται
οι αλλαγές όλο αυτό το χρονικό διάστηµα είναι το συγκεκριµένο
νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει. Εδώ πέρα έχουµε µια διαφορετική θεώρηση κρίνοντας ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα
του 2019, όπως αυτές κατέληξαν µετά από τη διαδικασία που
αναφέρετε, έχουν κενά, χρειάζονται αλλαγές. Σας τις ανέφερα.
Δεν χρειάζεται να περάσουν αιώνες για να δούµε ότι αν κάποιος
καταδικαστεί για οµαδικό βιασµό, βιασµό ανηλίκου ή ανθρωποκτονία µπορεί να βγει στα έξι χρόνια και δεν χρειάζεται να αλλάξουµε την υφ’ όρον απόλυση. Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται, κύριε
Λάππα, ένας αιώνας για να το αντιληφθούµε αυτό. Δεν νοµίζω
ότι χρειάζεται να περάσει ένας αιώνας για να δούµε ότι ένας ανή-
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λικος στα δεκατέσσερα που τυγχάνει να πέσει θύµα αποπλάνησης πληµεληµµατικής βάσει του Κώδικα του 2019 και περάσει το
τρίµηνο, δεν µπορεί ποτέ να προστατευθεί από τη δικαιοσύνη
γιατί δεν µπορεί να κάνει έγκληση, δεν µπορεί να παρέµβει αυτεπαγγέλτως ο εισαγγελέας, παραγράφεται το αδίκηµα και µένει
ατιµώρητος ο δράστης και το θύµα απροστάτευτο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καλή είναι η δογµατική θεώρηση, κι εγώ νοµικός είµαι, αλλά κρίνεται κι αυτή και ως προς την εφαρµογή ενός
Ποινικού Κώδικα, δεν χρειάζεται να περάσουν αιώνες για να καταλάβουµε τα βασικά του λάθη και µαζί µε τα βασικά λάθη αλλάζουµε και συγκεκριµένα ζητήµατα καινοτόµα που
προστατεύουν τα θύµατα και στέλνουν το σωστό µήνυµα και
στην κοινωνία και στα θύµατα και στους δράστες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου από τη Νέα
Δηµοκρατία, µετά ο κ. Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία και
µετά ο κ. Μπούµπας από την Ελληνική Λύση.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµητρίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι τα περισσότερα
έχουν ειπωθεί, εποµένως δεν έχω να προσθέσω πολλά απ’ όσα
είχα σκεφτεί και αυτό είναι καλό γιατί δείχνει ότι η συζήτηση είναι
πλούσια και γεµάτη επιχειρήµατα.
Μια µικρή παρατήρηση από έναν µη νοµικό: Ο λόγος για τον
οποίο υπάρχει η διαδικασία αυτή της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα, νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολιτεύσεως,
ότι είναι ακριβώς γιατί είναι απαραίτητο η Βουλή να εκφράζει τη
λαϊκή βούληση. Το γεγονός ότι πήρε πολύ καιρό και παρ’ όλα
αυτά κάνατε προς το τέλος της θητείας σας την επεξεργασία του
Ποινικού Κώδικα –και έτσι πρέπει να γίνεται, πρέπει να παίρνει
χρόνο ώστε να υπάρχει αυτή η προσπάθεια κατανόησης των εξελίξεων- δεν αλλάζει την ουσία του πράγµατος, την οποία δυστυχώς ίσως δεν αντιληφθήκατε. Ίσως τότε να µην ήταν τόσο
δυνατή ή ίσως –και αυτό πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψινφορέας αυτής της αντίληψης που λέει ότι δεν είναι επαρκείς οι
ποινές για σειρά αδικηµάτων, όπως αυτά που συζητάµε τώρα,
να είναι η καινούργια πλειοψηφία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
Το δύσκολο και αυτό στο οποίο θα ήθελα να επιµείνω είναι ότι
αυτό που χρειάζεται για να υπάρχει µια καλή εφαρµογή στις ποινές που προβλέπονται είναι να µεγαλώνουν τα παιδιά έτσι, να ξέρουν δηλαδή ότι µια σειρά πράξεων αδίκων και εγκληµάτων
τιµωρούνται µ’ ένα συγκεκριµένο τρόπο που είναι πολύ βαρύς.
Αν µπούµε στη διαδικασία να το αλλάζουµε αυτό επί τα βελτίω
στην πλευρά του ανθρώπου που έχει κάνει το λάθος και το έγκληµα, εκεί κάνουµε ένα βαρύ παράπτωµα σε ό,τι αφορά ακριβώς την ισορροπία της κοινωνίας.
Γι’ αυτό επιµένω ότι σε αυτό το σηµείο πρέπει να συµφωνήσουµε µε κάθε δυνατό τρόπο όταν τελειώσει η συζήτηση και να
πούµε ότι σωστά τώρα γίνεται πολύ βαριά οι καταδίκη, γιατί είναι
ο καλύτερος τρόπος να αποτρέψουµε το έγκληµα, τα συγκεκριµένα εγκλήµατα. Με τη συµπλήρωση που γίνεται από το Υπουργείο νοµίζω ότι είναι κυριολεκτικώς αυτό που οι περισσότεροι
θέλαµε.
Εγώ πέρασα πάρα πολλά χρόνια να ακούω βαρύτατες κατηγορίες σε βάρος του πολιτικού κόσµου και σε βάρος της δικής
µου δουλειάς που έκανα επί τριάντα και κάτι χρόνια, γιατί καλύπτουµε µε κάποιον τρόπο το βαρύ έγκληµα. Από εκεί και πέρα
πιστεύω ότι το να λες ότι είναι µία η ποινή κάνει τα πράγµατα
πολύ καθαρά. Το δικαιικό σύστηµά µας, το σωφρονιστικό µας
σύστηµα, γενικότερα το σύστηµά µας έχει τρόπους να δει την
εξέλιξη των πραγµάτων, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι περισσότερες κοινωνίες κατευθύνονται πλέον προς τα εκεί. Άρα
εκφράζει µια πραγµατικότητα στην κοινωνία, που αυτή είναι η
δουλειά της Βουλής, δηλαδή να δώσει στη δικαστική την αυτόνοµη εξουσία, να δώσει τι θέλει ο λαός και αυτό είναι η δουλειά
της Βουλής να το κάνει και θα το κάνει µ’ αυτόν τον τρόπο και
να είµαστε σαφείς στο πώς λειτουργεί και θα λειτουργεί η κοινωνία µας και εποµένως να ξέρουµε ότι κάνουµε µια καινούργια
αρχή. Βάζουµε τα πράγµατα που είναι πολύ βαριά εγκλήµατα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εκεί που πρέπει, γι’ αυτό άλλωστε και στο θέµα της γυναικοκτονίας είναι πολύ χρήσιµη η διάκριση να γίνεται στον τύπο, στις
αναφορές, στις συζητήσεις και εδώ καλύπτεται πλήρως µε τη
ρύθµιση αυτή, διότι η ποινή η οποία προβλέπεται είναι πολύ
βαριά.
Ως εκ τούτου, περισσότερο ήθελα να πω το αυτονόητο, δηλαδή ότι κανείς τελικά δεν έχει διαφορετική άποψη ή αντίληψη
για το ποια είναι η κατάλληλη ποινή γι’ αυτά τα εγκλήµατα -το
είπε µόλις ο Υφυπουργός- και νοµίζω ότι περισσότερο η συζήτηση στράφηκε στο αν θα πρέπει να υπάρχουν διαζευκτικές λύσεις για τον δικαστή, που νοµίζω ότι δεν του δένουµε τα χέρια,
του λέµε όµως µε σαφήνεια ποια είναι η λαϊκή απαίτηση, η λαϊκή
βούληση και αυτή είναι η διαφορά, αν θέλετε και το πρόκριµα
που έχει η Βουλή έναντι της δικαστικής εξουσίας, διότι ναι µεν
είναι τρεις ίσες εξουσίες, αλλά κάποια πρέπει να είναι λίγο πιο
ίση και είναι τούτη εδώ. Έτσι πάνε τα πράγµατα. Αυτό δεν είναι
µόνο δική µου άποψη. Το γνωρίζετε καλύτερα από εµένα.
Έρχοµαι σε µια παρατήρηση που θέλω να κάνω. Πέρασα
τριάντα και κάτι χρόνια µ’ ένα σπαθί πάνω από το κεφάλι µου που
ήταν εάν γράψουµε ψέµατα πως θα τιµωρηθούµε, εάν πούµε ψέµατα πως θα τιµωρηθούµε. Η τιµωρία στη διάδοση ψευδών ειδήσεων είναι απαραίτητη, παρ’ όλο που µέσα στο δικό µου
υποσυνείδητο ήταν συνδεδεµένη µε τη χούντα και ως εκ τούτου
ήταν κάτι που δεν µου άρεσε. Έχω έλθει σε µια πραγµατικότητα,
κύριε Υπουργέ, ότι και αυτό είναι απαίτηση της κοινωνίας και της
Πλειοψηφίας κατά τον τρόπο που εξήγησα προηγουµένως και
ως εκ τούτου το δέχοµαι να υπάρχει.
Η διαφοροποίηση που έγινε από µια διάταξη του ’50 µε τα όσα
είχατε εισηγηθεί εσείς και πέρασαν το ’19 δεν ικανοποίησε το
ερώτηµα «ή το έχεις ή δεν το έχεις». Αν δεν το θέλατε, θα το είχατε βγάλει, φαντάζοµαι, θα είχατε εισηγηθεί τουλάχιστον την
αφαίρεσή του. Ενδεχοµένως καλά κάνατε πλέον και δεν το βγάλατε και αποδεικνύεται αυτό από το γεγονός της τραγικής πανδηµίας που αντιµετωπίζουµε ότι ένα θέµα που δεν είχαµε
σκεφτεί, η δηµόσια υγεία, έρχεται να προστεθεί σ’ αυτούς τους
µεγάλους κινδύνους έναντι των οποίων πρέπει να προστατευθούµε.
Η παρατήρησή µου, κύριε Υπουργέ, είναι ότι στη διατύπωση,
όταν λέµε δηλαδή «όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο κ.λπ.
ψευδείς ειδήσεις που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες ή
φόβο στους πολίτες» λέµε µετά «ή να κλονίσουν την εµπιστοσύνη
του κοινού στην εθνική οικονοµία» κ.λπ.. Θα πρότεινα αντί του
δεύτερου «ή» εκεί που λέει «ή να κλονίσουν», να το κάνουµε «και
να κλονίσουν», διότι έτσι µε αυτόν τον τρόπο προσδιορίζουµε σαφέστερα για ποιες ανησυχίες, για ποιον φόβο µιλάµε και ποιο
είναι το αποτέλεσµα το οποίο δεν θέλουµε να συµβεί και θέλουµε
σε κάθε περίπτωση να τιµωρήσουµε. Αυτό είναι το πρώτο και το
πολύ βασικό, το οποίο, κατά τη γνώµη µου, θα βελτιώσει τη διατύπωση της σχετικής διάταξης και θα της επιτρέψει να αντιµετωπίσει την πραγµατικότητα, διότι τελικώς τέτοιες διατάξεις
αντιµετωπίζονται µε την πραγµατικότητα των δικαστηρίων, τα
οποία θα κληθούν τελικώς να δουν µε ποιον τρόπο θα εφαρµοστούν όλα αυτά.
Τελειώνω µε µία ευχή. Όταν λέµε διαδίκτυο, να µπορέσουµε
να βρούµε τελικά ποιος είναι πίσω από το διαδίκτυο, διότι ιδιοκτήτης των σελίδων του Facebook είναι ο Ζούκερµπεργκ. Εµείς
που έχουµε µια σελίδα των σελίδων στο Facebook δεν είµαστε
οι ιδιοκτήτες. Ως εκ τούτου, εκεί θα αντιµετωπίσει µεγάλο πρόβληµα η δικαιοσύνη, για να µπορέσει να εφαρµόσει τη σχετική
διάταξη.
Άρα, µε αυτή την επιφύλαξη και µε αυτή την πρόταση διόρθωσης σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Παπαδηµητρίου.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Βασίλειος Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Μετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Μπούµπας και σήµερα θα φτάσουµε µέχρι και την κ. Μάνη - Παπαδηµητρίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι οι αναθεωρήσεις των κωδίκων και ιδιαίτερα
του Ποινικού Κώδικα οφείλουν να υπακούν µεθοδολογικά σε
αληθινές και ώριµες καταστάσεις που έχει ανάγκη και απαιτεί η
κοινωνία. Θεωρώ ότι όλο αυτόν τον διάλογο αυτών των χρόνων
στον τοµέα του Ποινικού Δικαίου, στα αδικήµατα που η κοινωνία
αισθάνεται ότι οφείλουµε να τα τυποποιήσουµε, έρχονται να ικανοποιήσουν οι σηµερινές τροποποιήσεις, µε τις οποίες ασχολείται η Βουλή µας στο παρόν νοµοσχέδιο, στις διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, βάσει ενός
πορίσµατος το οποίο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Μάρτιο του 2020 για την παρακολούθηση εφαρµογής του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος ξεκίνησε να εφαρµόζεται την 1η Ιουλίου του 2019, όταν -για να
υπενθυµίσω στη Βουλή- κατά τρόπο απροκάλυπτο, προκλητικό
και κινούµενο στα όρια της δηµοκρατικότητας ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγες
µέρες πριν από την εκλογική του συντριβή, επέβαλε τη µετατροπή κακουργηµάτων σε πληµµελήµατα και έβαλε τις προϋποθέσεις αποφυλάκισης εγκληµατιών που διέπραξαν ειδεχθή
εγκλήµατα.
Στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται τροποποιήσεις και βελτιώσεις, εξορθολογίζονται προβλεπόµενες ποινές,
επανέρχονται σηµαντικές διατάξεις, οι οποίες, όπως προείπα,
είχαν καταργηθεί ή είχαν υποβαθµιστεί σε πληµµελήµατα, επισύροντας χαµηλότερες ποινές και προκαλώντας το κοινό περί
δικαίου αίσθηµα. Επιπλέον, επιδιώκουµε να εισάγουµε διατάξεις,
µε στόχο να αντιµετωπιστούν οι δυσλειτουργίες εκείνες οι οποίες
παρατηρήθηκαν κατά την προηγούµενη διετία στην εφαρµογή
των νέων κωδίκων και να αποκατασταθεί έτσι η ασφάλεια δικαίου.
Θεωρώ πολύ σηµαντικές από πλευράς δογµατικής του Ποινικού Δικαίου αυτές τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν για το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο από την ένωση ποινικολόγων, η οποία
χαρακτήρισε διά του εκπροσώπου της ότι κινούνται σε σωστά
πλαίσια, ανατρέποντας τη µικρόψυχη και µε µεγάλα λόγια αρνητική στο σχέδιο νόµου προσέγγιση της Αντιπολίτευσης, που
αγνοεί για µία ακόµα φορά τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας µας. Έχουµε την επαναφορά του αξιόποινου της απρόσφορης απόπειρας, όχι της υπεραπλουστευµένης απόδοσης του
όρου, αλλά εκείνης όπως αναγνωρίζεται διεθνώς και παγιώνεται
στο νοµικό µας πολιτισµό. Κλασικό παράδειγµα αναφοράς η είσοδος ενόπλου σε οικία προσώπου, προκειµένου να κλέψει χρήµατα, να απειλήσει τους κατοίκους και να ασκήσει πίεση και
επειδή δεν βρίσκει τίποτα, αποχωρεί. Είναι η περίπτωση της
απρόσφορης απόπειρας ληστείας, που προφανώς έχουν συντελεστεί παράνοµες ενέργειες. Σε άλλη περίπτωση, η πράξη αυτή
θα έµενε ατιµώρητη ή θα ετιµωρείτο για κάτι υποδεέστερο και
όχι για αυτό το οποίο είναι, την απρόσφορη δηλαδή απόπειρα
ληστείας, όπως δέχεται το Ποινικό Δίκαιο διεθνώς.
Πολύ χαρακτηριστικά, κατά την ακρόαση των φορέων, επίσης
από την ένωση ποινικολόγων αναφέρθηκε παραδειγµατικά η περίπτωση των ενόπλων που είχαν εισέλθει στο Δηµαρχείο Αχαρνών και οι οποίοι έψαξαν να βρουν πολύτιµα αντικείµενα και
απήλθαν χωρίς να µπορούν να τιµωρηθούν για απρόσφορη απόπειρα ληστείας.
Στην τιµωρία της σωµατικής βλάβης, του εγκλήµατος του αποτελέσµατος διά του νόµου, δόθηκαν τα παραδείγµατα, όπου µε
την ισχύουσα νοµοθεσία εάν κάποιος χτυπήσει έναν άλλον και
το θύµα πέσει κάτω και υποστεί µια εγκεφαλική κάκωση η οποία
τον αφήνει παράλυτο, αυτή η πράξη, επειδή το βαρύτερο αποτέλεσµα οφείλεται σε αµέλεια του δράστη, δεν µπορούσε να τιµωρηθεί, διότι µε το νέο κώδικα η βαριά σωµατική βλάβη έχει
γίνει µόνο έγκληµα τελούµενο εκ προθέσεως και όχι ως εκ του
αποτελέσµατος έγκληµα.
Τέλος, για τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήµατα ορθά επανέρχεται
η δυνητική διακινδύνευση. Με τις νέες διατάξεις θα τιµωρούνται
οι πράξεις βαρύτερα, επειδή υπήρχε η δυνατότητα να κινδυνεύσει άνθρωπος.
Μία από τις σηµαντικές, κατά την άποψη µας, διάταξη, ιδίως
για τους νησιώτες, αλλά και για όλους τους Έλληνες είναι επιτέ-
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λους η ποινικοποίηση της άσκησης αλιείας δίχως άδεια της αρµόδιας αρχής.
Θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, εδώ να συµπληρωθεί η λέξη της
«ελληνικής» αρχής, εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης και των εσωτερικών υδάτων µας, άρθρο 398 του Ποινικού Κώδικα, µε σκάφος
ή άλλο πλωτό µέσο που φέρει σηµαία τρίτης χώρας. Να υπάρξει
αντίστοιχη αναδιατύπωση και προσαρµογή στο άρθρο 398 του
Ποινικού Κώδικα του άρθρου 33 του Αλιευτικού Κώδικα. Λέω
αυτό, να συµπληρωθεί η λέξη «ελληνική», διότι αναφέρεται η ελληνική επικράτεια. Άρα, ας αναφέρουµε και την ελληνική αρχή,
γιατί µπορεί να παρουσιαστούν, για παράδειγµα, στα ελληνικά
δικαστήρια και να λένε οι Τούρκοι αλιείς ότι έχουν άδεια αλιείας.
Το νοµοθετικό κενό που δηµιούργησε η κατάργηση ή η υποβάθµιση µείζονος ποινικής απαξίας αδικηµάτων µετά την ισχύ
των νέων κωδίκων, που αποτελούν εγγύηση για το κράτος δικαίου, αλλά και η αυξανόµενη εγκληµατικότητα απαιτούν τη
διαρκή επανεξέταση και προσαρµογή των υφιστάµενων προβλέψεων τόσο στον Ποινικό Κώδικα όσο και στον Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, όπου συµπληρώθηκαν νοµοθετικές παραλείψεις ή
αστοχίες που η δικαστηριακή πρακτική έχει αναδείξει µε γνώµονα την προάσπιση των δικονοµικών δικαιωµάτων των διαδίκων,
την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθµιση της ποινικής δίκης.
Με τις σκέψεις αυτές επιθυµώ, κύριε Υφυπουργέ, για τη συστηµατική, ορθολογική και αποτελεσµατική σας παρέµβαση στο
κοµµάτι του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονοµίας να εκφράσω και εγώ τη θετική µου ψήφο στο νοµοσχέδιο αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υψηλάντη, και για την τήρηση του χρόνου. Όπως πάντα,
κύριος.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας από την Ελληνική Λύση. Μετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Ζεµπίλης και στη συνέχεια η κ. Αραµπατζή.
Κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, καθώς οι περισσότεροι στην
Αίθουσα, όπως και πολλοί Βουλευτές, είστε της νοµικής επιστήµης, είναι αυτό που θα πουν κάποιοι ότι η νοµική επιστήµη µπαίνει παντού αλλά σ’ αυτή δεν µπαίνει κανένας. Και το θέµα είναι
ότι έχει χαθεί η εµπιστοσύνη σε ό,τι αφορά την απονοµή δικαιοσύνης από πλευράς των Ελλήνων, διότι υπάρχει ο ρους της ιστορίας που αυτό το αποδεικνύει. Είναι αυτό που πολλές φορές θα
πει κάποιος ότι «το ξίφος της δικαιοσύνης δεν πρέπει να έχει
θήκη».
Η Ελλάδα έχει κατηγορηθεί από τα ευρωπαϊκά όργανα σε ό,τι
αφορά τη διαφθορά, διότι και σήµερα µπορεί κατά τι σε παγκόσµιο επίπεδο να κόπτεται η Κυβέρνηση και να λέει ότι ανεβήκαµε
κατηγορία σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, όµως στη Γηραιά παραµένει στη δεύτερη θέση µετά τη γειτονική Βουλγαρία.
Σήµερα αυστηροποιείτε κάποιες ποινές, αλλά αυτό που βάζουµε εµείς ως παράµετρο στην Ελληνική Λύση είναι κατά πόσο
θα εφαρµοστούν αυτές οι ποινές. Εκεί είναι το ζητούµενο. Εκεί
έχει χάσει την εµπιστοσύνη του ο κόσµος, ότι δεν εφαρµόζεται
η δικαιοσύνη. Και αυτό µετά λύπης µου, γιατί το ξέρει ο Υπουργός, όταν στην επίκαιρη ερώτηση το παραδεχθήκατε τότε. Όταν
στις σχολές δικαστών δίνεται ένα κείµενο επιµόρφωσης στους
νέους δικαστές «βγάλτε δόλο στα υποκείµενα και στηρίξτε τις
τράπεζες», χαίροµαι που το θυµάστε, γιατί είχατε το θάρρος να
το παραδεχτείτε τότε, αλλά είπατε ότι δεν µπορούµε να παρέµβουµε στη δικαστική εξουσία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Και εκεί έρχεται το ρητό του
Πλάτωνα «το δίκαιον ουκ άλλο τι ή το του κρείττονος συµφέρον».
Να τα λέµε. «Το δίκαιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το συµφέρον
του ισχυρού». Το λέω αυτό γιατί κανένα κόµµα δεν πήρε θέση
επ’ αυτού απέναντι σε µία αδικία σε βάρος των πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, δεν µπορείτε να παρέµβετε, αλλά έπρεπε να
καταδικαστεί από τον πολιτικό κόσµο αυτό. Έπρεπε να καταδι-
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καστεί. Δεν µπορεί δηλαδή να δίδεται τέτοια εντολή στα σπίτια
του κοσµάκη και να υπάρχει η αδικία σε βάρος του αδυνάτου.
Είναι αυτό που θα µπορούσε κάποιος να πει -το είπε ο Τσάµπερλεϊν- ότι δικαιοσύνη είναι η δίκαιη κατανοµή της αδικίας. Αυτό
είχε πει και, κύριε Παπαδηµητρίου, µεγάλος δηµοσιογράφος,
µορφή σ’ αυτό το κοµµάτι.
Άρα, λοιπόν, όταν η Ελλάδα έχει συµπτώµατα διαφθοράς, έχει
ειδεχθέστατα εγκλήµατα, όπου άνθρωποι οι οποίοι πραγµατικά
αφαίρεσαν ζωή κατά τον χειρότερο τρόπο βγαίνουν σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα εκτός φυλακής εκτίοντας κατά τι την
ποινή, γι’ αυτό να µην παίζουµε µε τις λέξεις, γιατί η ετυµολογία,
η ρίζα, η ουσία, η σηµασία της λέξης ισόβια να είναι ισόβια.
Τώρα θα µου πείτε, η πεµπτουσία του Ποινικού Κώδικα που το
ξέρετε οι νοµικοί ποιο είναι; Είναι το άρθρο 7, όπου πρέπει σίγουρα κάθε ποινή να επιβάλλεται διά του νόµου. Αν δεν υπάρχει
νόµος, δεν µπορεί να υπάρξει ποινή. Αλλά θα επανέλθω περί της
ετυµολογία της ποινής. Ποινή ίσον πόνος. Ο πόνος αν δεν επέλθει, δεν υπάρχει τιµωρία. Ο πόνος όµως, αν υποθέσουµε ότι η
κοινωνία είναι το ανθρώπινο σώµα, τι είναι; Είναι µία προειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία. Άρα, λοιπόν, αυτόν τον
πόνο θα τον εκλάβουµε ως προειδοποίηση για να µην επεκταθεί,
για να καταπραΰνουµε τον πόνο. Αλλά αν συνεχίζεται ο πόνος,
πρέπει να πάµε σε µία άλλη φαρµακευτική αγωγή και να αποµονωθούµε για να µπορέσει πραγµατικά η κοινωνία να θεραπευτεί.
Αυτό είναι το µεγάλο παράπονο του κόσµου, ότι δεν αποδίδεται
τάχιστα δικαιοσύνη και δεν εφαρµόζονται οι αυστηρές ποινές ως
θα έπρεπε.
Σε ό,τι αφορά, να σας θυµίσω, αυτή τη διαµεσολάβηση όπου
ως Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, δίνετε τη δυνατότητα ο ένας εκ
των δύο διαµεσολαβητών ή και κανένας να µην είναι νοµικός, εκεί
-εσείς που είστε επικεφαλής του Υπουργείου- δεν αντέδρασε ο
νοµικός κόσµος ως θα έπρεπε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
µπορεί να είναι, αλλά στην Ισπανία είναι κάπως διαφορετικά τα
πράγµατα και είναι και αυτοί µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): ...(δεν
ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Δεν ξέρω τι επικαλείστε περί
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά εκεί θα χαθεί η µπάλα κυρίως σε ζητήµατα που άπτονται ειδικότητας από επαΐοντες που
πρέπει να είναι σ’ αυτή τη διαπραγµάτευση. Δεν µπορεί να είναι
µε τις άλλες επιστήµες. Προς θεού, όλες σεβαστές, αλλά δεν
µπορεί ένας µη νοµικός να διαπραγµατευτεί κάτι που έχει να
κάνει µε τον απλό πολίτη.
Βάζετε ποινές και περιµένω να δω κατά πόσο θα ισχύσουν,
αλλά δεν µπορεί να είναι ισόβια, να βάζετε δεκαέξι χρόνια και να χαριτολογήσω- συν ΦΠΑ πάµε δεκαοκτώ. Δεν γίνεται αυτό,
όπως και να το κάνουµε. Και το λέω αυτό, διότι ως νοµικοί πρέπει
να υπηρετήσετε και την επιστήµη σας που έχετε σπουδάσει, να
είναι διακριτοί οι ρόλοι νοµοθετική, εκτελεστική, δικαστική, αλλά
εκ των πραγµάτων είναι και συγκοινωνούντα δοχεία, όπως και να
το κάνουµε.
Πάµε στα δικαστήρια που χάθηκε η εµπιστοσύνη. Διότι, κακά
τα ψέµατα, µία κοινωνία από τη δικαιοσύνη αν δεν είναι εύρυθµη
απέναντι στον πολίτη, από εκεί ξεκινάει η σήψη, µουµιοποιείται
και γίνεται γάγγραινα. Άρα µετά πάµε «πονάει κεφάλι, κόβουµε
κεφάλι». Αναγκαστικά φτάνουµε σ’ αυτό το σηµείο.
Εξειδίκευση δικαστηρίων. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης γίνεται. Τροχαία ατυχήµατα θανατηφόρα. Αν ο δικαστής δεν γνωρίζει κάτι παραπάνω, δεν µπορεί να αποδώσει τις αναµενόµενες
ποινές. Μετά πρέπει να πάµε σε ένα άλλο οργανόγραµµα σε ό,τι
αφορά τη λειτουργία των δικαστηρίων. Βάζετε µέσα την αιµοµιξία. Βάζετε τη γενετήσια ελευθερία. Βάζετε την εµπορία ανθρωπίνων οργάνων. Αυτά, ο κόσµος θέλει την τιµωρία ή θέλει να
αποκτήσει έναν «φόβο» -εντός εισαγωγικών- για να πει ότι αποδίδονται οι ποινές, είναι αυστηρές, για να µην επαναληφθούν ειδεχθέστατα εγκλήµατα.
Η εγκληµατικότητα που λέτε για τα στοιχεία, προσπάθησα τις
τελευταίες ώρες όσο µπορώ να τα δω κι εγώ. Κάπου έχουµε µία
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κάµψη, αλλά είναι λίγο τεθλασµένη αυτή η γραµµή. Κάπου
έχουµε µια άνοδο, διότι η εγκληµατικότητα προσαρµόζεται ανάλογα µε τις εκφάνσεις και τις διακυµάνσεις της κοινωνίας. Δηλαδή, για παράδειγµα, λένε οι µελέτες -µπορείτε να τις δείτε- ότι
µειώθηκε κάπου η εγκληµατικότητα, αυξήθηκε, όµως, για παράδειγµα, το θέµα ληστειών και κλοπών ή η ηλεκτρονική απάτη.
Γιατί αυξήθηκε η ηλεκτρονική απάτη; Διότι εκµεταλλεύθηκε τα
lockdown κατά την υγειονοµική κρίση. Είναι αυτή η εναρµόνιση
και η προσαρµογή της απάτης και της εγκληµατικότητας ανάλογα µε τις διακυµάνσεις και ανάλογα τι κοινωνική κρίση µπορούµε να έχουµε.
Μέσα σε όλα αυτά είναι η έκθεση GRECO που µιλάει για την
Ελλάδα. Αν πάµε στο θέµα των προσωπικών δεδοµένων σε ό,τι
αφορά και το διαδίκτυο, δυστυχώς δεν υπάρχουν κανόνες και
όροι ως θα έπρεπε και αυτή τη στιγµή διακυβεύεται η προσωπικότητα του ατόµου.
Θέλω να σας µεταφέρω κάτι. Με όλα αυτά τα µέτρα περί της
COVID υπάρχει µία αδικία αυτή τη στιγµή και είναι ανάστατοι οι
καταστηµατάρχες συγκεκριµένων ειδών. Για παράδειγµα, µου
λέει καταστηµατάρχης ηλεκτρικών ειδών: «Έχω ίδια τιµή στον
φούρνο µικροκυµάτων µε µεγάλο σουπερµάρκετ. Στο σουπερµάρκετ ο ανεµβολίαστος µπορεί να µπει, διότι είναι είδη πρώτης
ανάγκης. Στο δικό µου κατάστηµα δεν µπορεί να µπει». Άρα, τι
κάνουµε; Βάζουµε φραγή, όπως είχατε κάνει στο παρελθόν, διότι
είναι στα όρια του αθέµιτου ανταγωνισµού ένα σουπερµάρκετ
στο οποίο µπαίνει ο ανεµβολίαστος για είδη πρώτης ανάγκης
όπως εσείς το νοµοθετήσατε, παίρνει όµως και ηλεκτρικές συσκευές, µε αποτέλεσµα ο έµπορος των ηλεκτρικών συσκευών να
αδικείται κατάφορα.
Αυτά πρέπει να τα δείτε, διότι θα το πληρώσει το εµπορικό ισοζύγιο -θα έλεγα απλά και εκλαϊκευµένα- του πεζοδροµίου. Και
όταν την πληρώσει το πεζοδρόµιο, δηλαδή οι µικρές επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά, τότε τα πράγµατα στενεύουν για τη λειτουργία της οικονοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Μπούµπα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε,
και θέλω µισό λεπτό.
Το πρωί καταθέσαµε ως Ελληνική Λύση µία επίκαιρη σε ό,τι
αφορά το κράτος των Σκοπίων για µια απογραφή που έγινε πριν
από έναν µήνα. Περιµένουµε την αλλοίωση, γιατί θα είναι αλλοίωση και µεταλλαγµένος ο πληθυσµός των Σκοπίων που θα δοθεί
µετά από είκοσι χρόνια αυτή η απογραφή, για να δούµε οι εκατό
χιλιάδες Έλληνες που έλεγε το 1992 ο Γκλιγκόροφ, πώς έγιναν
το 2001 ως διά µαγείας τετρακόσιοι είκοσι δύο.
Και θα δούµε γιατί µάλωναν οι Σλάβοι µε τους Αλβανούς και
αντί να γίνει σε δέκα χρόνια η απογραφή γίνεται µετά από είκοσι
χρόνια. Το περιµένουµε και µετά τις εξελίξεις τελευταία όπου
επικαλούνται οι Σκοπιανοί το άρθρο 38 του συντάγµατος, δεν
αποδέχονται το δηµοψήφισµα του 2018, µιλούν για το δηµοψήφισµα του 1991 και η Σενάντα Ιµπραΐµοβα, που είναι και µέλος
αριστερού κόµµατος -δεν είναι ανάγκη να είσαι µόνο µε το VMRO
του Γκρούεφσκι, του Μίτσκοσκι- τι λέει; «Θα υπογράψουµε στο
σύνταγµα της Μακεδονίας, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 38 της
τοπικής αυτοδιοίκησης».
Γι’ αυτό φωνάζουµε και λέµε ότι αυτή η επιζήµια, ολέθρια, τραγική, επαίσχυντη και προδοτική συµφωνία θα µας βάλει σε περιπέτειες.
Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα µολύβι διακοσµητικό που λέει
επάνω «Makedonskaya» να το πω έτσι, Μακεδονία. Το τι σουβενίρ έχουν βγάλει στα Σκόπια µε το όνοµα «Μακεδονία» για να τα
πουλήσουν όλα αυτά στο στοκ πρέπει να περάσουν δέκα χρόνια.
Άρα, προετοιµαστείτε γιατί οραµατίζονται τη Μακεδονία του
Ίλιντεν και του Πιρίν και αυτό αποδεικνύεται από το Στιπ και το
Αεροντρόπ, τους δύο δήµους τώρα που εκλέχθηκαν αυτοί οι δηµοτικοί σύµβουλοι και υπέγραψαν στο σύνταγµα της Μακεδονίας. Γι’ αυτό λέµε ότι άνοιξε ο ασκός του Αιόλου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μπούµπα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Αθανάσιος Ζεµπίλης από τη Νέα Δη-
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µοκρατία και να ετοιµάζεται η κ. Αραπατζή από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κατ’ αρχάς πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι διατάξεις
του Ποινικού Κώδικα που συζητάµε σήµερα δεν συνιστούν µηχανιστικές ρυθµίσεις περιορισµένες στα όρια ενός νοµικού µικρόκοσµου. Αντίθετα, αφορούν συνολικά την κοινωνική
οργάνωση και την οικονοµική δραστηριότητα. Άλλωστε, ενώ για
εµάς τους δικηγόρους το έγκληµα είναι κυρίως η παράβαση ενός
κανόνα του Ποινικού Δικαίου, για την κοινωνία οι διαστάσεις της
εγκληµατικότητας είναι σαφώς ευρύτερες.
Είναι προφανές συνεπώς ότι η θέσπιση ενός τέτοιου νοµοθετήµατος που θέτει τα κοινωνικά διακυβεύµατα της εποχής του
θα πρέπει να αναζητά ευρύτερες συναινέσεις και συµµαχίες. Δυστυχώς, η προηγούµενη κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση τον νέο
Ποινικό Κώδικα κατά την προεκλογική περίοδο µετατρέποντάς
τον σε αντικείµενο οξείας αντιπαράθεσης λόγω του κρίσιµου
χρόνου, αλλά και του ρυθµιστικού πεδίου ουσιαστικών του διατάξεων, διατάξεων που κατακρίθηκαν και από την ένωση εισαγγελέων, η οποία προειδοποιούσε για τον κίνδυνο διασάλευσης
της δηµόσιας τάξης, αλλά και της καλλιέργειας στα θύµατα εγκληµατικών πράξεων εύλογου αισθήµατος ατιµωρησίας, ατιµωρησίας που ενισχύθηκε άλλωστε και από τις µαζικές αποφυλακίσεις του αποσυµφορητικού νόµου Παρασκευόπουλου.
Απέναντι, λοιπόν, στην πολιτική αυτής της ήπιας και χαλαρής
διαχείρισης του αντικοινωνικού φαινοµένου η Νέα Δηµοκρατία
είχε δεσµευθεί εξαρχής ότι θα αποκαθιστούσε το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών µε την επανεξέταση διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα, οι οποίες θα κρίνονταν προβληµατικές στην
πορεία του χρόνου.
Πράγµατι, κατά το διάστηµα που διέρρευσε η κοινωνία βρέθηκε αντιµέτωπη µε νέες µορφές υψηλής έντασης εγκληµατικότητας. Βρέθηκε αντιµέτωπη µε ασυνήθιστα πολλά περιστατικά
βάναυσων και ακραίων αντικοινωνικών επιθέσεων. Δεν ήταν λίγες
οι φορές που το πανελλήνιο συγκλονίστηκε κυριολεκτικά από ειδεχθή εγκλήµατα πρωτοφανούς αγριότητας για τα ελληνικά δεδοµένα. Και είναι γεγονός ότι τέτοια εγκλήµατα ενεργοποιούν
την έντονη απαξία του κοινωνικού σώµατος, του κοινωνικού σώµατος που µε υπευθυνότητα και ωριµότητα θέτει το ανώτατο
όριο στο κατώφλι ανοχής της πολιτείας.
Άραγε, υπό τις κρατούσες συνθήκες θα µπορούσε να µείνει
ανεπηρέαστο το σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης; Να αγνοήσει, δηλαδή, το αίσθηµα ανασφάλειας και φόβου των πολιτών;
Μπορεί, αλήθεια, να αφήσει ανυπεράσπιστες τέτοιες επιθέσεις
στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, τα ανήλικα, τους ηλικιωµένους, τις γυναίκες;
Έτσι στο σηµείο αυτό ανοίγει µια συζήτηση. Και δεν εννοώ,
βέβαια, ως τέτοια τον ποινικό λαϊκισµό και τους αυτοσχέδιους
δικαστές και τιµωρητικούς ακτιβιστές. Εννοώ τη σοβαρή συζήτηση, η οποία µοιραία συνδέεται µε την έννοια της δικαιοσύνης.
Συνδέεται, όµως, και µε την πρόσληψή της από το κοινωνικό
σώµα και συνεπώς δεν είναι αµιγώς νοµική, καθώς διαπνέεται
από πανανθρώπινες αξίες και οικουµενικά δικαιώµατα, όπως η
ζωή, η γενετήσια ελευθερία και η ανηλικότητα.
Σήµερα, λοιπόν, µε το παρόν σχέδιο νόµου θωρακίζεται η
ασφάλεια των πολιτών και ικανοποιείται το κοινό περί δικαίου αίσθηµα µε τη θέσπιση διατάξεων για την αυστηροποίηση του τρόπου χορήγησης της υφ’ όρου απόλυσης και συνακόλουθα της
πραγµατικής έκτισης της ποινής σε συγκεκριµένα αδικήµατα,
όπως τα αδικήµατα της ανθρωποκτονίας, της εµπορίας ανθρώπων, της εγκληµατικής οργάνωσης, της τροµοκρατίας, της αρπαγής ανηλίκων, της ληστείας, της εκβίασης, όπως επίσης στην
αυστηροποίηση του πλαισίου ποινών σε εγκλήµατα µείζονος ποινικής απαξίας, όπως αυτά της ανθρωποκτονίας, του οµαδικού
βιασµού, του θανατηφόρου βιασµού, της θανατηφόρας ληστείας, καθώς και του βιασµού σε βάρος ανηλίκου.
Ποιος διαφωνεί, αλήθεια, µε την αναβάθµιση των εγκληµάτων
κατά της γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων; Εδώ έχει ενδιαφέρον να πούµε ότι, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά το έτος 2020 είχαµε κατά µέσον όρο µια
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καταγγελία για βιασµό ανηλίκου την εβδοµάδα. Αναλυτικότερα,
καταγράφηκαν στην Ελλάδα διακόσιες σαράντα τέσσερις υποθέσεις εκµετάλλευσης γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων και
τριακόσιες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και πορνογραφίας.
Είναι, συνεπώς, δυνατόν να κλείνουµε τα µάτια σε τέτοια νοσηρά, αλλά, δυστυχώς, υπαρκτά και διαρκώς πολλαπλασιαζόµενα περιστατικά κακοποίησης που καταστρέφουν τον ψυχισµό
µικρών και αθώων παιδιών;
Ωστόσο, για να µην υπάρχουν και παρανοήσεις, θα ήθελα να
κάνω τρεις επισηµάνσεις:
Η πρώτη είναι ότι µε το παρόν σχέδιο νόµου αναφερόµαστε
και διακρίνουµε συγκεκριµένη κατηγορία αδικηµάτων. Κατά τα
λοιπά, ο κανόνας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ως προς τα πληµµελήµατα η αποκλιµάκωση της ποινικής καταστολής και η υιοθέτηση εναλλακτικών ποινών στο πλαίσιο ενός αναλογικού και
επιεικούς συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η
κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επιτάσσει η φιλελεύθερη κοσµοθεωρία και το σύστηµα αξιών του δυτικού κόσµου.
Η δεύτερη είναι ότι µε το δεδοµένο ότι η αυστηροποίηση δεν
είναι πανάκεια θα πρέπει να δοθεί µεγάλο βάρος στην πρόληψη,
ιδιαίτερα σε αδικήµατα που εκδηλώνουν µε ακραίο τρόπο την ενδοοικογενειακή και την έµφυλη βία κατά των γυναικών. Απαιτούνται παρεµβάσεις ευαισθητοποίησης και πρόληψης, προκειµένου
να εξαλειφθούν στερεότυπα που τυφλώνουν και πολλές φορές
σκοτώνουν.
Η τρίτη επισήµανση είναι ότι η παραµονή για µεγαλύτερο διάστηµα στις φυλακές αυξάνει τον κίνδυνο ιδρυµατισµού των κρατουµένων και οι συνθήκες στις φυλακές έχουν µεγάλη σηµασία
όχι µόνο γιατί αποτελούν τον καθρέφτη µιας κοινωνίας, αλλά και
για λόγους δηµόσιας τάξης. Είτε το θέλουµε είτε όχι τους κρατούµενους θα τους συναντήσουµε και πάλι µπροστά µας µετά
την αποφυλάκισή τους και έχει σηµασία τότε να είναι µεταµεληµένοι και, αν µη τι άλλο, να µην έχουν µυηθεί σε αναβαθµισµένη
εγκληµατική δράση.
Είναι προφανές, συνεπώς, ότι ο υποτροπιασµός στην εγκληµατικότητα είναι δείκτης αποτυχίας και της παρακµής µιας κοινωνίας, δείκτης αποτυχίας ενός ολόκληρου πολιτισµού.
Άρα, θα πρέπει να επενδύσουµε στον σωφρονισµό των κρατουµένων, στις συνθήκες κράτησης, στην εκπαίδευση, στην περιοδική τους επικοινωνία µε την κοινωνία και, εν τέλει, στην
οµαλή τους επανένταξη σ’ αυτή.
Γνωρίζω βέβαια ότι πολλές από τις αρµοδιότητες αυτές δεν
ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά οφείλουµε να έχουµε
µια ολιστική προσέγγιση του ποινικού φαινοµένου που είναι ένα
σύνθετο φαινόµενο.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι το παρόν σχέδιο
νόµου το οποίο είναι νοµοτεχνικά άρτιο και αναλογικό, θέτει τις
εγγυήσεις και τα όρια που επιτρέπουν την απαραίτητη ισορροπία
µεταξύ της ασφάλειας και της ελευθερίας των πολιτών. Άλλωστε
η ελευθερία των πολιτών εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα της
ποινικής νοµοθεσίας, όπως έλεγε ο µεγάλος φιλελεύθερος διανοούµενος Μοντεσκιέ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Ζεµπίλη.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτεινή Αραµπατζή από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε
σήµερα για δεύτερη φορά από τη στιγµή της ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία ενώπιον της
Εθνικής Αντιπροσωπείας για να αποκαταστήσουµε το αίσθηµα
ατιµωρησίας και ανασφάλειας, που εν πολλοίς εγκατέστησε η
προηγούµενη κυβέρνηση µε συγκεκριµένο ιδεολογικό πρόσηµο
και συγκεκριµένη πολιτική «θώπευση» κοµµατικού ακροατηρίου,
θα πω εγώ. Βρισκόµαστε σήµερα εδώ πιστοί στις προεκλογικές
µας δεσµεύσεις και στη λαϊκή εντολή για να απαλείψουµε ρυθµίσεις προκλητικές από την αλλαγή των Ποινικών Κωδίκων από
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τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλαγές, που µόνο από το γεγονός ότι ψηφίστηκαν
άρον-άρον µία µέρα πριν κλείσει το ελληνικό Κοινοβούλιο, αποδεικνύουν αφ’ ενός την µέγιστη προχειρότητα, αφ’ ετέρου την
έλλειψη κάθε σεβασµού τόσο προς τον κοινοβουλευτισµό αλλά
κυρίως προς το κράτος δικαίου και την εµπιστοσύνη των πολιτών
σε αυτό σε µια ευνοµούµενη και σύγχρονη δηµοκρατία.
Παρέλκει νοµίζω να θυµίσω την αναφορά του Σταύρου Κοντονή πως οι αλλαγές του Ποινικού Κώδικα, που κάνατε έριχναν
ουσιαστικά «στα µαλακά» τη Χρυσή Αυγή ή εξυπηρετούσαν συµφέροντα, όπως η µετατροπή της ενεργητικής δωροδοκίας, της
κακουργηµατικής απάτης και της υπεξαίρεσης από κακούργηµα
σε πληµµέληµα. Εξέθεταν φυσικά τη χώρα µας διεθνώς και την
διέσυραν σε όλους τους διεθνείς οργανισµούς.
Σήµερα µε την ενδελεχή νοµοθέτηση και επεξεργασία του πονήµατος του Υπουργείου Δικαιοσύνης -και θέλω µε την ευκαιρία
να συγχαρώ την ηγεσία του επισπεύδοντος Υπουργείου- εκπέµπουµε ένα πολλαπλό, δυνατό και σαφές µήνυµα: Η ασυδοσία,
πολύ περισσότερο η προκλητική ατιµωρησία εγκληµάτων τελειώνει εδώ!
Το κοινό περί δικαίου αίσθηµα, το οποίο τόσες φορές ακούστηκε σήµερα και στις επιτροπές και σε αυτή εδώ την Αίθουσα,
ικανοποιείται και ικανοποιείται όταν ο νοµοθέτης δεν νοµοθετεί
αποκοµµένος από την κοινωνία, αλλά όταν την αφουγκράζεται
απαντά δικαιοπλαστικά στις διαχρονικές, αλλά και στις σύγχρονες
εκφάνσεις της εγκληµατικότητας µε τρόπο αναλογικό και δίκαιο,
λειτουργώντας όχι εκδικητικά αλλά παιδευτικά, σωφρονιστικά,
προληπτικά, αποτρεπτικά.
Ένα δικαιικό σύστηµα απαντά µε την αναλογικότητα και την αυστηρότητα που οφείλει, όταν για παράδειγµα µετατρέπει τα περιβαλλοντικά εγκλήµατα από πληµµελήµατα σε κακουργήµατα.
Είναι αδιανόητο, όταν όλος ο πλανήτης συζητά για την κλιµατική
κρίση, όταν οι επόµενες γενιές κινδυνεύουν να ζήσουν σε ένα περιβάλλον εχθρικό για τον άνθρωπο, εµείς να θεωρούµε τον εµπρησµό πληµµέληµα. Είναι αδιανόητο να κατακαίγονται χιλιάδες
στρέµµατα δάσους, να χάνονται ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, να
χάνεται ζωικό κεφάλαιο και στο τέλος, στο γκρίζο της οικολογικής
και της ανθρώπινης καταστροφής να έρχεται να προστίθεται το
άδικο της ατιµωρησίας, που αποθρασύνει και -γιατί όχι;- ενθαρρύνει τους επίδοξους νέους εµπρηστές.
Και πραγµατικά απορώ, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε ποια
λογική το είχατε υποβαθµίσει τον Ιούλιο του 2019 σε πληµµέληµα
εσείς, που µε κάθε ευκαιρία προβάλλετε και προβάλατε τις περιβαλλοντικές σας ευαισθησίες, εσείς, που είχατε στα ψηφοδέλτιά
σας και εκπροσώπους των Οικολόγων; Περιβαλλοντική ευαισθησία και πληµµέληµα στον εµπρησµό συµφωνούν, κυρίες και κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ; Προφανώς και όχι!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αναβαθµίζει σε
κακουργήµατα µείζονος ποινικής απαξίας παραδοσιακά αδικήµατα, τα λεγόµενα ειδεχθή εγκλήµατα. Ενοχλεί ο όρος την Αντιπολίτευση γιατί πολύ απλά τα υποβάθµισε. Φρικτές
ανθρωποκτονίες, σύγχρονες γυναικοκτονίες για τις οποίες γινόµαστε κατά κόρον, δυστυχώς, µάρτυρες τον τελευταίο καιρό,
αλλά και περιπτώσεις αποκάλυψης κακοποίησης και βιασµών ανηλίκων.
Και ρωτώ γιατί πολλά ελέχθησαν περί ποινικού λαϊκισµού, περί
νοµοθέτησης εν θερµώ, είναι ποινικός λαϊκισµός και γενικευµένη
αυστηροποίηση, όπως λέτε, να ορίζουµε τα ισόβια ως µοναδική
πλέον ποινή όλων αυτών των κακουργηµατικών πράξεων; Ότι δεν
µπορεί, δηλαδή, κανείς να αφαιρεί ή να καταστρέφει µια ζωή γνωρίζοντας ότι θα εκτίσει λίγα χρόνια ποινής φυλάκισης και θα βρεθεί ξανά ελεύθερος; Γιατί εδώ ακριβώς εδράζεται και ένα ακόµη
συν του νοµοσχεδίου, το οποίο σήµερα συζητούµε, αυτό της αύξησης της πραγµατικής έκτισης της ποινής, που είναι ζητούµενο
και απαιτούµενο σύσσωµης της ελληνικής κοινωνίας.
Μοναδική ποινή πλέον η ισόβια κάθειρξη για τα εγκλήµατα της
εσχάτης προδοσίας, της θανατηφόρας ληστείας, του οµαδικού
βιασµού, του θανατηφόρου βιασµού. Θέλω να πιστεύω ότι συµφωνείτε όλοι ότι αυτή η ποινική αντιµετώπιση είναι η δίκαιη και
αναλογική. Φαντάζοµαι ότι δεν µπαίνει στο ζύγι της δικής σας δικαιικής εκτίµησης ούτε η ανθρωποκτονία ούτε ο βιασµός ανηλίκων. Ελπίζω ότι οι δικαιωµατιστές του ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπουν
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δικαιώµατα µόνο στους θύτες, αλλά κυρίως στα θύµατα ως οφείλουµε όλοι. Όπου υπάρχουν θύµατα και από σκοπούµενη βαριά
σωµατική βλάβη, προβλέπεται η επαύξηση της ποινής από πρόσκαιρη κάθειρξη έως δέκα χρόνια σε πρόσκαιρη κάθειρξη από
πέντε έως δεκαπέντε χρόνια.
Ο ποινικός νοµοθέτης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλει να
αφουγκράζεται την κοινωνία, να αντιδρά, να λειτουργεί παιδευτικά
και κυρίως αποτρεπτικά σε θλιβερές περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα στη γνωστή υπόθεση µε το βιτριόλι που συγκλόνισε το
πανελλήνιο.
Η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί δικαιικώς νοµοτελειακά απαντώντας στο εναγωνίο ερώτηµα τόσο των θυµάτων όσο και ολόκληρης της κοινωνίας. Ναι, υπάρχει η έννοια της αποκατάστασης.
Ναι, υπάρχει η έννοια της οφειλόµενης δικαιοσύνης που σωφρονίζει, αποτρέπει, αποκαθιστά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ζητήσω ένα λεπτό µε την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Πριν πάω στα σεξουαλικά εγκλήµατα, θέλω να κάνω και µία
αναφορά στην τροποποίηση και καλώς, κύριε Υφυπουργέ, του
άρθρου 84, µε το οποίο καταδικασθείς για κλοπή θα οδηγείται
στη φυλακή και δεν θα µένει στην πράξη το αδίκηµα ατιµώρητο,
όπως επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου τιµωρούνταν µε την τροποποίηση του
2019 από δέκα ηµέρες ως τρία έτη.
Κύριε Υπουργέ, έχω ζωντανό το παράδειγµα στην εκλογική
µου περιφέρεια και µάλιστα στην περιοχή της Ηράκλειας Σερρών, όπου οι καθηµερινές κλοπές αποτελούν την κανονικότητα,
δυστυχώς, των πολιτών. Ποια ήταν και ποια είναι αυτή η κανονικότητα; Συλλαµβάνονται καθηµερινά οι δράστες. Οι άνθρωποι
πηγαίνουν στις δουλειές τους και την ίδια στιγµή ειδοποιούνται
ότι µπαίνουν στο σπίτι τους και κλέβουν, αλλά ουδέποτε οι δράστες τιµωρούνται γιατί -βλέπετε- µε την προηγούµενη νοµοθέτηση ίσχυε και το άρθρο 99 περί αναστολής της εκτέλεσης της
ποινής, εφόσον αυτή δεν υπερέβαινε τα τρία έτη. Εποµένως,
πολύ ορθώς αναβιβάζετε το αδίκηµα της κλοπής και οδηγείτε
τους επίδοξους κλέφτες στη φυλακή.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ εκ των προτέρων
για την ανοχή, θυµάµαι τα κροκοδείλια δάκρυα, που έριχνε ΣΥΡΙΖΑ, όταν ξέσπασε η ιστορία των σεξουαλικών παρενοχλήσεων
και όταν η Κυβέρνηση στήριξε µε πράξεις και όχι µε λόγια το κίνηµα Me Too» . Θυµάµαι βέβαια και τις άθλιες αναρτήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Πρωθυπουργού. Θυµάµαι και τις
φωνές σας για την ανθρώπινη ευαισθησία και για τη γενετήσια
ελευθερία.
Και τώρα που ερχόµαστε, έρχεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης
και αυστηροποιεί τις διατάξεις του νόµου για τα σεξουαλικά εγκλήµατα, για την αυτεπάγγελτη δίωξη σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, δεν σας αρέσει αυτή η αυστηρότητα
και ξαναθυµηθήκατε τον δικαιωµατισµό των θυτών και την
ανάγκη των ήπιων ποινών.
Για εµάς όµως, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, το κίνηµα Me
Too δεν τελειώνει εκεί που σβήνουν τα φώτα της δηµοσιότητας.
Είναι µια προσπάθεια συνεχής και συνεπής, που θα συνεχιστεί
καθηµερινά και σε βάθος χρόνου, για να αποτρέπεται η τέλεση
τέτοιων αδικηµάτων, για να σπάει η σιωπή και να τολµούν να µιλήσουν όσοι δεν µίλησαν και να θωρακίζονται όσοι -απευκταίο
βέβαια- το υποστούν στο µέλλον. Καµµία ανοχή και στο αδίκηµα
της αιµοµιξίας! Για ποια ανθρώπινα δικαιώµατα άλλωστε να µιλάµε και για ατοµικές ελευθερίες, όταν η αιµοµιξία αποτελεί
πληµµέληµα; Είναι αυτονοήτως κακούργηµα.
Και επειδή δεν νοµοθετούµε εν κενώ, αλλά αφουγκραζόµαστε
την κοινωνία, θυµάστε µε αφορµή το Me Too πόσες συζητήσεις
έγιναν για το θέµα της παραγραφής των εγκληµάτων. Γι’ αυτό,
λοιπόν, και ορθώς η παραγραφή πλέον ξεκινά από την ενηλικίωση του θύµατος µε παρέκταση ενός έτους, όταν πρόκειται για
πληµµέληµα και τριών ετών, εφόσον πρόκειται για κακούργηµα
και βεβαίως η αποπλάνηση ανηλίκου σε όλες τις ηλικίες και σε
όλες τις µορφές αναβιβάζεται ως κακούργηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία µας παρακολουθεί
και µας ακούει όλους και κυρίως ακούν αυτοί που υπήρξαν θύµατα, που βίωσαν την παραβατικότητα, την εγκληµατικότητα και
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την κακοποίηση. Ας µην τους απογοητεύσουµε λοιπόν. Η διακοµµατική στήριξη τέτοιων νοµοθετικών πρωτοβουλιών είναι η καλύτερη και η πιο δίκαιη απάντηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αραµπατζή.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγής Καππάτος από τη Νέα Δηµοκρατία, να ετοιµάζεται η κ. Έλενα Ράπτη από τη Νέα Δηµοκρατία και
να κλείσουµε µε την κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου από τη Νέα
Δηµοκρατία. Η αυλαία θα κλείσει µε τον καλύτερο τρόπο!
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε αλλαγή
µικρή ή µεγάλη, κάθε τροποποίηση ολική ή µερική, κάθε µεταρρύθµιση είτε ατοµική είτε όχι, κάθε παρέµβαση ευρεία ή περιορισµένη σε οποιοδήποτε τοµέα της δηµόσιας πολιτικής,
λαµβάνει χώρα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό και θεσµικό πλαίσιο.
Είναι µε άλλα λόγια οι συνθήκες εκείνες που µας επιτρέπουν
και πολλές φορές µας επιβάλλουν να νοµοθετήσουµε στοχευµένες ρυθµίσεις για συγκεκριµένα προβλήµατα. Το σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης όχι µόνο εµπίπτει στο πλαίσιο που
µόλις περιέγραψα, αλλά τολµώ να πω πως αποτελεί χαρακτηριστικότερο παράδειγµα της διαπίστωσής µου αυτής. Γνώµονα του
προτεινόµενου νοµοσχεδίου αποτελεί το πόρισµα της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστήθηκε τον Μάρτιο του 2020.
Ευθύνη της επιτροπής αυτής ήταν η παρακολούθηση της εφαρµογής του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας µετά την έναρξη ισχύος τους την 1-7-2019.
Στο σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται οι τροποποιήσεις, οι βελτιώσεις και ο εξορθολογισµός των προβλεπόµενων ποινών κατά
τις κατευθύνσεις που η σχετική επιτροπή έχει εισηγηθεί. Σε
αυτές προστίθεται φυσικά και η επαναφορά σηµαντικών διατάξεων, οι οποίες είτε είχαν καταργηθεί είτε είχαν υποβαθµιστεί σε
πληµµελήµατα. Τέλος, η υιοθέτηση διατάξεων προκειµένου οι
δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούµενη διετία εφαρµογής των νέων κωδίκων να αντιµετωπιστούν, αφορά
σαφώς τη φιλοσοφία του παρόντος σχεδίου νόµου.
Όπως επισηµάνθηκε ήδη καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, το νοµοσχέδιο κινείται
σε τέσσερις κεντρικές κατευθύνσεις. Από την αυστηροποίηση
των ποινών για συγκεκριµένα εγκλήµατα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας, στην επαναφορά και τη διεύρυνση του αξιοποίνου στα κοινώς επικίνδυνα αδικήµατα, καθώς και κακουργήµατα που
αφορούν εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, βλέπουµε να ξετυλίγονται οι προτεραιότητες που υιοθετούνται στο παρόν
σχέδιο νόµου.
Είναι δεδοµένο το γεγονός πως το σύνολο των παρεµβάσεων
που επιχειρούνται, έχουν αναπτυχθεί εκτενώς σε αυτή εδώ την
Αίθουσα. Θα αρκεστώ εποµένως σε µια απλή αναφορά των βασικότερων πτυχών του σχεδίου νόµου ικανών να αντιληφθούµε
για τι ακριβώς µιλάµε.
Η ισόβια κάθειρξη αποτελεί πλέον µοναδική ποινή για τα αδικήµατα της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας του οµαδικού βιασµού, του θανατηφόρου βιασµού και της θανατηφόρας
ληστείας. Τόσο η διάταξη για τη βαριά σωµατική βλάβη αυστηροποιείται και καλύπτει όλες τις µορφές υπαιτιότητας, όσο και
οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση δυνατότητας απόλυσης υπό όρους. Το αδίκηµα του εµπρησµού δασών τυποποιείται
πλέον µόνο ως κακούργηµα και στη βασική του µορφή, την ίδια
ώρα που επαναφέρεται το αδίκηµα της αλιείας στην αιγιαλίτιδα
ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα.
Αναφορικά τώρα µε τα εγκλήµατα κατά της προσωπικής ελευθερίας, της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής προβλέπουµε την αυτεπάγγελτη δίωξη
για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό
χώρο. Με την προτεινόµενη αλλαγή ο χρόνος καταγγελίας του
αδικήµατος ορίζεται σε πέντε έτη µε τον εισαγγελέα να ασκεί τη
δίωξη κατόπιν αναφοράς, µήνυσης ή άλλης πληροφορίας ότι δια-
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πράχθηκε το αδίκηµα χωρίς να απαιτείται η διαδικαστική προϋπόθεση της τρίµηνης προθεσµίας για την υποβολή της έγκλησης.
Η αιµοµιξία ακολούθως µετατρέπεται σε κακούργηµα. Η
πράξη αυτή τιµωρείται σήµερα ως πληµµέληµα µε ποινή φυλάκισης από τρία έως πέντε έτη. Με την προτεινόµενη αλλαγή θα
τιµωρείται µε κάθειρξη από πέντε έως δέκα έτη αν η πράξη τελείται από τους γονείς και παππούδες προς τα παιδιά και εγγόνια
αντίστοιχα.
Ακόµη µια σηµαντική παρέµβαση αφορά στην αλλαγή του χρόνου έναρξης της παραγραφής των αδικηµάτων, της εµπορίας ανθρώπων, της αρπαγής ανηλίκου και των αδικηµάτων κατά της
γενετήσιας ελευθερίας. Η παραγραφή ξεκινά πλέον από την ενηλικίωση του ανήλικου µε παρέκταση ενός επιπλέον έτους εφόσον
η πράξη είναι πληµµέληµα ή τριών επιπλέον ετών εφόσον η
πράξη είναι κακούργηµα. Στόχος της ρύθµισης είναι να παρέχουµε επαρκή χρόνο κατά τον οποίο ο ενήλικος θα µπορεί να καταγγείλει την πράξη ώστε να µην µένουν ατιµώρητες αυτές οι
αξιόποινες συµπεριφορές.
Αναφορικά µε το αδίκηµα της τέλεσης γενετήσιων πράξεων µε
ανηλίκους τιµωρείται σήµερα ανάλογα µε την ηλικία του ανηλίκου. Συγκεκριµένα ως πληµµέληµα αν ο ανήλικος είναι από δεκατεσσάρων έως δεκαπέντε ετών µε ποινή φυλάκισης από δύο
έως πέντε έτη. Αν ανήλικος είναι από δώδεκα έως δεκατέσσερα
έτη, µε κάθειρξη από πέντε έως δέκα έτη και αν ανήλικος είναι
έως δώδεκα ετών µε κάθειρξη από πέντε έως δεκαπέντε έτη. Με
την προτεινόµενη αλλαγή το αδίκηµα τιµωρείται πλέον µόνον ως
κακούργηµα σε όλες τις µορφές του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την αναφορά λίγων µόνο από
τις πολλές και σηµαντικές ρυθµίσεις που εισάγουµε σήµερα, επιχείρησα να αναδείξω την ιδιαίτερη σηµασία που εκείνες κατέχουν. Πώς άλλωστε θα µπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού
ουσιαστικά αναφερόµαστε στην απόλυτη και αποτελεσµατική
προστασία των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, των ανηλίκων για
παράδειγµα των πολιτών τρίτων χωρών και των θυµάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης, που λόγω της θέσης τους
και της κακοποίησης που έχουν υποστεί χρειάζονται αυξηµένες
νοµοθετικές δικλείδες, που επιτρέπουν στα θύµατα να νιώσουν
ασφάλεια και να καταγγείλουν έγκαιρα τα σε βάρος τους εγκλήµατα;
Αυτή άλλωστε είναι και η πλέον κύρια αποστολή του κράτους
δικαίου, η ασφάλεια και η σιγουριά του συνόλου των πολιτών ότι
µπορούν να βρουν το δίκιο τους όταν θεωρούν πως εκείνο θίγεται.
Ολοκληρώνω την εισήγησή µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε τον τρόπο που ξεκίνησα, το πλαίσιο δηλαδή εκείνο εντός του
οποίου συζητήσαµε όλες τις προηγούµενες ηµέρες και ψηφίζουµε σήµερα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω πολλά, παρά να σας
παροτρύνω να κοιτάξετε γύρω σας. Δείτε το θάρρος των γυναικών να αναδεικνύουν και να καταγγέλλουν κακοποιητικές συµπεριφορές εις βάρος τους από άνδρες, η θέση των οποίων
νόµιζαν πως τους επέτρεπε να ασχηµονούν έναντι των γυναικών,
τις γυναικοκτονίες που εκθέτουν το γυναικείο φύλο στον κίνδυνο
αλλά και τις επιπτώσεις µιας κακοποιητικής, βάναυσης συµπεριφοράς ανδρών που θαρρούν πως έχουν τη δύναµη να επιβληθούν σε εκείνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Και αφού αναλογιστείτε όλα όσα προανέφερα ελάτε στο σήµερα, στο σχέδιο νόµου δηλαδή που αυστηροποιεί ποινές και
διατάξεις για εγκλήµατα που εµπίπτουν στο πλαίσιο που προανέφερα.
Αφού τέλος αναλογιστείτε και αντιληφθείτε τη σπουδαιότητα
της στιγµής, σας καλώ να υπερβείτε τις όποιες µικροκοµµατικές
διαφορές στεκόµενοι στο ύψος των περιστάσεων. Η θετική
ψήφος στο παρόν σχέδιο νόµου δεν είναι µόνο µια θετική στάση
εντός των στενών κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Είναι αντίθετα
στάση ζωής, στάση ευθύνης, αλλά και σοβαρότητας απέναντι
στα πολλά δυσάρεστα που παρακολουθούµε να συµβαίνουν
γύρω µας. Είναι, άλλωστε, η ίδια η ζωή και οι συνθήκες που
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εκείνη επιφέρει, εντός των οποίων καλούµαστε να νοµοθετήσουµε σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καππάτο.
Καλείται στο Βήµα η κ. Έλενα Ράπτη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε στην Ολοµέλεια έναν νόµο εξαιρετικής σηµασίας που τροποποιεί τον Ποινικό
µας Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Θεωρώ δε πως
εκφράζει στον µέγιστο βαθµό και την ωριµότητα του νοµικού µας
πολιτισµού, αλλά και το αλάνθαστο αίσθηµα της κοινωνίας.
Ανάµεσα στις προτεινόµενες αλλαγές πρώτον, για τα αδικήµατα που αφορούν συγκεκριµένα εγκλήµατα, όπως ανθρωποκτονία, οµαδικός βιασµός, θανατηφόρα ληστεία και άλλα,
µοναδική ποινή πλέον είναι η ισόβια κάθειρξη. Όλοι έχουµε τις
εικόνες από το πρόσφατο τραγικό περιστατικό της ληστείας σε
κατάστηµα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, όπου δολοφονήθηκε εν
ψυχρώ ένα νέο παιδί.
Δεύτερον, αυξάνεται η ποινή για τη σκοπούµενη σωµατική
βλάβη σε πρόσκαιρη κάθειρξη έως δεκαπέντε έτη και κυρίως
προστίθεται στην έννοια της βαριάς σωµατικής βλάβης η αναπηρία και η µόνιµη παραµόρφωση. Είµαι βέβαιη πως η υπόθεση της
Ιωάννας που δέχτηκε επίθεση µε βιτριόλι µάς έχει συγκλονίσει
όλους και µας υπενθύµισε πως ήταν αναγκαίο παρόµοια εγκλήµατα να νοµοθετηθούν µε αυστηρότητα.
Τρίτον, οι προϋποθέσεις απόλυσης υπό όρο αυστηροποιούνται και αυξάνεται το ποσοστό έκτισης της ποινής, λόγω ευεργετικού υπολογισµού από 3/5 σε 4/5. Με τον νέο νόµο οι
κρατούµενοι θα µένουν περισσότερο µέσα στο σωφρονιστικό σύστηµα, ενώ απαντούµε και στην εύλογη απορία της κοινωνίας για
την ευκολία και την ταχύτητα µε την οποία αποφυλακίζονται όσοι
εκτίουν ποινές. Επίσης, αλλάζει το κατώτατο όριο της ισόβιας
κάθειρξης που πλέον αυξάνεται από δεκαέξι σε δεκαοκτώ έτη
Τέταρτον, τα εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος ρυθµίζονται
επίσης µε ανάλογη αυστηρότητα. Στο αδίκηµα του εµπρησµού,
όπως και σ’ αυτό του εµπρησµού δασών, αρκεί και ο θάνατος
ενός ανθρώπου για να επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης,
ενώ το αδίκηµα του εµπρησµού δασών αποτελεί πλέον κακούργηµα και στη βασική του µορφή µε προβλεπόµενη ποινή κάθειρξης έως οκτώ έτη και χρηµατική ποινή. Όλοι ζήσαµε τις τραγικές
στιγµές της χώρας στις πυρκαγιές του καλοκαιριού και νοµίζω
πως όλοι συµφωνούµε ότι θα πρέπει οι ευθύνες και οι ποινές να
είναι βαρύτατες για τους δράστες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα επίσης συνοπτικά να
αναφερθώ στις διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχουν σχέση µε
τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Και λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εγκληµάτων, αλλά κυρίως λόγω της συχνότητας εµφάνισης πολλών περιστατικών, κρίνεται επιβεβληµένη η
αναθεώρηση προς ένα αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Ρυθµίζεται
σε σχέση µε τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας το δικαίωµα και του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατάσσει τη διεξαγωγή της
ανάκρισης και την εισαγωγή στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα για υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ή επί κακουργηµάτων που αφορούν εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Επίσης, η εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος δεν διενεργείται πλέον υποχρεωτικά στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυµάτων της εφετειακής περιφέρειας Έτσι,
δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλεται σε ατοµική αξιολόγηση στα
Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων «Σπίτι του
Παιδιού» που έχουν ήδη δροµολογηθεί. Και όπου δεν υπάρχουν
αυτά, η αξιολόγηση θα διενεργείται από τα Αυτοτελή Γραφεία
Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής σε συνεργασία µε
τους ειδικούς παιδοψυχολόγος.
Οι αλλαγές είναι πολλές και σηµαντικές. Ξεκινώ µε την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο, κάτι
που όλοι γνωρίζουµε πως συµβαίνει συχνά. Σε αυτές τις περιπτώσεις πλέον η δίωξη δεν θα γίνεται µε έγκληση, αλλά θα είναι
αυτεπάγγελτη. Η αιµοµιξία γίνεται ξανά κακούργηµα από πληµ-
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µέληµα που είναι σήµερα και επισύρει πλέον ποινή κάθειρξης
από πέντε έως δέκα έτη αν ασκείται από γονείς και παππούδες
προς παιδιά και εγγόνια αντίστοιχα.
Στον οµαδικό βιασµό η ποινή είναι πλέον ισόβια κάθειρξη. Η
εµπορία ανθρώπων αν επιφέρει θάνατο, επίσης επισύρει ποινή
ισόβιας κάθειρξης. Διευρύνεται η τιµωρία των δραστών που εκµεταλλεύονται την άµεση ανάγκη των θυµάτων να εργαστούν.
Επανέρχεται σε ισχύ το αδίκηµα της µαστροπείας σε βάρος ενηλίκων, αφού η κατάργησή του ήταν καταφανώς λανθασµένη. Εισάγεται πρόβλεψη για εξέταση ενήλικων θυµάτων αδικηµάτων
σεξουαλικής κακοποίησης, όπως ο βιασµός, παρουσία ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, ώστε εκείνος να µπορεί να διαγνώσει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των θυµάτων.
Στα ανήλικα παιδιά, που έχουµε όλοι µια ιδιαίτερη ευαισθησία
και που έχουµε επισηµάνει την ανάγκη αυστηροποίησης των ποινών των αδικηµάτων, αλλάζει ο χρόνος έναρξης της παραγραφής για τα αδικήµατα της εµπορίας ανθρώπων, της αρπαγής
ανηλίκου και των αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας.
Η παραγραφή ξεκινά πλέον από την ενηλικίωση του ανήλικου και
επεκτείνεται για ένα επιπλέον έτος, εφόσον η πράξη είναι πληµµέληµα, ή για τρία επιπλέον έτη, εφόσον η πράξη είναι κακούργηµα. Δηµιουργούµε, δηλαδή, αρκετό χρόνο για το θύµα για να
µπορεί να καταγγείλει και για την πολιτεία να ασκήσει δίωξη.
Η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και η προσβολή της
γενετήσιας ευπρέπειας για τους ανηλίκους θα διώκεται πλέον
αυτεπάγγελτα και όχι µε έγκληση, όπως ισχύει σήµερα, ενώ αυξάνεται και ο χρόνος της καταγγελίας του αδικήµατος σε πέντε
έτη. Σήµερα το αδίκηµα τέλεσης γενετήσιων πράξεων µε ανήλικους, αποπλάνηση, τιµωρείται ανάλογα µε την ηλικία του ανήλικου. Αυτό σταµατά και πλέον το αδίκηµα αντιµετωπίζεται µόνο
ως κακούργηµα. Έτσι, η αποπλάνηση ανηλίκου έως δώδεκα ετών
έχει ποινή κάθειρξης δέκα µε δεκαπέντε έτη και αν ο ανήλικος
είναι από δώδεκα έως δεκαπέντε ετών, προβλέπεται ποινή κάθειρξης από πέντε ως δεκαπέντε έτη. Αναλόγως έχουν προσαρµοστεί τα ηλικιακά όρια και έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και
σε άλλα αδικήµατα, όπως πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια
πράξη µε ανήλικο έναντι αµοιβής και άλλα. Τέλος, ο βιασµός ανήλικου επισύρει χωρίς δεύτερη συζήτηση την ποινή της ισόβιας
κάθειρξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ποινικός Κώδικας πρέπει να
προσαρµόζεται στις ανάγκες της κοινωνίας οι οποίες αλλάζουν.
Οι προτεινόµενες αλλαγές κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και
ανταποκρίνονται στη βασική υποχρέωση της πολιτείας να λειτουργεί µε ένα πλαίσιο ποινών που είναι σύγχρονο και δίκαιο και
που είναι εναρµονισµένο µε τις ευρωπαϊκές συµβάσεις και ευθυγραµµισµένο µε το κοινό περί δικαίου αίσθηµα.
Πριν κλείσω, θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή
µου στο µέρος των διατάξεων που ρυθµίζουν τα αδικήµατα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας των παιδιών, όπου οι ποινές γίνονται
πλέον πολύ αυστηρές, κάτι για το οποίο έδωσα και προσωπικό
αγώνα και χαίροµαι που σήµερα παίρνει τη µορφή του νόµου.
Ελπίζω πως οι αλλαγές αυτές θα αποτελούν σηµείο σύγκλισης
όλων των παρατάξεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Ράπτη.
Και θα κλείσουµε µε την κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας είναι αναµφισβήτητα
νόµοι που επηρεάζουν καταλυτικά τη ζωή και την καθηµερινότητα των πολιτών. Γι’ αυτό ένας σύγχρονος Ποινικός Κώδικας
οφείλει να είναι εναρµονισµένος µε τα δεδοµένα της εποχής, να
δίνει λύσεις στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα και να συνάδει
µε το εκάστοτε κοινό περί δικαίου αίσθηµα.
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Οι θεµελιώδεις τροποποιήσεις που εισάγει σήµερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης κινούνται προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση.
Διορθώνουν υφιστάµενες αστοχίες, εκσυγχρονίζουν και προσαρµόζουν βασικές ποινικές διατάξεις στο νέο κοινωνικό status quo
και κυρίως δηµιουργούν στον µέσο πολίτη το αίσθηµα ότι είναι
ασφαλής, ότι προστατεύεται από την πολιτεία, που νοµοθετεί δίκαια, αλλά και αυστηρά όπου αυτό απαιτείται.
Οι µεταρρυθµίσεις κινούνται σε τέσσερις άξονες:
Κατ’ αρχάς, αυστηροποιείται το πλαίσιο ποινών σε µία σειρά
εγκληµάτων µε ιδιαίτερη ποινική απαξία τα λεγόµενα «ειδεχθή
εγκλήµατα». Έτσι, η ανθρωποκτονία, ο οµαδικός βιασµός, ο θανατηφόρος βιασµός, η θανατηφόρα ληστεία, αλλά και ο βιασµός
σε βάρος ανηλίκου θα τιµωρούνται πλέον µε την ανώτατη ποινή,
µε ισόβια κάθειρξη, ρύθµιση κάτι παραπάνω από αυτονόητη,
ρύθµιση που ζητά η ίδια η κοινωνία. Στο ίδιο πλαίσιο, διότι επίσης
είναι απαίτηση της κοινωνίας, οι καταδικασθέντες για σοβαρά
αδικήµατα θα παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα
στα σωφρονιστικά καταστήµατα εκτίοντας πραγµατικά τις ποινές
τους, καθώς ο νέος Ποινικός Κώδικας αυστηροποιεί τις προϋποθέσεις για την υφ’ όρον απόλυση.
Στη συνέχεια ο δεύτερος άξονας του νοµοσχεδίου κινείται
προς την κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ένα ζήτηµα που είναι στο επίκεντρο της ατζέντας της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου
Μητσοτάκη, ένα ζήτηµα ζωτικής σηµασίας, ένα χρέος αυτής της
γενιάς προς τις επόµενες γενιές. Στο πλαίσιο αυτό αυστηροποιούνται και οι ποινές για τα λεγόµενα «περιβαλλοντικά εγκλήµατα». Ενδεικτικά, το αδίκηµα του εµπρησµού των δασών
τυποποιείται πλέον στον νέο Ποινικό Κώδικα ως κακούργηµα.
Περαιτέρω, στον τρίτο άξονα σηµαντική είναι η µέριµνα που
λαµβάνει ο Ποινικός Κώδικας για την προστασία της γενετήσιας
ελευθερίας.
Το φαινόµενο Me Too, τα αλλεπάλληλα περιστατικά που σηµάδεψαν την ελληνική κοινωνία, η ανάγκη προστασίας των ευάλωτων συνανθρώπων µας ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά της
Κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έτσι, θεσπίζεται
η αυτεπάγγελτη δίωξη για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο, αυστηροποιούνται οι ποινές για
την εµπορία ανθρώπων, επαναφέρεται το αδίκηµα της µαστροπείας σε βάρος ενηλίκων, ενώ και η αιµοµιξία µετατρέπεται σε
κακούργηµα. Επιπλέον, η εκδίκαση τέτοιου είδους υποθέσεων
θα λαµβάνει χώρα κατά προτεραιότητα και µάλιστα στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η σχετική πρόσφατη εγκύκλιος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την κατά προτεραιότητα εισαγωγή
στο ακροατήριο περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας και συναφών υποθέσεων.
Τέταρτος και τελευταίος, αλλά πολύ σηµαντικός άξονας, διότι
έχει να κάνει µε τη ζωή και τις ψυχές αθώων παιδιών, είναι οι ρυθµίσεις που δηµιουργούν ένα πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων.
Αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει κάτι πιο σηµαντικό
από τα παιδιά, το παρόν και το µέλλον κάθε τόπου; Ως νοµικός,
ως Βουλευτής, αλλά και ως µητέρα είµαι της άποψης ότι τα αδικήµατα που στρέφονται κατά των ανηλίκων πρέπει να τιµωρούνται µε την αυστηρότερη δυνατή ποινή. Στην κατεύθυνση αυτή
κινείται ο νέος Ποινικός Κώδικας, στον οποίο προβλέπεται ότι τα
αδικήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα, όπως και η τέλεση γενετήσιων πράξεων µε ανήλικο, η λεγόµενη «αποπλάνηση ανηλίκου», η οποία
θα τιµωρείται ως κακούργηµα, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ανηλίκου.
Επίσης, για τον βιασµό ανηλίκου, όπως προαναφέρθηκε, προβλέπεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς να παίζει απολύτως κανέναν ρόλο η ηλικία του ανηλίκου και χωρίς κανέναν
αστερίσκο, συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που επικαλούµενοι λανθασµένα την αρχή της αναλογικότητας υποστηΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ρίζετε ότι η ποινή θα πρέπει να κλιµακώνεται ανάλογα µε την ηλικία του ανήλικου, διότι τα µεγέθη που εν προκειµένω λαµβάνονται υπ’ όψιν για την εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας
είναι το έγκληµα και η ποινή.
Η Κυβέρνηση αφουγκραζόµενη την κοινωνία είναι ξεκάθαρη
σε αυτό: Ο βιασµός ανηλίκου αποτελεί µία απόλυτα καταδικαστέα πράξη, ένα από τα πλέον αποτρόπαια και ειδεχθή εγκλήµατα και πρέπει να τιµωρείται σε κάθε περίπτωση µε τη
βαρύτερη ποινή, όποια κι αν είναι η ηλικία του ανηλίκου. Η προστασία της ζωής και της γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων
είναι απόλυτη, είναι αδιαπραγµάτευτη. Δεν µπορεί να τίθεται υπό
προϋποθέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διατυπώθηκε από την Αντιπολίτευση η κριτική ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας εισάγει δήθεν µια
άκριτη τυφλή αυστηροποίηση των ποινών. Αυτό δεν ισχύει σε
καµµία περίπτωση. Ο νέος Ποινικός Κώδικας αντιµετωπίζει αυστηρότερα µόνο τα αδικήµατα ιδιαίτερης απαξίας. Αντιθέτως, τα
λιγότερο σηµαντικά αδικήµατα αντιµετωπίζονται σε πολλές περιπτώσεις επιεικέστερα.
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι γενικές διατάξεις του Ποινικού Δικαίου τις οποίες θα κρίνει ο δικαστής αν συντρέχουν στην
εκάστοτε περίπτωση και θα τις λάβει υπ’ όψιν του κατά την επιµέτρηση της ποινής. Αναφέροµαι στο άρθρο 84 παράγραφος 2
που περιλαµβάνει τις ελαφρυντικές περιστάσεις του σύννοµου
πρότερου βίου, της τέλεσης της πράξης από µη ταπεινά αίτια,
της ειλικρινούς µετάνοιας και της καλής συµπεριφοράς µετά την
τέλεση της πράξης.
Δεν θα συµφωνήσω µε τον αγαπητό συνάδελφο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι οι δικαστές θα προσπαθούν κάθε φορά
να επινοήσουν ελαφρυντικά. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν µπορεί να γίνει στην πράξη διότι η απόφαση του δικαστή που
λαµβάνει υπ’ όψιν ελαφρυντικές περιστάσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη και πρέπει να βασίζεται σε πραγµατικά περιστατικά τα οποία γράφονται µέσα στην απόφαση. Δεν µπορεί να
είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος Ποινικός Κώδικας είναι
ένα δίκαιο, ισορροπηµένο νοµοθέτηµα που απαντά στη σύγχρονη πραγµατικότητα και προσβλέπει αφ’ ενός στον ουσιαστικό
σωφρονισµό των εγκληµατιών και αφ’ ετέρου στο απαραίτητο
αίσθηµα ασφάλειας για όλους τους πολίτες. Είναι ένα πολύτιµο
εργαλείο στα χέρια των Ελλήνων δικαστών, ένας κώδικας που
αρµόζει σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, ένα κράτος δικαίου
που, όπως ανέφερε κι ο Πρωθυπουργός µας, συντονίζει τα βήµατά του µε την κοινωνία και την εποχή. Μία πολιτεία πάνω απ’
όλα που προτάσσει τη θεµελιώδη διάταξη του άρθρου 2 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι ο σεβασµός και η προστασία της αξίας
του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας.
Γι’ όλους αυτούς τους λόγους υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο
νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κυρία
Παπαδηµητρίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 20:47’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 11 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 10:00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης
και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

