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ΘΕΜΑ:

«Ο Αριστείδης Χατζής της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” υπέρ του Κουφοντίνα»

Κυρία και κύριε Υπουργοί,
Μας προκάλεσε έκπληξη μια δημοσίευση στο διαδίκτυο περί του ότι ο καθηγητής Φιλοσοφίας του
Δικαίου, κ. Αριστείδης Χατζής, μέλος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», τάσσεται σε δημόσια ανάρτησή
του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (βλ. https://meaculpa.gr/o-aristeidis-khatzis-tis-epitropis-ellada2021-uper-tou-koufontina/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter ) υπέρ του φυλακισμένου
τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα. Στην εν λόγω μακροσκελή ανάρτησή του, ο ανωτέρω
ακαδημαϊκός, επικαλείται, κατά το άνω δημοσίευμα, την φιλελεύθερη ιδεολογία του, για να ζητήσει
από την ελληνική κυβέρνηση να σώσουν τον τρομοκράτη από την συνεχιζόμενη απεργία πείνας:
«Αν πεθάνει ο Δημήτρης Κουφοντίνας αυτό θα αποτελεί μια μεγάλη αποτυχία όλων μας», αναφέρει
χαρακτηριστικά. Ο κ. Χατζής ζητάει, μάλιστα, αυτό που ούτε ο ίδιος ο Κουφοντίνας δεν απαιτεί: την
άμεση και εκβιαστική απελευθέρωσή του: «Επιτέλους, αυτό το κράτος άφησε ελεύθερο έναν πολύ
μεγαλύτερο εγκληματία από τον Κουφοντίνα, τον Στυλιανό Παττακό και μαζί με αυτόν ένα σωρό
άλλους εγκληματίες της περιόδου 1967-1974. Και καλά έκανε», μας πληροφορεί το δημοσίευμα,
πως έγραψε το άνω μέλος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Τα ως άνω προκαλούν εύλογες απορίες
για τις προθέσεις της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας, όσον αφορά στην διαχείριση του παραπάνω
αναφερόμενου υπεύθυνου για εγκληματικές ενέργειες φυλακισμένου τρομοκράτη, δεδομένου ότι ο
ανωτέρω εκφραστής των σχετικών απόψεων είναι προβεβλημένο ακαδημαϊκό στέλεχος και η
συμμετοχή του στην επιτροπή «Ελλάδα 2021» μας κάνει να συμπεραίνουμε ότι, τόσο ο ίδιος, όσο
και οι απόψεις του, χαίρουν της εμπιστοσύνης της ευρύτερης κυβέρνησης.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Επαληθεύονται οι ισχυρισμοί του ανωτέρω ακαδημαϊκού, όπως αναπαράχθηκαν από την άνω
αναφερόμενη ιστοσελίδα του διαδικτύου;
2. Προτίθεται η αρμόδια πολιτική ηγεσία να οδηγήσει εκτός φυλακής έναν υπεύθυνο για σωρεία
εγκληματικών ενεργειών τρομοκράτη, επικαλούμενη τις απόψεις του ανωτέρω ακαδημαϊκού της
νομικής επιστήμης;

Ο ερωτών βουλευτής
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

