
ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1.  Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Γαλέου και Θ.

Θεοχάρη, σελ. 3716
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπου-

δαστές από τη Σχολή Υπαξιωµατικών Διοικητικών Πολεµικής
Αεροπορίας και φοιτητές από το Hellenic American Univer-
sity, σελ. 3704, 3709

3. Ανακοινώνεται ότι την συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρό-
εδρος  της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµο-
κρατίας,  κ. Γιαννάκης Οµήρου, ο οποίος πραγµατοποιεί
επίσηµη επίσκεψη στη χώρα µας, κατόπιν προσκλήσεώς της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου και αντι-
προσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, σελ. 3717

4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 3688, 3689, 3691, 3692,
3693, 3694, 3695, 3707, 3708, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722,
3723, 3724, 3725, 3726, 3731, 3734, 3735, 3736, 3740, 3741,
3744, 3746, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753

5. Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αρ. 9103/5749/22.6.2015
απόφαση της Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η προ-
βλεπόµενη στο άρθρο 34 παρ. 7 του Κανονισµού της Βουλής
Υποεπιτροπή αρµόδια επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Διαρκούς Επιτρο-
πής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης,
σελ. 3711-3713

6. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83
παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/
2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε και αφορά:

α) τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη και τον πρώην Υφυπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη
Παπαγεωργίου, σελ. 3715

β) τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και τον πρώην
Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-
γής Ασηµάκη Παπαγεωργίου, σελ. 3715

γ) τον τέως Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαµαρά, τον τέως
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, τον
τέως Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και τα
µέλη του τέως Υπουργικού Συµβουλίου, σελ. 3716

7. Ανακοινώνεται ότι στις 17 και 18 Ιουνίου του 2015 ανα-
κοινώθηκαν τα προκαταρκτικά πορίσµατα και κατατέθηκε η
προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου
Χρέους, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στην πρωτότυπη αγγλική
µορφή της στην ιστοσελίδα της Βουλής και αύριο θα είναι
διαθέσιµη και στην ελληνική µετάφραση, σελ. 3717

8. Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηµα πενήντα πέντε
Βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπι-
σµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη συζήτηση της προκα-
ταρκτικής αυτής έκθεσης στην Ολοµέλεια της Βουλής, σελ.
3717

9. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 3744, 3751, 3752
10. Ανακοινώνεται ότι η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτε-

ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Α. Χριστοδουλο-
πούλου θα µεταβεί στις Βρυξέλλες για τα θέµατα της µετα-

νάστευσης, σελ. 3753

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων  και ανα-

φορών-ερωτήσεων της Πέµπτης 25 Ιουνίου 2015, σελ. 3687-
3688

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
1. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροπο-
ποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροπο-
ποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων
χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικρά-
τεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµά-
των για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν
νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προ-
ϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε
σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις», σελ. 3789-
3753

2. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από είκοσι πέντε Βου-
λευτές της Νέας Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγ-
κρότησης, σελ. 3753

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. , σελ. 3716-3721, 3752-
3753

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. , σελ. 3715-3716, 3721-
3737

ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. , σελ. 3737-3752
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 3687-3699
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι. , σελ. 3699-3715

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. , σελ. 3691, 3719
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. , σελ. 3692, 3721, 3722, 

3741
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. , σελ. 3688, 3691
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. , σελ. 3688, 3693, 3694, 

3722, 3723, 3735, 
3741, 3744, 3750

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. , σελ. 3707, 3708, 3722
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. , σελ. 3751
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. , σελ. 3721, 3722, 3723, 

3724, 3725, 3726, 
3731, 3734, 3735, 
3736

ΚΑΝΕΛΛΗ Γ., σελ. 3718
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. , σελ. 3707, 3750
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. , σελ. 3719, 3720, 3753
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. , σελ. 3694

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’
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ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. , σελ. 3740, 3741, 3744, 
3746, 3748, 3750, 
3751, 3752

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 3688, 3689, 3691, 
3692, 3693, 3694, 
3695

ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι. , σελ. 3694, 3707, 3708
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. , σελ. 3741, 
ΠΑΠΠΑΣ Χ. , σελ. 3731, 3752
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α., σελ. 3694
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. , σελ. 3689, 3751

Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. , σελ. 3744
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. , σελ. 3744, 3751, 3752
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ., σελ. 3744
ΠΑΠΠΑΣ Χ. , σελ. 3752
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. , σελ. 3752

Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. , σελ. 3691, 3723, 3728, 
3734, 3735, 3736

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ Μ. , σελ. 3698
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. , σελ. 3706
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. , σελ. 3692, 3709, 3718, 

3722, 3723, 3734, 
3743, 3748

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  Ό. , σελ. 3736, 3738
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. , σελ. 3697, 3738, 3739
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. , σελ. 3693, 3694, 3695, 

3721, 3722, 3736, 
3738, 3739, 3740, 
3750

ΓΡΕΓΟΣ Α. , σελ. 3747
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. , σελ. 3721, 3722, 3723
ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ Κ. , σελ. 3724
ΙΓΓΛΕΖΗ Α. , σελ. 3725
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Η. , σελ. 3724, 3725
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. , σελ. 3716
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. , σελ. 3708
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. , σελ. 3733
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Α. , σελ. 3732
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. , σελ. 3708
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Π. , σελ. 3748
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. , σελ. 3695, 3702, 3739
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. , σελ. 3750
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. , σελ. 3727, 3728
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. , σελ. 3723, 3726
ΛΑΓΟΣ Ι. , σελ. 3714
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. , σελ. 3702, 3704
ΛΑΠΠΑΣ Σ. , σελ. 3735, 3736
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. , σελ. 3693, 3694, 3695, 

3709
ΜΑΡΚΟΥ Α. , σελ. 3700
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Ν. , σελ. 3704
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. , σελ. 3730, 3734, 3743, 

3746
ΜΟΥΣΤΑΦΑ Μ. , σελ. 3752
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι. , σελ. 3723
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. , σελ. 3744
ΠΑΠΠΑΣ Χ. , σελ. 3729, 3730, 3731
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. , σελ. 3728, 3739, 3741, 

3743
ΤΑΧΙΑΟΥ Χ. , σελ. 3715
ΧΑΪΚΑΛΗΣ Π. , σελ. 3720, 3721
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. , σελ. 3723, 3731
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. , σελ. 3689, 3691, 3692, 

3752



Αθήνα, σήµερα στις 24 Ιουνίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
11.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτη-
ρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. 

Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 25 Ιουνίου 2015.

Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου(Άρθρο 130 παρά-
γραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)

1. Η µε αριθµό 357/16-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κων-
σταντίνου Ζαχαριά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προ-
βλήµατα του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης.

2. Η µε αριθµό 349/15-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ελλείψεις στις Μονάδες Τεχνη-
τού Νεφρού της Λακωνίας.

3. Η µε αριθµό 343/12-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου
προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην έκδοση των αναπηρικών συντάξεων.

4. Η µε αριθµό 337/10-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λάρισας του Ποταµιού κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη λειτουργία των Πολυδύναµων
Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ.

5. Η µε αριθµό 362/16-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επαναπρόσληψη
των συµβασιούχων του ΟΑΕΕ.

6. Η µε αριθµό 342/12-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου
προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τη δυνατότητα διορισµού των προσοντούχων πολυ-
τέκνων ως εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρου Κύκλου(Άρθρο 130 πα-
ράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)

1. Η µε αριθµό 350/15-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασιλείου Οικονόµου
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήξη της Μετενέργειας.

2. Η µε αριθµό 338/11-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας του Ποταµιού κ. Κυριάκου Χαρακίδη προς τον Υπουργό
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουρ-

γία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου.
3. Η µε αριθµό 360/16-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ.
Αθανασίου Βαρδαλή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέ-
τρων για την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα
µεταλλεία Κασσάνδρας.

4.  Η µε αριθµό 240/19-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου
Σιµορέλη προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονοµικών, σχετικά
µε τις προγραµµατισµένες πληρωµές για τις δαπάνες φαρµάκων.

5. Η µε αριθµό 328/9-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Γεωργαντά προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση στην ρύθ-
µιση για τα «κόκκινα δάνεια» των αγροτών στην πρώην Αγροτική
Τράπεζα.

6. Η µε αριθµό 309/2-6-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Καστοριάς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρίας Αντωνίου προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γε-
νικού Νοσοκοµείου Καστοριάς.

7. Η µε αριθµό 348/15-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτη (Νότη) Μηταράκη προς
τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Οικονοµικών, σχετικά µε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης (ΚΥΑ) για τη ρύθµιση εκκρεµών θεµάτων της Δηµοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης της Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΝΧ).

8. Η µε αριθµό 218/14-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κιλκίς του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Χατζησάββα προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την
υποβάθµιση και την απαξίωση του θεσµού της Εθνοφυλακής.

9. Η µε αριθµό 320/8-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου
Ματθαιόπουλου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και Υγείας, σχετικά «µε τα προβλήµατα που
δηµιουργούνται από την απελευθέρωση λαθροµεταναστών από
τα κέντρα κράτησης».

10. Η µε αριθµό 318/8-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Μαυραγάνη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αµοιβή και ανά-
ληψη καθηκόντων εκκαθαριστή από την Τράπεζα της Ελλάδος
για τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕYΒΟΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

11. Η µε αριθµό 317/8-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη Συµφωνία Συνεισφοράς
ύψους 9.890.500 ευρώ, η οποία αποτελείται από δέκα πυλώνες
και αφορά στην εκπόνηση µελετών για την εφαρµογή του «Προ-

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Β Ο Υ Λ Η Σ

ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α’

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015



γράµµατος Υποστήριξης των Μεταρρυθµίσεων στον Τοµέα της
Υγείας».

ΑΝΑΦΟΡΕΣ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ(Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κα-
νονισµού της Βουλής)

Η µε αριθµό 2689/19-5-2015 ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσ-
σαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αθανασίου
Βαρδαλή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα των ερ-
γαζοµένων στην βιοµηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµά-
των «ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ» στη Νέα Σάντα της Περιφερειακής
Ενότητας Κιλκίς.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της...

ΣΠΥΡΙΔΩN-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τι θέλετε, κύριε Γε-
ωργιάδη;

ΣΠΥΡΙΔΩN-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο επί της
διαδικασίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Γεωρ-
γιάδη, έχετε τον λόγο.

ΣΠΥΡΙΔΩN-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η κυρία
Πρόεδρος της Βουλής, που είναι τόσο υπέρ του Κανονισµού της
Βουλής και του γράµµατος των νόµων, απορώ πώς στο νοµοσχέ-
διο για την ιθαγένεια που οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν
τόσο πολύ σπουδαίο και τόσο πολύ σηµαντικό έχει παραβιάσει
εντελώς όλους τους κανονισµούς. 

Πρώτον, ενώ έχει αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων να
συζητηθεί την περασµένη Τετάρτη και την περασµένη Πέµπτη,
ξαφνικά η κυρία Πρόεδρος, µε δική της απόφαση, το αναβάλει
γιατί θέλει –λέει- να παρουσιάσει το κανάλι της Βουλής την επι-
τροπή, που συνέστησε µε κάποιους φίλους της.

Δεύτερον, πάµε στο σηµερινό. Σας διαβάζω, κύριε Πρόεδρε,
το άρθρο 50 του Κανονισµού της Βουλής, παράγραφος 4: «Η
ηµερήσια διάταξη διανέµεται στους Βουλευτές και αναρτάται
στον πίνακα ανακοινώσεων της Βουλής τουλάχιστον δύο ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία της πρώτης συνεδρίασης που ορίζεται
σε αυτήν». Τουλάχιστον δύο ηµέρες!

Όπως όλοι ξέρουµε, η σχετική ηµερήσια διάταξη αναρτήθηκε
χθες το πρωί, κύριε Πρόεδρε. Στις 10.00’ το πρωί χθες µάθαµε
ότι σήµερα πρόκειται να γίνει η σχετική συζήτηση του νοµοσχε-
δίου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Είχε αναρτηθεί τη
Δευτέρα το βράδυ. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας ερωτώ: Υπήρχε κά-
ποιος λόγος, κύριε Πρόεδρε, για τον οποίο έπρεπε οι Βουλευτές
να µάθουν, κατά παράβαση του Κανονισµού, στον µισό από τον
ελάχιστο προβλεπόµενο χρόνο ότι πρέπει να γίνει η σχετική συ-
ζήτηση; 

Δεν φτάνει, όµως, µόνο αυτό. Έχει και συνέχεια. Στην ηµερή-
σια διάταξη που µας διανεµήθηκε, κύριε Πρόεδρε, συµβαίνει κάτι
το οποίο εγώ τόσα χρόνια στη Βουλή δεν το έχω ξαναδεί. Η
κυρία Πρόεδρος δεν ορίζει απλώς ότι θα γίνει συζήτηση, αλλά
ορίζει και τη λήξη της συνεδριάσεως. 

Φαντάζοµαι ότι καλώς γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι πως, το
πόσο θα διαρκέσει µια συνεδρίαση το αποφασίζει το Σώµα µας,
δεδοµένης της εγγραφής των οµιλητών και της διαθέσεως του
χρόνου των Βουλευτών. Όµως, µέχρι σήµερα η Πρόεδρος της
Βουλής να λέει ότι «θα µιλήσετε από τότε µέχρι τότε», δεν το έχει
σκεφτεί άλλος Πρόεδρος! Είναι χαρακτηριστικό του χαρακτήρα
της. 

Βεβαίως, το κυριότερο από όλα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι εδώ

δεν ξέρουµε αν θα συνεχιστεί η συζήτηση. Ειλικρινά και πολύ κα-
λόπιστα σας ρωτώ αν µπορείτε να µου δώσετε ένα παράδειγµα,
όπου έχουµε µπει σε αυτή την Αίθουσα και δεν ξέρουµε αν θα
συνεχιστεί η συζήτηση, ένα παράδειγµα αν έχει υπάρξει οποι-
οδήποτε άλλο νοµοσχέδιο όπου ξεκινάει η συζήτηση και λέµε ότι
«την ξεκινάµε τώρα και βλέπουµε». Μάλιστα, το «και βλέπουµε»
θα γίνεται, όχι όπως θέλει η Βουλή, αλλά όπως λέει, κύριε Βού-
τση, θα αποφασίζουν οι συναρµόδιοι Υπουργοί. 

Κύριε Πρόεδρε, το τι αποφασίζει η Βουλή είναι κυριαρχικό δι-
καίωµα της Βουλής, δεν είναι των Υπουργών. Η Διάσκεψη των
Προέδρων αποφασίζει την ηµερήσια διάταξη και καλεί τους
Υπουργούς να έρθουν να µας τα πουν. 

Εδώ, λοιπόν, έχουµε ένα νοµοσχέδιο που το διαφηµίζετε ως
πάρα πολύ σπουδαίο …

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Είναι, είναι! 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …το οποίο το αναβάλλετε

ήδη επί µια εβδοµάδα για την επιτροπή των φίλων της κυρίας
Προέδρου, διότι φυσικά δεν είναι επιτροπή της Βουλής, όπως
όλοι ξέρουµε, είναι επιτροπή προσωπική της κ. Ζωής. Δεν µας
το δίνετε την κατάλληλη στιγµή για να το ξέρουµε, ώστε να συ-
νεδριάσουµε, να µαζέψουµε τους Βουλευτές µας, γιατί παραβιά-
ζετε τον Κανονισµό. Μας ορίζει και πώς θα µιλήσουµε και δεν
µας λέει και πότε θα συνεχίσουµε. 

Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, θέλετε να καταργήσουµε την Ολο-
µέλεια, να αποφασίζει µόνη της; Μην της χαλάµε και το χατίρι,
ρε παιδιά! Να αποφασίζει µόνη της η κ. Κωνσταντοπούλου, να
πάµε όλοι σπίτια µας, να κάνουµε τις δουλειές µας. 

Κύριε Πρόεδρε, αιτούµεθα την αναβολή της συνεδριάσεως.
Έχει παραβιαστεί ο Κανονισµός. Να πάµε για την άλλη εβδο-
µάδα, να έχει ψηφιστεί και το µνηµόνιο, να ξέρουµε τι κυβέρνηση
έχουµε, να πάµε παρακάτω και να ψηφίσουµε το νόµο. Αλλιώς,
καταλαβαίνετε ότι µπορεί να έχουµε και εξελίξεις το Σαββατοκύ-
ριακο, να µην περάσει το µνηµόνιο, να τσακωθείτε µεταξύ σας.
Άρα, δεν υπάρχει και λόγος περί του νοµοσχεδίου. Εφόσον πα-
ραβιάστηκε ο Κανονισµός, πάµε για την άλλη εβδοµάδα, για να
ολοκληρωθεί σωστά η συνεδρίαση. 

Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σήµερα σας είδα

ήπιο, όταν εισερχόσασταν στο Κοινοβούλιο. Με καληµερίσατε.
Είστε υπερβαλλόντως αυστηρός µε την Πρόεδρό µου. Ο Κανο-
νισµός δεν παραβιάστηκε. Δεν ξέρω αν εσείς ήσασταν παρών. Η
Διάσκεψη των Προέδρων αναρτήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Οι συνεργά-
τες µου έµπαιναν ανά µία ώρα στην ιστοσελίδα της Βουλής και
είδαν ότι αναρτήθηκε χθες στις 9.00’ το πρωί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μην είστε άδικοι
τώρα. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, Δευτέρα
βράδυ µε Τετάρτη πρωί δεν είναι σαράντα οκτώ ώρες. Και Δευ-
τέρα βράδυ να ήταν, πάλι παραβιάζεται ο Κανονισµός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ναι, αλλά δεν είναι
και µία ηµέρα, όπως είπατε εσείς. Την ηµερήσια διάταξη την έχω
και εγώ ανά χείρας, την έχετε και εσείς. Μην µε εγκαλείτε τώρα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Γράφει 22 Ιουνίου. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, Δευτέρα

βράδυ µε Τετάρτη πρωί δεν είναι δύο µέρες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παραδεχθείτε ότι

είστε υπερβαλλόντως αυστηροί µε την Πρόεδρό µου. 
Εντός της ηµέρας θα σας πούµε. Ακουστήκατε. Σας άκουσα

και νωρίτερα, είχατε άλλου είδους συζήτηση. Καλά το πολεµάτε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)

Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχία!

3688 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): 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: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε
την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δι-
καιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµέ-
νουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε
σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διάσκεψη των Προέδρων απο-
φάσισε, στη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 2015, τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου σε δύο έως τρεις συνεδριάσεις, µία συνεδρίαση επί
της αρχής και µία έως δύο επί των άρθρων. 

Από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δη-
µόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ανακοινώθηκε και αναρτήθηκε η
έκθεση στις 15-6-2015. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί
το νοµοσχέδιο επί της αρχής έως τις 16:00’. 

Ο καθορισµός της συζήτησης επί των άρθρων θα γίνει σε συ-
νεννόηση µε τους συναρµόδιους Υπουργούς και συνεκτίµηση
των λοιπών συνεδριάσεων των επιτροπών, της Διάσκεψης των
Προέδρων και της Ολοµέλειάς µας.  

Υπενθυµίζω στο Σώµα ότι η επί της αρχής συζήτηση των νο-
µοσχεδίων αναφέρεται αποκλειστικά στο σκοπό και το περιεχό-
µενό τους, κατ’ άρθρον 95, παράγραφος 1, του Κανονισµού µας.
Η κατ’ αρχήν συζήτηση του νοµοσχεδίου αρχίζει µε την προφο-
ρική ανάπτυξή του από τον/την αρµόδιο Υπουργό.

Στη συνέχεια, µιλούν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και
τέλος οι Βουλευτές, που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των οµι-
λητών για την κατ’ αρχήν συζήτηση, µε την επιφύλαξη του άρ-
θρου 64, παράγραφος 2, άρθρο 95, του Κανονισµού µας. 

Η εγγραφή στον κατάλογο τον οµιλητών γίνεται από την
έναρξη της συζήτησης και ως το τέλος της οµιλίας των εισηγη-
τών, άρθρο 96, παράγραφος 1, του Κανονισµού µας. 

Δικαίωµα δευτερολογίας έχουν οι εγγεγραµµένοι οµιλητές και
εφόσον το ζητήσουν, έως το τέλος της κατ’ αρχήν συζήτησης,
άρθρο 96, παράγραφος 2, του Κανονισµού. 

Οι αγορεύσεις στην κατ’ αρχήν συζήτηση του νοµοσχεδίου
διέπονται κατ’ ανάλογη εφαρµογή από τα άρθρα 64, 97, 98 του
Κανονισµού. 

Ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν οριστεί από τα κόµ-
µατα η κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σπυρίδων-Άδω-
νις Γεωργιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Χρήστος Παππάς
από τη Χρυσή Αυγή, ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης από το Πο-
τάµι, ο κ. Αθανάσιος Παφίλης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελ-
λάδας, ο κ. Βασίλειος Κόκκαλης από τους ΑΝΕΛ και ο κ. Ιωάννης
Κουτσούκος από το ΠΑΣΟΚ.

Τον λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου. 

Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για πόσο
χρόνο; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Για δέκα οκτώ λεπτά,
µε τη γνωστή ανοχή του Προεδρείου. 

Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Καληµέρα
σας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.

Θα προσπαθήσω σε αυτά τα δεκαοκτώ λεπτά να πω ό,τι
µπορώ και άρα θα επικεντρωθώ, λόγω του περιορισµένου χρό-
νου, κυρίως στις διατάξεις για την ιθαγένεια. 

Κατ’ αρχάς, θέλω να δηλώσω ότι, όπως θα ξέρετε, είναι το
πρώτο νοµοσχέδιο που καταθέτει το Υπουργείο µας και αισθα-

νόµαστε µεγάλη ικανοποίηση γι’ αυτό, δεδοµένου ότι το νοµο-
σχέδιο για την ιθαγένεια αποτελούσε µια νοµική εκκρεµότητα για
το κράτος, αποτελούσε υπόσχεση προς µια µεγάλη κοινωνική
πλειοψηφία, που ζει στη χώρα µας, δηλώθηκε ως κεντρικός στό-
χος στις προγραµµατικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. 

Και σήµερα, µε το παρόν νοµοσχέδιο, υλοποιείται αυτή η υπό-
σχεση, δεδοµένου ότι, όπως όλοι γνωρίζετε, από το 2013 δεν
υπήρχε νόµος που να ρυθµίζει τα ζητήµατα της ιθαγένειας των
παιδιών δεύτερης γενιάς, διότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
463/2013 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας κηρύχθηκαν
αντισυνταγµατικές οι σχετικές διατάξεις, που είχαν περιληφθεί
για τα παιδιά δεύτερης γενιάς στο ν. 3838/2010 και από τότε
υπήρξε αυτό το νοµικό κενό, µε αποτέλεσµα κάποια παιδιά που
πρόλαβαν, πήραν την ιθαγένεια, κάποιες άλλες αιτήσεις έµεναν
εκκρεµείς έως τώρα και κάποια άλλα παιδιά δεν πρόλαβαν καν
να κάνουν αιτήσεις. 

Έτσι, υπήρχε µια µαταιωµένη κοινωνική προσδοκία και περι-
µέναν όλοι αυτήν την ρύθµιση, για να µπορέσουν να τακτοποι-
ηθούν και να αποδείξουµε και ως Κυβέρνηση και ως κράτος και
ως πολιτεία ότι ενδιαφερόµαστε γι’ αυτήν την µεγάλη κοινωνική
οµάδα.

Θέλω να πω κάτι σαν απολογισµό. Στις επιτροπές που συνε-
δριάσαµε, -όσοι τις παρακολούθησαν- νοµίζω ότι έγινε ένας πολύ
γόνιµος διάλογος, έγινε µια πλούσια αντιπαράθεση γύρω απ’
όλες τις διατάξεις του νοµοσχεδίου και ακόµα και οι διαφωνίες
έµειναν σε ένα επίπεδο που –νοµίζω- βοήθησε την κατανόηση
των διατάξεων και τις θέσεις όλων των κοµµάτων γύρω από τα
ζητήµατα που ρυθµίζονται από το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια.

Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να πω τι λάβαµε εµείς υπόψη µας, ξεκι-
νώντας να καταρτίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Λάβαµε πρώτα
υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, όχι γιατί
θεωρούµε ότι πρέπει να υποταχθούµε στη δικαστική εξουσία είτε
ως Κυβέρνηση, ως εκτελεστική εξουσία είτε να το προτείνουµε
και αυτό στη νοµοθετική εξουσία, αλλά γιατί θέλαµε να φτιά-
ξουµε ένα νόµο που να αντέχει στο χρόνο. Θέλαµε να µην µπει
ο νόµος που θα ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή σε νέα δικα-
στική περιπέτεια. Θέλαµε οι διατάξεις αυτού του νόµου να ισχύ-
σουν για χρόνια και να µπορούν αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν
την ιθαγένεια, να γίνουν Έλληνες πολίτες και να µπορούν να δια-
µορφώσουν το µέλλον τους στη χώρα µας. Με αυτή την έννοια,
λοιπόν, και µόνο, υπολογίσαµε όλες τις ρυθµίσεις που αφορού-
σαν στην αντισυνταγµατικότητα, όπως την όριζε η απόφαση υπ’
αριθµ. 460/2013.

Το δεύτερο που λάβαµε υπόψη µας ήταν οι απόψεις που είχαν
εκφράσει δηµόσια τα κόµµατα. Δεν θέλαµε να φτιάξουµε ένα
νόµο που θα είναι και θα αποτυπώνει το ιδεολογικό στίγµα του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλαµε να φτιάξουµε ένα νόµο που να απηχεί τις
ποικίλες απόψεις, που υπάρχουν γύρω απ’ αυτό το ζήτηµα, απ’
όλα τα κόµµατα της ελληνικής Βουλής.

Έτσι λάβαµε υπόψη µας και τις εκφρασµένες απόψεις των
κοµµάτων. Λάβαµε υπόψη µας ένα νοµοσχέδιο, που είχε έτοιµο
η προηγούµενη κυβέρνηση προς ψήφιση και πήραµε αυτούσιες
κάποιες διατάξεις απ’ αυτό. Λάβαµε φυσικά υπόψη µας τις ανε-
ξάρτητες αρχές που έχουν µιλήσει από το 2010, από το 2013,
αλλά και πρόσφατα, γύρω από την ανάγκη ρύθµισης των ζητη-
µάτων αυτών για τα παιδιά δεύτερης γενιάς. Και τέλος λάβαµε
υπόψη µας την Κοινωνία των Πολιτών, τις οργανώσεις για τα αν-
θρώπινα δικαιώµατα, τις µεταναστευτικές οργανώσεις, τους ίδι-
ους τους ανθρώπους που περιµένουν µε αγωνία για τη ρύθµιση
της ζωής τους. 

Αυτό, προφανώς, µας πήρε χρόνο. Και όχι µόνο αυτό, αλλά
κάναµε και συναντήσεις πριν καταθέσουµε το νοµοσχέδιο µε
όλους τους εκπροσώπους των κοµµάτων, ακριβώς για να λά-
βουµε υπόψη και τη δική τους γνώµη. Δηλαδή, αποφασίσαµε να
προβούµε σε µία διαδικασία, ώστε αυτό το νοµοσχέδιο να τύχει
µιας ευρείας πλειοψηφίας, γιατί πιστεύουµε ότι το νοµοσχέδιο
δεν αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφορά απλά τα παιδιά δεύτερης γε-
νιάς, αλλά αφορά την ίδια τη δηµοκρατία, την ίδια την κοινωνική
συνοχή και θέλαµε να υπάρχει µια µεγάλη πολιτική συναίνεση
µέσα στη Βουλή, όπως θέλουµε να υπάρχει και µια µεγάλη κοι-
νωνική συναίνεση στην κοινωνία.
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Αυτό θεώρησα ότι είµαι υποχρεωµένη να σας το πω, ώστε να
το λάβετε υπόψη σας και να το συνυπολογίσετε και στις θέσεις
που θα εκφράσετε, αλλά κυρίως στην ψήφο που θα δώσετε.

Στη συνέχεια, θέλω να εξοµολογηθώ ότι οι διατάξεις του νο-
µοσχεδίου, όπως έχουν κατατεθεί, δεν απηχούν την ιδεολογική
άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα έχετε καταλάβει. Έχουµε δεχτεί µε-
γάλη κριτική για τις ρυθµίσεις που έχουµε κάνει, διότι δεν θεω-
ρούνται ότι είναι ούτε ριζοσπαστικές ούτε ικανοποιούν το σύνολο
των ανθρώπων, των παιδιών που ζουν στη χώρα µας. Παρά
ταύτα, εµείς επιµένουµε σε αυτή τη γραµµή -την ισορροπηµένη,
όπως τη λέµε- γιατί τη θεωρούµε ρεαλιστική, τη θεωρούµε βιώ-
σιµη και τη θεωρούµε και ανθρώπινη. Με αυτήν την έννοια ακρι-
βώς, κάναµε και αυτή την επιλογή.

Πιστεύουµε ότι σύµφωνα µε τις ανάγκες πρέπει να νοµοθετεί
ένα κράτος και οι ανάγκες των παιδιών να ρυθµιστεί η ζωή τους
είναι αυτές που µας καθοδηγούν στο να µπορέσουµε να ρυθµί-
σουµε την ιθαγένειά τους.

Όλες οι έννοµες τάξεις της Ευρώπης, πολύ πριν από εµάς και
ανεξαρτήτως ιδεολογίας, ψήφισαν διατάξεις για την ιθαγένεια
των παιδιών πολύ πιο ανοικτές από τις δικές µας, χωρίς να
έχουµε καµµία ιδεολογική συγγένεια µε τις κυβερνήσεις που τις
πρότειναν. Αντίθετα, θα έλεγα ότι οι κυβερνήσεις που θέσπισαν
αυτές τις διατάξεις έχουν ιδεολογική συγγένεια µε άλλες πτέρυ-
γες της Βουλής, που ενδεχοµένως αντιτάσσονται σήµερα, κατά
ένα µέρος, στις διατάξεις του νοµοσχεδίου µας.

Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί, τελικά, µετά το µεγάλο µεταναστευ-
τικό ρεύµα που ξεκίνησε από το 1990, όλες οι έννοµες τάξεις του
κόσµου υποχρεώθηκαν να ρυθµίσουν το ζήτηµα της ιθαγένειας
των παιδιών. Όταν διαµορφώνεται ένα κοινωνικό ζήτηµα, όταν οι
οµάδες που αναζητούν µια ρύθµιση γίνονται πλειοψηφικές, τότε
ο νοµοθέτης αποφασίζει να ρυθµίσει αυτά τα ζητήµατα. Έτσι,
υποχρεώθηκαν και χώρες, που ήταν πολύ φανατικές της θεωρίας
της καταγωγής και της ιθαγένειας του αίµατος, να µπουν σε ρυθ-
µίσεις που αλλοίωναν αυτόν τον αρχικό χαρακτήρα και πριµοδο-
τούσαν το δίκαιο του εδάφους.

Εµείς, όπως θα δείτε και στις διατάξεις, δεν παίρνουµε θέση
πάνω σ’ αυτά τα ζητήµατα. Θεωρούµε ότι αυτός ο διάλογος που
έγινε το 2010 ήταν άγονος, γιατί στην πραγµατικότητα χώρισε
σε στρατόπεδα πάνω σε ιδεολογικά ζητήµατα, ποιος είναι µε το
δίκαιο του αίµατος και ποιος είναι µε το δίκαιο του εδάφους, τι
εννοούµε µε τη λέξη «έθνος» και τι εννοούµε τη λέξη «λαός». Και
εδώ έγιναν σεµινάρια επί σεµιναρίων, χωρίς να λάβουµε υπόψη
την κοινωνική ανάγκη που προκύπτει για τη ρύθµιση της ζωής,
της επιβίωσης και του µέλλοντος των παιδιών των µεταναστών
της πρώτης γενιάς που ήρθαν στη χώρα µας και αναζητούν τη
δική τους ζωή, το πώς θα τη ρυθµίσουν στο µέλλον.

Θα ήθελα, λοιπόν, γι’ αυτά τα ζητήµατα να ξεκινήσω, λέγοντας
ότι για εµάς η ιθαγένεια δεν αποτελεί κάποιο δώρο ή κάποιο προ-
νόµιο ή κάποιο έπαθλο που δίνουµε σε κάποιους, γιατί κάτι είναι,
είναι παιδιά µεταναστών, αλλά αποτελεί µια ανάγκη και υποχρέ-
ωση του κράτους σε παιδιά που έχουν µεγαλώσει εδώ, που
έχουν σπουδάσει εδώ, που έχουν γεννηθεί εδώ και που είµαστε
υποχρεωµένοι να αποδώσουµε την ιθαγένεια, δεδοµένου ότι απ’
όλο το πλέγµα των νόµων, των διατάξεων που έχει ο Κώδικας Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε.

Σας λέω, λοιπόν, συγκεκριµένα: Σύµφωνα µε τον Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, σε επτά χρόνια ένας µετανάστης, δηλαδή ο
µετανάστης πρώτης γενιάς, µπορεί να ζητήσει την πολιτογρά-
φησή του και να γίνει Έλληνας πολίτης. Έχει, βέβαια, αυστηρές
προϋποθέσεις, όπως να µένει νόµιµα στην Ελλάδα, να έχει αυτές
τις γνωστές «βαριές» άδειες, όπως τις λέµε, την άδεια αορίστου
χρόνου κ.λπ., να µην έχει διαπράξει αδικήµατα, να έχει ενταχθεί
στην κοινωνία, να γνωρίζει την ελληνική ιστορία κ.λπ.. Εν πάση
περιπτώσει, όµως, έχει το δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για πο-
λιτογράφηση.

Σε αυτόν, λοιπόν, στον οποίο δίνει το ελληνικό κράτος το δι-
καίωµα σε επτά χρόνια να γίνει Έλληνας, δεν µπορεί το ελληνικό
κράτος να µην δίνει το ίδιο δικαίωµα στα παιδιά του ή σε άλλα
παιδιά που είτε γεννήθηκαν εδώ είτε ήρθαν µικρά εδώ και φοίτη-
σαν στα ελληνικά σχολεία.

Δεύτερη διάταξη που υπάρχει µέσα στον Κώδικα Ιθαγένειας

είναι αυτή που ορίζει ότι τα εγγόνια της πρώτης γενιάς αποκτούν
αυτόµατα την ελληνική ιθαγένεια. Δηλαδή, ο νοµοθέτης θεωρεί
ότι µετά από δύο γενιές δεν χρειάζεται καµµία προϋπόθεση για
να γίνουν τα παιδιά Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η δεύτερη διά-
ταξη.

Τρίτη διάταξη, που συνδέεται µε την προηγούµενη. Εκείνου
που πολιτογραφείται Έλληνας, στα επτά χρόνια που έχει δι-
καίωµα, τα παιδιά του, εφόσον είναι ανήλικα, αποκτούν αυτόµατα
την ελληνική ιθαγένεια είτε έχουν σπουδάσει σε ελληνικά σχο-
λεία είτε δεν έχουν σπουδάσει, είτε έχουν κάνει έξι τάξεις σχο-
λείου είτε έχουν κάνει εννιά είτε έχουν τελειώσει όλο το λύκειο
είτε έχουν πάει πανεπιστήµιο είτε οτιδήποτε.

Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν, όταν υπάρχουν αυτές οι διατάξεις
µέσα στον Κώδικα Ιθαγένειας, που δεν τις θεώρησε αντισυνταγ-
µατικές κανένα δικαστήριο, που ισχύουν όλα αυτά τα χρόνια και
που διάφοροι µετανάστες έχουν κάνει χρήση αυτών των διατά-
ξεων, να τα λέµε αυτά σήµερα, µετά από τόσα χρόνια που οι
πραγµατικότητες έχουν διαφοροποιηθεί, που οι µετανάστες
αυτοί που απόµειναν τελικά στη χώρα µας και δεν σηκώθηκαν να
φύγουν µέσα στην κρίση που ζούµε όλοι, έχουµε δει ότι έχουν
αποδεδειγµένο τεκµήριο ότι θέλουν να µείνουν στην Ελλάδα.

Και θέλουν να µείνουν στην Ελλάδα, κυρίως, γιατί θέλουν να
µείνουν τα παιδιά τους. Γιατί τα παιδιά τους δεν έχουν καµµία
πατρίδα για να γυρίσουν. Τα παιδιά τους γεννήθηκαν εδώ είτε
ήρθαν µικρά εδώ. Τα παιδιά τους σπούδασαν στα ελληνικά σχο-
λεία, γνωρίζουν µόνο την ελληνική γλώσσα, δεν γνωρίζουν άλλη
πατρίδα, δεν γνωρίζουν άλλη γλώσσα. Τα παιδιά κτίζουν τη ζωή
τους µε βάση τα πρότυπα που έχουν οι συνοµήλικοί τους κι όχι
µε βάση τα πρότυπα που έχουν οι γονείς τους.

Κατά συνέπεια, αυτά τα παιδιά δεν µπορεί να τα πάρει κανείς
µετανάστης να τα πάει πίσω στη χώρα του, γιατί αυτά τα παιδιά
θα είναι δυστυχισµένα εκεί, θα είναι ξένα. Έτσι, ακόµα κι όταν
δεν έχουν δουλειά, ακόµα κι όταν κινδύνευαν µε την προηγού-
µενη κυβέρνηση, χωρίς ανανεωµένη άδεια, να πάνε σε κέντρα
κράτησης, επέµεναν να µείνουν εδώ, για το καλό των παιδιών
τους.

Εµείς, τι λέµε ακριβώς σ’ αυτούς τους µετανάστες, που παρ’
όλα τα εµπόδια, παρόλες τις αντιξοότητες, επιµένουν να µένουν
στην Ελλάδα και όχι µόνο να µένουν στην Ελλάδα, αλλά να εκ-
φράζουν όσο τα παιδιά τους είναι ανήλικα, τη βούλησή τους το
παιδί τους να γίνει Έλληνας, να αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια;

Όταν, λοιπόν, είναι αυτό το πλέγµα των νόµων, είναι αυτό το
πλέγµα του Κώδικα Ιθαγένειας, δηλαδή ότι προβλέπει πως την
ιθαγένεια την αποκτάµε είτε µε γέννηση είτε µε αίτηση είτε µε
πολιτογράφηση, θα πρέπει ως νοµοθετικό σώµα, λαµβάνοντας
υπόψη και το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, που λέει
ότι νόµος ορίζει ποιος είναι Έλληνας, να δούµε αυτή τη µεγάλη
δυνατότητα που µας δίνει το Σύνταγµα και να καθορίσουµε εµείς
–και αυτός να είναι αποκλειστικά ο διάλογος- ποιους θεωρούµε
ότι µπορούµε να περιλάβουµε µέσα στην έννοια του λαού και της
λαϊκής κυριαρχίας.

Είναι αυτά τα παιδιά τµήµα του λαού µας; Ζουν, όπως ζουν τα
δικά µας παιδιά; Έχουν τις ίδιες αγωνίες; Έχουν τις ίδιες, ίσως,
λίγες χαρές; Έχουν το ίδιο µέλλον; Σχεδιάζουν τη ζωή τους,
όπως σχεδιάζουν και τα δικά µας παιδιά, να τελειώσουν το σχο-
λείο, να πάνε στο πανεπιστήµιο, να βρουν µια δουλειά, να κάνουν
µεταπτυχιακά, µέσα σ’ αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες;

Είναι ολόιδια η ζωή τους, δεν διαφέρουν σε τίποτα. Είναι τα
παιδιά των µεταναστών, µετανάστες; Δεν είναι µετανάστες. Οι
γονείς τους είναι µετανάστες. Τα παιδιά είτε γεννήθηκαν εδώ είτε
ήρθαν, πολύ µικρά εδώ και δεν γνώρισαν άλλη πατρίδα. Δεν θυ-
µούνται καν από πού ήρθαν αυτά που ήρθαν πολύ µικρά εδώ.
Άρα, η µόνη πατρίδα είναι αυτή, η Ελλάδα. Εδώ που έζησαν, εδώ
που γνώρισαν τον εαυτό τους, εδώ που γνώρισαν τον κόσµο.
Μπορούµε να στερήσουµε σ’ αυτά τα παιδιά την ιθαγένεια.

Και τι είναι η ιθαγένεια, άραγε; Γιατί, όπως είπαµε και στην επι-
τροπή, επειδή ήταν πολλά τα σχόλια που γράφτηκαν κατά τη
διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης, υπάρχουν άνθρωποι που
δεν γνωρίζουν νοµικά και ούτε τους υποχρεώνουµε να γνωρί-
ζουν, οι οποίοι συγχέουν την έννοια της υπηκοότητας µε την ιθα-
γένεια. 
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Στο νοµικό µας σύστηµα, λοιπόν, ιθαγένεια και υπηκοότητα είναι
το ίδιο πράγµα. Η υπηκοότητα είναι µια λέξη που έρχεται από το
παρελθόν, όταν υπήρχε βασιλεία και υπήκοοι, οι οποίοι βρίσκονταν
πάντα κάτω από τον βασιλιά και τον ηγεµόνα και υπάκουαν σε
αυτόν.

Ο κώδικάς µας λέγεται Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας. Δεν είναι
Κώδικας Υπηκοότητας. Το ποια είναι η ετυµολογία, δεν µας ενδια-
φέρει. Εµείς τώρα ρυθµίζουµε, µε νοµικό τρόπο, το πώς και µε
ποιους όρους µπορεί να γίνει κάποιος Έλληνας. 

Η ιθαγένεια, λοιπόν, τι είναι; Είναι ο νοµικός δεσµός που συνδέει
έναν άνθρωπο µε το κράτος στο λαό του οποίου επιθυµεί να ανή-
κει. Αυτό είναι στεγνά, µε βάση τη νοµική επιστήµη, αλλά και όλη
την ιστορική διαδροµή και τη νοµολογία των αποφάσεων, που
έχουν εκδοθεί, ο όρος ιθαγένεια. Αυτό και µόνο.

Και ενώ µέχρι τώρα έχουµε ανθρώπους που έχουν µόνο υπο-
χρεώσεις απέναντι στο κράτος –φορολογικές, υπακοής, ρύθµισης
στους νόµους, να πηγαίνουν να ανανεώνουν τις άδειές τους, να
κάνουν αυτό ή εκείνο- µε την ιθαγένεια αποκτούν και δικαιώµατα,
όπως έχουν οι υπόλοιποι Έλληνες. Αυτό σηµαίνει ιθαγένεια.

Κατά συνέπεια, νοµίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουµε και να απο-
µυθοποιήσουµε κάποια πράγµατα, γιατί τα έχουµε µυθοποιήσει
και µάλιστα µε ιδεολογικό πρόσηµο και αυτό είναι το επικίνδυνο
για την κοινωνική συνοχή. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουµε ιδεολογι-
κές διαφορές όλοι µεταξύ µας. Και γι’ αυτό δεν ερχόµαστε εδώ
να κάνουµε ιδεολογική αντιπαράθεση. 

Αυτό που πρέπει να απαντήσουµε είναι: Υπάρχει κοινωνική
ανάγκη να ρυθµίσουµε το ζήτηµα της ιθαγένειας των παιδιών; Ναι
ή όχι; Ένα το κρατούµενο. Σε αυτό είµαι πολύ ευχαριστηµένη,
γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα κόµµα, πλην της Χρυσής Αυγής, που
να λέει ότι δεν πρέπει να ρυθµίσουµε την ιθαγένεια των παιδιών. 

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Συγχαρητήρια. Αυτοθαυµαζόσαστε.

(Γέλωτες από την πτέρυγα της ΣΥΡΙΖΑ)
Λοιπόν, αυτό που µας χωρίζει είναι µε ποιες προϋποθέσεις θα

την αποκτήσουν, σε ποια ηλικία και µε ποιους όρους. Εκεί, λοιπόν,
πρέπει να αναπτυχθεί, κατά τη γνώµη µου, όλη η επιχειρηµατολο-
γία. Διότι, αν συµφωνούµε στο µείζον, είναι µεγάλη πρόοδος, κατά
τη γνώµη µας.

Είναι µεγάλη πρόοδος το γεγονός ότι όλα τα κόµµατα αποδέ-
χονται πια ότι τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν ιθαγένεια. Αυτό νο-
µίζω ότι είναι µια πρόοδος και της πολιτικής και της κοινωνίας και
αυτό πρέπει να το κρατήσουµε ως ένα σηµαντικό γεγονός, όλοι
µας και όλες µας. Γιατί αυτό δείχνει και την πρόοδό µας και το νέο
πολιτισµό που διαµορφώνεται και πώς ενσωµατώνουµε τα νέα δε-
δοµένα στην πολιτική µας, στη συνείδησή µας, στο πρόγραµµά
µας και στο µέλλον µας.

Οπότε εκεί ανοίγεται το δεύτερο µεγάλο ζήτηµα. Πότε πρέπει
να πάρουν την ιθαγένεια τα παιδιά; Εδώ είµαι υποχρεωµένη να
ανοίξω το δεύτερο µέρος της συζήτησής µας, ενώ έχω πάει στα
εικοσιένα λεπτά. Όµως θα τα πω πολύ σύντοµα, ώστε να αφήσω
και χρόνο, µιας και έχουµε και ώρα λήξης της συνεδρίασης, για
να µιλήσουν όλοι οι Βουλευτές και Βουλευτίνες µας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ:Δεν έχουµε ώρα λήξης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Α, δεν
έχουµε. Ωραία.

Το Συµβούλιο Επικρατείας, στην απόφασή του –την οποία αν
διαβάσετε προσεκτικά, θα το δείτε- δεν αποφάνθηκε ποτέ ότι αυτά
τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα δεν αποτελούν µία ξεχω-
ριστή κατηγορία για την οποία υπάρχει ανάγκη νοµοθετικής ρύθ-
µισης. 

Αντίθετα, είπε ότι για τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα
και αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια πρέπει να θέσουµε περισσό-
τερες προϋποθέσεις από αυτές που έθετε ο ν. 3838�2010.

Έτσι, λοιπόν, εµείς, µε βάση αυτήν την απόφαση, αφού θεωρή-
θηκε αντισυνταγµατικό, και ένα παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα
από έναν γονέα που έχει πέντε χρόνια νόµιµης διαµονής στη χώρα
δεν θεωρείται ότι έχει επαρκές κριτήριο για να πάρει την ιθαγέ-
νεια, οδηγηθήκαµε στην εξής ρύθµιση: Να πούµε ότι ένας γονέας
πρέπει να έχει πέντε χρόνια –τουλάχιστον ο ένας– νόµιµης διαµο-
νής στη χώρα και το παιδί να έχει φτάσει έξι χρονών για να εγγρα-

φεί στην Α’ δηµοτικού και κατά τον χρόνο της δήλωσης, για να
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει, τουλάχιστον ο ένας
γονέας να διαθέτει άδεια αορίστου χρόνου, επί µακρόν διαµένον-
τος, πρόσφυγα κ.λπ.. Λέω τις βασικές πρώτες άδειες.

Τι σηµαίνει αυτό; Λέµε, λοιπόν, ότι για ένα παιδί, εάν όλα πάνε
καλά, θα πρέπει ο γονιός του να ζει στην Ελλάδα τουλάχιστον έν-
τεκα χρόνια για να πάρει το παιδί του ιθαγένεια. Εάν δεν υπάρχουν
αυτές οι προϋποθέσεις, τότε αυτόµατα η µεταφορά του δικαιώ-
µατος γίνεται µετά από δέκα χρόνια. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει
γεννήσει το παιδί του πριν τα πέντε χρόνια της νόµιµης παραµονής
του στη χώρα, τότε το δικαίωµά του δεν θα ασκηθεί στα πέντε,
αλλά στα δέκα χρόνια.

Νοµίζω ότι αυτή η διάταξη είναι ιδιαιτέρως αυστηρή. Έχουµε
δεχθεί σοβαρότατη κριτική, γιατί κατά τη γνώµη και των ανεξάρ-
τητων αρχών, θα αποκλείσουµε πολλούς ανθρώπους από το να
αποκτήσουν τα παιδιά τους ιθαγένεια και, ταυτόχρονα, όπως σας
εξήγησα πριν, ενώ µπορεί κάποιος να πολιτογραφηθεί στα εφτά
χρόνια και το παιδί του να πάρει αυτόµατα ελληνική ιθαγένεια,
εµείς µε τη διάταξη αυτή το µεταφέρουµε στα έντεκα χρόνια.

Γιατί, λοιπόν, είναι ανάγκη, πρώτον, να ρυθµίσουµε σαν ιδιαί-
τερη κατηγορία τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα; Γιατί θε-
ωρούµε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα είναι,
πράγµατι, µια κατηγορία που εκπροσωπείται από τους γονείς
αναγκαστικά, γιατί είναι ανήλικα, όπως και όλα τα άλλα ανήλικα,
εκτός από αυτούς που τελειώνουν το πανεπιστήµιο και τα ΤΕΙ,
αλλά ο γονέας είναι ριζωµένος στην ελληνική κοινωνία και εκφρά-
ζει αυθεντική βούληση, ώστε το παιδί του και αυτό να µείνει και
να ριζώσει την ελληνική κοινωνία.

Ποιες είναι οι πρώτες απαντήσεις; Έχουµε την έκθεση της
ΚΕΝΕ. Είναι σηµαντικό αυτό, γιατί θα πρέπει να θυµηθείτε και τι
έγινε το 2010. Η έκθεση της ΚΕΝΕ λέει ότι οι διατάξεις που προ-
τείνουµε είναι συµβατές µε το Σύνταγµα και την απόφαση υπ’
αριθµ. 460/2013. Χθες βγήκε και η έκθεση της Επιστηµονικής Επι-
τροπής της Βουλής, η οποία, επίσης, λέει τα ίδια πράγµατα.

Κατά συνέπεια, επειδή στην επιτροπή υπήρχαν διάφοροι συνά-
δελφοι που έλεγαν ότι και αυτός ο νόµος θα κηρυχθεί αντισυνταγ-
µατικός, ήθελα, εκτός από το να τους καλέσω να διαβάσουν την
προηγούµενη απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας, να τους πα-
ραπέµψω να διαβάσουν προσεκτικά και την έκθεση της ΚΕΝΕ και
την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής.

Εµείς αισθανόµαστε ικανοποίηση και για τις δύο αυτές εκθέ-
σεις, γιατί ο στόχος µας είναι να ψηφιστεί ένας νόµος που να αν-
τέχει στον χρόνο –δεν θέλουµε να βάλουµε σε περιπέτεια ξανά τα
παιδιά, δεν θέλουµε να δηµιουργηθούν νέες µαταιωµένες κοινω-
νικές προσδοκίες– και αυτό µας χαροποιεί, αν και θεωρούµε πράγ-
µατι, ότι δεν έχουµε νοµοθετήσει µε βάση αυτό που θα θέλαµε.

Γιατί, λοιπόν, χρειάζεται ένα παιδί από νωρίς, δηλαδή από την
ηλικία των έξι ετών –στην καλύτερη περίπτωση- να αποκτήσει την
ιθαγένεια; Διότι ένα παιδί αποκτά συνείδηση του εαυτού του και
του κόσµου σε πολύ µικρή ηλικία. Δεν υπάρχει κανένας επιστήµο-
νας…

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μπορεί να γραφτεί στο δηµοτικό
σχολείο και σε ένα µήνα να φύγει από την Ελλάδα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-
γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα τα
πούµε, κύριε Αθανασίου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Αθανασίου, πα-
ρακαλώ να µη διακόπτετε την αγορήτρια Υπουργό.

Ορίστε, κυρία Υπουργέ, συνεχίστε. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Με διέκοψε
ο κ. Αθανασίου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Συγγνώµη, κυρία Υπουργέ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Εντάξει, δεν
πειράζει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Εσείς δεν διακό-
πτετε, είσαστε ευγενής άνθρωπος, κύριε Αθανασίου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Έχω συνηθίσει από την Πρόεδρό
σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ελάτε, κυρία Υπουρ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  3691



γέ, τελειώστε. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για να τε-
λειώσω, κύριε Πρόεδρε –πάω στα τριάντα λεπτά και έχω άγχος–
σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένας επιστήµονας που να ισχυρίζεται
ότι τα παιδιά αποκτούν συνείδηση του εαυτού τους και των άλλων
σε µεγαλύτερη ηλικία.

Η εθνική συνείδηση, η κοινωνική συνείδηση, δηλαδή οι ταυτό-
τητες που αποκτούµε ως άνθρωποι –ότι είµαι Έλληνας, είµαι
Βούλγαρος ή είµαι Γάλλος- αποκτάται από τα πρώτα βήµατα της
ζωής ενός ανθρώπου. Τότε, λοιπόν, έχει ανάγκη το παιδί που µπαί-
νει στην πρώτη οµαδική ζωή να έχει συνείδηση ότι είναι Έλληνας.
Τότε πρέπει να έχει αυτήν την ιθαγένεια, για να µπορεί να µη δια-
φέρει από τα άλλα παιδιά –γιατί δεν διαφέρει από τα άλλα παιδιά–
και για να µπορεί να ενταχθεί σε αυτήν την κοινότητα, χωρίς να
δέχεται διαφοροποιήσεις, διαχωρισµούς, αποξένωσή ή άλλου
τύπου πιο ακραίες συµπεριφορές.

Άρα, επιστηµονικά θεωρούµε ότι αυτή η ηλικία είναι που αρµό-
ζει σε ένα παιδί να πάρει την ελληνική ιθαγένεια.

Είπε και ο κ. Αθανασίου –το λένε και άλλοι– ποιος µας εγγυάται
ότι ένα παιδί που θα γραφτεί στην Α’ δηµοτικού δεν θα πάρει την
ιθαγένεια και θα σηκωθεί να φύγει και µε αυτό το προνόµιο της
ελληνικής ιθαγένειας και αυτός και µετά τα παιδιά του και τα εγ-
γόνια του θα είναι Έλληνας και θα µας έχει κοροϊδέψει.

Κατ’ αρχάς, να πω µια γενική αρχή, ότι δεν νοµοθετούµε µε
βάση µια εξαίρεση που µπορεί να υπάρχει. Και εγώ δεν µπορώ να
σας βεβαιώσω ότι δεν µπορεί να υπάρξει µια τέτοια περίπτωση.
Ο νοµοθέτης ρυθµίζει γενικές κατηγορίες ανθρώπων, γενικές
ανάγκες και απευθύνεται για να ρυθµίσει αυτά τα ζητήµατα. 

Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω ότι µπορεί να υπάρχει µετανά-
στης, ο οποίος έχει έρθει στη χώρα µας, έχει υποστεί τόσα δεινά
–προφανώς έχει έρθει πριν αποκτήσει νόµιµη παραµονή πέντε
χρόνων, τουλάχιστον προ επτά ή δέκα χρόνων– ήρθε, λοιπόν, ένας
µετανάστης στην Ελλάδα, έζησε παράνοµα –µε ό,τι σηµαίνει
αυτό– επτά µε δέκα χρόνια στη χώρα µας, πήρε τελικά τη νοµιµό-
τητα, έζησε και πέντε χρόνια νόµιµος –πάµε στα δεκαπέντε χρό-
νια- έκανε και παιδί και το µεγάλωσε µέχρι τα έξι του χρόνια
–δεκαπέντε συν έξι, είκοσι ένα χρόνια- και µετά από είκοσι ένα
χρόνια, αφού έχει υποστεί τις µέγιστες ταλαιπωρίες, αφού το παιδί
του έχει γίνει Ελληνάκι, ξαφνικά αυτός τρελάθηκε και είπε «τώρα
που πήρα αυτήν τη µεγάλη ιθαγένεια, µε την οποία θα γίνω Ευρω-
παίος» -ή δεν ξέρω τι θα σκέφτεται- «θα σηκωθώ να φύγω, θα
βγάλω το παιδί µου από το δηµοτικό, δεν ξέρει άλλη γλώσσα, δεν
ξέρω πού θα το πάω, γενικά θα φύγω και θα καταστρατηγήσω τον
νόµο». Νοµίζω ότι µιλάµε για απίθανες περιπτώσεις, τις οποίες ο
νοµοθέτης δεν µπορεί να ελέγξει.

Όµως, σε κάθε περίπτωση, είµαι ανοιχτή και αν µπορείτε να µου
βρείτε ελεγκτικούς µηχανισµούς που θα προβλέπουν, θα ελέγχουν
και θα παρακολουθούν ότι κάποιο παιδί µπορεί να τελειώσει ολό-
κληρο το δηµοτικό και αφού θα έχει πάρει την ιθαγένεια, δεν θα
κάνει κατάχρηση αυτού του δικαιώµατος, είµαι πάρα πολύ πρό-
θυµη να τους περιλάβω στις διατάξεις, αρκεί να είναι νοµικά εφαρ-
µόσιµο το ποιος θα το ελέγχει, µε ποια κριτήρια, ανά πόσα χρόνια
και να λύνει όλα αυτά τα ζητήµατα που απαιτούνται για µια νοµική
ρύθµιση και µια διοίκηση που θα την επιβαρύνουµε ακόµα και µε
κάτι άλλο.

Τέλος, επειδή έχω φτάσει στα τριάντα δύο λεπτά και αισθάνοµαι
άσχηµα, θα ήθελα να σας πω ότι, αφού επιχειρηµατολόγησα όσον
αφορά το γιατί υπάρχει ανάγκη, τα ανήλικα παιδιά που γεννιούνται
στην Ελλάδα να αποτελούν µια ιδιαίτερη κατηγορία –είπα την επι-
χειρηµατολογία, υπάρχουν και πολλά άλλα να σας πω, αλλά τώρα
δεν έχει σηµασία- δεν θα µιλήσω για τις άλλες δύο κατηγορίες,
δηλαδή για τα παιδιά που τέλειωσαν την εννεαετή εκπαίδευση και
το λύκειο στη χώρα µας ή για τα παιδιά που τέλειωσαν το λύκειο
και ΑΕΙ ή ΤΕΙ στη χώρα µας, γιατί όλες οι πτέρυγες της Βουλής,
πλην της Χρυσής Αυγής, συµφωνούν σε αυτές τις ρυθµίσεις. 

Αντίθετα, θα διευκολύνω, µε κάποια νοµοτεχνική ρύθµιση, να
ψηφιστούν αυτές οι διατάξεις, διαχωρίζοντάς τες από τη διάταξη
που προβλέπει την απόδοση ιθαγένειας µε τη γέννηση, ώστε να
µπορούν όσοι συµφωνούν µε τις άλλες δύο διατάξεις…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κυρία Υπουργέ, µε συγχωρείτε, δεν

σας άκουσα. Σας παρακαλώ, µπορείτε να επαναλάβετε; 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν ακού-
σατε.

Λέω ότι, επειδή όλες οι πτέρυγες της Βουλής συµφωνούν µε
την απόδοση ιθαγένειας µετά την εννεαετή εκπαίδευση και το
λύκειο και µετά το πανεπιστήµιο ή τα ΤΕΙ, θα διαχωρίσω αυτές
τις διατάξεις, ώστε να διευκολύνω κάποιες πτέρυγες της Βουλής
να ψηφίσουν, τουλάχιστον τις δύο διατάξεις και να ψηφίσουν
«όχι», αν δεν θέλουν, στην πρώτη διάταξη.

Τελειώνοντας, λοιπόν, θα ήθελα, παρά ταύτα να σας πιέσω,
όσο µπορώ, ότι πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα σε αυτά τα
µικρά παιδάκια που γεννιούνται στη χώρα µας να γίνουν από
πολύ νωρίς ισότιµοι Έλληνες πολίτες. Μην συγχέετε –προκατα-
λαµβάνω ενδεχοµένως ορισµένα επιχειρήµατα- τους µετανάστες
της πρώτης γενιάς, που είναι στη χώρα µας από 1990 και µέχρι
το 2000, µε το νέο κύµα εισόδου προσφύγων και µεταναστών στη
χώρα µας.

Πρέπει να ξέρετε ότι τα χαρακτηριστικά του νέου προσφυγι-
κού ρεύµατος είναι τελείως διαφορετικά. Από αυτούς που εισέρ-
χονται, κανείς δεν θέλει να µείνει στην Ελλάδα, όχι µόνο γιατί
είναι η Ελλάδα της κρίσης, όχι µόνο γιατί δεν βλέπουν τη ζωή
τους εδώ να βελτιώνεται, αλλά γιατί εν πάση περιπτώσει δεν
υπάρχει και υποστήριξη ούτε στις διαδικασίες υποδοχής, φιλο-
ξενίας, ασύλου κ.λπ. και όλοι σπεύδουν να φύγουν σε χώρες της
Δυτικής Ευρώπης.

Κατά συνέπεια, και αυτό βοηθάει να καταλάβουµε την επιµονή
των µεταναστών πρώτης γενιάς, σε σχέση µε το νέο προσφυγικό
ρεύµα, που έρχεται από εµπόλεµες περιοχές, αναζητά διέξοδο
στη Δυτική Ευρώπη και δεν θέλει να ριζώσει στη χώρα µας.

Και µόνο, µε αυτό θα έπρεπε να αποδώσουµε αυτή την ιθαγέ-
νεια στους ανθρώπους αυτούς, που µε τόση επιµονή και µετά
από τόσα δεινά επέλεξαν να µείνουν στη χώρα και να δηλώσουν
τη βούλησή τους να γίνουν τα παιδιά τους Έλληνες. 

Τώρα, κάποια επιχειρήµατα ότι δεν υπάρχει αυτονοµία βούλη-
σης των παιδιών κ.λπ. νοµίζω ότι δεν αντέχουν σε νοµική κριτική
και τα προσπερνώ. Επιφυλάσσοµαι να παρέµβω σε όποιο σηµείο
κρίνω ότι θα βοηθήσω µε την παρέµβασή µου σε µια πιο γόνιµη
συζήτηση.

Αναγκαστικά, παραλείπω τις οδηγίες, τις αλλαγές στον Μετα-
ναστευτικό Κώδικα, για να µπορέσω να δώσω χώρο και χρόνο σε
εσάς.

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε πάρα

πολύ, κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ζητήσει επ’ ολίγον ο κύριος Υπουργός Παραγω-

γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο θέλετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Κύριε Μητρόπουλε, µε συγχωρείτε,
µέχρι να έρθει ο κ. Λαφαζάνης στο Βήµα, µπορώ να έχω τον
λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Βεβαίως. Έχετε τον
λόγο.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να ακούσουµε τον κύριο

Υπουργό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Υπάρχει ένα επουσιώδες θέµα, αλλά
είναι ζήτηµα των Υπηρεσιών για να το τακτοποιήσετε και να µην
έχουµε κανένα πρόβληµα. Στο σχέδιο νόµου που έχει µοιραστεί
και στο τέλος, που επισυνάπτεται η έκθεση του άρθρου 75 του
Συντάγµατος, υπάρχει η υπογραφή του κ. Βρούτση αντί του κ.
Βούτση. 

Ως εκ τούτου, θα παρακαλούσα τις Υπηρεσίες να επιληφθούν,
για να µην έχουµε κανένα τυπικό ζήτηµα.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Οι κυρίες πάραυτα

επελήφθησαν και έλυσαν το θέµα, απ’ ό,τι µου είπαν.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-
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συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.

Καληµέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Παίρνω τον λόγο γιατί υπάρχει το άρθρο 13 στο συγκεκριµένο

νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά την ίδρυση µιας νέας εταιρείας του
δηµοσίου, µιας εταιρείας δηµόσιων ενεργειακών επενδύσεων.

Αυτή η εταιρεία είναι 100% δηµόσια και παρεµβάλλεται στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, διότι πρέπει να ψηφιστεί από τη
Βουλή, προκειµένου να αξιοποιηθεί αυτή η εταιρεία για να δια-
µορφωθεί µία κοινοπραξία, που θα κατασκευάσει και στη συνέ-
χεια θα λειτουργήσει έναν αγωγό, που θα περνάει από το
ελληνικό έδαφος µε ρωσικό φυσικό αέριο.

Όπως ξέρετε, η Ελληνική Κυβέρνηση αποδέχθηκε την πρό-
σκληση να κατασκευαστεί στο ελληνικό έδαφος ένας αγωγός
φυσικού αερίου που θα ξεκινάει από τη Ρωσία, θα συνεχίζει υπο-
θαλάσσια στη Μαύρη Θάλασσα, θα προχωρά στην ευρωπαϊκή
Τουρκία και από τα ελληνοτουρκικά σύνορα µέσω του ελληνικού
εδάφους θα κατευθύνεται προς την Ευρώπη.

Αποδεχθήκαµε αυτήν την πρόσκληση να στηρίξουµε έναν τέ-
τοιο αγωγό, διότι το θεωρούµε επωφελές για τη χώρα µας και
για τον ελληνικό λαό. Αυτό το έργο το θεωρούµε χρήσιµο και
επωφελές για όλη την περιοχή µας και την Ευρώπη.

Ξέρετε ότι πρόσφατα στην Πετρούπολη -για να µην πω και το
διαζευκτικό και προκαλέσω σχόλια- η Ελληνική Κυβέρνηση υπέ-
γραψε ένα µνηµόνιο συνεργασίας µε τη Ρωσική Κυβέρνηση για
τη στήριξη αυτού του αγωγού. Το µνηµόνιο αυτό υπέγραψαν οι
Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

Ταυτόχρονα µε αυτό το µνηµόνιο υπέγραψα ως Υπουργός
Ενέργειας, µαζί µε τον διοικητή της Τράπεζας Ανάπτυξης και Διε-
θνών Οικονοµικών Σχέσεων της Ρωσίας Βλαντιµίρ Ντιµιντρίεφ,
µία κοινή δήλωση µε την οποία ιδρύουµε µια νέα εταιρεία που
θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει αυτόν τον αγωγό.

Αυτή η νέα εταιρεία θα έχει συµµετοχή της ΔΕΠΕΝΕ, αυτής
της εταιρείας που συγκροτούµε µε το άρθρο 13, κατά 50%. Θα
συµµετάσχει επίσης κατά 50% σε αυτήν την εταιρεία µία θυγα-
τρική της Τράπεζας Ανάπτυξης και Διεθνών Οικονοµικών Σχέ-
σεων της Ρωσίας, µιας από τις µεγαλύτερες –ίσως η
µεγαλύτερη- τράπεζες της Ρωσίας.

Έτσι, µε έναν πρωτότυπο, αλλά πολύ ουσιαστικό και εθνικά
συµφέροντα τρόπο, η Ελλάδα διαµέσου του ελληνικού δηµοσίου
θα προχωρήσει σε µία απολύτως ισότιµη συνεργασία, 50%-50%,
κάτι πρωτοφανές, εάν δούµε τα προηγούµενα που υπάρχουν στη
χώρα µας, στα οποία δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί δεν είναι του
παρόντος. 

Θα είναι µία απολύτως ισότιµη συνεργασία, λοιπόν, µε ισότι-
µους όρους και µε ισότιµα οφέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαν-
τικό, διότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε εταίρο µε ουσιαστικά
δικαιώµατα απέναντι σε µία µεγάλη χώρα, παραγωγό ενεργει-
ακών αγαθών και ιδιαίτερα κύριο τροφοδότη της Ευρώπης σε
φυσικό αέριο.

Η ΔΕΠΕΝΕ µε αυτό το έργο, θα παίξει έναν σηµαντικό ρόλο
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας µας. Αυτό το έργο θα
κοστίσει περίπου 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Θα απασχοληθούν, κατά την κατασκευή του, περίπου είκοσι
χιλιάδες εργαζόµενοι, πράγµα σηµαντικό για τη χώρα µας στην
περίοδο που διανύουµε, µια περίοδο όπου λόγω της κρίσης
υπάρχει σηµαντική ανεργία. 

Επίσης, να σηµειώσω ότι από τη συµµετοχή της ΔΕΠΕΝΕ σε
αυτό το έργο, η Ελλάδα θα αποκοµίσει ιδιαίτερα οφέλη, οφέλη
όσον αφορά τις ευνοϊκές τιµές φυσικού αερίου και εποµένως
ενέργειας, οφέλη δηµοσιονοµικά από τα έσοδα που θα έχει ο
αγωγός αυτός κάθε χρόνο, τα οποία θα είναι σηµαντικά και πι-
θανότατα θα ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ,
αφού από τον αγωγό αυτό θα περνάνε κατ’ έτος σαράντα επτά
δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα φυσικού αερίου. Μιλάµε για έναν
από τους µεγαλύτερους αγωγούς στην Ευρώπη και βεβαίως,
λόγω της θέσης αυτής, και στον κόσµο.

Βλέπετε ότι µ’ αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα αναδεικνύεται ταυ-
τόχρονα σε έναν πλουραλιστικό, θα έλεγα, ενεργειακό κόµβο για
όλη την περιοχή µας και αναβαθµίζεται πολιτικά και γεωστρατη-
γικά. Από την Ελλάδα διέρχεται ο TAP, µε αζέρικο φυσικό αέριο,

κατασκευάζεται δηλαδή για να διέλθει, τον οποίο στηρίζουµε. Θα
έχουµε τώρα κι έναν νέο αγωγό -ευελπιστούµε από το 2019 να
αρχίσει η λειτουργία του- µε ρώσικο φυσικό αέριο. 

Είναι προφανές ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε χώρα διαφο-
ροποίησης των πηγών και δρόµων του φυσικού αερίου για την
Ευρώπη και σε χώρα που διασφαλίζει ενεργειακή επάρκεια,
ασφάλεια και σταθερότητα σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο. Νοµίζω
ότι αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό που πρέπει να το συγκρατή-
σουµε, διότι έχει µεγάλη σηµασία για την προοπτική µας. 

Βεβαίως, θα µου πείτε ότι αυτά τα έργα συναντούν αντιδρά-
σεις κάποιων τρίτων. Όµως, εδώ και από αυτό το Βήµα, θέλουµε
να διαβεβαιώσουµε ότι ο αγωγός αυτός δεν στρέφεται εναντίον
κάποιας τρίτης χώρας, δεν στρέφεται εναντίον τρίτων µερών. Ο
αγωγός αυτός ωφελεί τη συνεργασία, την ειρήνη, τη σταθερό-
τητα στην περιοχή. Διασφαλίζει, όπως σας είπα, ενεργειακή
επάρκεια και σταθερότητα. Οι αγωγοί αυτοί δεν επιβάλλουν σε
καταναλωτές να πάρουν το φυσικό αέριο, που διέρχεται µέσα
από αυτούς. Οι καταναλωτές επιλέγουν το φυσικό αέριο και πρέ-
πει να έχουν πολλαπλές πηγές και δυνατότητες επιλογής.

Εποµένως, αυτός ο αγωγός, στο βαθµό που καλύπτει υπαρ-
κτές ανάγκες και προτιµάται από τους καταναλωτές, διασφαλίζει
µείζονα αγαθά για την λειτουργία των οικονοµιών της Ευρώπης.
Άρα είναι ένας αγωγός, όπως σας είπα, ειρήνης, σταθερότητας
και ασφάλειας, που δεν στρέφεται εναντίον κανενός τρίτου µέ-
ρους και δεν δικαιολογούνται, µε κανέναν τρόπο, αντιδράσεις
τρίτων για αποφάσεις που µπορεί να λαµβάνει κάθε κυρίαρχη
χώρα, και πρέπει να λαµβάνει, µε βάση το εθνικό της συµφέρον,
µε βάση το συµφέρον του ελληνικού λαού και φυσικά, χωρίς να
παραβιάζει ή να αντιστρατεύεται συµφέροντα άλλων χωρών, ιδι-
αίτερα γειτονικών και ευρωπαϊκών χωρών. 

Αυτό κάνουµε εµείς και γι’ αυτό ανοίγουµε δρόµους. Και αυτό
το καταφέρνουµε και µπορούµε να το πετύχουµε, διότι η Ελλάδα
και η Κυβέρνησή µας, παρά τις αντιδράσεις και τις όποιες πιέ-
σεις, είναι αποφασισµένη να ακολουθήσει και ακολουθεί µια ανε-
ξάρτητη και πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική και συνακόλουθα
µια ανεξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική οικονοµική πολιτική,
πολιτική διεθνών οικονοµικών σχέσεων. Αυτός είναι ο δρόµος,
για να µπορέσει η Ελλάδα να ανοίξει θετικές προοπτικές για την
ίδια, για την ευρύτερη προοπτική και της χώρας µας, αλλά και
της περιοχής µας.

Θέλω να σηµειώσω, κλείνοντας, ότι η Ελλάδα µε αυτήν την κί-
νησή της συνδέεται µε όλον τον ευρωπαϊκό και βαλκανικό χώρο
µε δεσµούς συνεργασίας και φιλίας. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα, µε
αυτού του είδους τις επενδύσεις, προσθέτει κάτι θετικό στις
ενεργειακές επενδύσεις, που γίνονται αυτή την περίοδο στη
χώρα µας. 

Η Ελλάδα είναι µια χώρα που, µε µοχλό τις ενεργειακές επεν-
δύσεις, οι οποίες είναι αξιοσηµείωτες στη χώρα µας παρά τις δυ-
σκολίες της περιόδου, και µέσω µιας νέας αναπτυξιακής και
ανεξάρτητης ενεργειακής πολιτικής µπορεί να αποκτήσει έναν
µοχλό διεξόδου από την κρίση. Και είναι πάρα πολύ σηµαντικό
αυτό, διότι η ενέργεια διαρκώς αναβαθµίζεται και αυξάνεται ο
ρόλος της στις σύγχρονες οικονοµίες.

Κεντρικός στόχος µας είναι να µειώσουµε το κόστος της ενέρ-
γειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις
ενεργοβόρες επιχειρήσεις, και νοµίζουµε ότι µε αυτό το βήµα
που κάνουµε µε το άρθρο 13 ανοίγουµε έναν θετικό τέτοιο
δρόµο, δύσκολο µεν, αλλά αναγκαίο για να µπορέσουµε να κά-
νουµε ένα µεγάλο βήµα µπροστά.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,

κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον

λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Γεωρ-

γιάδη, τι θέλετε να πείτε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να απαντήσω στον

Υπουργό για το συγκεκριµένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, έχετε τον

λόγο.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ,
εµείς είµαστε εξαιρετικά ευτυχείς, που υπογράψατε το µνηµόνιο…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ,
θέλει να µιλήσει ένα λεπτό επ’ αυτών που είπατε. Παρακαλώ πολύ
να µην αποχωρήσετε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είµαστε εξαιρετικά ευτυ-
χείς που υπογράψατε το µνηµόνιο συνεργασίας µε τη Ρωσική
Οµοσπονδία. Είναι καλό να µπαίνετε σιγά σιγά και στα µνηµόνια
και το Σαββατοκύριακο να υπογράψετε και το καλό, το µεγάλο!

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ:Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αυτό είναι για τη
συζήτηση;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μην ενοχλείστε. Θέλω να
σας κάνω µια ερώτηση επί αυτών που είπατε. Μην ενοχλείστε
τόσο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν ενοχλούµαι,
αλλά δεν είναι η διαδικασία…

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θέλω να σας ρωτήσω, για
να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα, το εξής: Ο ηµερήσιος
Τύπος, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τον αγωγό
στον οποίο αναφερθήκατε, διέδιδε πληροφορίες ότι πρόκειται να
µας δώσουν οι Ρώσοι προκαταβολή 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και
µάλιστα, οι δηµοσιογράφοι απέδιδαν τις συγκεκριµένες πληροφο-
ρίες, κύριε Πρόεδρε, περίπου στον ίδιο τον κ. Λαφαζάνη.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος):Ησυχία, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω αν

πρόκειται να πάρουµε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ προκαταβολή και
αν ναι, πότε ή αν όλο αυτό αποτελούσε µια λανθασµένη πληρο-
φορία, µε την οποία ο κύριος Υπουργός δεν είχε απολύτως καµµία
σχέση. Καλό είναι να ξεκαθαριστεί.

(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μην φωνάζετε, κύριοι συνάδελφοι. Αυτό γράφτηκε στον Τύπο

και το διακινούσαν Βουλευτές σας στα κανάλια. Μαζί ήµασταν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

λίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Γεωργιάδη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αν δεν εκνευρίζεστε που

δεν πήραµε τα 5 δισεκατοµµύρια, να εκνευρίζεστε µε αυτούς που
έλεγαν ότι θα τα παίρναµε.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Γεωργιάδη, τε-

λειώσαµε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ως προς την τροπολογία

και τη στάση της Νέας Δηµοκρατίας,…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Μητρό-
πουλε, είναι ντροπή αυτό που κάνεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δεν θέλω παρατηρή-
σεις από κανέναν. Σας παρακαλώ πολύ. Του έδωσα τον λόγο, θα
τελειώσει, θα πάρει τον λόγο και ο κ. Πετράκος και αν θέλετε, θα
απαντήσετε. 

Συνεχίστε και τελειώνετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί είναι ντροπή, κύριε

Υπουργέ; Συγγνώµη, γιατί είναι ντροπή αυτό που κάνει ο κύριος
Πρόεδρος;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Διότι κάνετε εισή-
γηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εδώ είναι Βουλή, κύριε.

Εσείς ως Βουλευτής από κάτω σε κάθε νοµοσχέδιο φωνάζατε για
να πάρετε τον λόγο και τώρα λέτε «ντροπή» στον κ. Μητρόπουλο;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Παρεµβαίνετε στη
διαδικασία των εισηγήσεων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας παρακαλώ πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πολύ εκνευρισµένο σάς

βλέπω. Όσο πλησιάζει το µνηµόνιο εκνευρίζεστε, κύριε Υπουργέ!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τελειώσαµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφήστε µην ανοίξω και

την κουβέντα για τον ΟΛΠ τώρα και την υπογραφή Λαφαζάνη
από κάτω.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Το Προεδρείο
φταίει.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Όχι θέατρο!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μόνο µια παρατήρηση θα

κάνω. Να µας ξεκαθαρίσει ο κύριος Υπουργός αν θα πάρουµε
την προκαταβολή των 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ ή όχι -όπως δια-
κινούσατε στους δηµοσιογράφους που το έγραψαν και ορισµέ-
νοι από αυτούς έπρεπε µετά να απολογούνται γιατί το έγραψαν-
εάν, εν πάση περιπτώσει, προβλέπεται κάποιου είδους προκατα-
βολή µέσα στις επόµενες ηµέρες από τους Ρώσους για όλο αυτό
το οποίο κάνετε ή αν οι Ρώσοι δεν θα µας δώσουν προκαταβολή
ή θα µας δώσουν, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του αγω-
γού. 

Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιµο, κύριε Πρόεδρε, πέραν των
ωραίων λόγων που ακούσαµε εδώ, για να καταλάβουµε τι επί της
ουσίας συµβαίνει. 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ελάτε τώρα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και τέλος, συγχαίρω τον

κ. Λαφαζάνη. Μπορεί την Αγία Πετρούπολη να την είπε µισή, δη-
λαδή σκέτο «Πετρούπολη», αλλά είναι ένα βήµα εµπρός από το
«Λένινγκραντ», που την έλεγε µέχρι χθες.

Όσο πλησιάζει το µνηµόνιο, θα φύγει από το «Λένινγκραντ».
Είναι σήµερα στην «Πετρούπολη» και θα καταλήξει την Κυριακή
στην «Αγία Πετρούπολη» και στο κανονικό µνηµόνιο!

Ευχαριστώ πολύ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, ησυχία!
Κύριε Πετράκο, έχετε ζητήσει τον λόγο ή παραιτείστε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Πρώτα να µιλήσει ο Υπουργός,

κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε,
δεν είναι διαδικασία αυτή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας παρακαλώ, µη
µου λέτε αν είναι διαδικασία αυτή. Σας παρακαλώ, απαντήστε
τώρα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Διαθέτουµε κά-
ποια κοινοβουλευτική πείρα και πρέπει κανείς να διατηρεί
στοιχειωδώς µια κοινοβουλευτική τάξη πραγµάτων.

Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δικαιούνται να οµιλούν και
να κάνουν ερωτήσεις και να παρεµβαίνουν, αλλά όταν ξεκινάει η
διαδικασία συζήτησης νοµοσχεδίων, εισηγείται ο Υπουργός, ακο-
λουθούν οι εισηγητές των κοµµάτων, τελειώνει αυτή η διαδικασία
και αρχίζουν οι παρεµβάσεις Βουλευτών και αν υπάρχει κάτι το
ιδιαίτερο, παρεµβαίνουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.

Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, µπαίνουµε σε µια άλλη διαδικα-
σία, διότι δίνετε τον λόγο επί της ουσίας στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο. Θα αρχίσουµε να απαντούµε εµείς και οι Κοινοβου-
λευτικοί Εκπρόσωποι και η διαδικασία έχει χαθεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Εισηγηθήκατε ένα
άρθρο και ενδεχοµένως να αποχωρούσατε και οι Κοινοβουλευ-
τικοί για ένα λεπτό θα ήθελαν…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν αποχωρώ.
Αλίµονο! Γιατί να αποχωρήσω; Το «ενδεχοµένως» τι θα πει;

Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά δικαιούµαι να κάνω και
εγώ τις παρατηρήσεις µου επί της διαδικασίας, διότι θεωρώ ότι
είναι χρήσιµες για την εποικοδοµητική συζήτηση σε αυτήν την
Αίθουσα. Δεν ενοχλούµαι καθόλου από τις παρεµβάσεις, αλλά
είναι άλλο πράγµα αυτό και άλλο η διαδικασία.

Βλέπω όµως, ότι, ενώ εγώ δεν ενοχλούµαι από τις παρεµβά-
σεις, κάποιοι ενοχλούνται από τις προσπάθειες τις οποίες κατα-

3694 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



βάλλει η Ελληνική Κυβέρνηση και έχουν ένα πολύ θετικό αποτέ-
λεσµα,...

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σας συγχαρήκαµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):…το οποίο θα πε-
ρίµενα να χαιρετιστεί απλόχερα και καλόκαρδα από όλες τις
πτέρυγες...

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας είπαµε συγχαρητή-
ρια!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): …και από όλες
τις πλευρές, διότι αυτή η προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης -που ήταν επίµονη και έχει αντιδράσεις και έχει κόστος και
όµως, η Κυβέρνηση προχωρά σταθερά σε αυτήν και µε συνέπεια-
είναι σε όφελος της χώρας και σε όφελος του ελληνικού λαού.
Διότι, αν φτιαχτεί ο αγωγός, δεν θα κερδίσει ο Λαφαζάνης ή η
Κυβέρνηση, αλλά θα κερδίσει η χώρα µας και οι Έλληνες πολίτες
και το όφελος θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό.

Μας λέτε για τα 5 δισεκατοµµύρια. Καλά, είναι δυνατόν αυτή
τη στιγµή να κάνετε αυτές τις αιτιάσεις;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ερωτήσεις κάνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Είναι δυνατόν να
κάνετε αυτές τις αιτιάσεις; Διότι λέει…

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ερωτήµατα θέτει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε τον

Υπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Με συγχωρείτε,
αλλά βλέπω να µοιάζουν αυτά µε αυτές τις αναφορές σε κάποια
µερίδα του Τύπου, που λένε ότι γίνεται ο αγωγός, αλλά δεν παίρ-
νουµε λεφτά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλεος! Πρέπει να δούµε την
αλήθεια και την πραγµατικότητα: Μια Ελλάδα η οποία δεν µπορεί
να χρηµατοδοτήσει αυτή τη στιγµή ένα τέτοιο έργο. Με χρηµα-
τοδότηση τρίτων εξ ολοκλήρου θα βρεθεί να κατέχει το 50% ενός
τεράστιου αγωγού, δυσανάλογου προς τα µέτρα της χώρας µας,
µέσω του οποίου θα µεταφέρεται ένα γιγάντιο ποσό φυσικού αε-
ρίου, σαράντα επτά δισεκατοµµυρίων κυβικών µέτρων ετησίως.

Το 50%, λοιπόν, αυτού του αγωγού θα κατέχει η χώρα, χωρίς
να µπορεί να καταβάλει έστω και ένα ευρώ, και θα έχει από αυτήν
τη λειτουργία του αγωγού σηµαντικότατα δηµοσιονοµικά οφέλη,
θα έχει οφέλη όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση
στη διάρκεια της κατασκευής και θα έχει κι οφέλη όσον αφορά
τις τιµές του φυσικού αερίου.

Λέτε τώρα: Θα πάρουµε 5 δισεκατοµµύρια;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Και τα 4 δισεκατοµµύρια καλά

είναι!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δηλαδή, µε συγ-
χωρείτε, αλλά βρήκατε καµµιά αγελάδα την οποία να µπορούµε
να αρµέγουµε και να µας προσφέρει δισεκατοµµύρια;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάλι τα ίδια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, σας παρα-

καλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσείς λέγατε για προκα-

ταβολή των κερδών!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αυτά τα οποία
λέτε εγράφησαν, αλλά δεν ελέχθησαν από εµάς.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τώρα το είπατε σωστά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Βεβαίως, πέραν
αυτών των ωφεληµάτων, θέλω να πω εδώ ότι ίσως να µιλάµε, εφ’
όσον ολοκληρωθεί, για το πιο επωφελές έργο για την οικονοµία
και για τον ελληνικό λαό. Θα είναι ένα από τα µεγαλύτερα έργα
της Μεταπολίτευσης και εφ’ όσον λειτουργήσει κανονικά, θα
είναι από τα πιο επωφελή και προσοδοφόρα για το ελληνικό δη-
µόσιο.

Μιλάµε, επίσης –για να συνεννοηθούµε- και για ένα καθαρό
έργο, δηλαδή ένα έργο στο οποίο δεν εµπλέκονται ιδιωτικά συµ-

φέροντα. Δεν υπάρχουν µίζες. Δεν υπάρχουν «δωράκια». Δεν
υπάρχουν συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Πρόκειται για ένα
έργο στο οποίο συµµετέχει το ελληνικό δηµόσιο 100% καθαρά
και 100% µία ρωσική κρατική τράπεζα.

Από εκεί και πέρα –να το υπογραµµίσω αυτό και συγκρατείστε
το- η ΔΕΠΕΝΕ, την οποία ιδρύουµε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο και η
οποία κατά 50% θα συµµετέχει στην εταιρεία για τον αγωγό, θα
µπορεί, βεβαίως, να κάνει αίτηση σε κοινοπραξίες ρωσικών τρα-
πεζών, ακόµα και στην ίδια την Τράπεζα Ανάπτυξης και Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων, για να λάβει χρηµατοδότηση έναντι των
κερδών που θα έχει αυτή η ΔΕΠΕΝΕ από τη λειτουργία του
έργου.

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί στο επόµενο διάστηµα. Δηλαδή,
αµέσως µετά τη συγκρότηση της εταιρείας, η οποία θα κατα-
σκευάσει τον αγωγό, η ΔΕΠΕΝΕ µπορεί να υποβάλει τέτοιο αί-
τηµα σε ρωσικές τράπεζες και ιδιαίτερα στη ρωσική Τράπεζα
Ανάπτυξης. Είναι δυνατόν αυτό το αίτηµα να βρει ανταπόκριση
και πράγµατι έναντι των ωφεληµάτων και των κερδών, η ΔΕΠΕΝΕ
να µπορέσει να έχει πιθανόν χρηµατοδότηση το αµέσως επόµενο
διάστηµα, προκειµένου να ανταποκριθεί στους στόχους της, που
είναι επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, πρώτα απ’ όλα στον
χώρο της ενέργειας.

Αυτή είναι η κατάσταση. Νοµίζω ότι είναι µία θετική προοπτική
για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό και ανοίγει πολύπλευ-
ρους δρόµους για πολύπλευρες οικονοµικές σχέσεις, που θα
εκτείνονται σε όλα τα µήκη και πλάτη του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν
θα βλέπει οικονοµικά και από την άποψη των διεθνών οικονοµι-
κών σχέσεων µόνο προς Βορρά και δυτικά. Θα βλέπει προς όλες
τις κατευθύνσεις και θα αναπτύσσει σχέσεις προς όλες τις κα-
τευθύνσεις. Αυτός είναι ο δρόµος για µία κυρίαρχη και ανεξάρ-
τητη χώρα, που θέλει να σταθεί στα πόδια της και να φύγει από
την κρίση.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.

Ορίστε, προκληθήκατε και αποσαφηνίσατε δηµιουργικά ζητή-
µατα αυτού του πολύ ενδιαφέροντος εγχειρήµατος που κάνετε.

Παρακαλώ, καλείται στο Βήµα η κ. Βασιλική Κατριβάνου, ειση-
γήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.

Ορίστε, κυρία Κατριβάνου, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε
λεπτά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα σε όλες και όλους.
Κύριοι Υπουργοί, κατ’ αρχάς πρέπει να πω ότι η τοποθέτηση

της κυρίας Υπουργού ήταν µία εξαιρετική τοποθέτηση –πραγµα-
τικά το εννοώ- που τα κάλυψε όλα µε κάθε τρόπο και σε όλα τα
επίπεδα.

Επίσης, θέλω να πω ότι κι εγώ είµαι ιδιαίτερα χαρούµενη, που
αυτήν τη στιγµή φέρνουµε το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια. Είναι
µία πολύ κρίσιµη στιγµή για τις διαπραγµατεύσεις και κάποιος
θα µπορούσε να πει ότι δεν είναι επίκαιρο ή και ότι είναι άκαιρο.
Όµως, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο να έρθει αυτή τη
στιγµή το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια, γιατί τα δικαιώµατα, η
αξιοπρέπεια και η ισονοµία δεν είναι πολυτέλειες. Είναι αδια-
πραγµάτευτα αγαθά και ειδικά σε τέτοιες στιγµές δεν µπαίνουν
σε δεύτερη µοίρα, αλλά αποκτούν ακόµα παραπάνω αξία και µας
κάνουν ακόµα παραπάνω περήφανες και περήφανους που το
φέρνουµε.

Ανοίξαµε την ΕΡΤ. Φέρνουµε το σύµφωνο συµβίωσης το επό-
µενο διάστηµα. Είναι όλα ψηφίδες της ίδιας εικόνας, γιατί εµείς
δεν θέλουµε να υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, δύο κα-
τηγορίες παιδιών, τα δικά µας και τα άλλα. Δεν υπάρχουν άνθρω-
ποι στο περιθώριο, όταν ειδικά υπάρχουν οι προϋποθέσεις να
είναι νόµιµοι, να είναι πλούτος για τη χώρα και την ελληνική κοι-
νωνία.

Έχετε συναντήσει –πιθανότατα έχετε- µαύρα παιδάκια να σας
µιλάνε άπταιστα ελληνικά, να σας λένε για τον Παρθενώνα, τον
Κολοκοτρώνη και τις γειτονιές που µεγάλωσαν; Εγώ έχω συναν-
τήσει. 

Όταν κάναµε ακρόαση φορέων, εντυπωσιαστήκαµε όλοι από
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τον συγκροτηµένο λόγο και την παρουσία τους. Μας έκαναν να
νιώσουµε περήφανοι και περήφανες, γιατί αυτά τα παιδιά είναι
οι συµµαθητές και οι συµµαθήτριες των δικών µας παιδιών, είναι
οι φίλοι και οι φίλες τους, είναι τα δικά µας παιδιά. 

Στην ακρόαση φορέων είχε έρθει από την Κοινότητα των Αφ-
γανών Μεταναστών και Προσφύγων ο κ. Αλιζαντέ και τον ακού-
σαµε να λέει: «Όταν εγώ λέω στο δικό µου παιδί ότι είµαι
Αφγανός, µου λέει ότι εσύ είσαι Αφγανός, εγώ είµαι Έλληνας»
και «όταν παίζει µπάλα το Αφγανιστάν, δεν ενδιαφέρεται όσο
όταν παίζει η Ελλάδα, γιατί είναι η οµάδα µας.». 

Στο παρελθόν ήµουν ψυχολόγος και δούλευα µε παιδιά δεύ-
τερης γενιάς και έχω βιώσει την πίκρα, τη στενοχώρια, την αί-
σθηση της περιθωριοποίησης, την αίσθηση της αδικίας, τον θυµό
που δηµιουργεί αυτός ο αποκλεισµός, κάτι που όχι µόνο είναι
άδικο, αλλά και δεν χρειάζεται. Αυτό µπορούµε να το αλλάξουµε. 

Αυτά τα παιδιά είναι πλούτος. Γι’ αυτό το συγκεκριµένο νοµο-
σχέδιο είναι απαραίτητο, επείγον και ρεαλιστικό. Και γι’ αυτούς
τους λόγους συγκεντρώνει ευρύτερη συναίνεση. 

Είναι απαραίτητο, γιατί ρυθµίζει αυτή την πραγµατικότητα που
βιώνουµε µε νοµικό τρόπο, κάτι που θα έπρεπε ήδη να έχει ρυθ-
µιστεί. Επίσης, σε οµόλογη λογική ένταξης και κοινωνικής συνο-
χής προχωράει και σε βελτιώσεις στον Μεταναστευτικό Κώδικα. 

Είναι κατεπείγον -και δεν το εννοώ τυπικά, το εννοώ ουσια-
στικά- γιατί από το 2012, τότε που διέρρευσε στον Τύπο η από-
φαση της ολοµέλειας του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγµατικές τις
διατάξεις του ν. 3838/2010, η προηγούµενη κυβέρνηση πάγωσε
παράτυπα όλες τις σχετικές διαδικασίες, πριν καν δηµοσιευθεί η
απόφαση, και για δύο ολόκληρα χρόνια απέφυγε να νοµοθετή-
σει. Έτσι, χιλιάδες παιδιά έχουν µείνει στο κενό, χωρίς καµµία
διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας. Εµείς ερχόµαστε να θεραπεύ-
σουµε αυτό το πράγµα. 

Είναι ρεαλιστικό, γιατί παίρνουµε υπ’ όψιν µας την απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία διαφωνούµε,
αλλά θεωρούµε ότι πρέπει να τη σεβαστούµε και να θωρακί-
σουµε απέναντί της το νέο νοµοσχέδιο. 

Το νοµοσχέδιο αυτό έχει µεγάλη συναίνεση -πλην την Χρυσής
Αυγής φυσικά- στον κορµό του, δηλαδή στο ότι τα παιδιά της
δεύτερης γενιάς πρέπει να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια. Υπάρ-
χουν και διαφοροποιήσεις για το πότε, αλλά κανείς, πέρα της
Χρυσής Αυγής, δεν λέει «όχι» σε αυτό το γεγονός. Κάποια στιγµή
θα πάρουν την ελληνική ιθαγένεια.

Χαιρετίζουµε αυτή τη συναίνεση, γιατί είναι προϊόν ωρίµανσης.
Είναι προϊόν ωρίµανσης το ότι δεν υπάρχουν οι κραυγές περί
«λαθροµεταναστών», περί «νοµοσχεδίου-µαγνήτη», όπως έχει
ακουστεί προηγούµενα από τη Νέα Δηµοκρατία. Ο κ. Σαµαράς
να πηγαίνει να φωτογραφίζεται στον Έβρο και να λέει ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα µοιράζει ιθαγένειες κ.λπ.. 

Είναι στιγµή γενικής συναίνεσης, αλλά χρειαζόταν και η Κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να έρθει στα πράγµατα, για να γίνει αυτό
το νοµοσχέδιο πραγµατικότητα. Και δεν το λέµε ως περιαυτολο-
γία, το λέµε ως δίκαιο και κοµµάτι της πολιτικής αξιολόγησης.
Γιατί τα πράγµατα είναι υπερώριµα αυτή τη στιγµή, υπάρχει η
συναίνεση, αλλά δεν υλοποιούνται από µόνα τους, χρειάζεται η
πολιτική βούληση. Όπως αντίστοιχα χρειάζεται η πολιτική βού-
ληση για το υπερώριµο αίτηµα να υπάρχει σύµφωνο συµβίωσης
διευρυµένο και για τα οµόφυλα ζευγάρια. Εµείς θα το υλοποι-
ήσουµε.

Τώρα έχουν ασκηθεί σοβαρές κριτικές -δεν θα πάω στην προ-
παγάνδα περί λαθροµετανάστευσης- εκ δεξιών και αριστερών.
Και θα πω δυο λόγια για την κάθε πλευρά.

Λοιπόν, ένα σηµαντικό σηµείο της κριτικής είναι ότι δεν πρέπει
να απονέµεται η ιθαγένεια µε τη γέννηση, αλλά είτε στην έκτη
δηµοτικού, όπως υποστηρίζει το Ποτάµι, οι ΑΝΕΛ και η Νέα Δη-
µοκρατία -που µάλιστα λέει για εννιάχρονη εκπαίδευση - ή µε την
ενηλικίωση, που, µε έκπληξή µας, υποστηρίζει το ΚΚΕ.

Ας δούµε γιατί εµείς επιµένουµε στην Α’ δηµοτικού. Διότι θε-
ωρούµε ότι η ιθαγένεια δεν είναι έπαθλο και δώρο, όπως είπε και
η κυρία Υπουργός. Δεν είναι το τέλος µιας µακράς πορείας και
διαδροµής, αλλά δικαίωµα για τα παιδιά που µεγαλώνουν σαν τα
παιδιά µας. Ειδικότερα, όταν η ελληνική πολιτεία στα επτά χρόνια
δίνει το δικαίωµα σε έναν άνθρωπο µετανάστη µε νόµιµη παρα-

µονή να µπορεί να πολιτογραφηθεί σαν Έλληνας, δεν µπορεί για
τα παιδιά να περνούν δώδεκα και δεκαοκτώ χρόνια, για να γίνει
αυτό. 

Εµείς θέλουµε να πάρουν την ιθαγένεια στην αρχή, όταν γρα-
φτούν στο σχολείο, στα χρόνια, δηλαδή, που είναι πολύ κρίσιµα
για τη διαµόρφωση της κοινωνικής και εθνικής τους συνείδησης
και πρέπει να αισθανθούν παιδιά ισότιµα, παιδιά που δεν διαφέ-
ρουν, παιδιά που δεν νιώθουν ότι είναι οι ξένοι, ότι δεν είναι στο
περιθώριο. 

Επίσης, θεωρώ ότι η αντίληψη για την ΣΤ’ δηµοτικού είναι τσιγ-
γούνικη και φοβική, κατά βάθος. Εµείς θέλουµε τα παιδιά από τη
πρώτη στιγµή που έχουν συνείδηση -και γύρω στα έξι που µπαί-
νουν στο σχολείο είναι στιγµή συνείδησης- να αισθανθούν ότι
είναι κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού έθνους. 

Επανέρχοµαι, λοιπόν, στους φορείς και αναφέροµαι πάλι στον
ίδιο Αφγανό, τον κ. Αλιζαντέ από την κοινότητα των Αφγανών µε-
ταναστών και προσφύγων που λέει ότι όταν ένα παιδί βρίσκεται
σε µικρή ηλικία και του πεις ότι είσαι µετανάστης και όχι Έλλη-
νας, είναι σαν να το σκοτώνεις µε έναν τρόπο. Εµείς δεν θέλουµε
να το κάνουµε αυτό. 

Από τα Αριστερά υπάρχει µια κριτική, την οποία θεωρώ ιδεο-
λογικά και αξιακά βάσιµη. Προσωπικά, θα ήθελα ένα πιο τολµηρό
νοµοσχέδιο. Για παράδειγµα, δεν συµφωνώ µε τον όρο της επι-
τυχούς φοίτησης, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι όροι µε τους
οποίους µπορείς να ορίσεις την ένταξη, όπως είναι, για παρά-
δειγµα, οι κοινωνικές δεξιότητες που έχει ο άνθρωπος, ανεξάρ-
τητα από το πόσο καλός µαθητής είναι. 

Επίσης, προβληµατίζοµαι µε την εξάρτηση χορήγησης της ιθα-
γένειας στα παιδιά από τη νοµιµότητα των γονέων. Διότι, εφόσον
ένα παιδί ζει και µεγαλώνει εδώ, δεν χρωστάει τίποτα να πληρώ-
νει τις αµαρτίες των γονιών του -δηλαδή αν είναι νόµιµοι ή όχι-
και ουσιαστικά τις αµαρτίες του ελληνικού κράτους, που δεν έχει
φροντίσει να έχει διαδικασίες νοµιµότητας ή που οι γονείς έχουν
εκπέσει από τη νοµιµότητα, λόγω της κατάστασης και της κρί-
σης. 

Θα ήθελα ένα νοµοσχέδιο -όπως, πιστεύω, και το µεγαλύτερο
µέρος του ΣΥΡΙΖΑ και πιθανόν η κυρία Υπουργός, απ’ όσο γνω-
ρίζω- που η ιθαγένεια να ξεκινά από τη γέννηση του παιδιού.
Όµως, πρόκειται για µια συγκεκριµένη πολιτική επιλογή αυτήν
τη στιγµή, που έγκειται στο να υπάρχει ο αναγκαίος συγκερα-
σµός, δηλαδή να µην αγνοούµε τις αποφάσεις των Ανώτατων
Ακυρωτικών Δικαστηρίων, παρ’ όλο που διαφωνούµε µαζί τους,
ώστε να µη µπορεί στο µέλλον να ακυρωθεί από το Συµβούλιο
της Επικρατείας. 

Κάτι τέτοιο θα είχε τραυµατική επίπτωση στα ίδια τα παιδιά,
αλλά θα αποτελούσε και ακύρωση όλου του έργου µας. Δεν θα
φτιάχναµε έναν νόµο αντοχής, τον οποίο θέλουµε να κάνουµε.

Η έκθεση της ΚΕΝΕ και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτρο-
πής της Βουλής δείχνει ότι αυτή τη στιγµή αυτός ο νόµος είναι
στα πλαίσια συνταγµατικής θωράκισης και στέκει για το µέλλον. 

Πριν τελειώσω, θα ήθελα να πω ότι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν
ρυθµίζεται µόνο το θέµα της ιθαγένειας, αλλά εισάγονται και δύο
σηµαντικές κοινοτικές οδηγίες, όπως επίσης και αλλαγές στον
Μεταναστευτικό Κώδικα, όπως είναι, για παράδειγµα, η µείωση
από τα δέκα στα επτά χρόνια της αποδεδειγµένης παραµονής
για την υποβολή αίτησης άδειας διαµονής, για εξαιρετικούς λό-
γους και η χορήγηση άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους σε θύ-
µατα trafficking, εργασιακής εκµετάλλευσης, ρατσιστικών
εγκληµάτων, ενδοοικογενειακής βίας, σοβαρά πασχόντων κλπ.
Πρόκειται για τη διάταξη που, αν θυµάστε, µε την παρέµβαση
του κ. Μπαλτάκου είχε αποσυρθεί από τον Μεταναστευτικό Κώ-
δικα και είχε εκδοθεί ως κοινή υπουργική απόφαση. Εµείς, λοι-
πόν, την ενσωµατώνουµε ξανά στο σώµα του κώδικα. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο έπρεπε να
έχει ψηφιστεί από χθες. Κι όµως, είναι ένα νοµοσχέδιο που δεν
κοιτάζει το χθες, αλλά το αύριο, γιατί οραµατίζεται ένα έθνος
που απαρτίζεται από ανθρώπους που ζουν µαζί, που θέλουν να
ζουν µαζί, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Δεν βλέπει το
έθνος ως µια κοινότητα, που θεµελιώνεται αποκλειστικά στην
κοινή καταγωγή και το παρελθόν. Δεν βλέπει µόνο το παρελθόν,
αλλά το παρόν και το µέλλον. 
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Θεωρούµε ότι µόνο από µια τέτοια ανοιχτή αντίληψη έχουµε
µόνο να κερδίσουµε συνολικά σε αυτή την κοινωνία όλες και όλοι
µας. 

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία Κατριβάνου.

Ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας,
καλείται στο Βήµα.

Ορίστε, κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα, όσο κι αν ακούγεται ίσως βαρετό, οφείλω να πω ότι

είναι µια ιστορική συνεδρίαση για την Ολοµέλεια. Είναι µία συ-
νεδρίαση, στην οποία το νοµοθέτηµα που έρχεται προς έγκριση
δεν είναι ένα απλό νοµοθέτηµα που έχει να κάνει µε τη ρύθµιση
κάποιας πτυχής της οικονοµικής ή κοινωνικής ή άλλης δραστη-
ριότητας εντός της χώρας µας. Σήµερα, αυτό το οποίο καλού-
µαστε να κρίνουµε και να αξιολογήσουµε έχει σχέση µε το
ύψιστο χρέος κάθε Έλληνα Βουλευτή: µε το χρέος, µέσα από τη
δικαιοδοσία που του δίνει ο νόµος, να κρίνει ποια πρέπει να είναι
τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να έχει αυτός, που θα του απονε-
µηθεί η ελληνική ιθαγένεια, αυτός που θα ονοµάζεται, θα λέγεται
«Έλληνας» και θα αντιµετωπίζεται ως Έλληνας. 

Αυτό το νοµοθέτηµα είναι πολύ σηµαντικό, ακριβώς επειδή η
κρίση µας αυτή τη στιγµή είναι αµετάκλητη. Δεν θα είναι ίσως
σήµερα η επιλογή µας ένα ατυχές νοµοθετικό αποτέλεσµα, το
οποίο µπορούµε αύριο να το βελτιώσουµε ή αύριο να το ανακα-
λέσουµε. Σήµερα η κρίση µας είναι αµετάκλητη!

Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι µε βάση αυτό που σήµερα εµείς
θα ψηφίσουµε, οι εν δυνάµει δικαιούχοι, µέσα από διατάξεις του
συγκεκριµένου νοµοθετήµατος, θα µπορούν από αύριο να ζητή-
σουν την ελληνική ιθαγένεια. Ακόµη και αν το Συµβούλιο της Επι-
κρατείας κρίνει, όπως εµείς πιστεύουµε, τουλάχιστον τη διάταξη
περί απονοµής ιθαγένειας σε όσους γεννήθηκαν στη χώρα αντι-
συνταγµατική, αυτό θα πάρει χρόνο. Και αυτό σηµαίνει ότι πολλοί
µπορεί να πάρουν ιθαγένεια, ενώ δεν νοµίζουµε ότι οι δικλίδες
που θέτει το παρόν σχέδιο νόµου είναι αυτές οι οποίες συνάδουν
και µε το Σύνταγµά µας και µε την ηθική µας και µε την υπεύθυνη
πολιτική µας στάση, την οποία πρέπει σήµερα να δείξουµε όλοι
εδώ.

Η Νέα Δηµοκρατία ουδέποτε κρύφτηκε από το να διατυπώσει
µια ευθεία θέση, µια ξεκάθαρη θέση επί του συγκεκριµένου ζη-
τήµατος. Με ρεαλισµό, µε ισορροπηµένη στάση ανάµεσα στην
ανάγκη σε όσους έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική κοινωνία, σε
όσους και θέλουν και µπορούν να λειτουργήσουν ως Έλληνες,
πράγµατι να τους δοθεί η ιθαγένεια. Αλλά, παράλληλα, να δια-
φυλάξει το γεγονός ότι αυτοί στους οποίους θα απονεµηθεί η
ελληνική ιθαγένεια θα έχουν αποκτήσει αυτό τον ουσιαστικό
δεσµό µε τον ελληνικό λαό, µε την ελληνική πραγµατικότητα,
έτσι ώστε να µην γίνουµε απλώς ένας λαός µέσα στον οποίο οι
συνεκτικοί δεσµοί ανάµεσα σε αυτούς που τον αποτελούν να
εξαλειφθούν. 

Αυτή, λοιπόν, την υπεύθυνη στάση την επιδείξαµε και στο νο-
µοσχέδιο, το οποίο µε πρωτοβουλία του κ. Χαράλαµπου Αθανα-
σίου είχε δοθεί στη δηµοσιότητα, κατά τη διάρκεια της
προηγούµενης κυβερνητικής περιόδου και στο οποίο βασικός
κορµός ήταν ένας: Πέρα από τις όποιες τυπικές προϋποθέσεις
που πρέπει να πληρούνται, πρέπει να αποδεικνύεται ο ουσιαστι-
κός δεσµός του προς πολιτογράφηση αλλοδαπού τέκνου µε την
ελληνική κοινωνία. 

Ένα ασφαλές κριτήριο, µια δικλίδα η οποία έχει εχέγγυα µε-
γάλης ασφάλειας ως προς αυτό το γεγονός, είναι η εκπαίδευση.
Η εννεαετής υποχρεωτική εκπαίδευση, αυτή που υπάρχει για
κάθε ελληνόπουλο, είναι ένα στοιχείο το οποίο πράγµατι µπορεί
να δώσει στον αιτούντα αλλοδαπό -σε µια ηλικία που έχει συνεί-
δηση και της αίτησής του- εκείνα τα στοιχεία που θέλουµε, για
να πειστούµε ότι πράγµατι αυτός επιχείρησε και πέτυχε να εν-
σωµατωθεί στην ελληνική κοινωνία.

Η απλή εγγραφή στην Α’ δηµοτικού είναι ουσιαστικά ένα τυ-
πικό κριτήριο, ένα κριτήριο µε το οποίο τον ουσιαστικό δεσµό, ο
οποίος αποτέλεσε τον κύριο λόγο για τον οποίο το Συµβούλιο

της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγµατικό τον προηγούµενο
νόµο, δεν µπορούµε έτσι εύκολα να τον ξεπεράσουµε.

Η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι αντίθετη στο να δοθεί η ελληνική
ιθαγένεια σε αυτούς που είτε τελείωσαν τη δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση είτε πήραν πανεπιστηµιακό τίτλο, πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης της Ελλάδος πράγµατι έχουν µάθει την ελληνική
γλώσσα, σε αυτούς που πράγµατι µέσα από την εκπαιδευτική
κοινότητα έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική κοινωνία κι έχουν
γεννηθεί στη χώρα. Ναι, σε αυτούς να δοθεί η ελληνική ιθαγέ-
νεια.

Δεν µπορούµε, όµως -κι αυτό είναι το λάθος που κάνουµε- να
συνδέσουµε τη µέγιστη αυτή δυνατότητα µε κριτήρια, τα οποία
ουσιαστικά δεν αξιολογούνται στο πρόσωπο του ανηλίκου, αλλά
στο πρόσωπο των γονέων του. 

Άκουσα την κυρία Υπουργό να λέει ότι για έντεκα χρόνια, σύµ-
φωνα µε το σχέδιο νόµου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να είναι
νόµιµα στη χώρα ο ένας από τους δύο γονείς. Σωστά. Εµείς,
όµως, δεν εξετάζουµε τα στοιχεία στο πρόσωπο του γονέα αλλά
στο πρόσωπο του τέκνου. Εάν πράγµατι θέλουµε να δούµε τα
στοιχεία στο πρόσωπο του γονέα, αν είναι ικανός για την πολι-
τογράφηση, τότε, µε βάση τη δυνατότητα που ο νόµος δίνει, δη-
λαδή µετά την παρέλευση της επταετίας, ας πάει ο πατέρας να
περάσει από τη διαδικασία της πολιτογράφησης. Περνάει δη-
λαδή από επιτροπή, η οποία αξιολογεί και την επιθυµία του να
διαµείνει στη χώρα και τη γνώση της ελληνικής πραγµατικότητας
και τη γνώση των ιστορικών στοιχείων για τη χώρα και τότε του
αποδίδει την ελληνική ιθαγένεια. Κι αν την αποδώσει δια πολιτο-
γραφήσεως στον πατέρα, την παίρνει αυτοµάτως και το ανήλικο
τέκνο. Ή αξιολογούµε τα κριτήρια µε βάση το τέκνο ή τα αξιο-
λογούµε µε βάση τους γονείς.

Εν προκειµένω, τα αξιολογεί ο νοµοθέτης µε βάση το τέκνο.
Και ποια είναι τελικώς εκείνα τα σηµαντικά στοιχεία, τα οποία
θέτει ως προαπαιτούµενα; Δύο, τα οποία είναι -και τα δύο- και
τυχαία και τυπικά: Το ένα είναι η γέννηση στη χώρα και το άλλο
είναι η απλή εγγραφή στην Α’ δηµοτικού. 

Είναι αυτά στοιχεία επαρκή, για να µπορέσουµε να πούµε ότι
αυτό το παιδί έχει την επιθυµία, την πρόθεση και τελικά τη δυνα-
τότητα ενσωµάτωσης στην ελληνική κοινωνία, για να του αποδο-
θεί η ελληνική ιθαγένεια; Θα γίνει η απονοµή της ελληνικής
ιθαγένειας το µέσο για την ενσωµάτωσή του ή θα αποτελεί την
κλιµάκωση, την κορύφωση στην προσπάθεια της ενσωµάτωσής
του;

Έγινε αναφορά σε άλλα νοµικά καθεστώτα σε άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες, στις οποίες σε πολύ µικρότερες ηλικίες και µε λιγό-
τερα ίσως στοιχεία δίδεται η ιθαγένεια. Συγκρίνουµε διαφορετικά
πράγµατα. Πολλές από τις χώρες αυτές είχαν αποικίες. Έχουν
ένα διαφορετικό καθεστώς αντιµετώπισης των αλλοδαπών. Πολ-
λές από τις χώρες αυτές έχουν γλώσσες διεθνείς και είναι πολύ
πιο εύκολη η ενσωµάτωση κάποιου που παραµένει στο έδαφός
τους ως αλλοδαπός, γιατί έρχεται γνωρίζοντας τη γλώσσα της
χώρας στην οποία πηγαίνει. Στην Ελλάδα αν κάποιος σταµατήσει
την Α’ δηµοτικού και γκετοποιηθεί, θα µάθει ποτέ την ελληνική
γλώσσα και την ελληνική πραγµατικότητα; Να λέµε τα πράγµατα
µε το όνοµά τους.

Οι µουσουλµάνοι που βρίσκονται στη χώρα αποφεύγουν να
πάνε στα ελληνικά σχολεία, συνειδητά. Το αποφεύγουν συνει-
δητά. Μη δίνοντας εµείς τη δυνατότητα και την υποχρέωση να
τελειώσουν την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση, ουσιαστικά
υποβοηθούµε στην γκετοποίησή τους, η οποία είναι συνειδητή
επιλογή των γονέων τους. Είναι αντίθετοι στον δυτικοευρωπαϊκό
τρόπο ζωής, αντίθετοι στον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό και στα
κεκτηµένα του και είναι συνειδητή επιλογή σε πολλές απ’ αυτές
τις περιπτώσεις. Νοµίζω ότι αυτήν τη στιγµή παραβιάζω θύρες
ανοικτές. Είναι επιλογή να µην πηγαίνουν στα ελληνικά σχολεία.
Δεν συµβαίνει µε αλλοδαπούς από άλλες χώρες. Αναφέροµαι για
τους συγκεκριµένους αλλοδαπούς.

Εµείς πώς θα βοηθήσουµε αυτό το αλλοδαπό τέκνο, που ο πα-
τέρας του δεν επιθυµεί να τελειώσει το ελληνικό σχολείο; Δεν
επιθυµεί, µάλλον, να ενσωµατωθεί στην ελληνική κοινωνία ουσια-
στικά. Δεν πρέπει να υποχρεώσουµε τον πατέρα να το στείλει και
να τελειώσει την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση; 
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Επίσης, πώς θα αποκλείσουµε την περίπτωση κατά την οποία
πράγµατι κάποιος, παίρνοντας την ελληνική ιθαγένεια των τέ-
κνων του στα επτά χρόνια, στη συνέχεια αποχωρεί από τη χώρα
για να πάει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ακού-
στηκε το επιχείρηµα: «Πού να πάει; Δεν έχει πατρίδα πια αυτός
ο αλλοδαπός, ο οποίος είναι έντεκα χρόνια στη χώρα κι έχει γεν-
νήσει το παιδί του εδώ.»

Μέχρι ενός σηµείου, θα συµφωνήσω. Έχει, όµως, άλλη δυνα-
τότητα. Να πάει σε άλλες χώρες, στις οποίες τού δίνεται το δι-
καίωµα και η δυνατότητα -και ίσως σκοπίµως να το κάνει αυτό-
απόκτησης της ιθαγένειας από το τέκνο. Διότι, µπορεί, πλέον, ως
Ελληνόπουλο το παιδί αυτό να πάει στη Γερµανία, στην Αγγλία,
στη Γαλλία, στο Βέλγιο και να µείνει εκεί, να παντρευτεί εκεί, να
γεννήσει ένα παιδί, το οποίο θα είναι Ελληνόπουλο κατά τα χαρ-
τιά και κατά τον τύπο, όµως να µην έχει καµµία σχέση µε την Ελ-
λάδα και να µην ξέρει καν πού βρίσκεται η χώρα.

Η απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας δεν έθεσε τυχαία ως
πρωταρχικό στοιχείο το κριτήριο του ουσιαστικού, του γνήσιου
δεσµού του προς απόκτηση ιθαγένειας αλλοδαπού τέκνου µε την
ελληνική κοινωνία. Βεβαίως, είναι κυριαρχικό δικαίωµα του νο-
µοθέτη να την απονείµει, αλλά το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται
ο νοµοθέτης είναι συγκεκριµένο και αυτό προβλέπεται και από
τις γενικές αρχές µας και από τις αρχές του Συντάγµατος.

Θα µου επιτρέψετε εδώ, µε βάση αυτό το επιχείρηµα, να σας
διαβάσω από την πρόταση νόµου -την οποία έκαναν προς τη
Βουλή των Ελλήνων όλοι οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο για την κατάρ-
γηση του νόµου Ραγκούση- την αιτιολόγησή τους. Στην
αιτιολογική έκθεση, λοιπόν, αναφέρονται σε κάποια άρθρα του
Συντάγµατος λέγοντας: «Οι δύο κύριοι εθνικοί πυλώνες καθοδή-
γησης των οιωνδήποτε σχεδίων τροποποίησης του δικαίου ιθα-
γενείας πρέπει να είναι οι εξής: Πρώτον, η συνέχεια του έθνους
ανά τους αιώνες, µε παράλληλη καλλιέργεια της εθνικής συνεί-
δησης και, δεύτερον, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής του
έθνους µας, µε ταυτόχρονη διαφύλαξη του βασικού θεσµού της
οικογένειας, ο οποίος αποτελεί θεµέλιο λίθο του έθνους µας και
της κοινωνίας µας, η οποία συνίσταται σε κοινωνία Ελλήνων µε
εθνική συνείδηση και µε σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και όχι σε µια απλή κοινωνία πολιτών.». Ποιοι υπογράφουν σε
αυτήν την αιτιολογική έκθεση; Καµµένος Πάνος, Μακρή Ραχήλ,
Κουντουρά Έλενα, Ξουλίδου Σταυρούλα, Κουίκ Τέρενς-Νικό-
λαος, Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία. 

Δεν αρκεί για το κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων σήµερα να
µην υπερψηφίσουν, απλώς, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, το
οποίο φέρνει η Κυβέρνηση. Όταν επί του ιδίου σχεδίου νόµου,
επί των ιδίων ζητηµάτων υπήρχε διαφωνία ανάµεσα στη Νέα Δη-
µοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία δεν έφερε ποτέ το
νοµοσχέδιο αυτό για ψήφιση στη Βουλή. Δεν το έφερε. Πρέπει
κάτι ανάλογο και παρόµοιο, όταν µιλάµε για ένα τόσο σηµαντικό
σχέδιο νόµου, να το πράξει και η κοινοβουλευτική δύναµη των
Ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν µπορεί να στηρίζεις την Κυβέρνηση
και ένα τόσο σηµαντικό, ένα τόσο πρωταρχικό νοµοσχέδιο, που
έχει να κάνει µε την ίδια τη λειτουργία του Συντάγµατος -κατά τη
δική τους άποψη, στην αιτιολογική τους έκθεση- να το παραβλέ-
πεις και απλά να λες «δεν το υπερψηφίζω». Να φρόντιζε και να
φροντίσει, αν µπορεί να το κάνει, να µην έλθει για ψήφιση στη
Βουλή. Δεν µπορείς από τη µια να λες «στηρίζω την Κυβέρνηση»
και από την άλλη να παραβλέπεις ένα τέτοιο νοµοσχέδιο και να
το αφήνεις ουσιαστικά στην τύχη του. Γιατί πάνω σε αυτό το
άρθρο, σε αυτήν την επιχειρηµατολογία, επένδυσαν οι Ανεξάρ-
τητοι Έλληνες κατά την προηγούµενη περίοδο.

Πρέπει να αναφέρω και δύο ζητήµατα, σχετικά µε αυτό που
αναφέραµε νωρίτερα, ότι δηλαδή πολλοί αλλοδαποί θα κάνουν
χρήση της διάταξης αυτής και υπάρχει το ενδεχόµενο, είτε σκο-
πίµως είτε όχι, να αποχωρήσουν από τη χώρα. 

Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, ενώ το 2010-
2011 ήταν εγγεγραµµένοι στις έξι τάξεις της πρωτοβάθµιας εκ-
παίδευσης ενενήντα οκτώ χιλιάδες αλλοδαποί µαθητές, σήµερα
είναι εγγεγραµµένοι εβδοµήντα πέντε χιλιάδες, δηλαδή είκοσι χι-
λιάδες λιγότεροι, ενώ όλα τα προηγούµενα χρόνια υπήρχε µια
σταθεροποίηση του αριθµού αυτού. Αυτές οι είκοσι χιλιάδες λι-

γότεροι είναι είκοσι χιλιάδες που λείπουν από τα ελληνικά σχο-
λεία για δύο λόγους: είτε επειδή, λόγω της κρίσης, έφυγαν από
τη χώρα οι οικογένειές τους, είτε επειδή σταµάτησαν να πηγαί-
νουν στο σχολείο, έχοντας πάει µόνο στην Α’ ή Β’ δηµοτικού,
γιατί υπάρχει πραγµατικά µια φθίνουσα πορεία στον αριθµό των
φοιτούντων από την Α’ προς την ΣΤ’ δηµοτικού. 

Αυτοί, λοιπόν, οι δέκα ή είκοσι χιλιάδες στα έξι χρόνια, µπο-
ρούσαν να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και σήµερα
να µη βρίσκονται στη χώρα.

Θέλει κανείς από µας να δώσουµε την ελληνική ιθαγένεια σε
κάποιον ο οποίος µπορεί οποτεδήποτε, πριν προλάβει να ενσω-
µατωθεί πραγµατικά, πριν προλάβει να µάθει την ελληνική κοι-
νωνία, πριν προλάβει να βιώσει µέσα απ’ αυτήν την ιστορία, τον
πολιτισµό, τα ήθη µας, να αποµακρυνθεί από τη χώρα έχοντας
την ελληνική ταυτότητα στην τσέπη του; Το θέλει κανείς από µας; 

Βεβαίως, οι οργανώσεις των µεταναστών, διεκδικώντας, όπως
αυτές νοµίζουν, τα συµφέροντά τους, ζητούν και απαιτούν να
αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ουσιαστικά αυτοµάτως. Εµείς,
όµως, ως Έλληνες Βουλευτές είµαστε υποχρεωµένοι να ισορρο-
πήσουµε ανάµεσα στα ανθρώπινα δικαιώµατα, ανάµεσα στην
ανάγκη να δοθεί η ελληνική ιθαγένεια και σ’ αυτούς που επιθυ-
µούν να ενσωµατωθούν και αποδεικνύουν ότι ενσωµατώθηκαν,
αλλά συγχρόνως να µεριµνήσουµε έτσι ώστε ο λαός µας να µη
γίνει απλά µια µάζα ανθρώπων, χωρίς συνεκτικούς δεσµούς µε-
ταξύ µας. 

Είναι ιστορική η συνεδρίαση, γιατί η κρίση µας, όπως είπα στην
αρχή, είναι αµετάκλητη. Πρέπει µε υπευθυνότητα να σταθούµε
και να επιµείνουµε. Η Νέα Δηµοκρατία επιµένει µέχρι τελευταία
στιγµή ότι πρέπει τουλάχιστον η εννεαετής υποχρεωτική εκπαί-
δευση να είναι το βασικό προαπαιτούµενο, έτσι ώστε να υπάρχει
ο ουσιαστικός και γνήσιος δεσµός του αλλοδαπού τέκνου µε την
ελληνική κοινωνία.

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,

κύριε Γεωργαντά.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης, ειδικός αγορη-

τής της Χρυσής Αυγής.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην επιτροπή ακούσαµε την Υπουργό Μεταναστεύσεως µε

µειλίχιο ύφος, µε αφηγηµατικό ύφος -σχεδόν ξεπέρασε τη µία
ώρα- να µας λέγει κάτι το φυσικό γι’ αυτήν, ότι πρέπει οπωσδή-
ποτε τα παιδιά της δευτέρας γενιάς να πάρουν την ελληνική ιθα-
γένεια. Τις προϋποθέσεις θα τις αναλύσουµε στη δευτερολογία,
όσον αφορά τα έτη παραµονής των γονέων, του ενός, των δύο
και όλα τα υπόλοιπα. Η Υπουργός µού θύµισε και σήµερα µε τα
τριάντα έξι λεπτά που µίλησε την εκποµπή της θείας Λένας –οι
παλαιότεροι θα τη θυµούνται-, στην οποία η θεία Λένα αφηγείτο
µε µειλίχιο ύφος ωραία παραµυθάκια, µε ηθικά διδάγµατα. 

Εδώ ήλθε η Υπουργός µε µειλίχιο ύφος και αφηγηµατικό να
µας αφηγηθεί τι; Μάλλον να διαβάσει την προσυνταχθείσα λη-
ξιαρχική πράξη θανάτου της Ελλάδος, του ελληνικού γένους.
Ήλθε και ένα εµβόλιµο νοµοσχέδιο σήµερα, ασφαλώς µείζονος
αξίας, αλλά δεν νοµίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει εµβόλιµο νο-
µοσχέδιο τώρα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο θα κρίνει την
τύχη της επιβιώσεως αυτής καθαυτή της υπάρξεως της ελληνι-
κής φυλής. Πρόκειται για προσπάθεια και συστηµατική επιχεί-
ρηση γενοκτονίας των Ελλήνων. Μας µίλησε επί τριάντα έξι
λεπτά και µας είπε: «Όλοι κατανοείτε την αναγκαιότητα της ψη-
φίσεως αυτού του νόµου. Οι άνθρωποι περιµένουν µε αγωνία»,
εννοεί τους αλλοφύλους, οι οποίοι έχουν εισβάλει στην πατρίδα
µας-, «για να ρυθµίσουν τη ζωή τους εδώ», σ’ αυτήν την ταλαι-
πωρηµένη, τη βασανισµένη πατρίδα µε τους βασανισµένους Έλ-
ληνες. 

Αντί να εισαχθεί ένα νοµοσχέδιο που να ρυθµίζει το δηµογρα-
φικό πρόβληµα το οποίο µάς µαστίζει, εισάγεται ένα νοµοσχέδιο
µε προσχήµατα και κλαψουρίσµατα –θα τα πούµε αυτά στα
άρθρα- περί φιλευσπλαχνίας, φιλανθρωπίας, δηµοκρατίας και
κοινωνικής συνοχής. Τι ανάγκη έχουµε; Είναι δυνατόν να υπάρξει
κοινωνική συνοχή µ’ αυτήν την εισβολή ανθρώπων, οι οποίοι δεν
έχουν καµµία σχέση µε µας από πλευράς ιδιοσυγκρασίας, ιδιο-
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συστασίας; Απόδειξις ο πολιτισµός, ο όποιος πολιτισµός, έχουν
δηµιουργήσει οι πατέρες τους και που είναι στα γονίδιά τους.
Εδώ θα έλθουν να κάνουν τι;

Θα µπορέσουν να αφοµοιώσουν τον ελληνικό πολιτισµό, τα
ήθη, τα έθιµα τις παραδόσεις; Αυτό είναι αδιανόητο. 

Αλλά η κυρία Υπουργός και οιοσδήποτε κήρυξ αυτού του
αργού θανάτου, αυτής της αργής γενοκτονίας της ελληνικής
φυλής, έκανε κάποια βόλτα στην περιφέρεια, στις πόλεις, στα
χωριά µας, να ρωτήσει στα καφενεία: «Θέλετε να έρχονται ξένοι;
Πώς νιώθετε εσείς, οι νησιώτες, το να αποκλείεστε από την ει-
σβολή των αλλοφύλων; Θέλετε πληθυσµιακή αλλοίωση;» 

Αλήθεια, όταν αναφερόµεθα στο Ισραήλ και ειδικότερα στους
σιωνιστές, υπάρχει κάποια αντίδραση, υπάρχει ένα ταµπού. Εγώ
θα αναφερθώ σήµερα στο Ισραήλ, που τολµήσατε να κατηγορή-
σετε για άσκηση ρατσιστικής πολιτικής. Ο ίδιος ο Νετανιάχου,
όταν ελέγχθη από κάποιους αντιπάλους του ή ξένους δηµοσιο-
γράφους για ποιον λόγο δηµιούργησε εκείνο το συρµατόπλεγµα
των χιλιοµέτρων στην έρηµο της Νεγκέβ, είπε: «Δεν είναι δυνα-
τόν να επιτρέψω πληθυσµιακή αλλοίωση του λαού µου και να
διαταράξω την κοινωνική συνοχή.». 

Η θεία Λένα έφυγε, δεν θέλει να ακούσει. 
Ρατσισµός είναι αυτό; Όχι! Τον συγχαίρω για αυτό. Προστά-

τευσε τη φυλή του, ό,τι ιερότερο υπάρχει! Η φυλή γεννά τον πο-
λιτισµό. 

Θα φέρουµε εδώ ποιους; Αυτούς οι οποίοι σφάζουν και υπε-
ρήφανοι επιδεικνύουν τη σφαγή εν τω γεννάσθαι; Αυτούς οι
οποίοι εκτελούν διά λιθοβολισµού τις γυναίκες τους, όταν τυχόν
τολµήσουν να πεταχτούν απέναντι από το σπίτι τους στον µπα-
κάλη µε παντούφλες να πάρουν κάτι για τα παιδιά τους; Αυτοί οι
οποίοι δίνουν γεύµα στη µητέρα ένα κοµµάτι από το παιδί τους,
το οποίο οι ίδιοι έχουν εκτελέσει; Αυτοί οι οποίοι κουβαλιούνται,
εισβάλλουν εδώ, έχουν αυτήν τη νοοτροπία, η οποία παράγεται
από την ίδια τους τη φύση. Αυτό το έχουν δείξει αιώνες. Ξαφνικά
θα τους ενσωµατώσουµε εδώ και θα γίνουν καλοί Έλληνες και
κήρυκες του ελληνικού πολιτισµού! Ποιος µπορεί να πιστέψει
αυτές τις ανοησίες; 

Δεν µπορώ να καταλάβω τι θα συµβάλουν στη δηµοκρατία. Τι
θα συµβάλουν στη δηµοκρατία; Πρέπει να είναι και αυτοί ιθαγε-
νείς, ώστε να συµβάλουν στη δηµοκρατία; 

Θέλω να πω κάτι άλλο, ειδικότερο. Γνωρίζετε εσείς οι νοµοτε-
χνικοί και η κυρία Υπουργός, τι σηµαίνει ιθαγένεια; Παράγεται
από τις λέξεις «ιθύς» και «γένος».  «Ιθύς» τι σηµαίνει; Σηµαίνει
«συνέχεια», σηµαίνει «πέρασµα». Συν το γένος: «συνέχεια, πέρα-
σµα του γένους». Αυτό σηµαίνει ιθαγένεια. Και η υπηκοότητα
είναι µια αναγκαστική νοµική συνέπεια της ιθαγενείας. Αυτό είναι
η υπηκοότητα.

Αν έφυγε για µερικά χρόνια ένας Γάλλος ιθαγενής να δουλέψει
εδώ, αυτοµάτως γίνεται υπήκοος όσο κάθεται, γιατί είναι υπο-
χρεωµένος να τηρήσει και να σεβαστεί τους νόµους του ελληνι-
κού κράτους. Αυτό είναι η πολύ µεγάλη διαφορά. Και έρχεται
εδώ η θεία Λένα να µας λέει ότι είναι ένα και το αυτό. Ισοπέδωση
των πάντων! Είναι σχέδιο! 

Από αυτό εδώ το Βήµα καλώ τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
και όχι τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να αποσύρει αµέσως αυτό το
επαίσχυντο, ανθελληνικό και εθνοκτόνο νοµοσχέδιο. Λυπούµε
που η Βουλή είναι άδεια αυτήν τη στιγµή. 

Επίσης, κάνω έκκληση και επικαλούµαι τον πατριωτισµό σας,
Έλληνες Βουλευτές, να καταψηφίσετε αυτό το εθνοκτόνο νοµο-
σχέδιο. Δεν έχουµε ανάγκη ξένων εδώ. Μόνο οι ολιγάρχες έχουν,
για τα µεροκάµατα του τρόµου τα οποία τούς δίνουν. 

Εδώ δεν έχουµε δουλειές να δώσουµε στα παιδιά µας. Έχουν
φύγει στο εξωτερικό πάνω από διακόσιες χιλιάδες στο εξωτερικό
Έλληνες επιστήµονες. 

Και ποια η διαφορά; Έχουµε πολλούς Αφγανούς να κοσµούν
ερευνητικά κέντρα των Ηνωµένων Πολιτείων, της Γερµανίας, της
Σουηδίας, της Αυστραλίας; Έχουµε πολλούς Πακιστανούς;
Έχουµε πολλούς Αφρικανούς; Έχουµε Έλληνες όµως. Και είναι
εγκέφαλοι. Κι αυτή είναι η φυσική διαφορά, που ο ίδιος ο πλά-
στης έκανε και δεν την έκανε για να περάσει την ώρα του. Και
τώρα κάποιες δυνάµεις, για να µας έχουν υπηκόους, υποτελείς
και ραγιάδες, θέλουν την πολτοποίηση της Ευρώπης. 

Η Ευρώπη δεν έχει ηγέτες. Έχει µόνο ένα φόβητρο, τους Γερ-
µανούς, το οποίο φόβητρο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να υλο-
ποιεί, να πραγµατώνει τα σχέδια αυτών. Θα χτυπήσουν το κεφάλι
τους σε λίγο. Αλλά αυτό πολύ λίγο µε νοιάζει εµένα, τον Έλληνα.
Με νοιάζει η πατρίδα µου η βασανισµένη, αυτά τα εδάφη τα αι-
µατοβαµµένα από άνδρες πραγµατικούς, για να κρατήσουν ελεύ-
θερη αυτήν την πατρίδα. 

Κοιτάζω την ώρα. Θα αναφερθώ για λίγο στην απόφαση της
ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Είναι µια απόφασις
απολύτως σύννοµος. Δεν λαµβάνει υπ’ όψιν βεβαίως το νοµο-
σχέδιο αυτό, ούτε το δεδικασµένο -γιατί είναι δεδικασµένο, αν
δεν απατώµαι, του ανωτάτου ακυρωτικού εν ολοµελεία- ούτε το
Σύνταγµα. Ο λαός αποτελεί ένα από τα στοιχεία του κράτους.
Και το κύριο όργανο και ο καθορισµός των προσώπων που εν-
τάσσονται σ’ αυτόν ανήκει ως κυριαρχική αρµοδιότητα στον
εθνικό νοµοθέτη. 

Δεν είστε, κυρία Υπουργέ, εθνικός νοµοθέτης. Είστε κοινός νο-
µοθέτης και οφείλετε να σέβεστε το Σύνταγµα και να µην κάνετε
επιλεκτικές ερµηνείες και παρερµηνείες ορισµένων διατάξεων
µε το προπέτασµα καπνού, αυτό το φρικτό προπέτασµα καπνού,
περί δήθεν ανθρωπιστικών αισθηµάτων. «Βόηθα µε, φτωχέ, να
µη σου µοιάσω.». Υποφέρει η πατρίδα µας. Το προπέτασµα κα-
πνού της δηµοκρατίας δήθεν και το προπέτασµα καπνού, άκου-
σον, άκουσον, της φιλευσπλαχνίας. Ποια φιλευσπλαχνία; Για
τους Έλληνες, οι οποίοι υποφέρουν αυτή τη στιγµή, δεν έχετε
καµµία φιλευσπλαχνία. Αντί τα ασφαλιστικά ταµεία να τα ενι-
σχύουν οι νέοι εργαζόµενοι, τα ενισχύουν οι παππούδες και ενι-
σχύονται οι νέοι από τον οβολό που θα πάρουν, για να ζήσουν.
Έχουµε αυτό το κατάντηµα και εµείς καιγόµαστε και πονάει η
ψυχή µας για τα παιδιά που έρχονται από την Αφρική, από την
Ασία, από οπουδήποτε αλλού. Οι Έλληνες; Όχι, δεν µας ενδια-
φέρουν οι Έλληνες. Ε, όχι! Να ξέρετε, εµείς δεν θα το επιτρέ-
ψουµε αυτό. 

Ο κοινός νοµοθέτης δε σηµαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτος. Αυτά
θα έπρεπε να τα ξέρουν οι νοµοτεχνικοί σας, οι οποίοι σάς συµ-
βούλεψαν να συντάξετε αυτό το έκτρωµα. Ισχύουν περιορισµοί
µε ιδιαίτερη σηµασία. Ισχύουν συνταγµατικές διατάξεις οι οποίες
συνδέουν τη νοµική έννοια του πολίτη µε πλείστες όσες συνέ-
πειες. Θα σας πω µερικές απ’ αυτές.

Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Αυτό, βέβαια, σας
ενδιαφέρει πρώτα απ’ όλα. 

Την υποχρέωση στρατεύσεως αλλά και το καθήκον της εθνι-
κής αλληλεγγύης. Ερωτώ το Σώµα: Σε στιγµές εθνικής κρίσεως
ή επιθέσεως από τους εξ Ανατολών βαρβάρους, οι οποίοι λίγους,
λίγους µάς τους διοχετεύουν εδώ -εννοώ τον Τούρκο- αυτοί θα
επιδείξουν εθνική αλληλεγγύη; Ξέρετε τι σηµαίνει εθνική αλλη-
λεγγύη; Σηµαίνει αλληλεγγύη µεταξύ των οµογενών. Αυτό ση-
µαίνει. Τι εθνική; Θα βγάλουν τα µαχαίρια και θα κάνουν τη
δουλειά που έκαναν και οι προπάτορές τους, γιατί είναι τα γονί-
διά τους τέτοια και καµµία παιδεία δεν τους κάνει πολιτισµένους.
Καµµία παιδεία. Και δεν έχουµε καµµία υποχρέωση να το δεχό-
µεθα εδώ. 

Εισέβαλαν µε δικές σας ενέργειες, που δεν είναι τίποτα άλλο
παρά υπακοή στις εντολές τις οποίες έχετε πάρει από τους
εβραιο-σιωνιστές τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν τώρα την παγκό-
σµια κυβέρνηση και κοιτάνε να διαλύσουν την Ευρώπη. 

Και είπα ότι πολύ λίγο µε ενδιαφέρει η Ευρώπη. Με ενδιαφέρει
η πατρίδα µου. Γι’ αυτό κάνω έκκληση και επικαλούµαι τον πα-
τριωτισµό του Σώµατος -για τον οποίο δεν µπορώ να αµφιβάλλω,
όχι βεβαίως- να καταψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο.

Δεν µπορεί ο κοινός νοµοθέτης να παραγνωρίζει το γεγονός
ότι το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε και υπάρχει ως εθνικό κράτος
µε συγκεκριµένη ιστορία και ότι ο χαρακτήρας αυτός είναι εγ-
γυηµένος τουλάχιστον από τους ορισµούς του άρθρου 1, παρά-
γραφοι 2 και 3 του Συντάγµατος. 

Το ερώτηµα είναι: Γιατί ισχύουν ή δεν ισχύουν ή εσείς αυθαι-
ρέτως παρερµηνεύετε ή καταργείτε µε απλό νόµο ως κοινός νο-
µοθέτης;

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αν-
τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ)

Πρέπει να υπάρχει γνήσιος δεσµός του αλλοδαπού µε τον Έλ-
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ληνα, µε την ελληνική κοινωνία, το ελληνικό κράτος, ώστε να του
απονεµηθεί η ιθαγένεια, κάτι το οποίο, στο κάτω - κάτω της γρα-
φής, δεν είναι αναγκαίο για την Ελλάδα. Ίσως είναι για κάποιους
ολιγάρχες, το είπα και προηγουµένως. Λοιπόν, πρέπει δηλαδή
να έχει ένα ορισµένο πολιτιστικό υπόβαθρο, κοινότητα µε στα-
θερά ήθη και έθιµα, κοινή γλώσσα, µακρά παράδοση, στοιχεία
τα οποία µεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά, από γένος σε γένος
και αφορά αυτό εις τους Έλληνες. 

Ο συνταγµατικός νοµοθέτης, ο εθνικός νοµοθέτης έχει υπ’
όψιν του τον Έλληνα. Γι’ αυτό και στο άρθρο 16, παράγραφος 2
λέει ότι: «Κυρία αποστολή του κράτους είναι, παρ’ εκτός των
άλλων, η ενίσχυση της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως
των Ελλήνων.». Στα ελληνικά είναι γραµµένο το Σύνταγµα. 

Και µιας και είπα της θρησκευτικής, όλοι αυτοί θα γίνουν ορ-
θόδοξοι; Όχι. Είναι πάνω από δύο εκατοµµύρια και τώρα, σιγά
σιγά, σύµφωνα µε το σχέδιο του Τουργκούτ Οζάλ –που, αν ήταν
τώρα εν ζωή, θα ερχόταν να σας αγκαλιάσει- θα καταλάβουνε
την Ελλάδα χωρίς πόλεµο. Αυτό γίνεται τώρα! Δεν το ανεχόµεθα
οι Έλληνες!

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα την ανοχή σας για ένα – δύο
λεπτά. Είναι τόσα εξάλλου που θα µπορούσε να πει κανείς ή
τόσα να µην πει. 

Και εγώ απορώ πώς οµιλώ αυτήν τη στιγµή για τα αυτονόητα.
Πεθαίνει η πατρίς µας. Έχουµε σταδιακή γενοκτονία αυτήν τη
στιγµή. Δεν θα το επιτρέψουµε πάση θυσία!

Επικαλούµαι το άρθρο 120. Κύριοι Βουλευτές, τι λέει το άρθρο
120, παράγραφος 4; Λέει ότι κάθε Έλλην πολίτης έχει πατριωτικό
καθήκον. Τι πατριωτικό καθήκον; Σε περίπτωση που διαπιστώσει
ότι κάποιος επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγµα να στραφεί εναν-
τίον του µε οποιοδήποτε µέσο. Έτσι λέει το άρθρο 120, παρά-
γραφος 4. 

Εκ του ελάσσονος, χωρίς να χαρακτηρίσω ελάσσονος σηµα-
σίας τας διατάξεις του Συντάγµατος, αγόµεθα υποχρεωτικά εις
το µείζον. Εάν, λοιπόν, Έλληνας πατριώτης βλέπει ότι επιχειρούν
κάποιοι να κάνουν γενοκτονία σταδιακή στον λαό του, θα πρέπει,
σύµφωνα µε τη διατύπωση αυτής της διατάξεως, µε οποιοδή-
ποτε µέσο να επιχειρήσει να στραφεί εναντίον του αποπειρωµέ-
νου ή του επιχειρούντος.

Θα τελειώσω µόνο µε µια ανάγνωση -θα συµπληρώσω στη
δευτερολογία µου, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε- από έναν λόγο, η
οποία, παρακαλώ πολύ, έχει µεγάλη σηµασία. Έχει µεγάλη ση-
µασία. 

«Κάποτε, η γωνιά αυτή της γης που πατάµε και λέγεται Ελλάδα
ήταν δοξασµένη και ευτυχισµένη και είχε έναν πολιτισµό όπου
επί δυόµισι χιλιάδες χρόνια συνεχίζει να παραµένει και να θαυ-
µάζεται από όλο τον κόσµο. Κανένας σοφός ή άσοφος δεν µπο-
ρεί µέχρι σήµερα να γράψει ούτε µια λέξη, αν δεν αναφερθεί στα
έργα που άφησαν οι δηµιουργοί αυτού του πολιτισµού που λέ-
γεται αρχαίος ελληνικός πολιτισµός.

Κάποτε, λοιπόν, η χώρα µας ήταν δοξασµένη, µα αργότερα
την υποδούλωσαν και έχασε την παλιά της αυτή δόξα και τώρα
υποδουλώνεται η χώρα µας σταδιακώς. Μα, ύστερα από κάµ-
ποσα χρόνια η χώρα µας σηκώθηκε στο πόδι και ύστερα από
σκληρούς αγώνες ενάντια στη σκλαβιά, πάλι λευτερώθηκε. 

Στην εποχή της σκλαβιάς πέρασε σκληρά µαύρα χρόνια και
πολλοί «έξυπνοι», ανάµεσα στους οποίους και κάποιος Φαλµε-
ράγιερ, ισχυρίστηκαν πως η ελληνική φυλή έσβησε και ότι αυτό
που πάτε να κάνετε τώρα εσείς δεν θα το πετύχετε. Τώρα αυτή
διασταυρώθηκε µε όλες τις φυλές που δεν έχουν τίποτα το κοινό
µε την αρχαία ελληνική φυλή. Μα ό,τι και να πουν, αυτό δεν έχει
καµµία αξία. Την ελληνικότητά µας την αποδείξαµε. Γεγονός
είναι ότι η χώρα µας ξεσηκώθηκε, ξαναγεννήθηκε και είναι ελεύ-
θερη». 

Τάδε έφη ο Άρης Βελουχιώτης τον Οκτώβριο 1944 στην Πλα-
τεία Λαού στη Λαµία από εξώστη. 

Αν τινές εξ υµών πιστεύετε στα λόγια αυτά του Άρη Βελου-
χιώτη, τότε καταψηφίστε αυτό το αισχρό νοµοσχέδιο. Αν δεν τα
πιστεύετε, να κατεβάσετε τα πορτρέτα του, τα οποία έχετε αναρ-
τήσει στα γραφεία σας. 

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Τον λόγο έχει η κ.

Μάρκου από το Ποτάµι ως ειδική αγορήτρια για δεκαπέντε
λεπτά. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
Με αφορµή το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, πολλοί βιάστηκαν,

µε µια ένταση που πραγµατικά προκαλεί αλγεινή εντύπωση, να
συκοφαντήσουν το Ποτάµι. Βιάστηκαν να προεξοφλήσουν τη
στάση µας, επειδή την πρώτη µέρα που συζητήσαµε το νοµοσχέ-
διο στις επιτροπές θέσαµε τις απόψεις µας και τους προβληµα-
τισµούς µας, όχι µόνο για το θέµα της ιθαγένειας, αλλά και για
τις υπόλοιπες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου. 

Τελικά, µέσα σε δύο µόνο µέρες φάνηκε ποιος πραγµατικά
προσπαθεί να συµβάλει µε ειλικρινή διάθεση και εποικοδοµητικά
και ποιος επιστρέφει στις ακροδεξιές καταβολές του. Βέβαια, η
επικοινωνιακή επίθεση εναντίον του Ποταµιού συνεχίζεται από
τους ίδιους ανθρώπους που δεν έχουν πρόβληµα να συνυπάρ-
χουν στην Κυβέρνηση και στα έδρανα µε Βουλευτές που το 2012
υπέγραψαν πρόταση νόµου για να µην πηγαίνουν τα παιδιά των
αλλοδαπών στο σχολείο, αν δεν χωράνε, και τώρα ζητούν µε τρο-
πολογία να µη δίνονται προνοµιακά επιδόµατα στους µετανά-
στες, αν δεν φτάνουν τα λεφτά για τους Έλληνες. Παρ’ όλα
αυτά, το πρόβληµα του ΣΥΡΙΖΑ είναι το Ποτάµι. 

Να σας καθησυχάσω, λοιπόν, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ποτάµι
υπερψήφισε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Όλη η παραφιλολογία
που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ηµέρες αδικεί σε τελική ανά-
λυση όλα τα παιδιά και τους νέους µεταναστευτικής καταγωγής.
Περιµένουν µε αγωνία µία λύση. 

Μετά την απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας, που κήρυξε τον ν. 3838/2010 αντισυνταγµατικό, η οποι-
αδήποτε ρεαλιστική απόπειρα ρύθµισης του θέµατος
αναγκαστικά έπρεπε να κινηθεί σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο. Για
παράδειγµα, τα επιλεγέντα τότε κριτήρια, η νοµιµότητα και η
διάρκεια της διαµονής των γονέων και η φοίτηση σε σχολείο θε-
ωρήθηκαν επισφαλή από το δικαστήριο, διότι δεν τεκµηριώνουν
-κατά την άποψη της πλειοψηφίας, αλλά σε αντίθεση µε την
ισχυρή µειοψηφία- την ουσιαστική ένταξη στην ελληνική κοινω-
νία. 

Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα ταυτίζεται σε µεγάλο
βαθµό µε αυτό που ετοίµασε η προηγούµενη κυβέρνηση, το
οποίο δεν άγγιξε καθόλου το θέµα των ανηλίκων. Επεκτείνοντας,
λοιπόν, τις ρυθµίσεις της προηγούµενης κυβέρνησης, το νοµο-
σχέδιο προσπαθεί να προσπεράσει τις αντιρρήσεις του Συµβου-
λίου της Επικρατείας, κυρίως αυξάνοντας τον αριθµό των ετών
διαµονής, απαιτώντας συγκεκριµένο τύπο άδειας διαµονής για
τους γονείς, αυξάνοντας τα έτη εκπαίδευσης, κριτήρια που σύµ-
φωνα µε την αιτιολογική έκθεση θεωρείται ότι τεκµηριώνουν την
ουσιαστική ένταξη των γονέων και του παιδιού στην ελληνική κοι-
νωνία. 

Η διαδικασία του άρθρου 1Α ορθώς τοποθετείται ανάµεσα
στην αυτόµατη κτήση ιθαγένειας και τη γέννηση, βάσει του δι-
καίου του αίµατος και της διαδικασίας πολιτογράφησης, που
αφορά ενηλίκους µεγαλύτερης ηλικίας, που κατά τεκµήριο συν-
δέονται βιωµατικά µε άλλη χώρα. Αυτή, άλλωστε, είναι και η πρα-
κτική που ακολουθείται σε όλη την Ευρώπη. 

Βέβαια, η πολιτική ιθαγένειας της κάθε χώρας διαµορφώνεται
µε βάση τις ιδιαίτερες κοινωνικές, ιστορικές και οικονοµικές συν-
θήκες, αλλά και τις µεταναστευτικές πιέσεις. Ενδεικτικά, όµως,
θα αναφέρω ότι η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Σουηδία, όλες
διαθέτουν µια ηµιαυτόµατη απλοποιηµένη διαδικασία κτήσης της
ιθαγένειας για παιδιά και νέους που έχουν γεννηθεί ή ζήσει εκεί,
χωρίς ωστόσο καµµία χώρα να ακολουθεί το απόλυτο δίκαιο του
εδάφους. 

Παράλληλα, βέβαια, µε την όποια αλλαγή στο δίκαιο της ιθα-
γένειας χρειάζεται και µια ουσιαστική πολιτική ένταξης. Πρέπει
να δούµε και τη δουλειά που κάνει το κράτος για να διασφαλίσει
τις ευκαιρίες ένταξης, όπως την πλήρη λειτουργία των Συµβου-
λίων Ένταξης στους δήµους, την ύπαρξη δηµοσίων µονάδων για
την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας κ.ά.. 

Πώς διαπιστώνεται, όµως, τελικά η ένταξη; Με ερωτήσεις για
τις εθνικές γιορτές και τεστ ελληνικής γραφής και ανάγνωσης ή
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µήπως µε κάτι που διαπιστώνεται µέσα από την καθηµερινότητα,
τις βιοτικές σχέσεις που αναπτύσσονται, σχέσεις φιλίας, γειτο-
νίας και εργασίας; Αυτήν την ουσιαστική ένταξη, πρωτίστως,
πρέπει να πετύχουµε στα σχολεία µας, τον κατ’ εξοχήν χώρο που
δεν χωράει καµµία διάκριση. 

Στην επιτροπή ήρθαν παιδιά και νέοι µεταναστευτικής κατα-
γωγής και µας µίλησαν για την αγάπη τους για τη χώρα. Παιδιά
που έχουν µετάσχει της ελληνικής παιδείας, έχουν µεγαλώσει
εδώ, έχουν κτίσει τον βιοτικό τους κύκλο στην Ελλάδα από µικρή
ηλικία, είτε γεννήθηκαν εδώ είτε όχι. Αυτό που µας είπαν είναι
ότι το να πάρουν την ιθαγένειας της χώρας όπου ζουν, µεγάλω-
σαν και αγαπούν, χωρίς να περάσουν τη διαδικασία ενός εξατο-
µικευµένου τεστ ελληνικότητας, είναι πρωτίστως θέµα ηθικό. 

Πέρα, όµως, από την ηθική διάσταση, η έλλειψη ιθαγένειας
έχει κάποιες άλλες πρακτικές συνέπειες. Αλλοδαπός µε άδεια
διαµονής, αντί για ιθαγένεια, δεν µπορεί να εργαστεί στο δηµό-
σιο, δεν έχει πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δεν έχει
πολιτικά δικαιώµατα.

Ακόµα, υπάρχουν διάσπαρτες άλλες ρυθµίσεις. Για παρά-
δειγµα, αλλοδαπός γιατρός υποχρεούται να εγγραφεί στον ια-
τρικό σύλλογο, αλλά δεν έχει δικαίωµα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι στα όργανα του συλλόγου. Αλλοδαπός απόφοιτος
νοµικής ελληνικού πανεπιστηµίου δεν µπορεί να εγγραφεί ως δι-
κηγόρος στον δικαστικό σύλλογο. Ακόµα και µε πολιτογράφηση,
ένας νέος δεν µπορεί, για παράδειγµα, να εργαστεί στο δηµόσιο,
αν δεν περάσει ένα έτος από την κτήση της ιθαγένειας, ενώ πάλι
πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Εδώ έχω
την πρόσφατη προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για να το δείτε.  

Δεν µπορούµε να απαιτούµε από τα παιδιά που έχουν µπει στο
πανεπιστήµιο να δίνουν τεστ για να διαπιστώσουµε, δήθεν, αν ξέ-
ρουν να γράφουν. Αν µη τι άλλο, η κοινωνία µας πρέπει να είναι
ανοιχτή στα παιδιά. Παιδιά που γεννήθηκαν εδώ και δεν έχουν
γνωρίσει άλλη πατρίδα. Παιδιά που φοιτούν στα ελληνικά σχο-
λεία. Παιδιά που µεθαύριο θα ενισχύσουν την ελληνική κοινωνία
και οικονοµία µε την εργασία και τις ικανότητές τους. 

Θεωρούµε, λοιπόν, ότι το νοµοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύ-
θυνση. Στο θέµα, όµως, της απόδοσης ιθαγένειας στους ανήλι-
κους που γεννιούνται εδώ, έχουµε µία διαφορετική προσέγγιση,
που πιστεύουµε ότι είναι πιο δίκαιη και πιο αποτελεσµατική. Με
τη δική µας πρόταση θα πάρουν ιθαγένεια πολλά περισσότερα
παιδιά, τα οποία είναι ήδη στα ελληνικά σχολεία και µαθαίνουν
την ελληνική γλώσσα.  

Πολύ απλά, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Λέει ότι χρειάζεται ο γονιός επί
πέντε χρόνια πριν από τη γέννηση να βρίσκεται συνεχώς νόµιµα
στη χώρα. Όταν γίνει αίτηση, αφού το παιδί εγγραφεί στην Α’ δη-
µοτικού, να έχει µία από τις άδειες που αναφέρονται στο νοµο-
σχέδιο. Αν δεν έχει τα πέντε χρόνια πριν από τη γέννηση, πρέπει
να έχει δέκα χρόνια πάλι συνεχούς και νόµιµης διαµονής. 

Τι λέει το Ποτάµι; Λέει ότι ο γονιός πρέπει να είναι νόµιµα εδώ
τη στιγµή της γέννησης. Δεν ζητάµε την πενταετή νόµιµη και συ-
νεχή –το τονίζω αυτό- διαµονή πριν. Με την πρότασή µας καλύ-
πτονται οι πολίτες τρίτων χωρών που, για κάποιον λόγο, έχασαν
τη νοµιµότητα αυτά τα χρόνια λόγω της κρίσης. 

Είναι υποκριτικό οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ να θεωρούν ότι είναι εύ-
κολο κάποιος µετανάστης να έχει σήµερα δέκα χρόνια συνεχούς
εργασίας, άρα και άδεια παραµονής, για να διεκδικήσει ιθαγένεια
για το παιδί του. Ήδη, λόγω της κρίσης, πολλοί δεν µπόρεσαν
να ανανεώσουν τις άδειές τους. Όλοι αυτοί, τα παιδιά τους, απο-
κλείονται από αυτήν τη διαδικασία. 

Πυρήνας της πρότασής µας είναι η αντίληψη ότι ένα σύγχρονο
σύστηµα απόδοσης της ιθαγένειας σε ανηλίκους οφείλει να θέτει
στο επίκεντρο το παιδί και την ουσιαστική ένταξή του. Να µην
εξαρτά, δηλαδή, την ιθαγένεια του παιδιού από τις επιλογές που
έκαναν οι γονείς του πριν γεννηθεί, αλλά από την ουσιαστική
συµµετοχή του παιδιού στην κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύ-
στηµα. 

Γιατί είναι σηµαντική η εκπαίδευση και µάλιστα η ολοκλήρωση
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης; Αφ’ ενός γιατί σηµαίνει ότι το
παιδί µέσα από την παρακολούθηση έξι χρόνων στο ελληνικό
σχολείο έχει εισέλθει στο εκπαιδευτικό σύστηµα ουσιαστικά και
όχι ευκαιριακά. Έχει έρθει σε ικανή επαφή µε την ελληνική παι-

δεία, έχει ήδη κτίσει κοινωνικούς δεσµούς το ίδιο µε άλλα παιδιά
της ηλικίας του και έχει ήδη ενταχθεί σε ένα πρώτο στάδιο στην
ελληνική σχολική κοινότητα, την κοινωνία των παιδιών. Με τον
τρόπο αυτό, τεκµηριώνεται πολύ πιο ουσιαστικά η ανάπτυξη ενός
δεσµού µε την ελληνική κοινωνία. 

Αφ’ ετέρου το γεγονός ότι οι γονείς εγγράφουν το παιδί τους
και επιτρέπουν τη φοίτησή του στο σχολείο αποτυπώνει και τη
δική τους βούληση µετά τη γέννηση του τέκνου τους να δηµι-
ουργήσουν στη χώρα µας το βιοτικό κέντρο της οικογένειάς
τους. 

Η απλή εγγραφή στην Α’ δηµοτικού δεν επαρκεί, για δύο λό-
γους. Πρώτον, γιατί το παιδί κάνει τις πρώτες απόπειρες κοινω-
νικοποίησης έξω από το οικογενειακό του περιβάλλον φοιτώντας
στο σχολείο. Μέσα από τη σχολική διαδικασία, τις επαφές, τις
κοινές δραστηριότητες αναπτύσσει και το ίδιο το παιδί κοινωνική
συνείδηση πια.

Και, δεύτερον -ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας-
, γνωρίζουµε πως σε πολλά σχολεία της δυτικής Αθήνας, στα
προάστια του Πειραιά υπάρχουν µετανάστες που εγγράφουν τα
παιδιά τους στην Α’ δηµοτικού, αλλά µετά, επικαλούµενοι τις
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, τα αποµακρύνουν από την εκ-
παίδευση. Είµαστε υποχρεωµένοι να λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας
την πραγµατικότητα και όχι µόνο τη θεωρία. 

Με την πρότασή µας δίνεται και ένα κίνητρο για τους γονείς
να αφήσουν το παιδί τους στο σχολείο. Αυτό γιατί είναι κακό;
Γιατί είναι οπισθοδροµικό; Δεν οφείλουµε να διασφαλίσουµε
πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, είτε είναι
ελληνικής είτε µεταναστευτικής καταγωγής; 

Το νοµοσχέδιο εστιάζει αποκλειστικά στην ένταξη των γονέων.
Το λέει άλλωστε και η αιτιολογική έκθεση. Η ένταξη του παιδιού
είναι κάτι που θα έρθει µετά την ιθαγένεια –λέτε- και που διευκο-
λύνεται απ’ αυτήν. Το Ποτάµι θεωρεί ότι η καλύτερη τεκµηρίωση
για την ένταξη του γονιού δεν είναι η νόµιµη και συνεχής διαµονή
πριν από τη γέννηση, αλλά η απόφαση του γονιού να εντάξει το
παιδί στο ελληνικό σχολικό σύστηµα. Εσείς εξετάζετε τη διάρ-
κεια της νοµιµότητας. Εµείς εξετάζουµε τη νοµιµότητα του γο-
νιού σε δύο στιγµές, τη στιγµή της γέννησης και τη στιγµή που
τελειώνει το παιδί το δηµοτικό.

Γι’ αυτούς τους λόγους θεωρούµε ότι η πρότασή µας είναι πιο
σωστή, πιο δίκαιη και πιο αποτελεσµατική, θα καλύψει περισσό-
τερα παιδιά και σας καλούµε να τη δεχτείτε. 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν αντιλαµβανόµα-
στε ότι υπάρχει µία εκκρεµότητα για χιλιάδες παιδιά που, έστω
κάποια, θα καλυφθούν από τη δική σας διάταξη. Δεν σηµαίνει ότι
θα καταψηφίσουµε το άρθρο. Δεν είµαι, βέβαια, τόσο σίγουρη
για το κόµµα µε το οποίο συγκυβερνάτε. Το Ποτάµι συµπεριλαµ-
βάνει το συγκεκριµένο ζήτηµα διαχρονικά στις επίσηµες προτά-
σεις του από την αρχή. Δεν πρόκειται να αλλάξουµε τώρα. 

Η άλλη όψη της κουβέντας που κάνουµε είναι το µεταναστευ-
τικό. Το Ποτάµι έχει καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις, τονί-
ζοντας την ανάγκη µιας εθνικής µεταναστευτικής πολιτικής, που
θα είναι αποτέλεσµα διαβούλευσης, όχι µόνο των πολιτικών και
των κοµµάτων, αλλά των φορέων που αντιµετωπίζουν καθηµε-
ρινά το φαινόµενο, τους αυτοδιοικητικούς φορείς των συνόρων,
το Λιµενικό και άλλους.

Η συγκυρία είναι καλή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει πια η
συνειδητοποίηση ότι το πρόβληµα δεν είναι κάθε χώρας ξεχωρι-
στά, αλλά θέλει συνολική αντιµετώπιση. Η Ελλάδα πρέπει να
είναι έτοιµη να παρουσιάσει τη δική της πολιτική, να διεκδικήσει
δυναµικά τη συµµετοχή όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας και να
αξιοποιήσει τους διαθέσιµους πόρους, για να µπορέσει ρεαλι-
στικά και ανθρώπινα να διαχειριστεί τη µεταναστευτική ροή.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, θεω-
ρούµε ότι γενικά κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά διατη-
ρούµε κάποιες επιφυλάξεις που θα τις ανακοινώσω στην επί των
άρθρων συζήτηση.

Για παράδειγµα, όσον αφορά την οδηγία για την εποχική ερ-
γασία, είµαστε θετικοί, αλλά µας ενδιαφέρει να συζητήσουµε την
ύπαρξη και την αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών
για την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας στις γεωργικές και
αγροτικές δραστηριότητες. 
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Δυστυχώς, ακολουθώντας τη γνωστή τακτική των προκατόχων
σας, εισάγετε εντελώς άσχετο άρθρο, το άρθρο 13, που αφορά
την ίδρυση δηµόσιας ανώνυµης εταιρείας για την κατασκευή
έργων φυσικού αερίου. Ο Υπουργός υπέγραψε τελικά το µνηµό-
νιο, έστω και χωρίς την ύπαρξη της εταιρείας. Δεν µας είπε όµως
τους λόγους για τους οποίους θέλει τη δηµιουργία της νέας εται-
ρείας. Καταλαβαίνουµε τη σηµαντικότητα του έργου, αλλά δεν
δώσατε εξηγήσεις. 

Τελειώνω µε αυτό, κυρία Υπουργέ. Στο θέµα της ιθαγένειας
µπορείτε να αµφισβητείτε την ορθότητα της πρότασής µας. Γι’
αυτό άλλωστε τη συζητήσαµε στην επιτροπή και εδώ. Δεν µπο-
ρείτε όµως να αµφισβητείτε την πρόθεσή µας να γίνει αυτό το
νοµοσχέδιο όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό, δίκαιο και ανθεκτικό
στον χρόνο.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)

(Στο σηµείο αυτό  η Βουλευτής κ. Αικατερίνη Μάρκου καταθέ-
τει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκε-
ται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ.
Μάρκου.

Τον λόγο έχει εκ µέρους του ΚΚΕ ο ειδικός αγορητής κ. Γεώρ-
γιος Λαµπρούλης για δεκαπέντε λεπτά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Επιτρέψτε µου, πριν ξεκινήσω την τοποθέτηση του κόµµατός
µας σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο που συζητούµε, να πούµε το
εξής, µε βάση βεβαίως και τις εξελίξεις που υπάρχουν στο φόντο
της διαφαινόµενης συµφωνίας Κυβέρνησης και δανειστών, η
οποία οδηγεί σε µέτρα-λαιµητόµο για τους εργαζόµενους και
συνταξιούχους, για τη λαϊκή οικογένεια στη χώρα µας. Καλούµε
τον λαό και απ’ αυτό το Βήµα να πει το µεγάλο όχι στη συµφωνία,
να την αντιπαλέψει στον δρόµο, στους χώρους δουλειάς, να
µπλοκάρει τα αντιλαϊκά µέτρα, να µη δείξει καµµία ανοχή, καµµία
αναµονή, να µη φοβηθεί τη ρήξη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
κεφάλαιο και την εξουσία του, αλλά να µπει µπροστά στον
αγώνα, ώστε να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Σε αυτή την
κατεύθυνση τον καλούµε να µη χάσει ούτε µία µέρα ούτε µία
ώρα. 

Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, εµείς
θεωρούµε ότι δεν αποτελεί ξεχωριστό τµήµα το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, αλλά είναι στενά συνδεδεµένο µε τη συνολικότερη
πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στο µεταναστευτικό ζήτηµα.
Έτσι, ενώ µέσω του νοµοσχεδίου παραχωρεί -στο πρώτο µέρος
του που γίνεται η αναφορά- την ελληνική ιθαγένεια σε ένα µικρό
τµήµα παιδιών µεταναστών, την ίδια στιγµή, µε την ενεργή συµ-
µετοχή της χώρας και κατ’ επέκταση της ελληνικής Κυβέρνησης,
συµβάλλει στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, που προκαλούν
τα µεγάλα µεταναστευτικά και προσφυγικά τµήµατα.

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θεωρώντας τις αποφάσεις, τις
κατευθύνσεις και τους σχεδιασµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και των λοιπών ιµπεριαλιστικών οργανισµών ως ιερούς και
απαραβίαστους, συνεχίζει την πολιτική καταστολής και εγκλωβι-
σµού του προσφυγικού και µεταναστευτικού προβλήµατος. Γι’
αυτό ψήφισε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δηµι-
ουργία νέας ναυτικής δύναµης, µε στόχο την καταστολή της µε-
τανάστευσης, ακόµα και για νέες επεµβάσεις, για την
καταστροφή δήθεν των δουλεµπορικών κυκλωµάτων. Γι’ αυτό
ετοιµάζεται να δώσει νέα στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ στο Αι-
γαίο, συµβάλλοντας στην κλιµάκωση των ιµπεριαλιστικών επεµ-
βάσεων µε διάφορα προσχήµατα, που θα προκαλέσουν ακόµα
µεγαλύτερα προσφυγικά και µεταναστευτικά κύµατα, ακόµα πε-
ρισσότερους νεκρούς πρόσφυγες και µετανάστες στα σύνορα,
προκειµένου όµως τι; Προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι µονο-
πωλιακοί ανταγωνισµοί για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών
πηγών, ιδίως των ενεργειακών, αλλά και των δρόµων µεταφοράς
τους στην ευρύτερη περιοχή µας. 

Είναι η ίδια η Κυβέρνηση που καλλιεργεί επικίνδυνες αυταπά-
τες περί δήθεν αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
προσφυγικό-µεταναστευτικό ζήτηµα, καλώντας µάλιστα τις Ευ-

ρωπαϊκές Υπηρεσίες Ασύλου ή µάλλον την Task Force µέσω της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου στη Λέσβο, περιµένοντας τα ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια που θα δοθούν σε ΜΚΟ για τη στέγαση ενός
πολύ µικρού στην ουσία αριθµού προσφύγων και αιτούντων
άσυλο. Είναι η ίδια Κυβέρνηση, που µε το ένα χέρι αδειάζει την
Αµυγδαλέζα και µε το άλλο την ξαναγεµίζει, αφού, όπως υποστη-
ρίζει, δεν πρέπει να χαθούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που έχουν δοθεί για τη φυλάκιση των προσφύγων και των
µεταναστών.

Παράλληλα, δρα αποπροσανατολιστικά η επίκληση της δήθεν
αλληλεγγύης των εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επι-
τείνει το αδιέξοδο, αφού είναι ακριβώς η αντιµεταναστευτική πο-
λιτική και το νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
δηµιουργούν, αναπαράγουν και ανακυκλώνουν το προσφυγικό
και το µεταναστευτικό πρόβληµα, όπως εξάλλου αποδεικνύεται
και από την εφαρµογή των κανονισµών του Κανονισµού «Δου-
βλίνο III», του EURODAC, της Συνθήκης Σένγκεν, της FRONTEX,
το πρόγραµµα «ΤΡΙΤΩΝ», τα λεγόµενα «έξυπνα σύνορα» της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, η περιβόητη οδηγία 2008/115 που προβλέπει
και τη δεκαοκτάµηνη φυλάκιση για όσους επιχειρούν να ξεφύ-
γουν από τι; Από τη φτώχεια, την πείνα και το θάνατο στις χώρες
τους, που δηµιουργούν ποιοι; Οι ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, όπου εµείς ως Ελ-
λάδα, διά των έως τώρα κυβερνήσεων και της σηµερινής Κυβέρ-
νησης, βάζουµε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή µας.

Το Κοµµουνιστικό Κόµµα κατ’ επανάληψη έχει πει καθαρά στην
εργατική τάξη και στον λαό στη χώρα µας ότι το µεταναστευτικό
ζήτηµα δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί έξω από τις αιτίες που το
προκαλούν, χωρίς σύγκρουση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τον
ίδιο δηλαδή δρόµο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ειδικά σε ό,τι
αφορά τον εγκλωβισµό χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών
στην Ελλάδα, που έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διά-
στηµα. Βεβαίως, δεν µπορεί να υπάρξει ούτε στοιχειώδης ανα-
κούφιση του προβλήµατος χωρίς σύγκρουση µε τη Συνθήκη
Σένγκεν, τον Κανονισµό του ΔΟΥΒΛΙΝΟ, τις επιχειρήσεις της
FRONTEX κ.α..

Ειδικά για την ιθαγένεια το κόµµα µας έχει τελείως διαφορε-
τική προσέγγιση και αυτό είναι µια απάντηση και ας την ακούσει
καλά η κ. Κατριβάνου, που κάνει ότι δεν το κατάλαβε και από την
Eπιτροπή που τοποθετήθηκε ο σύντροφος Κατσώτης. Σε ό,τι
αφορά δηλαδή τη θέση του κόµµατος, γιατί κάνατε µία νύξη στην
τοποθέτησή σας προηγουµένως.

Έτσι, λοιπόν, εµείς έχουµε τελείως διαφορετική προσέγγιση
και το ξέρετε.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Χαιρόµαστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):

Εφόσον το χαίρεστε, να το παραδέχεστε και να µην πετάτε µπη-
χτές.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Πείτε κι άλλα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):

Έτσι, λοιπόν, η διαφορετική µας προσέγγιση απορρέει από τη
θέση µας να µην υπάρχουν διακρίσεις στα δικαιώµατα κανενός
παιδιού. Γι’ αυτό έχουµε προτείνει εδώ και πολλά χρόνια και σε
αυτή την κατεύθυνση παλεύουµε για πλήρη δικαιώµατα σε όλα
τα παιδιά των µεταναστών που γεννιούνται ή µεγαλώνουν στην
Ελλάδα, χωρίς κανέναn διαχωρισµό, ανάλογα µε το καθεστώς
νοµιµότητας των γονιών τους. Πρώτον αυτό.

Δεν συνδέουµε τα δικαιώµατα µε την ιθαγένεια. Εσείς προτάσ-
σετε την ιθαγένεια για να έχουν δικαιώµατα. Εµείς λέµε «δικαιώ-
µατα» και η ιθαγένεια…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Πότε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):

Θα σας πω παρακάτω.
Δεύτερον, εγγραφή σε ειδικά δηµοτολόγια των δήµων που κα-

τοικούν τα παιδιά. Αυτοδίκαιη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας
µετά την ενηλικίωσή τους, εφόσον βεβαίως το επιθυµούν. Συνο-
λικά για το νοµοσχέδιο το κόµµα µας τοποθετείται -και αυτό ήταν
και µια κοινή, να το πω έτσι, άποψη και της Νέας Δηµοκρατίας-
µε γνώµονα την υπεράσπιση των συµφερόντων των εργαζοµέ-
νων µεταναστών και των παιδιών τους, την ανάγκη να αντιµετω-
πιστούν έστω και ορισµένα από τα επιµέρους προβλήµατα που
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αντιµετωπίζουν, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει, αντιµάχεται και
καταγγέλλει τις φιλεργοδοτικές, αντεργατικές ρυθµίσεις του
ίδιου του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα, εν προκειµένω
µέσω της ενσωµάτωσης των oδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, λοιπόν, στο κοµµάτι της ιθαγένειας που αφορά το νοµο-
σχέδιο καταργείται η δυνατότητα κτήσης ιθαγένειας µε µόνη
προϋπόθεση τη γέννηση στην Ελλάδα και προβλέπονται οι τρεις
περιπτώσεις που είναι αποτυπωµένες στο νοµοσχέδιο και ειση-
γητικά αναφέρθηκε και η Υπουργός.

Εµείς βάζουµε ένα ζήτηµα -σε ό,τι αφορά όχι µόνο το πρώτο
κοµµάτι, δηλαδή την απόκτηση ιθαγένειας λόγω γέννησης και
φοίτησης- για την άδεια διαµονής των γονιών, που είναι προϋπό-
θεση και που δεν υπήρχε βεβαίως και στον προηγούµενο νόµο.
Εδώ καταθέτουµε -και το ξέρετε πολύ καλά- ότι οι άδειες αυτές
είναι δύσκολο να αποκτηθούν. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις µε-
ταναστών, που, µολονότι µένουν πάρα πολλά χρόνια στην Ελ-
λάδα, ακόµα και νόµιµα, δεν µπορούν να αποκτήσουν τις
συγκεκριµένες άδειες διαµονής, είτε λόγω των πολύ υψηλών πα-
ραβόλων είτε λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων που απαιτούν-
ται για τη χορήγησή τους. Για παράδειγµα, για την άδεια επί
µακρόν διαµένοντος χρειάζονται ετήσιο εισόδηµα τουλάχιστον
8.500 ευρώ, προσαυξηµένο ανάλογα για το κάθε µέλος της οι-
κογένειας, πέντε χρόνια συνεχούς νόµιµης διαµονής και, στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις και πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής
γλώσσας, για την απόκτηση όµως του οποίου απαιτείται η παρα-
κολούθηση µαθηµάτων µε δίδακτρα, η συµµετοχή σε εξετάσεις
µε καταβολή παραβόλου. Γι’ αυτό και τέτοιου είδους άδειες δια-
θέτουν µόνο οι µισοί από τους λεγόµενους νόµιµους µετανάστες.

Έτσι, λοιπόν, τα παιδιά δεκάδων χιλιάδων µεταναστών µε χαρ-
τιά µένουν εκτός, πολύ περισσότερο τα παιδιά άλλων τόσων δε-
κάδων χιλιάδων χωρίς χαρτιά, παρ’ όλο που οι γονείς τους ζουν
και εργάζονται για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ακριβώς για το
ίδιο θέµα, για να µην επαναλαµβάνουµε, τοποθετούµαστε σε ό,τι
αφορά το δεύτερο και τρίτο σκέλος των προϋποθέσεων, δηλαδή
την απόκτηση ιθαγένειας λόγω φοίτησης, αλλά και την απόκτηση
ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που θεωρούµε ότι
τα χαρτιά νόµιµης παραµονής των γονιών είναι ένα τεράστιο
πρόβληµα.

Ένα, επίσης, αρνητικό στοιχείο του νοµοσχεδίου είναι ότι δια-
τηρεί τη ρύθµιση του νόµου Ραγκούση για τον έλεγχο της επι-
κινδυνότητας για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια καθώς και τα
ποινικά κωλύµατα που ισχύουν για την πολιτογράφηση, στην πε-
ρίπτωση που η αίτηση για ιθαγένεια γίνει από το ίδιο το παιδί
µετά την ενηλικίωσή του και είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτά τα
ποινικά κωλύµατα, ανάµεσα στα πραγµατικά, σοβαρά –συµφω-
νούµε- αδικήµατα συµπεριλαµβάνονται και αδικήµατα όπως η αν-
τίσταση κατά της αρχής και η συκοφαντική δυσφήµιση. Και δείτε
τώρα: Συκοφαντική δυσφήµιση είναι κατ’ εξοχήν αδίκηµα που η
εργοδοσία φορτώνει στις πλάτες των εργαζοµένων το τελευταίο
δίχρονο, αν θέλετε, µε αφορµή κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
και όχι µόνο στη Λάρισα, όταν οι εργαζόµενοι οργάνωσαν την
πάλη τους και τις διεκδικήσεις τους και απεργήσανε και οι εργο-
δότες τούς κατήγγειλαν και τους έσυραν στα δικαστήρια για συ-
κοφαντική δυσφήµιση του ίδιου του εργοδότη κ.λπ.. Τέτοια
παραδείγµατα είναι πάµπολλα στην επικράτεια.

Όπως επίσης ποινικό αδίκηµα θεωρείται ακόµη και η έµπρακτη
αλληλεγγύη απέναντι σε µετανάστες χωρίς χαρτιά, όπως η
παροχή στέγης.

Επίσης, διατηρούµε επιφυλάξεις για τη νέα διάταξη του
νοµοσχεδίου, σύµφωνα µε την οποία δίνεται η δυνατότητα στον
µετανάστη να ζητήσει εξελληνισµό στο ονοµατεπώνυµό του µε
µία υπεύθυνη δήλωση µετά την ενηλικίωσή του. 

Το νοµοσχέδιο δεν κάνει καµµία αλλαγή στις διατάξεις για την
πολιτογράφηση που περιλαµβάνονται στον Κώδικα Ιθαγένειας,
τις οποίες το κόµµα µας είχε καταγγείλει και καταψηφίσει. Γιατί
εκτός από τα τσουχτερά παράβολα, στην ουσία απαιτούσαν
αποδείξεις οικονοµικής αποκατάστασης και ενσωµάτωσης και
όχι απλώς ένταξης του µετανάστη -πολλοί µέσα στην Αίθουσα
µίλησαν προηγουµένως για ένταξη του µετανάστη στην
κοινωνική ζωή-, φτάνοντας βεβαίως µέχρι την απαίτηση να
δηλώσει ο µετανάστης, που θέλει να πολιτογραφηθεί Έλληνας,

τη συµφωνία του µε το συγκεκριµένο κοινωνικοοικονοµικό
σύστηµα, δηλαδή λειτουργεί εν είδει ενός -να το πω έτσι-
πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων. 

Το νοµοσχέδιο προβλέπει µόνο τη σύσταση της επιτροπής η
οποία θα συντάξει ολοκληρωµένο Κώδικα Ιθαγένειας, χωρίς
όµως συγκεκριµένη αναφορά για το ποιες αλλαγές θα κάνει ούτε
πότε θα συγκροτηθεί. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά το κοµµάτι της ιθαγένειας, θεωρούµε
αρνητικό το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο, υπακούοντας στην
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, δεν επαναφέρει τις
διατάξεις για συµµετοχή των µεταναστών στις δηµοτικές
εκλογές, ούτε έστω και µε τις µακρόχρονες και δύσκολες
διαδικασίες για να αποκτηθούν άδειες παραµονής, όπως
προέβλεπε ο ν. 3838/2010. 

Σε ό,τι αφορά την ενσωµάτωση των δύο οδηγιών, που στην κατ’
άρθρο συζήτηση θα αναπτύξουµε περισσότερο, εµείς θεωρούµε
ότι και τα δύο αυτά νοµοθετικά κείµενα έρχονται να συµπληρώ-
σουν και να προστεθούν στον κορµό της αντιµεταναστευτικής
πολιτικής, να δέσουν δηλαδή και µε την αντιµεταναστευτική
πολιτική, η οποία είναι προσαρµοσµένη στην κατεύθυνση
εξασφάλισης φθηνού και ελεγχόµενου εργατικού δυναµικού για
τους επιχειρηµατίες και τα µονοπώλια. 

Και αυτά τα σχέδια αποκτούν ακόµα µεγαλύτερη σηµασία στις
µέρες µας, τώρα, αφού αξιοποιούνται και µε πρόσχηµα την
οικονοµική κρίση, εντείνοντας παράλληλα την εκµετάλλευση,
αλλά και συµπιέζοντας τους µισθούς και τα δικαιώµατα όλων των
εργαζοµένων. 

Θα ήθελα µόνο να αναφερθώ στο κοµµάτι της πρώτης
οδηγίας, δηλαδή της 2011/98, που λέει το εξής: Η βασική
αλλαγή, που αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, είναι η ίση
µεταχείριση εργαζοµένων κατόχων ενιαίας άδειας. Ενσωµατώνει
δηλαδή αντίστοιχες ρυθµίσεις της οδηγίας. Έτσι, διακηρύσσεται
η ίση µεταχείριση των κατόχων ενιαίας άδειας µε τους
ηµεδαπούς, µε τους εργαζόµενους στη χώρα µας, σε µία σειρά
τοµείς, όπως, για παράδειγµα, τους όρους απασχόλησης, τα
όρια ηλικίας, τις συνθήκες εργασίας κ.λπ. -να µη χάνουµε χρόνο.
Τους αναγνωρίζει επίσης το δικαίωµα στην απεργία, τη
συνδικαλιστική δράση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την
κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις γήρατος και, µε την
επιφύλαξη βεβαίως των διµερών συµφωνιών, δίνει και
φορολογικά πλεονεκτήµατα, εφόσον υπάρχει ή έχει φορολογική
κατοικία ο µετανάστης στην Ελλάδα. 

Στην πραγµατικότητα όµως όταν µιλάµε για ίση µεταχείριση,
για ποια µεταχείριση λέµε; Τι µεταχείριση έχει ο Έλληνας
εργαζόµενος σήµερα, για να έχει την ίση αυτή µεταχείριση ο
µετανάστης µε όλα αυτά στα οποία προαναφέρθηκα; Θα έχουν
δηλαδή ίση µεταχείριση στα ίδια τσακισµένα δικαιώµατα των
Ελλήνων εργαζοµένων -να το θέσω έτσι- και οι µελλοντικοί
ενσωµατωµένοι µετανάστες στη χώρα µας.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λή-
ξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε λίγο χρόνο. Είναι, νοµίζω,
σηµαντικό το νοµοσχέδιο, µε την έννοια ότι έχει και τµήµατα,
κοµµάτια, που είναι σηµαντικά κατά τη γνώµη µας και έχουν βαρύ
πολιτικό χαρακτήρα. 

Νοµίζω ότι στην επιτροπή καταθέσαµε κάποιες προτάσεις. Δεν
ξέρω αν τις λάβατε υπ’ όψιν σας. Αναφέροµαι και στην κυρία
Υπουργό αλλά και στους Βουλευτές που τοποθετούνται. Εµείς,
όπως είπα και στην αρχή, ανεξαρτήτως της θέσης µας για την
ιθαγένεια αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήµατα που αφορούν το
νοµοσχέδιο, θεωρούµε αναγκαίο να κάνουµε µία σειρά από
προτάσεις -τις κάνουµε και θα τις καταθέσουµε και τώρα-, που
προτείνουν αλλαγές στο νοµοσχέδιο, ώστε να διευκολύνουν
κατά τι περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή που βάζει το
νοµοσχέδιο. 

Πρώτον, στο ζήτηµα της ιθαγένειας, παρά -όπως είπαµε- τη
διαφορετική άποψη που έχουµε ως κόµµα µε τη λογική µας,
εµείς θεωρούµε ότι χρειάζεται να καταργηθεί η προϋπόθεση της
κατοχής συγκεκριµένων αδειών διαµονής από τους γονείς, που
είναι και πολύ δύσκολο να αποκτηθούν και που ούτε οι µισοί από
τους λεγόµενους νόµιµους µετανάστες δεν διαθέτουν. Υπενθυ-
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µίζω το παράδειγµα που σας είπα για τους όρους, για το εισό-
δηµα, τις προσαυξήσεις κ.λπ..

Δεύτερον, να καταργηθούν και για την απόδοση ιθαγένειας
αλλά και για όλες τις άδειες παραµονής µεταναστών τα παρά-
βολα, που είναι άδικα και ειδικά στις σηµερινές συνθήκες της
φτώχειας των εργαζοµένων Ελλήνων και µεταναστών είναι δυ-
σβάσταχτα. 

Τρίτον, στο ζήτηµα των εποχικά εργαζόµενων που έχει να
κάνει και µε την ενσωµάτωση των οδηγιών, κατά τη γνώµη µας
πρέπει να απαλειφθούν ή να αλλάξουν τουλάχιστον οι διατάξεις
που ευνοούν ιδιαίτερα τους εργοδότες σε βάρος των δικαιωµά-
των των µεταναστών εργατών γης αλλά και των ασφαλιστικών
ταµείων, όπως οι διατάξεις που αναιρούν ουσιαστικά την υπο-
χρέωση παροχής καταλύµατος από τον εργοδότη, τη µείωση του
ελάχιστου χρόνου µετάκλησης στους δύο µήνες -τα αναφέρω
επιγραµµατικά-, τη µείωση της προκαταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών στον έναν µήνα -δηλαδή, εµείς λέµε να προκαταβάλ-
λεται το σύνολο των εισφορών για όλο τον χρόνο της µετάκλη-
σης ή στη χειρότερη περίπτωση ας µείνει το δίµηνο-, την
πρόβλεψη, επίσης, της άµεσης και αβέβαιης είσπραξης της κα-
ταβολής των εισφορών από την παρακράτηση των επιδοτήσεων,
τη σύνδεση, δηλαδή, µε τις επιδοτήσεις µέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Με την ευκαιρία θα θέλαµε να θέσουµε κι ένα ζήτηµα σε ό,τι
αφορά την ασφάλιση όλων των εργατών γης, Ελλήνων και ξένων,
στο ΙΚΑ αντί για τον ΟΓΑ. Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός, θε-
ωρούµε, αλλά ούτε και νοµικός λόγος γι’ αυτή τη διάκριση, αφού
ούτως ή άλλως εξαρτηµένη εργασία παρέχουν. Απλά µε το τέ-
χνασµα της ασφάλισης στον ΟΓΑ γλιτώνουν οι εργοδότες τις ει-
σφορές, επειδή είναι φθηνότερη η ασφάλιση στον ΟΓΑ, σε
βάρος συνολικά της κοινωνικής ασφάλισης.

Τέλος, το νοµοσχέδιο αναφέρεται σε µελλοντικούς εποχικούς
εργάτες που θα έρθουν και αγνοεί τους µετανάστες εργάτες γης
που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα. Με αυτούς τι θα γίνει; Πρέπει
να εξασφαλιστούν µε συγκεκριµένη διάταξη τα δικαιώµατά τους,
γιατί αλλιώς, κυρία Υπουργέ, θα έχουµε «Μανωλάδες» συνέχεια
και στο µέλλον.

Και, τέταρτον, µε την ενσωµάτωση των δύο οδηγιών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης-, που εµείς λέµε ότι διαφωνούµε µε τη λογική
τους, γιατί συνδέουν τα δικαιώµατα των µεταναστών µε τις ανάγ-
κες της αγοράς εργασίας- µπαίνουν στο νοµοσχέδιο απαράδε-
κτες εξαιρέσεις στην ισότητα των δικαιωµάτων των µεταναστών
που δεν είναι καν υποχρεωτικές, αλλά ως δυνητικές περιγράφον-
ται. Εδώ είναι πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να τις βάλει και τις
έβαλε µέσα στο νοµοσχέδιο.

Πρέπει να καταργηθούν, κατά τη γνώµη µας, αυτές οι εξαιρέ-
σεις. Έστω διακηρυκτικά πρέπει να µην υπάρχει καµµία εξαίρεση
στη λεγόµενη «ίση µεταχείριση», δηλαδή στην ουσία στα κου-
τσουρεµένα εργατικά και κοινωνικά δικαιώµατα. Διαφορετικά οι
εργοδότες αποθρασύνονται, όπως έχουν αποθρασυνθεί, εντε-
λώς, καταπατώντας κάθε δικαίωµα, ειδικά των µεταναστών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Λαµπρούλη,
ολοκληρώνετε, παρακαλώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Καταθέτω αυτό για τα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω σε
µισό λεπτό µόνο.

(Στο σηµείο αυτό ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος
Λαµπρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγ-
γραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµα-
τείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Το Κοµµουνιστικό Κόµµα έχει καταθέσει και µία τροπολογία,
που αφορά τη ρύθµιση των οφειλών για ασφαλιστικές εισφορές
του ΟΓΑ και αφορά ένα µεγάλο τµήµα µικροµεσαίων αγροτών,
υπολογίζεται σε ένα νούµερο περίπου διακόσιες σαράντα πέντε
χιλιάδες, που, λόγω οικονοµικής αδυναµίας, έχουν οφειλές στον
ασφαλιστικό τους φορέα, όµως για να ενταχθούν στον νόµο που
πρόσφατα ψηφίστηκε των εκατό δόσεων, θα πρέπει να προκα-
ταβάλουν το δεύτερο εξάµηνο του 2014 συν τις τρέχουσες ει-
σφορές του τριµήνου, τετραµήνου, κ.λπ., πράγµα αδύνατον.

Εµείς, λοιπόν, µε τη συγκεκριµένη τροπολογία ζητούµε την αν-
τιµετώπιση του πιο πάνω προβλήµατος, µε στόχο να δοθεί η δυ-
νατότητα στους µικροµεσαίους αγρότες να µπορέσουν να

εντάξουν τις ασφαλιστικές τους οφειλές προς τον ΟΓΑ στη ρύθ-
µιση των εκατό δόσεων. Και σ’ αυτήν την κατεύθυνση καλούµε
την Κυβέρνηση να κάνει δεκτή την τροπολογία.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.

Λαµπρούλη.
Πριν προχωρήσουµε στον επόµενο ειδικό αγορητή, να σας

κάνω γνωστό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχει σήµερα
µια, θα έλεγα, ξεχωριστή παρουσία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενη-
µερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνω-
σης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι οκτώ σπουδαστές και
σπουδάστριες και τέσσερεις συνοδοί από τη Σχολή Υπαξιωµατι-
κών Διοικητικών Πολεµικής Αεροπορίας.

Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Συνεχίζουµε µε τον κ. Νικόλαο Μαυραγάνη εκ µέρους των Ανε-
ξαρτήτων Ελλήνων, ειδικό αγορητή του κόµµατος.

Έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά, κύριε Μαυραγάνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ,

όπως είπαµε και στην επιτροπή, αυτό εδώ το νοµοσχέδιο, υπό
τη θεώρηση του ανθρωπισµού, είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
κατ’ αρχάς ήταν απαραίτητο. Προφανώς και το πεδίο των µετα-
ναστευτικών πεδίων ή των προσφυγικών πεδίων θέλει επαναρ-
ρύθµιση, θέλει προσαρµογή, προσαρµογή και στις γεωπολιτικές
στιγµές και στις γεωστρατηγικές συνθήκες, αλλά και στις ιδιαι-
τερότητες της οικονοµικής πραγµατικότητας της Ελλάδας και
της κοινωνικής, πάραυτα, που δηµιουργείται.

Δεν χωρά αµφιβολία ότι το πρώτο άρθρο είναι καίριο και δίνει
το στίγµα του νοµοθετήµατος αυτού. Είναι ο κεντρικός πυρήνας,
που ή θα προσδώσει περαιτέρω αξία στο υπόλοιπο νοµοθέτηµα
ή θα µειώσει την αξία αυτού.

Η ιθαγένεια είναι ένα ζήτηµα, το οποίο όλους µας µας κινεί
εσωτερικά και προκαλεί φιλοσοφικά τον καθένα από εµάς, που
πρέπει να παντρέψει την προσωπική του φιλοσοφία µε την κοι-
νωνική ανάγκη και, βεβαίως, µε τον απαραίτητο ανθρωπισµό.

Όµως, είναι γεγονός ότι αυτό το τελευταίο, η πανανθρώπινη
αξία, δεν µπορεί να προσαρµόζεται αναλόγως των συνθηκών ή
των ανθρώπων και της φυλετικής τους προέλευσης, αλλά θα
πρέπει οπωσδήποτε να έχει µία ισάξια αντιµετώπιση απέναντι σε
όλους τους ανθρώπους. 

Η ισάξια, όµως, αντιµετώπιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν γίνεται µέσα από διαδικασίες κενές περιεχοµένου, δεν γίνε-
ται µέσα από διαδικασίες που, ενώ από τη µία πλευρά είναι κενές
περιεχοµένου, από την άλλη δηµιουργούν ή µπορεί να δηµιουρ-
γήσουν εν δυνάµει προβλήµατα σε µία ήδη προβληµατική στιγµή
για την Ελλάδα.

Η απόδοση ιθαγένειας στα τέκνα µεταναστών προφανώς και
είναι µία αναγκαιότητα, αλλά οι προϋποθέσεις µε τις οποίες δί-
νεται δίνει ακριβώς το στίγµα της σοβαρότητας της αντιµετώπι-
σης αυτού του καίριου ζητήµατος και καίριου δικαιώµατος της
ελληνικής πολιτείας για την εκχώρησή του.

Ο ανθρωπισµός αποτελεί πράγµατι την αιτία, αλλά ο ανθρω-
πισµός πρέπει να φτάνει µέχρι τέλους, γιατί, αν δεν φτάνει µέχρι
τέλους, µπορεί να κατακριθεί ως υποκριτικός.

Όταν αποδίδουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιθα-
γένεια σ’ ένα παιδί έξι ετών, την αποδίδουµε για να του δώσουµε
κάποια δικαιώµατα και να του ευκολύνουµε τη ζωή. Από την άλλη
πλευρά, όµως, τα δικαιώµατα αυτά ή µέρος αυτών, όπως, ας
πούµε, η εγγραφή στα δηµοτολόγια, που είναι πράγµατι µια ανα-
γκαιότητα και απάδει προς µία προηγµένη κοινωνικά και ανθρω-
πιστικά κοινωνία και δεν την έχει περιλάβει ως τώρα, µπορεί να
συµβούν και έξω από την ιθαγένεια.

Γιατί, άραγε, τα δικαιώµατα αυτά δεν τα δίνουµε ανεξαρτήτως
ιθαγένειας, ενώ µπορούµε να τα δώσουµε; Γιατί πρέπει να συνο-
δεύσουµε την ιθαγένεια µε τα δικαιώµατα αυτά από τα έξι χρόνια
ενός παιδιού, που ακόµα δεν έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ούτε
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καν τον κοινωνικό του περίγυρο; Άραγε, το παιδί αυτό θα απο-
λαύσει τίποτα από τα δικαιώµατα της ιθαγένειας στα έξι του χρό-
νια, αν παραλλήλως -υποθετικά µιλώντας- δώσουµε ένα
«µπουκέτο» δικαιωµάτων στο παιδί αυτό που θα του ευκολύνει
τη σχολική του και κοινωνική του ζωή σ’ αυτά του τα χρόνια; Θα
απολαύσει τίποτα περισσότερο;

Από την άλλη πλευρά, ερωτά κάποιος: «Μα, γιατί να µην τη δώ-
σεις, αφού θα τη δώσεις ίσως λίγο αργότερα, αν παραµείνει στην
Ελλάδα και αν ακολουθήσει όλη τη σχολική πορεία της υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης; Γιατί να µην τη δώσεις λίγο νωρίτερα;».

Διότι η ιθαγένεια θα πρέπει να συνοδεύεται µε τη διαµορφού-
µενη εθνική συνείδηση. 

H ιθαγένεια δεν είναι ένας µοχλός πίεσης ή «καταπίεσης», για
να διαµορφώσεις την εθνική συνείδηση. Η εθνική συνείδηση, κυ-
ρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να δηµιουργείται µε ελευθε-
ριότητα. Ποιος σάς είπε εσάς ότι πρέπει να θέτουµε εκποδών την
εσωτερική ψυχή, τον εσωτερικό ψυχισµό του ανθρώπου προς
την κατεύθυνση του βάναυσου εξελληνισµού, δίνοντας, εκβιά-
ζοντας µε την ιθαγένεια τον νοµικό πολιτισµό που θα συνοδεύσει
αυτήν και το νοµικό οπλοστάσιο; Ποιος σάς είπε ότι µπορεί µε
αυτό τον τρόπο να δηµιουργούµε ένα νέο ανθρωπιστικό πνεύµα
στην Ελλάδα, µε το οποίο θα εξαίρουµε και τους εαυτούς µας;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µην υποκρινόµαστε. Όταν
ένα παιδί χαµηλής κοινωνικής και οικονοµικής βαθµίδας –γιατί
απ’ αυτές τις τάξεις προέρχονται αυτά τα παιδιά- αφεθεί, χωρίς
την υποχρεωτικότητα που προκύπτει µέσα από την απόδοση ιθα-
γένειας στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως, να εκπλη-
ρώσει -εάν το επιθυµούν οι γονείς του- την υποχρεωτική αυτή
εκπαίδευση, είναι σηµαντικά πιθανό να µην την εκπληρώσει,
λόγω οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων. 

Εφόσον το προτείνον Υπουργείο έχει την αίσθηση ή τη βεβαι-
ότητα, όπως φάνηκε, ότι πράγµατι η µεγάλη πλειονότητα των
παιδιών αυτών και των οικογενειών τους θα παραµείνουν στην
Ελλάδα µέχρι τέλους και θα εκπληρώσουν τις σχολικές υποχρε-
ώσεις, για ποιον λόγο σπεύδει άραγε να τη δώσει από τα έξι έτη
και δεν περιµένει στο τέλος; Τι θα προσδώσει άραγε, εάν –επα-
ναλαµβάνω- παραλλήλως η ελληνική πολιτεία µεριµνήσει, χωρίς
να εκβιάσει µέσα από την υποχρεωτικότητα της ιθαγένειας, να
δώσει το νοµικό οπλοστάσιο εκείνο των νοµικών δικαιωµάτων
στο παιδί, για να νιώθει ανθρωπιστικά και κοινωνικά ίσο µε τα
υπόλοιπα µέχρι να εκπληρώσει την όλη εκπαίδευση; Τι διαφορε-
τικό θα αποκοµίσει άραγε µε την ιθαγένεια; Γιατί σπεύδουµε να
το κάνουµε, εφόσον είµαστε τόσο βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει
σχολική διαρροή; 

Η αίσθησή µου είναι ότι µέσα απ’ αυτή τη σπουδή, που κατά
τη γνώµη µου είναι σπουδή που θα δηµιουργήσει πολλά προβλή-
µατα, θα δηµιουργηθεί ένα ακόµα: γκετοποίηση αµαθών και
απαίδευτων ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι στην πλειονότητά
τους θα έχουν, λόγω των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµά-
των, αφήσει τα σχολεία τους για να εργαστούν, µπορεί όχι φυ-
σικά στην ηλικία των έξι, των επτά ή των οκτώ χρόνων, αλλά
µπορεί στα εννιά τους. Και τότε τι θα έχουµε; Μια γκετοποίηση
απαίδευτων και αµαθών ανθρώπων, τους οποίους θα έχουµε δη-
µιουργήσει εµείς οι ίδιοι, µε την αιτιολογία του ανθρωπισµού. Γι’
αυτό µίλησα εξ αρχής για υποκριτικότητα, για σπουδή και προ-
χειρότητα. 

Η ιθαγένεια, επαναλαµβάνω, δεν µπορεί να συνδέεται µε το
νοµικό οπλοστάσιο, µε το οποίο µπορεί να εξοπλιστεί ο οποιοσ-
δήποτε συνάνθρωπός µας για να νιώθει ίσος και µε ίσα δικαιώ-
µατα -και υποχρεώσεις όµως- µέσα στο σχολικό και κοινωνικό
πλέγµα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Δεν µπορούµε σε
καµµία περίπτωση να εκβιάσουµε την αίτηση ιθαγένειας από τις
οικογένειες αυτών των τέκνων, όταν µάλιστα αυτά βρίσκονται σε
µια τόσο ασυνείδητη ηλικία, µε αντάλλαγµα ένα νοµικό οπλοστά-
σιο. Μπορούµε να τα διακρίνουµε. Κι αυτό πράγµατι είναι υπεύ-
θυνη στάση της ελληνικής πολιτείας. 

Για να µη µονοπωλήσω, όµως, τη συζήτηση γύρω από το
άρθρο 1Α –αν κι αυτό, όπως σας είπα, έχει προεξάρχουσα ση-
µασία για εµάς-, θα σας πω ότι στο ίδιο άρθρο υπάρχει και µια
άλλη διάταξη που εµάς µας δηµιουργεί µεγάλη απαρέσκεια, που
τη θεωρούµε ιδιαιτέρως επικίνδυνη. Είναι η παράγραφος 1.γζ’

και η παράγραφος 1.9.
Δίνει νοµοθετική εξουσιοδότηση στον εκάστοτε Υπουργό,

ούτως ώστε εκείνος να διαφοροποιεί τα απαιτούµενα έγγραφα
για όλες αυτές τις διαδικασίες. 

Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν µπορεί να αποτελέσει ένα µέρος
από την εξουσία που θα εκχωρήσει η Βουλή προς την εκτελε-
στική εξουσία και τον εκάστοτε Υπουργό. Είναι εξαιρετικά επι-
κίνδυνο και πολύ σοβαρό αυτό το θέµα και πρέπει να το
ξαναδούν αυτοί που πρέπει. 

Επίσης, τίθεται ως όριο το εικοστό τρίτο έτος της ηλικίας για
τις υπόλοιπες κατηγορίες των παιδιών ή των νέων, που θέλουν
να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα, είτε στα ΑΕΙ
είτε στα ΤΕΙ είτε στη µέση εκπαίδευση κ.λπ.. Στη διαβούλευση
είχε τεθεί ως όριο το εικοστό πέµπτο έτος και κατέβηκε στο ει-
κοστό τρίτο. 

Θεωρούµε, για να µην υπάρχει καµµία αντίφαση µε το παρελ-
θόν, ότι θα πρέπει, για λόγους ολοκλήρωσης της διαµόρφωσης
της βασικής συνείδησης του κάθε ανθρώπου, να φτάσει αυτό το
όριο στα είκοσι ένα έτη, όπως προβλέπεται άλλωστε στο άρθρο
108 του ν. 4251/2014.

Σχετικά µε τα άρθρα 7 και 8, έχουν και αυτά ιδιαίτερη σηµασία,
που περιστρέφεται γύρω από τα δικαιώµατα εκείνα των εργαζο-
µένων είτε εποχικά στην Ελλάδα είτε µόνιµα, δηλαδή είτε αυτών
που κατέχουν µια άδεια εργασίας είτε αυτών που έχουν µια άδεια
εποχικής εργασίας.

Η αιτιολογική βάση αυτών των άρθρων είναι κυρίως η προσαρ-
µογή µε τις οδηγίες 2011 και 2014 και συγκεκριµένα την
2011/1998 και την  2014/36.

Ωστόσο, εάν αναγνώσουµε µε προσοχή αυτές τις οδηγίες, στο
κεφάλαιο «Εξαιρέσεις» επιτρέπουν στο κράτος-µέλος –και πώς
άλλωστε όχι- από το πεδίο της επιδοµατικής πολιτικής εν γένει
να εξαιρεθούν εκείνοι οι µετανάστες εποχικής ή µόνιµης εργα-
σίας. Προφανώς διότι θεωρούν ότι εντάσσονται µέσα στο
πλέγµα του imperium του κάθε κράτους, ανάλογα µε την οικο-
νοµική δυνατότητα που έχει να διαµορφώσει και την επιδοµατική
του πολιτική, µε προτεραιότητα βέβαια πάντοτε τους πολίτες
του, τους Έλληνες πολίτες εν προκειµένω.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να υπενθυµίσω ειδικά σε
εσάς τους προερχόµενους και εντασσόµενους στην Κοινοβου-
λευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ΟΗΕ, στις 17-3-2014 πήρε µια
απόφαση, από την οποία δυστυχώς απουσίαζε ο εκπρόσωπος
της Ελλάδας. 

Ήταν η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που είπε ότι όλα
τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ελλάδα, τα θεµελιώδη τουλάχι-
στον, έχουν παραβιαστεί κατά τη διάρκεια της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής που έκαναν βάναυσα οι προηγούµενες κυβερνή-
σεις.

Είπε επίσης ότι απαγορεύεται η καταπάτηση αυτών των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων, ακόµα και εάν γίνεται προς τον σκοπό
της εξυπηρέτησης δηµοσιονοµικών στόχων ή της εξυπηρέτησης
του εξωτερικού χρέους. 

Αυτή όµως η τόσο καίρια για εµάς απόφαση, η τόσο καίρια για
τον ανθρώπινο πολιτισµό και για τον νοµικό πολιτισµό πανανθρώ-
πινα απόφαση, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Γιατί είναι προφανές ότι όλοι µέσα στην ψυχή µας
προσεγγίζουµε µε συναισθήµατα αγάπης τους συνανθρώπους
µας, ειδικά αυτούς που κατέληξαν στην Ελλάδα λόγω του ότι οι
απάνθρωπες συνθήκες στα κράτη τους τους έδιωξαν από εκεί.
Δεν το ήθελαν. Έφυγαν γιατί αναγκάστηκαν να φύγουν και το κα-
τανοούµε. Και αυτούς πρέπει να τους αγκαλιάσουµε µε όλη τη
δυνατή αγάπη. 

Όµως, όταν έρχεται η ώρα της πράξης, απαρασάλευτα και
άφευκτα πρέπει να κάνεις µια επιλογή: Εάν δεν φτάνουν οι οικο-
νοµικοί πόροι –και εδώ προκύπτει ότι δεν φτάνουν και κανείς δεν
µπορεί να επιχειρηµατολογήσει για το αντίθετο- και εάν πράγµατι
έχει πιστοποιηθεί από το ανώτατο διεθνές φόρουµ, όπως ο ΟΗΕ,
ότι αυτοί οι οικονοµικοί πόροι, όχι µόνο δεν φτάνουν, αλλά έχουν
ελαχιστοποιηθεί σε αυτό τον βαθµό που έχουν καταπατήσει τα
ανθρώπινα δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών, τότε προκύπτει µια
επιλογή: Να προτιµήσεις τους Έλληνες πολίτες από τους µετα-
νάστες για την επιδοµατική πολιτική.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  3705



Άρα και το άρθρο 7 και το 8 θα πρέπει, εφόσον δεν υπάρχει
καµµία απολύτως επιβολή από το Κοινοτικό Δίκαιο, από το Ενω-
σιακό Δίκαιο, να αλλάξουν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Κατά τούτο, αξιότιµες και αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, και δε-
δοµένου πως για εµάς αυτά τα θέµατα έχουν κυρίαρχη εθνική,
κοινωνική και οικονοµική σηµασία, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δη-
λώνουν ότι καταψηφίζουν επί της αρχής το νοµοσχέδιο. 

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.

Μαυραγάνη. 
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ κ. Γε-

ώργιος Αρβανιτίδης για δεκαπέντε λεπτά. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την τοπο-

θέτηση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων νοµίζω ότι στη δευτερολογία
πρέπει να απαντήσουν αν σε ένα τέτοιο σηµαντικό θέµα, που έχει
να κάνει µε τη σύσταση δοµικά του ελληνικού κράτους και µε το
ποιοι είναι Έλληνες και ποιοι παίρνουν την ιθαγένεια, συνεχίζουν
να στηρίζουν µια Κυβέρνηση, η οποία φέρνει αυτό το νοµοσχέ-
διο. Νοµίζω ότι είναι χρήσιµο να το ακούσουµε στη δευτερολογία
από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπορούσα να ξεκινήσω
την εισήγησή µου χωρίς να αναφερθώ στην παρούσα συγκυρία,
την οποία παραδόξως βλέπω σήµερα ότι κανείς δεν θέλει να αγ-
γίξει. 

Η χώρα παρακολουθεί την τελευταία πράξη µιας πεντάµηνης
παράτασης παράστασης µε βασικό κοινό τις συνιστώσες του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, µιας παράστασης η οποία πλησιάζει να µε-
τατραπεί από φαρσοκωµωδία σε πραγµατική τραγωδία, καθώς
ο λογαριασµός που θα βαρύνει όλους τους Έλληνες είναι η ανά-
σχεση της ανάπτυξης, το πάγωµα της αγοράς, η τεράστια εκροή
καταθέσεων αλλά και η δέσµη µέτρων της τάξης των 8 δισεκα-
τοµµυρίων –που µάλλον τα µέτρα των προηγούµενων περιορι-
στικών πολιτικών φαντάζουν γλυκά-, τα οποία είναι µέτρα που
παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και µε δική µας πρόταση. 

Ο Πρωθυπουργός ως σκηνοθέτης της παράστασης δεν κατά-
φερε έως σήµερα να συντονίσει τους µέχρι τώρα συντελεστές
του. Ο βοηθός σκηνοθέτη ήθελε οπωσδήποτε να τη µετατρέψει
σε δράµα, µε θέµα τις ηρωικές σελίδες που γράφτηκαν στο
Κούγκι. Ο βασικός πρωταγωνιστής υποβιβάστηκε σε δεύτερο
ρόλο, όταν τα φώτα της δηµοσιότητας τον τύφλωσαν τόσο, ώστε
να οδηγήσει τις διαπραγµατεύσεις σε αδιέξοδο, εφαρµόζοντας
τις δηµιουργικές ασάφειες, τη θεωρία των παιγνίων, στην οποία
έχει και εξαιρετικές σπουδές. Τα πρώτα ονόµατα της µαρκίζας
παίζουν τον δικό τους θεσµικό ρόλο πάνω στο δικό τους ξεχωρι-
στό σενάριο και ο υπόλοιπος θίασος έχει χωριστεί σε οµάδες
που συναγωνίζονται σε ζογκλερικά µε φωτιά δίπλα στην πυριτι-
δαποθήκη της ρήξης. 

Αν δεν τα κατάφερε έως σήµερα να συντονίσει, έστω και στοι-
χειωδώς, τους συντελεστές της παράστασης αυτής, αµφιβάλλω
πολύ αν θα τα καταφέρει τις επόµενες µέρες, που όλοι µαζί θα
κληθούν να επιβάλουν τον λογαριασµό στον ελληνικό λαό, έναν
λογαριασµό που αποδεικνύεται ότι είναι ο ορισµός του επονείδι-
στου και του επαχθούς -και αυτοί είναι όροι που ακούµε κάθε
µέρα σε άλλες επιτροπές,- καθώς επιβαρύνθηκε υπέρµετρα από
τους ασυντόνιστους και χρονοβόρους τακτικισµούς της Κυβέρ-
νησης. Διότι όταν ροκανίζεις τον πολιτικό χρόνο, προφασιζόµε-
νος τη διαπραγµάτευση, εξανεµίζεις ταυτόχρονα τις καταθέσεις
στην τράπεζα, τα ρευστά διαθέσιµα του δηµοσίου, το δηµοσιο-
νοµικό πλεόνασµα, την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας αλλά
και το πολιτικό µήνυµα των εκλογών, που ήταν αυτό που υποτί-
θεται πως θα πρόσθετε στην ελληνική φαρέτρα η Κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Έτσι, µε τα όπλα απαξιωµένα, οδηγήθηκε η χώρα µε την πλάτη
στον τοίχο και στα εξαιρετικά επώδυνα µέτρα που πρότεινε η Κυ-
βέρνηση στους πιστωτές µας τη Δευτέρα, µέτρα που επιτρέπουν
στις προτάσεις της προηγούµενης κυβέρνησης να φαντάζουν ως
µακρινή όαση και στο e-mail Χαρδούβελη ως «παιδική χαρά», µε
τον προσφιλή όρο που τελευταία αναπτύσσεται. 

Σερνόµαστε, λοιπόν, σε µια νέα, επώδυνη παράσταση-παρά-
ταση της δανειακής σύµβασης, τη στιγµή που σήµερα θα µπο-

ρούσαµε να κλείνουµε τη σύµβαση αυτή. Το θλιβερό είναι ότι για
το µείζον εθνικό ζήτηµα, που είναι το δηµόσιο χρέος, δεν µάθαµε
τίποτα καινούργιο.

Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µας προκαλούν θλίψη
και απογοήτευση. Ως ΠΑΣΟΚ επαναλαµβάνουµε µε επίταση τη
βασική µας θέση, ότι τα υπεσχηµένα µέτρα για την ελάφρυνση
του χρέους από τους εταίρους µας πρέπει επιτέλους να υλοποι-
ηθούν.

Ο Πρωθυπουργός έπρεπε να έχει αναλάβει πρωτοβουλία,
ώστε να σχηµατίσει µια µεγάλη διαπραγµατευτική εθνική οµάδα,
που θα θέσει µε συνεκτικό τρόπο τη διαπραγµάτευση σε νέα
βάση. Επενδύσατε, όµως, στη στείρα αντιµνηµονιακή ρητορεία,
στον λαϊκισµό και στο κυνήγι µαγισσών. Ελπίζουµε να µην είναι
πλέον πολύ αργά για την απαραίτητη εθνική συνεννόηση. Τώρα,
όµως, απαιτείται και η δική σας αυτοκριτική.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κόµµατα που συµµετέχουν
στην Κυβέρνηση δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν στο θέµα της
ιθαγένειας. Γνωρίζαµε όλοι την τοποθέτηση των ΑΝΕΛ για το
θέµα. Εµείς το ΠΑΣΟΚ θυµόµαστε ότι το 2012 πρότειναν τον
αποκλεισµό των παιδιών των µεταναστών από την εκπαίδευση.
Η συνεργασία σας φέρει και αυτό το στίγµα, κυρία Υπουργέ.

Εµείς δεν κάνουµε πολιτικά παζάρια. Δεν διαπραγµατευόµα-
στε αν θα ψηφίσουµε το άρθρο 1. Δικό µας µέληµα ήταν και πα-
ραµένει να βρεθεί µια λύση για τα παιδιά που να είναι βιώσιµη.
Είπα και στην επιτροπή ότι η δική µας άποψη είναι ότι ο ν.
3838/2010 είχε στέρεες ηθικές, πολιτικές και νοµικές βάσεις. Σε
αυτήν την άποψη επιµένουµε από την πρώτη ηµέρα που, όλως
περιέργως, διέρρευσε η απόφαση του ΣτΕ, τρεις-τέσσερις µήνες
πριν δηµοσιευθεί επίσηµα. 

Ήταν δύσκολη απόφαση για εµάς να συζητήσουµε µε τον τότε
κυβερνητικό εταίρο και να καταλήξουµε σε συµφωνία, ώστε να
διαµορφωθεί κοινή πρόταση προς όφελος των µεταναστών δεύ-
τερης γενιάς. Θυµίζω πως οι πρώτες αντιδράσεις της Νέας Δη-
µοκρατίας µετά τη διαρροή της απόφασης αλλά και του
αρµοδίου Υπουργού δεν προϊδέαζαν για το κλίµα συναίνεσης
που θα ακολουθούσε. Υπήρχε µάλιστα ενθουσιασµός στις τάξεις
του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. Υπήρχε αίσθηµα χαράς
και δικαίωσης για την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Υπήρχε και η λογική της γρήγορης και πανηγυρικής κατάργησης
του ν. 3838/2010 συνολικά αλλά και της αυστηροποίησης των
διατάξεων της προγενέστερης νοµοθεσίας. Τίποτα από αυτά δεν
έγινε. 

Το ΠΑΣΟΚ στάθηκε σθεναρά και τότε απέναντι σε αυτήν την
πολιτική λογική και ξεκίνησε µια διαδικασία ενδοκυβερνητικού
διαλόγου, για να βρεθεί κοινός τόπος. Η αλήθεια είναι ότι ο διά-
λογος συνάντησε εµπόδια, όµως τα αποτελέσµατά του ήταν ότι
αποφασίσαµε να πάµε βήµα βήµα, να µεταρρυθµίσουµε τη µε-
ταναστευτική νοµοθεσία και µετά να προχωρήσουµε στις ανα-
γκαίες τροποποιήσεις του Κώδικα Ιθαγένειας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελε-
σµατικά οποιοδήποτε σύστηµα για την απόδοση ιθαγένειας, αν
δεν στηρίζεται σε µια λειτουργική νοµοθεσία για τη µετανά-
στευση. Άρα ήταν προαπαιτούµενο για κάθε νέα ρύθµιση για την
ιθαγένεια η διόρθωση των ατελειών του τρόπου που η διοίκηση
αντιµετωπίζει τους µετανάστες. Λόγω της συγκυρίας, θα έπρεπε
να δούµε πόσοι µετανάστες θα διασφαλίσουν τη νοµιµότητά
τους ζώντας σε µια χώρα σε οικονοµική κρίση. 

Το κάναµε, λοιπόν, αυτό και σήµερα τα πράγµατα πάνε καλύ-
τερα. Αντιµετωπίσαµε µε ευαισθησία το θέµα των µεταναστών
δεύτερης γενιάς αλλά και της µεταναστευτικής οικογένειας. Τα
νέα παιδιά, αυτά που σήµερα είναι αντικείµενο της συζήτησής
µας, προστατεύονται πολύ πιο αποτελεσµατικά και έχει ελαχι-
στοποιηθεί, σε σχέση µε το παρελθόν, ο κίνδυνος της απονοµι-
µοποίησης. 

Δεν προλάβαινε η προηγούµενη κυβέρνηση να καταθέσει το
δικό της σχέδιο νόµου, που περιλάµβανε διατάξεις για την ιθα-
γένεια και τη µετανάστευση. Γνωρίζουµε βέβαια όλοι για ποιους
λόγους. 

Η νέα Κυβέρνηση αξιοποίησε τις διατάξεις που βρήκε για την
ιθαγένεια της δεύτερης γενιάς και πρόσθεσε τις γνωστές διατά-
ξεις που αφορούν τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι µεγάλη κατάκτηση ότι σήµερα δεν
συζητάµε εάν τα παιδιά και οι νέοι της δεύτερης γενιάς πρέπει
να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια. Συζητούµε ουσιαστικά µόνο
για το πότε θα την αποκτήσουν. Στην κοινωνία δεν έχει σηµάνει
συναγερµός. Δεν ακούγονται οι ακραίες φωνές του 2010. Όλο
και περισσότεροι αποδέχονται την πραγµατικότητα της δεύτερης
γενιάς. 

Το ΠΑΣΟΚ έχει αναλάβει µε τον πιο επίσηµο τρόπο το µέρος
της ευθύνης που του αναλογεί. Στηρίζει πολιτικά και αξιακά τη
διάταξη για την ιθαγένεια που φέρνει το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Υπάρχει µια διαφωνία που αφορά τη γέννηση. Δεν ξέρω αν
είναι προσχηµατική. Καλούµε -και χαιρόµαστε σήµερα για τη
θέση της κυρίας Υπουργού- την κυρία Υπουργό να χωρίσει σε
δύο άρθρα τις ρυθµίσεις -κάτι που ανακοίνωσε στην αρχή της
συζήτησης-, για να δούµε στην πράξη εάν είναι προσχηµατική
και η συµφωνία για τις διατάξεις περί φοίτησης.

Θα συζητήσουµε αναλυτικότερα τα άρθρα του νόµου στη συ-
νέχεια. Σήµερα θέλω να επιµείνω σε µία πιο γενική θεώρηση των
θεµάτων που θέτετε στην κρίση µας. 

Είπε πρόσφατα ο κ. Πανούσης ότι η χώρα δεν χωράει άλλους
µετανάστες. Το είπε µε αφορµή την είσοδο χιλιάδων ανθρώπων
κατά βάση από τα νησιά του Αιγαίου. Είναι µεγάλη η πίεση που
δέχεται η χώρα µας, αλλά και ο πανικός δεν είναι και ο καλύτε-
ρος σύµβουλος. Οδηγεί σε λανθασµένες αποφάσεις, που δεν λύ-
νουν προβλήµατα. Υπάρχει µία σύγχυση στην ελληνική κοινωνία.
Υπάρχει ένας λαϊκισµός και µια ευκολία που ισοπεδώνει διαφο-
ρετικές καταστάσεις.

Η ξενόφοβη λογική τού να απελάσουµε τους πάντες ή η αντί-
στοιχη άλλη, δήθεν αλληλέγγυα, που λέει να τους νοµιµοποι-
ήσουµε όλους παραγνωρίζει ότι άλλο είναι οι µετανάστες που
έχουν άδεια διαµονής, άλλο είναι οι πρόσφυγες που έρχονται
από εµπόλεµες περιοχές και άλλο είναι οι άνθρωποι που εισέρ-
χονται παράτυπα στην Ελλάδα σήµερα για αναζήτηση εργασίας.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε, επίσης, ότι η µεγάλη πλειονότητα που ει-
σέρχεται παράτυπα πλέον στη χώρα µας έχει άλλον τελικό προ-
ορισµό, δυστυχώς γι’ αυτούς. 

Λίγα λόγια για την κάθε κατηγορία. Οι εξακόσιες χιλιάδες πε-
ρίπου µετανάστες που κατέχουν σήµερα άδεια διαµονής στη
χώρα είναι άνθρωποι που ζουν πολλά χρόνια νόµιµα στη χώρα.
Μεταξύ αυτών έχουµε και τα παιδιά των µεταναστών, για τα
οποία συζητάµε σήµερα. Έχουµε γυναίκες και άντρες παντρεµέ-
νους µε Έλληνες και Ελληνίδες. Η µεγάλη πλειονότητά τους βρί-
σκεται στη χώρα πάνω από δέκα χρόνια. Είναι αυτονόητο ότι
µιλάµε για ενταγµένους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας
συµπολίτες µας. Δεν µπορεί να µην µπούµε σε συζήτηση περί
χωρητικότητας της πατρίδας µας.

Οι πρόσφυγες που εισέρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος µέσω
της χώρας µας αναζητούν ασφάλεια. Εµείς, αλλά και η Ευρω-
παϊκή Ένωση, έχουµε νοµική και ηθική υποχρέωση να τους πα-
ρέχουµε προστασία και να τους αναγνωρίζουµε ως δικαιούχους
διεθνούς προστασίας.

Με δεδοµένο ότι δεν µπορούµε να ορίσουµε εκ των προτέρων
πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, έχουµε υποχρέωση να είµαστε σε
εγρήγορση, ώστε να µπορούµε µε αποτελεσµατικότητα να τους
υποδεχθούµε, αλλά και να επιµερίσουµε το βάρος της φιλοξε-
νίας και της εγκατάστασής τους αναλογικά σε όλα τα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι µετανάστες που εισέρχονται στη χώρα µας, χωρίς να δι-
καιούνται προστασίας, πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα προ-
έλευσής τους. Σκληρή αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος
για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

Αυτή είναι µε λίγα λόγια η πραγµατικότητα που ζούµε. Όµως
σε κάθε περίπτωση, από αυτές που προανέφερα, η ευθύνη της
Κυβέρνησης είναι µεγάλη. Όλο αυτό το διάστηµα ακούσαµε δια-
φορετικές φωνές και προσεγγίσεις από µέλη της Κυβέρνησης
που έκαναν παρεµβάσεις για το µεταναστευτικό. Η σύσταση
θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης δεν συνέβαλε
µέχρι σήµερα στον συντονισµό της Κυβέρνησης.

Ακούµε διαφορετικές προσεγγίσεις από τον Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας. Την ίδια ώρα η Υπουργός άργησε να αναλάβει

καθήκοντα και το ίδιο άργησε και η ανάθεση αρµοδιοτήτων της.
Χάσατε πολύτιµο χρόνο, την ώρα που έπρεπε να οργανώσετε τις
Υπηρεσίες, για να υποδεχθούν τον αυξηµένο φόρτο των προσφυ-
γικών ροών. 

Βλέπουµε την τροπολογία που καταθέσατε για τη σύσταση ει-
δικής γραµµατείας που θα διαχειριστεί τους ευρωπαϊκούς πό-
ρους. Έχετε ήδη καθυστερήσει πολύ. Το καλοκαίρι θα έχει
τελειώσει και δεν θα έχετε κάνει τίποτε ουσιαστικό για να αντι-
µετωπίσετε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ζουν οι πρό-
σφυγες και τα νησιά που τους υποδέχονται.

Ζητάτε από την τοπική αυτοδιοίκηση να συµβάλει στη λύση
των προβληµάτων, την ίδια ώρα που τους ζητήσατε και το τελευ-
ταίο διαθέσιµο ευρώ από τα ταµεία τους. Μία ακόµη ειδική γραµ-
µατεία θα λύσει το πρόβληµα; Πότε συνειδητοποιήσατε την
ανάγκη της σύστασής της;

Μέχρι σήµερα και για πολλούς µήνες η Κυβέρνησή σας πλη-
ρώνει µόνο µισθούς και συντάξεις. Επαίρεται µάλιστα για το κα-
τόρθωµά της. Αυτή ήταν η εντολή που πήρατε; Απλώς χάσατε
πολύτιµο χρόνο. Δηµιουργήσατε θέση Αναπληρωτή Γραµµατέα
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για να αναλάβει τον συν-
τονισµό του µεταναστευτικού. Χρειαζόταν για κάποιον ειδικό
λόγο, που δεν µπορούµε να καταλάβουµε, ή απλώς έπρεπε να
διαµορφωθεί το αντίπαλο δέος στην Υπουργό τοποθετώντας
απέναντί της ένα κοµµατικό µέλος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων;

Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, κοστίζουν χρήµατα. Να περιµέ-
νουµε και άλλον γραµµατέα στον χώρο της µεταναστευτικής πο-
λιτικής, για να ξεκαθαρίσουµε µε ποιον τρόπο θα αντιµετω-
πίσουµε το κορυφαίο αυτό πρόβληµα;

Παραδέχεστε ότι το θεσµικό πλαίσιο που βρήκατε, ο ν.
3907/2011, που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ,
είναι καλός νόµος και εξαγγέλλετε την πλήρη εφαρµογή του.
Καλή είναι η επιστροφή στην πραγµατικότητα -καλή αρχή, λοι-
πόν!- αλλά χρειάζεται κάποια στιγµή και η αυτοκριτική για την
προηγούµενη στάση σας.

Αξιότιµοι συνάδελφοι, αυτό το σχέδιο νόµου επαναφέρει ένα
κοµµάτι της ευρύτερης µεταναστευτικής πολιτικής που βάναυσα
ανακόπηκε από αυτή µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας.

Συµπληρώνεται, λοιπόν, ο καµβάς του θεσµικού πλαισίου που
µε κόπο προώθησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ: ένα σύγχρονο
δηµοκρατικό πλαίσιο, που χρειάζεται µια προοδευτική, συντονι-
σµένη, αποτελεσµατική και ικανή Κυβέρνηση για να το εφαρµό-
σει.

Για το αν θα είστε αποτελεσµατικοί θα κριθείτε και όχι από τα
µεγάλα λόγια. Θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, κα-
λώντας σας να κάνετε δεκτές τις αλλαγές και τις προσθήκες που
σας προτείναµε στην επιτροπή. 

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε. 
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ειδικών αγορητών. Κανονικά θα

ήταν τώρα σκόπιµο, επειδή υπάρχουν και πολλοί οµιλητές και
επιτέλους πρέπει να µιλήσουν κι αυτοί, να ξεκινούσαµε τον κα-
τάλογο των οµιλητών. 

Αν τώρα ο κ. Κόκκαλης θέλει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος να τον πάρει. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ας προηγηθούν κάποιοι άλλοι, κύριε
Πρόεδρε.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ένα λεπτό.
Η παράκλησή µου είναι να αρχίσουµε τον κατάλογο των οµι-

λητών. Σας παρακαλώ, κύριε Κόκκαλη. Σύντοµα θα σας δώσω
τον λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ναι, βεβαίως. Ας προηγηθούν κά-
ποιοι άλλοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Βρίσκουµε λύσεις
πάντα, όταν υπάρχει καλή θέληση.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Και καλός Πρόεδρος, έτσι; Δεν
είναι και λίγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Η πρώτη, λοιπόν,
οµάδα οµιλητών επί της αρχής, για επτά λεπτά οµιλίας, είναι οι
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κ.κ. Καραγιάννης, Καράογλου, Λαγός, Ταχιάου, Κανέλλη, Χαϊκά-
λης, Γρηγοράκος και τους αναφέρω σύµφωνα µε τη σειρά της κοι-
νοβουλευτικής δύναµης του κάθε κόµµατος. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Γι’ άλλη µια φορά καλός Πρό-
εδρος!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ο κ. Καραγιάννης, Βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο για επτά λεπτά.

Παρακαλώ δε να τηρούµε τον χρόνο, γιατί έτσι θα δοθεί η δυ-
νατότητα σε µεγαλύτερο αριθµό συναδέλφων να µιλήσουν. Είµαι
σίγουρος ότι ο κ. Καραγιάννης θα ακούσει την έκκλησή µου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµο-

σχέδιο που συζητάµε σήµερα στη Βουλή δεν αποκαθιστά µόνο µια
µεγάλη αδικία, αλλά δείχνει τις ειλικρινείς προθέσεις αυτής της
Κυβέρνησης, µε το αξιακό φορτίο της Αριστεράς, να κάνει πράξη
κοινωνικές διεκδικήσεις και δίκαια αιτήµατα πολλών ετών, που θω-
ρακίζουν και διευρύνουν τη δηµοκρατία, γιατί η ιθαγένεια, πάνω
απ’ όλα, είναι θέµα δηµοκρατίας και όχι ένα απλό δικαίωµα.

Με την ψήφιση του εν λόγω νόµου η ελληνική Βουλή στέλνει
µήνυµα κοινωνικής αποδοχής και κοινωνικής ενσωµάτωσης στα
παιδιά µεταναστών δεύτερης γενιάς που γεννήθηκαν ή µεγάλω-
σαν στη χώρα µας, απέκτησαν ελληνική παιδεία και αποτελούν
αναπόσπαστο κοµµάτι της εθνικής µας συλλογικότητας. 

Το παρόν νοµοσχέδιο πράττει το αυτονόητο µιας χώρας, η
οποία αποτελεί µέλος της σύγχρονης πολυπολιτισµικής Ευρώπης,
θέτοντας τα ηθικά και πολιτικά θεµέλια για την αποτελεσµατική
διεύρυνση της δηµοκρατίας.  Άλλωστε, ο νοµικός δεσµός του κρά-
τους µε τον πολίτη, που είναι η ιθαγένεια, δεν αποτελεί προνόµιο,
αλλά δικαίωµα µιας διαπολιτισµικής κοινωνίας, ένα αναφαίρετο δι-
καίωµα σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από αλλοδαπούς γονείς
και µεγάλωσαν σε έναν τόπο, τον µόνο τόπο που αναγνωρίζουν
συνειδητά ως πατρίδα τους. 

Εξάλλου, οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς και ενταγµένοι σε
ένα πλαίσιο στη χώρα που τους παραχωρεί την ιθαγένεια. Δεν θα
πρέπει ακόµη να παραβλέπουµε τη συµβολή αυτών των οµάδων
στην αντιµετώπιση του µεγάλου προβλήµατος της υπογεννητικό-
τητας των γερασµένων µας δυτικών κοινωνιών. 

Βέβαια, από την ευρωπαϊκή εµπειρία βλέπουµε ότι η κτήση ιθα-
γένειας δεν αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επίτευξη
της κοινωνικής ενσωµάτωσης. Για να επιτευχθεί η κοινωνική εν-
σωµάτωση, θα πρέπει ο φιλοξενώ πληθυσµός να είναι δεκτικός
και θετικά διακείµενος προς τους µετανάστες, όπως και οι µετα-
νάστες να θέλουν πραγµατικά την πλήρη ενσωµάτωσή τους στην
κοινωνία υποδοχής. Η εξεύρεση του ιδανικού σηµείου ισορροπίας
αυτής της σχέσης είναι καθοριστικό ζητούµενο κοινωνικής συνο-
χής και ολοκλήρωσης.

Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο γίνεται ένα πολύ σηµαντικό
βήµα στην παραπάνω κατεύθυνση, που ενισχύεται σηµαντικά µε
την κτήση ιθαγένειας πριν από την ενηλικίωση του παιδιού. Πα-
ράλληλα, ως χώρα υποδοχής, οφείλουµε να κάνουµε ό,τι είναι δυ-
νατόν για την πλήρη αποκατάσταση αυτής της ιδιαίτερα λεπτής
και ευαίσθητης σχέσης.

Νοµίζω ότι η µακρόχρονη εµπειρία της ελληνικής διασποράς
µπορεί να µας φανεί πολύ χρήσιµη στη διαµόρφωση όλων εκείνων
των πολιτικών ενσωµάτωσης.

Ο καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μπέρ-
µιγχαµ κ. Δηµήτρης Τζιόβας, στο εξαιρετικό αγγλόφωνο πόνηµά
του «Greek Diaspora and Migration since 1700», απαντά στους πα-
ραπάνω προβληµατισµούς, κάνοντας χρήση µιας σειράς διπολι-
κών και αντιθετικών ή συµπληρωµατικών όρων, όπως
πατρίδα-ξενιτιά, εθνική ταυτότητα και ταυτότητα µετανάστη, ανα-
πτύσσοντας δηµιουργικά τη σχέση ανάµεσα στην εµπειρία και τη
µνήµη.

Με τη σχετική αναφορά στην ελληνική διασπορά, επιτρέψτε µου
να σηµειώσω στο σηµείο αυτό ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο αποκτά
µεγαλύτερη αξία, γιατί έρχεται ετεροχρονισµένα να αποκαταστή-
σει έµµεσα όλες τις αδικίες, τον πόνο, την ταπείνωση και τον εξευ-
τελισµό που υπέστησαν οι Έλληνες µετανάστες, οι παππούδες
µας, από τα πολύ παλιά χρόνια µέχρι σήµερα, σε όλα τα µήκη και
πλάτη της γης.

Ως λαός µεταναστών, δεν πρέπει να ξεχνάµε ποτέ τις πινακίδες

«ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΙΩΝ» έξω από τα εστιατόρια της Αµε-
ρικής του 1920, τα γκέτο των Ελλήνων γκασταρµπάιτερ στη Γερ-
µανία το 1960 και την πρόσφατη κρίση, που οδήγησε χιλιάδες νέα
µας παιδιά στο εξωτερικό.

Κλείνοντας, θέλω να θυµίσω στους διαφωνούντες αυτού του
νοµοσχεδίου το δηµοτικό µας τραγούδι «Ξενιτεµένο µου, πουλί»
από την Ήπειρο, από την Ήπειρο της φτώχειας, της ξενιτιάς, του
ξεριζωµού και της µετανάστευσης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραγιάννη.

Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καράογλου έχει τον
λόγο. 

Παρακαλώ να τηρήσουµε, όπως έκανε ο κ. Καραγιάννης, τον
χρόνο των επτά λεπτών.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήταν οξύµωρο να συζητάµε για το παρόν νοµοσχέδιο, ένα νοµο-
σχέδιο που, κατά την άποψή µου, είναι δευτερεύουσας ή τριτεύου-
σας, αν θέλετε, προτεραιότητας, αγνοώντας το σηµερινό πολιτικό,
κοινωνικό, οικονοµικό περιβάλλον και ειδικά όπως έχει διαµορφω-
θεί τις τελευταίες µέρες.

Είναι αλήθεια ότι η χώρα µας ζει σε ένα πρωτόγνωρο κλίµα πλή-
ρους ανασφάλειας, έντονης αβεβαιότητας και τροµακτικής σύγ-
χυσης. Βιώνουµε όλοι µας µια δραµατική κατάσταση, µια
κατάσταση που κλιµακώνεται εδώ και πέντε µήνες, έχει γονατίσει
την οικονοµία, έχει πληγώσει την κοινωνία και δυστυχώς, κινδυ-
νεύει να διχάσει την Ελλάδα. Όλα αυτά εξαιτίας της Κυβέρνησής
σας, της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, υποσχόµενη λαγούς
µε πετραχήλια, δεν διστάζει να µας οδηγεί στην κυριολεξία καθη-
µερινά στα βράχια, αρκεί και µόνο να είναι ικανοποιηµένο το κοµ-
µατικό της ακροατήριο, οι δικές της συνιστώσες, τα δικά της
παιδιά.

Από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε την εξουσία η για πρώτη
φορά αριστερή Κυβέρνηση, είχε ένα και µόνο στόχο, να εφαρµό-
σει στην πράξη τις αριστερές της ιδεοληψίες.

Υποσχεθήκατε την παραµονή της χώρας στο ευρώ και σήµερα,
η πατρίδα µας απειλείται µε επιστροφή στη δραχµή. Ελπίζουµε,
βέβαια, σήµερα ή αύριο να οριστικοποιηθεί η συµφωνία και να
εκλείψει αυτός ο ορατός κίνδυνος. Υποσχεθήκατε σκληρές δια-
πραγµατεύσεις και σήµερα, πέντε µήνες µετά από αυτές τις -βάζω
σε εισαγωγικά τις λέξεις- «σκληρές διαπραγµατεύσεις» το e-mail
Χαρδούβελη είναι στην κυριολεξία παιδική εκδροµή µπροστά στα
µέτρα που αναµένεται να έρθουν.

Τι έγινε αυτούς τους πέντε µήνες; Η αβεβαιότητα επιδείνωσε
την ύφεση, εξαντλήσατε τα πρωτογενή πλεονάσµατα, οδηγώντας
µας πάλι σε ελλείµµατα, µαταιώσατε όλες τις επενδύσεις, δεσµεύ-
σατε τα ταµειακά διαθέσιµα όλων των κρατικών και µη φορέων -
βλέπε τοπική αυτοδιοίκηση- φέρατε πρόσθετα λουκέτα και
πρόσθετη ανεργία και τώρα µας οδηγείτε σε ένα πολύ σκληρό-
τερο από τα προηγούµενα µνηµόνια.

Αυτό είναι το κόστος της πολιτικής Τσίπρα: εξαπάτηση του
λαού, πρόσθετη λιτότητα, νέα σκληρά και επώδυνα µέτρα, ρήξη
µε τη λογική, µε δραµατικές συνέπειες για τους Έλληνες πολίτες.

Στους πέντε µήνες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχετε συνη-
θίσει µονίµως να αναζητάτε συνενόχους. Συζητάτε για ανάπτυξη
ερήµην της πραγµατικής οικονοµίας, συντηρείτε άλλοθι αποτυ-
χίας, εφευρίσκετε δικαιολογίες, ανακαλύπτετε εχθρούς και βρί-
σκεστε µονίµως στον ρόλο του θύµατος, λες και δεν είστε εσείς
που οδηγήσατε εκβιαστικά τη χώρα στις κάλπες µε τη γνωστή
συνταγµατική εκτροπή µε αφορµή την εκλογή Προέδρου της Δη-
µοκρατίας, λες και δεν είστε εσείς που µας οδηγείτε καθηµερινά
στο σηµερινό καταστροφικό αδιέξοδο.

Το χειρότερο είναι ότι πρωτοκλασάτοι Υπουργοί και στελέχη
σας, ακόµα και τώρα, την ύστατη ώρα λίγο πριν τη συµφωνία –
που ελπίζουµε να γίνει πραγµατικότητα-, συζητούν και πάλι για δη-
µοψηφίσµατα και εκλογές σε µια ασφυκτική οικονοµία και σε έναν
ταλαιπωρηµένο από το άγχος, την ανασφάλεια και την αβεβαι-
ότητα ελληνικό λαό.

Εξαιτίας της αδιέξοδης πολιτικής σας τέθηκε ξανά στο τραπέζι
των δήθεν διαπραγµατεύσεων που κάνετε το ενδεχόµενο Grexit,
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όταν, αν θυµηθούµε µόλις πέντε µήνες πριν, η δική µας κυβέρ-
νηση, η κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας του Αντώνη Σαµαρά είχε
εγγυηθεί και είχε πετύχει την επάνοδο της χώρας σε δρόµο ανά-
πτυξης –το 2014 έκλεισε µε ανάπτυξη µετά από έξι χρόνια συνε-
χούς ύφεσης- και είχε αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας
διεθνώς. Είχε εγγυηθεί και είχε πετύχει την παραµονή της χώρας
στο ευρώ. Είχε πετύχει την επιστροφή στη σταθερότητα και στην
οµαλότητα στην καθηµερινότητα των Ελλήνων πολιτών. 

Θέσαµε τα θεµέλια για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Εδραι-
ώσαµε την παρουσία µας στην Ευρώπη. Επαναφέραµε την αισιο-
δοξία στους Έλληνες πολίτες και εσείς πετύχατε µέσα σε πέντε
µήνες να τα καταστρέψετε όλα αυτά.

Όσα υποσχεθήκατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από πέντε µήνες,
προεκλογικά, στο περίφηµο «πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης»,
αποδείχθηκαν όλα ένα πολύ µεγάλο ψέµα. Εξαπατήσατε τους Έλ-
ληνες πολίτες τάζοντάς τους όλα όσα δεν µπορούσαν τη δεδο-
µένη στιγµή να πραγµατοποιηθούν. Στήνετε ένα πελατειακό
κράτος, στέλνοντας τον λογαριασµό στους πολίτες. Μετατρέψατε
την ΕΡΤ σε «ΑΥΓΗ CHANNEL». Διογκώνετε το κράτος µε αθρόες
προσλήψεις ηµετέρων. Βολεύετε σε κυβερνητικές θέσεις και σε
άλλες θέσεις ευθύνης συντρόφους, ξαδέλφια, ανίψια. Καταργείτε
την αριστεία. Καταργείτε τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Απε-
λευθερώνετε επικίνδυνους ποινικούς και πολιτικούς εγκληµατίες.
Ακυρώνετε σηµαντικές επενδύσεις που θα τονώσουν την ανά-
πτυξη και την αγορά. Κάνετε ξέφραγο αµπέλι την ίδια τη χώρα,
επιτρέποντας την είσοδο σε λαθροµετανάστες. 

Τώρα, µε το παρόν νοµοθέτηµα δίνετε ιθαγένειες σε τέκνα αλ-
λοδαπών µε ελάχιστες, στην ουσία ανύπαρκτες προϋποθέσεις,
χωρίς να αντιλαµβάνεστε τις ανάγκες της κοινωνίας και στέλνον-
τας λανθασµένα µηνύµατα σε αυτούς τους λαθροµετανάστες,
όταν τους πρώτους πέντε µήνες το ποσοστό των παρανόµως ει-
σελθόντων µεταναστών άγγιξε το 600%.

Σε όλα αυτά, το οξύµωρο είναι ότι κάνετε στην πράξη αυτά για
τα οποία καταγγέλλατε την Αντιπολίτευση. Είναι χαρακτηριστικό
ότι µέσα σε πέντε µήνες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, µέσα σε
εκατόν πενήντα µέρες, έχουν ψηφιστεί δέκα νοµοσχέδια, από τα
οποία δύο κυρώσεις πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου –θυµη-
θείτε τι λέγατε στο παρελθόν για τις πράξεις νοµοθετικού περιε-
χοµένου, δηλαδή «κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα»,
«αντιδηµοκρατικές ενέργειες», κ.λπ.- και επτά µε τη µορφή του κα-
τεπείγοντος. Βέβαια, σε αυτά πρέπει να προσθέσουµε και τριάντα
τροπολογίες άσχετες µε τα κυρίως νοµοθετήµατα, που εσείς φέ-
ρατε ως Κυβέρνηση. Κάνετε, δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο από
αυτά που µέχρι πριν από πέντε µήνες καταγγέλλατε. Νέα ήθη από
την πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση!

Τώρα, µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα, µε το νοµοθέτηµα που
σήµερα συζητούµε, εισάγετε θέµατα ιδιαίτερης ευαισθησίας µε
πρόχειρο και αποσπασµατικό τρόπο, αποκλειστικά και µόνο για να
ικανοποιήσετε ακόµα µία φορά τους συντρόφους σας και το κοµ-
µατικό σας ακροατήριο.

Βάζετε ως προτεραιότητα την αντικατάσταση του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, τη στιγµή που παρατηρείται έξαρση του µε-
ταναστευτικού προβλήµατος, προσελκύοντας µε αυτόν τον τρόπο
παράνοµους µετανάστες, πλήττοντας την εικόνα της χώρας και
δηµιουργώντας τεράστιο πρόβληµα στον τουρισµό της πατρίδας
µας. Δίνετε ως δώρο την ιθαγένεια σε κάποιους, χωρίς αυστηρές
προϋποθέσεις, απλώς και µόνο µε την εγγραφή του τέκνου τους
στην πρώτη τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθµιας εκπαί-
δευσης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί
ανοικτή πρόσκληση στους λαθροµετανάστες να εγγράψουν το
παιδί τους στην Α’ δηµοτικού και αυτόµατα να πάρουν άδεια πα-
ραµονής για τους ίδιους και για την οικογένειά τους. Με αυτόν τον
τρόπο, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πλήττει την κοινωνική συνοχή,
διαλύει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, όταν εκατοντάδες χιλιάδες
λαθροµετανάστες περιµένουν να περάσουν τα ελληνικά σύνορα.

Κλείνοντας, θα έλεγα ότι οι προτεραιότητες που θέτουν οι κύ-
ριοι της Κυβέρνησης είναι δευτερεύουσας και τριτεύουσας –για
να µην πω και κάτι περισσότερο- σηµασίας, µε ολέθριες επιπτώ-
σεις για την κοινωνία και τους πολίτες. Είπαµε –και το επαναλαµ-
βάνουµε- ότι θα στηρίξουµε κάθε πρωτοβουλία που θα βοηθήσει

στην ανάπτυξη και την πρόοδο της πατρίδας µας. Όµως, συνένο-
χοι στη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού ιστού
δεν θα γίνουµε. Δυστυχώς αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί βαρύτατο
πλήγµα για τον κοινωνικό ιστό και γι’ αυτό επί της αρχής το κατα-
ψηφίζουµε.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας):Ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
µισό λεπτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ένα λεπτό, κύριε
Υπουργέ.

Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό, να κάνω γνωστό στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αί-
θουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της
Βουλής, δέκα φοιτητές και καθηγητές από το Hellenic American
University.

Η Βουλή σάς καλωσορίζει. 
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Έχει ζητήσει για ένα λεπτό τον λόγο ο κ. Βούτσης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Μισό λεπτό θα χρειαστώ. Θα αναφερθώ
στην οµιλία του αγαπητού συναδέλφου κ. Καράογλου.

Θα ήθελα να υποµνήσω -δεν µπορώ να σιωπήσω, διότι τα εί-
παµε και στις επιτροπές και εντός της Αιθούσης- ότι εδώ και αρ-
κετό καιρό δεν επιτρέπεται να µιλάµε για «λαθροµετανάστες»,
αλλά για παράτυπους µετανάστες, για µετανάστες χωρίς χαρτιά,
που εισέρχονται στη χώρα εκτός νόµου ή οτιδήποτε. Όµως, η έκ-
φραση «λαθροµετανάστες» µε διεθνείς συνθήκες και µε συζητή-
σεις που έχουν γίνει και στην Ευρώπη και τα λοιπά, εν πάση
περιπτώσει, έχει τεθεί εκποδών της δηµόσιας συζήτησης.

Προφανώς, καθένας παίρνει την ευθύνη ακόµα και να λέει ό,τι
θέλει. Προς Θεού! Όµως, ήθελα να του το υποµνήσω. Και αν θέλει
ο κ. Καράογλου να κάνει µια διόρθωση επ’ αυτού, µπορεί να το
κάνει.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας):Ευχαριστούµε. 
Ο κ. Λαφαζάνης έχει ζητήσει τον λόγο. 
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε,
επιτρέψτε µου να καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο
13 και να τις θέσω υπ’ όψιν των συναδέλφων, προκειµένου να τις
αξιοποιήσουν για την τοποθέτησή τους.

Στην παράγραφο 4 οι λέξεις: «γνώµη της Επιτροπής Θεσµών
και Διαφάνειας της Βουλής και πράξη του Υπουργικού Συµβου-
λίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και γνώµη της Επιτροπής
Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφέ-
λειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής». Δηλαδή
από την Επιτροπή Θεσµών πάµε στην Επιτροπή Δηµοσίων Επιχει-
ρήσεων, προκειµένου ναεκφραστεί γνώµη.

Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «προεδρικό διάταγµα που εκδίδε-
ται µε πρόταση» αντικαθίσταται από τις λέξεις «κοινή υπουργική
απόφαση». Δηλαδή αντί να έχουµε προεδρικό διάταγµα που θα
εγκρίνει το καταστατικό της νέας εταιρείας, θα έχουµε κοινή
υπουργική απόφαση.

Μετά τη λέξη «Οικονοµικών» προστίθενται οι λέξεις «που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». Είναι καθαρά φρα-
στική αυτή.

Μετά τη λέξη «καταρτίζεται» προστίθενται οι λέξεις «και εγκρί-
νεται». Και αυτό είναι τυπικό, εντελώς νοµοτεχνικό, ως προσθήκη. 

Θα τη διανείµουµε τώρα στα έδρανά σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. 
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης κατα-
θέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελ-
τιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει εκ µέρους του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή

ο κ. Λαγός, για επτά λεπτά παρακαλώ.
Μέχρι να πάρει τον λόγο ο κύριος Βουλευτής, να ανακοινώσω

ότι µε την υπ’ αρ. 9103/5749/22-6-2015 απόφαση της Προέδρου
της Βουλής συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 34 πα-
ράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπή αρµόδια

επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δη-
µόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Η σχετική απόφαση έχει ήδη αναρτηθεί στην Κοινοβουλευτική
Διαφάνεια, θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνε-
δρίασης.

(Η προαναφερθείσα απόφαση έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  3711



3712 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  3713

»)



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προηγουµένως

άκουσα από την Υπουργό που ήταν εδώ να λέει ότι «λάβαµε υπ’
όψιν µας για το παρόν νοµοσχέδιο το προηγούµενο νοµοσχέδιο,
που δεν είχε περάσει από το Συµβούλιο της Επικρατείας», διά-
φορες οργανώσεις, διάφορους λαθροµετανάστες που βρίσκον-
ται εδώ.

Εν ολίγοις, τους ακούσαµε όλους. Ακούσαµε τις απόψεις τους,
εκτός από την ελληνική κοινωνία. Εκτός και αν εσείς όλοι που
ήσαστε εδώ πέρα και θα ψηφίσετε υπέρ του νοµοσχεδίου αυτού
έχετε την ψευδαίσθηση ότι οι Έλληνες συµπολίτες µας που είναι
έξω δέχονται αυτό που θα γίνει σήµερα εδώ.

Άκουσα από κάποιους άλλους να λένε ότι το σηµαντικότερο
σήµερα είναι η διαπραγµάτευση που γίνεται και δεν είναι το
παρόν νοµοσχέδιο. Κάνετε µεγάλο λάθος, αν δεν είναι ηθελη-
µένο αυτό το οποίο είπατε. 

Το σηµαντικότερο που συζητάµε σήµερα, το σηµαντικότερο
που συζητάµε γενικά σε αυτήν τη Βουλή µέχρι σήµερα είναι το
παρόν νοµοσχέδιο, γιατί οικονοµικά η Ελλάδα, όσο δύσκολα και
να περάσει, δεν πρόκειται να πεθάνει, θα επιβιώσουµε.

Όµως, αυτό γίνεται αυτήν τη στιγµή και το συγκεκριµένο χρο-
νικό διάστηµα, όταν όλα τα βλέµµατα έχουν πέσει πάνω στη δια-
πραγµάτευση, ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, όταν ο ελληνικός λαός
έχει ισοπεδωθεί και ο κάθε συνταξιούχος κοιτάει –και δικαιολο-
γηµένα από την πλευρά του– πώς θα πάρει ένα πενηντάρικο πα-
ραπάνω στη σύνταξή του και δεν τον ενδιαφέρει όχι αν οι
λαθροµετανάστες περάσουν µέσα, αλλά αν ο κακός χαµός γίνει
στην πατρίδα µας.

Αυτή, λοιπόν, τη χρονική συγκυρία επιλέξατε –τυχαία; Δεν το
πιστεύω καθόλου– συγκεκριµένα για να περάσει αυτό το λαθρο-
νοµοσχέδιο, το οποίο θα δίνει, λέει, ελληνική ιθαγένεια στα παι-
διά δεύτερης, τρίτης ή οποιασδήποτε γενιάς. Μα, η ιθαγένεια
–για να το ξεκαθαρίσουµε- δεν είναι κάποιο µετάλλιο. Δεν είναι
η σοκολάτα που πρόκειται να πάρει ένας µαθητής επειδή ήρθε
εδώ. Και την ιθαγένεια –καλώς ή κακώς για όλους εσάς- δεν µπο-
ρείτε να τη δώσετε ούτε µε χαρτιά ούτε µε έγγραφα ούτε µε
σφραγίδες ούτε µε φιρµάνια. Την ιθαγένεια τη δίνει ο παντοδύ-
ναµος Θεός και η µητέρα φύση. Κανείς άλλος!

Δεν µπορεί, λοιπόν, να δώσουµε ιθαγένεια στο παιδάκι που
ήρθε εδώ και να γίνει Έλληνας πολίτης. Δεν κατάλαβα! Πού γί-
νεται αυτό το πράγµα; Γιατί να γίνει αυτό το πράγµα; Αν θέλετε,
να του δώσετε τα απαραίτητα έγγραφα και την υπηκοότητα που
χρειάζεται. Και επειδή µάλιστα στην Ελλάδα περνάµε ανθρωπι-
στική κρίση –και το ξέρετε όλοι σας πολύ καλά- και δεν θέλουµε
και εµείς να στενοχωρηθούν οι άνθρωποι και να περάσουν δύ-
σκολα, να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να φύγουν µια ώρα αρ-
χύτερα και να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε. Στη Γερµανία, στη
Γαλλία, στη Σουηδία; Πού θέλουν να πάνε οι άνθρωποι; Να τους
διευκολύνουµε και εµείς σε αυτό! Όχι, όµως, να τους κρατή-
σουµε εδώ πέρα. Αφού περνάµε άσχηµα σαν Ελλάδα! Δεν τους
λυπάστε τους ανθρώπους, εσείς που είστε τόσο ανθρωπιστές;
Να τους κρατήσουµε εδώ, να ταλαιπωρηθούν και αυτοί µαζί µας;
Να φύγουν οι άνθρωποι. 

Επαναλαµβάνω ότι η ιθαγένεια δεν είναι κανένα µετάλλιο που
µπορεί να πάρει ο οποιοσδήποτε. Μπορεί να είναι καλός µαθη-
τής, µπορεί να σέβεται, µπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει, αλλά
δεν µπορεί να πάρει την ιθαγένεια.

Επίσης, άκουσα πριν από λίγο –το ακούσαµε από την
Υπουργό- στην κουβέντα που κάναµε, να συζητάµε και να λέµε
ότι δεν ικανοποιεί τους µετανάστες και την ίδια την Κυβέρνηση
το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνουµε προς ψήφιση. Ερώτηση απλή
που κάνουµε σαν Χρυσή Αυγή: Γιατί τότε δεν το φέρατε αλλιώς
αυτό το νοµοσχέδιο; Γιατί δεν το φέρατε µε άλλο τρόπο που θα
σας κάλυπτε και εσάς, αλλά και τους µετανάστες που θέλετε να
ικανοποιήσετε; Γιατί; Μήπως γιατί ξέρετε ότι η σταγόνα που θα
ξεχειλίσει το ποτήρι είναι πάρα πολύ κοντά; Μήπως γιατί ξέρετε
ότι ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί αυτό το
πράγµα;

Και εσείς, λοιπόν, που είστε οι κύριοι της Αριστεράς και είστε

τόσο δηµοκράτες, ας κάνετε ένα δηµοψήφισµα, από αυτά που
τόσο πολύ φοβάται τελικά το ελληνικό Κοινοβούλιο. Διότι το ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο µιλάει για δηµοκρατία και για όλους αυτούς
τους δηµοκρατικούς θεσµούς, αλλά όταν πρόκειται να απευθυν-
θεί στον ελληνικό λαό για να πάρει αποφάσεις ο ίδιος ο ελληνι-
κός λαός, εκεί δεν τον ακούµε. Εκεί δεν ξέρει να κρίνει ο
ελληνικός λαός. Όσο µας έφερε µέσα στη Βουλή και µας τοπο-
θέτησε, είναι καλός. Από εκεί και πέρα, αναλαµβάνουµε εµείς τα
πάντα γι’ αυτόν. 

Κάντε, λοιπόν, ένα δηµοψήφισµα και εµείς σαν Χρυσή Αυγή
θα το σεβαστούµε. Αν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει ο
οποιοσδήποτε έρχεται από το Κογκό, από τη Γη του Πυρός, από
τη Ζουαζιλάνδη και δεν ξέρω και εγώ από πού, να γίνεται Έλλη-
νας, αν έχει φτάσει σε αυτά τα χάλια ο ελληνικός λαός, θα το
ανεχτούµε και εµείς. 

Πάντως, να ξέρετε ότι σαν Χρυσή Αυγή δεν θα το ανεχτούµε
µε τίποτα. Θα κάνουµε ό,τι µπορούµε µε οποιοδήποτε νόµιµο
µέσο, εντός και εκτός Κοινοβουλίου, ώστε να σταµατήσουµε
αυτό το απαράδεκτο νοµοσχέδιο. 

Ακούσαµε, επίσης, από την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ πριν από
λίγο, αλλά και από την Υπουργό να µιλάνε για εθνική συνείδηση
και για τα παιδάκια, τα οποία πρέπει να µπουν στην ελληνική κοι-
νωνία, για το έθνος που πρέπει να είναι καλύτερο. Από πού κι ως
πού; Εσείς οι Αριστεροί, οι εναντίον των συνόρων, οι εναντίον
της θρησκείας και της πατρίδας, µιλάτε για έθνος; Μιλάτε για
εθνική συνείδηση; Ποιους προσπαθείτε να κοροϊδέψετε τώρα
εδώ; Προσπαθείτε να χαϊδέψετε κάποια αυτιά Ελλήνων πολιτών
που σας ακούνε και τα λέτε όλα αυτά; Εσείς δεν πιστεύετε σε
όλα αυτά τα πράγµατα. Πώς, λοιπόν, κόπτεστε για την εθνική συ-
νείδηση των λαθροµεταναστών; Αυτό δεν γίνεται. Είναι σχήµα
οξύµωρο.

Ακούσαµε, επίσης, από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας
να λέει ότι είναι πολύ σηµαντικό το νοµοσχέδιο –πράγµα στο
οποίο συµφωνώ και εγώ- και ότι δεν µπορούµε να το ανακαλέ-
σουµε ή να το διορθώσουµε αύριο φεύγοντας από εδώ.

Να τονίσουµε, λοιπόν, προς όλους ότι η Χρυσή Αυγή έχει και
τη θέληση και τη δύναµη, αλλά και την αποφασιστικότητα, όταν
της δοθεί η δυνατότητα από τον ελληνικό λαό, αυτά τα πράγµατα
που συµβαίνουν στην ελληνική Βουλή να ανακληθούν. Έχουµε
τη δύναµη και τη διάθεση και µπορούµε να το κάνουµε, φτάνει
να µας δώσει τη δύναµη ο ελληνικός λαός. Γιατί και εσείς όσο
καιρό είχατε τη δύναµη, τα ίδια κάνατε.

Επίσης, είπατε κάτι προηγουµένως, στο οποίο συµφωνώ από-
λυτα, ότι οι µουσουλµάνοι αποφεύγουν να πάνε στα ελληνικά
σχολεία. Ναι, έτσι είναι. Όµως, θα ήθελα να σας τονίσω εδώ
πέρα ότι οι κυβερνήσεις τόσων ετών, της δικιάς σας, της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τους Ποµάκους, οι οποίοι έχουν
ελληνικό αίµα, πάνω στα ποµακοχώρια, τους ωθούσε και τους
εξαναγκάζει ουσιαστικά να πηγαίνουν σε τουρκικά σχολεία, να
µαθαίνουν την τουρκική γλώσσα και να µην µαθαίνουν τα ελλη-
νικά, που οι ίδιοι επιδιώκουν. Εµείς οι ίδιοι έχουµε χαρίσει αυτό
το κοµµάτι του ελληνικού λαού στους Τούρκους. Γιατί άραγε; Κι
αυτό να είναι τυχαίο;

Επίσης, ένα µεγάλο ερωτηµατικό που έχω –κι εδώ το αποδει-
κνύετε πεντακάθαρα- είναι το εξής: Οι κυβερνήσεις της Αριστε-
ράς και σαν ιδεολογία είναι καθαρά υπέρ της παγκοσµιοποίησης.
Να µην πουλάνε, λοιπόν, αυτό το παραµύθι που µας λένε τόσα
χρόνια. 

Επαναλαµβάνω και πάλι ότι όταν κάποιος δεν έχει εθνική συ-
νείδηση, δεν πιστεύει στην πατρίδα του, δεν πιστεύει σε θρη-
σκείες, τότε υπάρχει µια πολτοποίηση και υπάρχει µια
µαζοποίηση, αυτό που κάνει η παγκοσµιοποίηση, αυτό που προ-
σπαθείτε εσείς µε οποιονδήποτε τρόπο να το εφαρµόσετε και
στην Ελλάδα. Γι’ αυτό η Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται να υποκύψει
ποτέ και δεχόµαστε όλες τις συνέπειες αυτές που µας έχουν
συµβεί.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα.
Ένα τελευταίο θα ήθελα να προσθέσω. Είναι πολλά αυτά που

θα ήθελα να πω, αλλά δεν προλαβαίνω. Θα ήθελα να πω ότι το
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ελληνικό κράτος, το ελληνικό έθνος για µας, είναι ίσως το µονα-
δικό µέσα σε όλη την Ευρώπη και στα Βαλκάνια που αποτελείται
από εθνικά συµπαγή πληθυσµό. Όλοι οι Έλληνες είναι συνειδη-
τοποιηµένοι, χαίρονται που είναι Έλληνες, δεν υπάρχουν απο-
σχιστικές τάσεις στην Ελλάδα και επίσης, όλοι στη συντριπτική
πλειοψηφία είµαστε χριστιανοί ορθόδοξοι.

Αυτό, λοιπόν, που κάνετε εσείς σήµερα είναι να βάλετε την τα-
φόπλακα. Αφού δεν καταφέρατε µε άλλους τρόπους, άλλες κυ-
βερνήσεις, να µας κάνετε σαν άλλα κράτη τα οποία βλέπουµε ότι
µεταξύ τους σπαράζονται από δεινούς πολέµους µε αποσχιστι-
κές τάσεις, φέρνετε στην Ελλάδα εκατοµµύρια λαθροµετανα-
στών, οι οποίοι τυχαία κι αυτοί είναι όλοι µουσουλµάνοι κι όλοι
αυτοί θα δηµιουργήσουν θέµατα µες την πατρίδα µας. Το ξέρετε,
πιστεύω, πολύ καλά όλοι, απλά κάποιοι δεν θέλετε να το δείτε
και να το παραδεχτείτε.

Επαναλαµβάνω ότι φυσικά δεν πρόκειται να ψηφίσουµε µε τί-
ποτα το νοµοσχέδιο αυτό και σαν Χρυσή Αυγή θα κάνουµε ό,τι
περνάει από το χέρι µας, µε οποιοδήποτε κόστος πάλι στον
εαυτό µας, για να σταµατήσουµε αυτήν την καταστροφική πολι-
τική εις βάρος της Ελλάδας.

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω

στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 10-06-2015, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του
Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευ-
θύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχη-
µατίστηκε:

α) κατόπιν της από 28-3-2014 αναφοράς-καταγγελίας του Πα-
νελληνίου Συνδέσµου Φωτοβολταϊκών και αφορά τον πρώην
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Ιωάννη Μανιάτη και τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου για
το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος
(259ΠΚ), σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού της Οριακής Τιµή
Συστήµατος που φέρεται να οδηγεί στην αύξηση του συσσωρευ-
µένου ελλείµµατος του ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού ΑΠΕ
και 

β) κατόπιν της από 10-1-2015 µηνυτήριας αναφοράς του Σω-
µατείου µε την επωνυµία «Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊ-
κών Στέγης και αφορά τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
και τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα-
τικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου για τα φερόµενα ως τε-
λεσθέντα αδικήµατα της απιστίας στην Υπηρεσία (256ΠΚ), της
παράβασης καθήκοντος (259ΠΚ), της απιστίας (390ΠΚ), της πα-
ρακώλυσης της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων
(259ΠΚ) και µάλιστα διακρινόµενης εκ του αποτελέσµατος
(295ΠΚ), σχετικά µε τη φερόµενη µη διαφύλαξη της οµαλής λει-
τουργίας του ειδικού λογαριασµού ΑΠΕ και µέσω αυτού και της
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ως όφειλαν, στο πλαίσιο των κα-
θηκόντων τους.

Τον λόγο έχει εκ µέρους του Ποταµιού η κ. Ταχιάου.
Έχετε τον λόγο για επτά λεπτά, κυρία Ταχιάου.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αξιότιµοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να µην

επαναλάβω όσα έχουν ήδη αναφερθεί για τις θέσεις µας. Η ει-
σηγήτριά µας, η Κατερίνα Μάρκου, τα ανέφερε. Είναι ήδη γνω-
στές οι θέσεις µας. 

Θα ήθελα, όµως, επ’ ευκαιρία του κατατεθέντος νοµοσχεδίου
περί ιθαγένειας, να αδράξω την ευκαιρία και να εστιάσω την το-
ποθέτησή µου σε ένα γενικότερο ζήτηµα, το οποίο αφορά ολό-
κληρη την κοινωνία κι όχι µόνο τον νοµοθέτη ή τους νοµοθέτες.
Κι αυτό δεν είναι άλλο από την ενσωµάτωση των µεταναστών
στον κοινωνικό ιστό της χώρας µας.

Είναι απαραίτητο ο Έλληνας πολίτης να διαµορφώσει µια πο-
λιτισµική στάση που να διακρίνεται από αµοιβαιότητα, αλληλοα-
ναγνώριση και σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Ουσιαστικά, δηλαδή, θα πρέπει να δηµιουργηθεί και να καλ-

λιεργηθεί µια νέα συνείδηση του πολίτη, απαλλαγµένη από ρα-
τσιστικές επιρροές, µια συνείδηση που δεν βλέπει τους µετανά-
στες ως πρόσωπα προς οικονοµική εκµετάλλευση –γιατί φυσικά
συµβαίνει και αυτό, ας µην γελιόµαστε- ούτε ως διαφορετικούς
που θα πρέπει να τους ανεχόµαστε και να τους υποµένουµε,
αλλά θα πρέπει να τους βλέπει ως µια επένδυση για το µέλλον. 

Η ιστορία και η εµπειρία έχουν δείξει ότι σε κάποιες κοινωνίες
και χώρες αυτό γίνεται πιο εύκολα. Σε άλλες γίνεται δυσκολό-
τερα. Θέλω να αναφέρω το παράδειγµα ενός Έλληνα. Ζήλεψα,
ακούγοντας κάποτε τον αείµνηστο γλύπτη, τον Φιλόλαο Τλούπα,
ο οποίος πήγε στο Παρίσι το 1955 και περιέγραφε σε ένα ντοκι-
µαντέρ το πώς η Γαλλία την εποχή εκείνη είχε την ικανότητα –πι-
θανόν να έχει ακόµα αυτήν την ικανότητα- να ενσωµατώνει τους
καλλιτέχνες, τους πνευµατικούς ανθρώπους, τον οποιονδήποτε
θέλει να ζήσει, να δηµιουργήσει, να δράσει στο έδαφός της. Kαι
θυµάµαι ότι έλεγε πώς έχει τη δυνατότητα η Γαλλία να βγάζει το
καλύτερο από µέσα σου. Αυτό είναι κάτι το οποίο εµένα µου έχει
µείνει και θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγµή και στη χώρα µου
να µπορέσουµε να βγάλουµε το καλύτερο από τους ανθρώπους
που έρχονται για να ζήσουν εδώ. 

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αν-
τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)

Προφανώς, πρέπει να συνυπολογιστούν πάρα πολλοί παρά-
γοντες γι’ αυτά τα θέµατα. Είναι πολυάριθµοι, περιλαµβάνουν
πολιτικές, κοινωνικές και ιστορικές πτυχές. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, εκτιµώ ότι ο στόχος µας δεν θα πρέπει να είναι η απλή νο-
µική κατοχύρωση των δικαιωµάτων, αλλά η ευρύτερη ενσωµά-
τωση, έτσι ώστε όποιος λαµβάνει την ελληνική ιθαγένεια να µην
αισθάνεται ξένος στον τόπο αυτό. 

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από λαµπρά µυαλά, έχει ανάγκη από
εργατικά χέρια, από νέους ανθρώπους µε όραµα, από επιστήµο-
νες, από γυναίκες και άνδρες που θα οδηγήσουν τη χώρα µπρο-
στά, δίχως προκαταλήψεις και δίχως φοβίες. Αυτή η
συνειδητοποίηση, φυσικά, έχει να κάνει µε την παιδεία µας, µε
το εκπαιδευτικό σύστηµα, µε τις αξίες και τα πρότυπα που δί-
νουµε στα παιδιά µας. 

Η ελληνική ιστορία δείχνει ότι όταν το έθνος µας ενσωµάτωσε
στοιχεία από άλλους πολιτισµούς, µεγαλούργησε. Αντίθετα, σε
περιόδους όπου επικράτησαν η ξενοφοβία, ο ρατσισµός και η
εσωστρέφεια, τα αποτελέσµατα ήταν τραγικά. Αυτό πρέπει να
γίνει συνείδηση όλων µας και πολύ περισσότερο των νέων γε-
νεών.

Η πολυπολιτισµικότητα µιας χώρας δεν είναι αδυναµία, αλλά
ακριβώς το αντίθετο. Είναι δύναµη και συγκριτικό πλεονέκτηµα,
αν βεβαίως, µπορέσει να αξιοποιηθεί. Υπάρχουν κράτη που φτιά-
χτηκαν και µεγαλούργησαν χάρη στους µετανάστες. Μάλιστα,
σε κάποια από αυτά τα κράτη αναζήτησαν µια καλύτερη µοίρα
και πολλοί Έλληνες. 

Προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει να γί-
νουν τα εξής: Να υπάρχει ένα νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο να
διασφαλίζει φυσικά την ισότιµη µεταχείριση των µεταναστών, να
καταπολεµηθούν οι διακρίσεις και ο ρατσισµός, να διασφαλιστεί
η πρόσβαση των νόµιµων µεταναστών στην αγορά εργασίας, να
µειωθεί η γραφειοκρατία, να διασφαλιστεί η πρόσβαση των νό-
µιµων µεταναστών στην εκπαίδευση.

Όπως προκύπτει από πολλές έρευνες, ως βασικά εµπόδια
στην ένταξη των µεταναστών, θεωρούνται αφ’ ενός από το ευρύ
κοινό η έλλειψη επιθυµίας εκ µέρους των µεταναστών να ενταχ-
θούν και η συνεπαγόµενη αποµόνωσή τους στα όρια των εθνικών
γκέτο που δηµιουργούνται σε συνδυασµό µε την έλλειψη της
γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής, αφ’ ετέρου από τους
µετανάστες η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων, οι πολιτισµικές και
θρησκευτικές διαφορές, τα στερεότυπα, η αρνητική στάση και η
έλλειψη κατανόησης εκ µέρους του γηγενούς πληθυσµού.

Για τον λόγο αυτό και στο Ποτάµι, υποστηρίζουµε ότι η έµ-
φαση των προϋποθέσεων για την απόκτηση ιθαγένειας θα πρέπει
να βρίσκεται στα ίδια τα παιδιά. Η πρόταση του σχεδίου νόµου
εστιάζει στην παραµονή των γονέων σε πρότερο της γεννήσεως
χρόνο. Ωστόσο για εµάς η παρουσία του γονιού τη στιγµή της
γέννησης είναι πιο σηµαντική και, βεβαίως, το να τελειώσει το
παιδί το σχολείο. 
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Ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης, ορίζοντας την ένταξη
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο µετανάστη ως άνθρωπο και όχι ως
αριθµό, συµφωνώντας ότι η ένταξη απαιτεί διαδικασία που χρει-
άζεται χρόνο, περιλαµβάνοντας όλες τις πλευρές της ζωής, ώστε
τα νέα άτοµα να γίνουν αποδεκτά από την κοινωνία, να αποκτή-
σουν σεβασµό των πολιτισµικών τους αξιών και να αισθανθούν
ότι ανήκουν στο νέο κοινωνικό σύνολο.

Τα τρία αυτά διαβήµατα αποτελούν αµφίπλευρη διαδικασία.
Δηλαδή, η προσπάθεια αλληλογνωριµίας, κατανόησης, αποδο-
χής και σεβασµού γίνεται τόσο από πλευράς του κοινωνικού συ-
νόλου που υποδέχεται τα άτοµα, όσο και από πλευράς των
µεταναστών ή των προσφύγων. 

Η εµπειρία, επίσης, δείχνει ότι η παραχώρηση της ιθαγένειας
δεν συνεπάγεται την ενσωµάτωση. Αν συµφωνήσουµε ότι οι µε-
τανάστες δεν αποτελούν εφήµερο και παροδικό φαινόµενο, αλλά
είναι οργανικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας και ιστορίας, θα
πρέπει να επεξεργαστούµε ένα συνολικό σχέδιο µεταναστευτι-
κής πολιτικής.

Αυτό σηµαίνει ένα όραµα για το µέλλον, για το τι είδους κοι-
νωνία θέλουµε να συνδιαµορφώσουµε µε τους µετανάστες,
καθώς και ένα σύνολο µέτρων, αποφάσεων και νόµων κοινών µε
τους άλλους Ευρωπαίους, αλλά και προσαρµοσµένο σε εθνικές
ιδιαιτερότητες, ώστε να είµαστε ρεαλιστές αλλά και ανθρωπι-
στές.

Στοιχεία µιας πολιτικής που αντιµετωπίζει τη µετανάστευση όχι
ως αρνητική απειλή, αλλά ως θετική πρόκληση, θα πρέπει να
είναι η νοµιµοποίηση, η κοινωνική ένταξη, η ελληνική υπηκοότητα
στα παιδιά των µεταναστών µε τους όρους που είπαµε προηγου-
µένως, ο αποτελεσµατικός έλεγχος των συνόρων και της αδή-
λωτης και ανασφάλιστης εργασίας και τα κοινωνικά και
εργασιακά δικαιώµατα. Σκοπός αυτών των δράσεων και των πο-
λιτικών είναι να βγάλουµε τους µετανάστες από ένα καθεστώς
ηµιπαρανοµίας και να διευρύνουµε συνεχώς την ιδιότητα του πο-
λίτη µε ένα πνεύµα ισοπολιτείας, δηµιουργώντας έναν χάρτη δι-
καιωµάτων του µετανάστη τον οποίο θα σέβονται και θα τηρούν
όλοι.

Επιτρέψτε µου να κλείσω σηµειώνοντας τον κίνδυνο εξάρσεως
της ρατσιστικής βίας ως αποτέλεσµα λανθασµένων πολιτικών.
Οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ένας µετανάστης
δεν ξύπνησε ένα πρωί και αποφάσισε να εισέλθει παράνοµα στη
χώρα µας. Οι ανθρώπινες τραγωδίες και οι ιστορίες φρίκης που
έχουν βιώσει τούς αναγκάζουν να ρισκάρουν την ίδια τους τη
ζωή προκειµένου να ξεφύγουν και να αναζητήσουν ένα καλύτερο
αύριο και µία καλύτερη ζωή. Πρόκειται και για νέους ανθρώπους
οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από την απελπιστική και πολ-
λές φορές επικίνδυνη κατάσταση στις χώρες τους.

Είναι ευθύνη όλων µας να δείξουµε ότι οι Έλληνες, ένας λαός
που γνωρίζει πολύ καλά τι σηµαίνει προσφυγιά και µετανά-
στευση, δεν είναι και δεν προτίθενται να γίνουν ποτέ ρατσιστές.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαρι-
στώ.

Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη
Βουλή στις 18-6-2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµα-
τος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίσθηκε κατόπιν της από 13-10-2014 µη-
νυτήριας αναφοράς του κ. Νικολάου Κανακόπουλου και αφορά
τον τέως Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαµαρά, τον τέως Αντιπρό-
εδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, τον τέως Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και τα µέλη του τέως
Υπουργικού Συµβουλίου, για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα
της ηθικής αυτουργίας σε εσχάτη προδοσία (άρθρο 134 ΠΚ),
σχετικά µε την υπογραφή πρότασης προς τον Πρόεδρο της Δη-
µοκρατίας για την έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.

Επίσης, ανακοινώνονται δύο αιτήσεις Βουλευτών για άδειες
απουσίας, µε επιστολές τους προς την Πρόεδρο της Βουλής.

«Σας ενηµερώνω ότι κατά το διάστηµα 29 Ιουνίου έως 16 Ιου-
λίου θα απουσιάσω στο εξωτερικό για οικογενειακούς λόγους

και ζητώ άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφοι 3 και 4
του Κανονισµού. Γεώργιος Γαλέος, Βουλευτής Αργολίδος».

Επίσης, έχουµε παρόµοια αίτηση αδείας προς την Πρόεδρο
της Βουλής από τον Βουλευτή κ. Θεοχάρη Θεοχάρη, Βουλευτή
Β’ Αθήνας του Ποταµιού, για απουσία του κατά το χρονικό διά-
στηµα από 23 έως 26 Ιουνίου του 2015. 

Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς, η Βουλή

ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Τον λόγο έχει η κ. Κανέλλη για επτά λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επί της αρχής συζήτηση δίνει

τη δυνατότητα να διευρύνει κανένας το πολιτικό πεδίο κάτω από
το οποίο µπορεί να αναλύσει το σκεπτικό ενός νοµοσχεδίου. 

Θα έλεγε κάποιος ότι αυτό το νοµοσχέδιο, µε βάση την ευρω-
παϊκή πολιτική, µε βάση την πίστη στην ευρωπαϊκή πολιτική, την
ενσωµάτωση οδηγιών και την εφαρµογή οδηγιών, θεωρητικά και
πρακτικά δεν είναι εναντίον των µεταναστών και θέλει να θερα-
πεύσει δράµατα και τραγωδίες, µαζικά ή ατοµικά, που από αδρά-
νεια, από υφέρποντα ρατσισµό, από οικονοµική αδυναµία σε
καιρούς κρίσης και πολέµων εντείνονται και τα ζούµε κάθε µέρα
πασπαλισµένα -είναι η αλήθεια- µε πάρα, πάρα πολύ βολικό και
εµπορεύσιµο µελό.

Η θέση µας εξηγήθηκε από τους συναδέλφους συντρόφους
και στην επιτροπή και στη συζήτηση επί της αρχής από τον ειδικό
αγορητή µας. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ένα-δυο πράγµατα
σε ό,τι αφορά τη γενική µεταναστευτική πολιτική.

Όσο κι αν θέλει η Κυβέρνηση, όσο κι αν προσπάθησαν οι συν-
τάκτες αυτού του νοµοσχεδίου, δεν µπορούν να αποφύγουν την
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού ζητήµατος επιδερµικά, βο-
λικά, πολύ µακριά από την αιτία που γεννάει τη µετανάστευση.

Σε ορισµένα σηµεία, ενώ σας άφηναν περιθώρια οι οδηγίες,
θα µπορούσατε να έχετε κάνει ένα βήµα µπροστά και κάνατε βή-
µατα πίσω. Σε άλλα σηµεία κάνατε µικρά βήµατα µπροστά, χωρίς
αυτό να αποτελεί καινοτόµο δράση ή, αν θέλετε, µια πρόταση
ουσιαστική και διαφορετική πολιτικά. Πώς θα ήταν δυνατόν άλ-
λωστε; 

Μιλάνε πάρα πολύ εύκολα: Πατριωτισµοί ακούστηκαν πριν
από λίγο από τους χρυσαυγίτες. Ο ένας έλεγε ότι είµαστε όλοι
πατριώτες εδώ, ο άλλος γύρισε και είπε ότι η Αριστερά είναι
εναντίον της πατρίδας. Αυτά είναι συνηθισµένα πράγµατα στην
Ελλάδα και δυστυχώς εµπορευµατοποιηµένα κάργα. 

Υπάρχει, όµως, µια πολύ µεγάλη αλήθεια: Για ποια Ευρώπη µι-
λάµε; Για την Ευρώπη που συναίνεσε στον βοµβαρδισµό και στη
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, µιας κατ’ εξοχήν πολυπολιτισµικής
κοινωνίας; Μπορεί να µου πει κάποιος -και να κοιταχτούµε µε-
ταξύ µας εδώ µέσα, όταν µιλάµε για ευρωπαϊκή πολιτική- τι εθνι-
κότητα έχει σήµερα ένας Κοσοβάρος και µε τι ταξιδιωτικά
έγγραφα κινείται; 

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρό-
εδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)

Διότι, για να µην κοροϊδευόµαστε µεταξύ µας, ένας Κοσοβά-
ρος κινείται µε ταξιδιωτικά έγγραφα εκδιδόµενα από το ΝΑΤΟ
και τις εκεί δυνάµεις. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ είναι ούτως ή άλλως κρά-
τος εν κράτει, παρέχον ταξιδιωτικά έγγραφα ειδικής ιθαγένειας
και ειδικής υπηκοότητας που λέγεται Κόσοβο. Και έχουµε συν-
τελέσει σε αυτό! Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα, γιατί
είναι µέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Δεν είναι απλώς το κοµµάτι
της κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής που
οδήγησε τους Ευρωπαίους και τους ευρωπαϊκούς λαούς να χρη-
µατοδοτούν, να συµµετέχουν σε εξαγωγές αυτής της αθλιότητας
της πολιτικής ως δηµοκρατία, από το Αφγανιστάν ως το Νταρ-
φούρ και από τη Μέση Ανατολή ως κάποτε στο Φρίουλι. Αυτή
είναι η µεγάλη αλήθεια. 

Στην Ευρώπη η ευρωπαϊκή πολιτική είναι να παράγει µετανά-
στες. Παράγει πρόσφυγες. Μα, γιατί τους παράγει; Τους παρά-
γει µε ποιο δίκαιο; Το δίκαιο του αίµατος; Το δίκαιο της
γέννησης; Το δίκαιο της µόρφωσης; Το δίκαιο της φοίτησης; Το
δίκαιο της αποφοίτησης; Δεν θα σας φέρει κανείς αντίρρηση στη
διευκόλυνση και στην τακτοποίηση αυτών των ζητηµάτων. Είναι
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ελάχιστα εκείνα στα οποία κάποιος µπορεί να σταθεί και να πει
«όχι, θα το καταψηφίσω», ενώ ξέρει ότι σε κάποιες περιπτώσεις
κυριολεκτικά σώζει ζωές και καταστάσεις. Δεν είναι εκεί το ζη-
τούµενο. Γι’ αυτό άλλωστε ψηφίζουµε και «παρών» επί της
αρχής. 

Όµως να πάµε στην ουσία του. Όταν επιτρέπεται και γίνεται
επιλεκτική εναλλασσόµενη µετανάστευση σε όλο της το µεγα-
λείο, έρχεται ένα νοµοσχέδιο το οποίο τυπικά την κατοχυρώνει.
Την κατοχυρώνει όχι µόνο επειδή θα διευκολύνεται ο εργοδότης
-γιατί θα έπρεπε να πάει στο ΙΚΑ ως εισφέρων και όχι στον ΟΓΑ
για να του έρχεται φθηνότερα- ούτε µόνο επειδή οι δύο µήνες
γίνονται ένας. 

Την κατοχυρώνει διότι υπάρχει η φιλοσοφία ότι µπορώ να ει-
σάγω και να εξάγω φθηνά εργατικά χέρια, τα οποία συµπιέζουν
το ντόπιο εργατικό δυναµικό -συνολικά στην Ευρώπη- να έχει µο-
νίµως όχι απλώς κατεβασµένο τον πήχη  αξιώσεων εργατικών δι-
καιωµάτων, αλλά να κατεβάζει και τον πήχη των απαιτήσεων της
καθηµερινότητας. 

Γι’ αυτό και έχετε εξαιρέσεις. Δηλαδή, έχετε εξαιρέσεις σε κά-
ποια σηµεία στο επίπεδο της απόλαυσης ακόµα και υποτροφιών
ή άλλων πραγµάτων, ακριβώς επειδή η ιθαγένεια είναι κάτι το
οποίο χορηγείται µε πρόσχηµα τους ανθρωπιστικούς λόγους –
δεν το αποδίδω προσωπικά στην Κυβέρνηση, µιλάω για την Ευ-
ρώπη, πολύ µακριά από εµένα άλλωστε η δίκη προθέσεων- αλλά
όχι επί της ουσίας. 

Φέρνω ένα παράδειγµα. Εάν ο εργοδότης δεν είναι εντάξει
προς τις υποχρεώσεις του –ασφάλιση, φορολογία και µισθούς-
ή παραβιάζει τι σύµβαση εργασίας ανακαλείται η θεώρηση εισό-
δου. Βέβαια πληρώνει τα σπασµένα ο µετανάστης. Πληρώνει τα
σπασµένα ο µετανάστης; Τον παίρνεις, τον προσλαµβάνεις, τον
φέρνεις, δεν τον πληρώνεις και τον αφήνεις «ξεκάβαλο»; Δη-
λαδή, σε τι διαφέρει αυτό από την εργασία των Ελλήνων αυτήν
τη στιγµή; Αυτήν τη στιγµή είναι ένα εκατοµµύριο που δεν πλη-
ρώνονται, είναι οι ναυτεργάτες του Νεωρίου που είναι έξι µήνες
απλήρωτοι µέσα στο 2015, είναι η νεολαία που δουλεύει υποχρε-
ωτικά µε µαύρα, γιατί άλλος τρόπος δεν υπάρχει για να επιζήσει,
µε 250 ευρώ και 300 ευρώ, από ντελιβεράς µέχρι και εγώ δεν
ξέρω τι άλλο.

Ερχόµαστε τώρα αυτό µε αφορµή το µεταναστευτικό και το
κάνουµε, στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων,  τακτοποίηση,
όχι απλώς υπέρ του εργοδότη. Γίνεται res µε αυτήν τη διάταξη.
Πού είναι η ευρωπαϊκή φιλοδοξία ανθρωπισµού ξαφνικά; Res γί-
νεται. Σε παίρνει ο εργοδότης, δεν σε πληρώνει, σου χρωστάει
µισθούς, δεν βάζει εισφορές, πλήρωσέ τα εσύ τα σπασµένα, µε-
τανάστη, και γύρνα εξόδοις σου πίσω.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας της κυρίας Βουλευτού)

Τι είναι αυτό το πράγµα; Αυτή είναι η λάθος φιλοσοφία. Αυτή
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινό ευρωπαϊκό µας σπίτι,
πάση θυσία στο ευρώ να µείνουµε ακόµα κι αν σφαγούµε εµείς,
οι αλλοδαποί, νυν, επόµενοι και δεν ξέρω πότε θα ξαναγεννηθούν
εδώ. 

Αν δεν τα δούµε αυτά, οι καραβιές θα πηγαίνουν και θα έρχον-
ται µε βάση το ποσό του µαύρου, χυδαίου, επονείδιστου, απεχ-
θούς κεφαλαίου το οποίο επενδύεται στη µαύρη εργασία. Αυτές
είναι οι σύγχρονες µορφές δουλείας. Αυτό είναι το πραγµατικά
επονείδιστο και ειδεχθές: να συναινείς σε µια πολιτική που χο-
ρηγεί στα αφεντικά το δικαίωµα να µετακινούν πληθυσµούς, αν-
θρώπους, να καταστρέφουν υποδοµές, να βοµβαρδίζουν, να
εξάγουν δηµοκρατία και µετά να παράγουν ένα εργατικό δυνα-
µικό το οποίο από ανάγκη µπορεί να βρεθεί εδώ, να γεννήσει και
δύο παιδιά και να υπάρχει η ανάγκη της ιθαγένειας. 

Αυτό προσπάθησε να εξηγήσει και στην επιτροπή και εδώ και
παντού το ΚΚΕ: Να προηγηθούν τα δικαιώµατα. Όµως αυτό
απαιτεί εντελώς διαφορετική πολιτική. Δεν µπορεί να είναι η πο-
λιτική του Μάαστριχτ και της Λισαβόνας εξ ορισµού φιλελεύ-
θερη. Πώς να το διορθώσεις, δηλαδή; Θα φτιάξεις τη µαρκίζα;
Θα γυαλίσεις τα κεραµίδια; Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ούτε φι-
λάνθρωπη ούτε σοσιαλιστική, πολλώ δε µάλλον κοµµουνιστική.
Κατά αυτήν την έννοια θα παίζει. Το παιδί µπορεί να είναι άριστο,
να είναι εδώ, να έχει και ιθαγένεια ή άδεια παραµονής, αλλά σιγά

µην πάρει υποτροφία. Δεν πά’ να’ ναι διάνοια στα ελληνικά, δεν
πά’ να’ ναι κατ’ επιλογήν του οι σπουδές; Σιγά µην πάρει υποτρο-
φία. Σιγά µην του δώσουν χώρο στη φοιτητική εστία. Με το πρό-
σχηµα της κρίσης που είναι η φτώχεια, καλλιεργώντας και
δίνοντας τροφή στα ναζιστικά µορφώµατα πάσης φύσεως και
µορφής.

Σε αυτήν τη φιλοσοφία φτιάχτηκε και το Δουβλίνο I και το Δου-
βλίνο II και το Δουβλίνο III και η Σένγκεν και η FRONTEX και η
καινούρια αυτή µορφή, στην οποία η πρώτη φορά Αριστερά και
ΑΝΕΛ µαζί Κυβέρνηση δεν έφερε αντίρρηση, δηλαδή ο στρατιω-
τικός σχηµατισµός για να µαζέψει τους πνιγµένους πειρατές της
Μεσογείου από παντού. Μέσα σε αυτό το σκεπτικό ποιος θα
έρθει να µιλήσει τώρα για ιδεώδη ανθρωπισµού;  Ναι, µπορεί να
κάνετε ό,τι µπορείτε για υπαρκτές καταστάσεις εδώ. 

Αν δε φοβόταν κανείς τους µετανάστες, θα τους έδινε δικαιώ-
µατα να ψηφίζουν στις δηµοτικές εκλογές. Αλλά εκεί το res γίνε-
ται και αντικείµενο πολιτικής εκµετάλλευσης, επίσης κατά
βούληση. Εξαιρετική προσοχή σε αυτήν την πολιτική γιατί αυτή
γεννάει τους φασίστες. Αυτή γεννάει τους τάχα µου δήθεν εθνι-
κιστές και πατριώτες σαν τους Ούγγρους που σήµερα ανέστει-
λαν µονοµερώς το Δουβλίνο II. Ανέστειλαν σήµερα µονοµερώς
το Δουβλίνο ΙΙ!. Ανάστα ο Κύριος είναι η Κοµισιόν και οι διάφοροι
άλλοι -αλλά όχι για τους λόγους που φαντάζεται κανείς- έτσι
ώστε να µην τολµήσει κάποιος να ζητάει ουσιαστική κατάργηση
του Δουβλίνο ΙΙ και ουσιαστική ελευθερία µετακίνησης πληθυ-
σµών που αναγκάστηκαν και δεν τους πήρε ο πόνος να έρχονται
εδώ ως καθαρά, ωραία, υψηλά, λευκά µεγάλα κεφάλαια προς
επένδυση. Γιατί δεν χαρακτήρισε κανένας µετανάστη τον Έλ-
ληνα που πάει στη Γερµανία να δουλέψει στο νοσοκοµείο δεκαε-
ξάωρο µε 1600 ευρώ τάχα µου δήθεν καλοπληρωµένος, για να
γυρίσει µετά από έξι µήνες µε την εµπειρία και του γκασταρµ-
πάιτερ συν τοις άλλοις. 

Θέλει εξαιρετική προσοχή όταν µιλάµε για την Ευρώπη και για
τις αρχές της. Να εξηγούµαστε τουλάχιστον µεταξύ µας για
τίνος την Ευρώπη µιλάµε, για ποιες αρχές ευρωπαϊκές µιλάµε
πριν φτάσουµε να βγάζουµε νοµισµατικό τιµολόγιο για την ηθική,
τον ανθρωπισµό, την αλληλεγγύη και τη δηµοκρατία.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούµε.
Έχω την τιµή να σας κάνω γνωστό ότι η Ολοµέλεια συνεδριά-

ζει σε αυτό το πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο µε την παρουσία του
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµο-
κρατίας, του κ. Γιαννάκη Οµήρου, ο οποίος πραγµατοποιεί επί-
σηµη επίσκεψη στη χώρα µας, κατόπιν προσκλήσεώς µου και
παρακολουθεί τη συνεδρίαση από κοινού µε την αντιπροσωπεία
της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας.

Διερµηνεύοντας τα αισθήµατα του Σώµατος θα ήθελα να τον
καλωσορίσω, να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του, αλλά
και για την έµπρακτη συµπαράσταση και αλληλεγγύη, η οποία
αποτελεί ένα πολύ ισχυρό δείγµα της αδιαπραγµάτευτης αλλη-
λεγγύης µεταξύ των χωρών και των λαών µας.

Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τον κ. Οµήρου για όλες τις πα-
ρεµβάσεις και τις δηλώσεις του, οι οποίες υποστηρίζουν ανεπι-
φύλακτα τις πρωτοβουλίες εκείνες που έχουν αναληφθεί και από
πλευράς της ελληνικής Βουλής προς υπεράσπιση της δηµοκρα-
τίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών και της λαϊκής
κυριαρχίας, συµπεριλαµβανοµένων των δικαίων αιτηµάτων που
αφορούν τον λογιστικό έλεγχο και την αποκάλυψη της αλήθειας
για το δηµόσιο χρέος.

Ταυτόχρονα, θέλω να σας ανακοινώσω, µε δεδοµένο ότι είναι
η πρώτη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής από την προ-
ηγούµενη εβδοµάδα σε νοµοθετική εργασία, ότι στις 17 και 18
Ιουνίου του 2015 ανακοινώθηκαν τα προκαταρκτικά πορίσµατα
και κατατέθηκε η προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλή-
θειας Δηµοσίου Χρέους. Έχει ήδη αναρτηθεί η προκαταρκτική
έκθεση στην πρωτότυπη αγγλική µορφή της στην ιστοσελίδα της
Βουλής και αύριο θα είναι διαθέσιµη και στην ελληνική µετά-
φραση.

Σας ανακοινώνω, επίσης, ότι έχει κατατεθεί αίτηµα πενήντα
πέντε Βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ
για τη συζήτηση της προκαταρκτικής αυτής έκθεσης στην Ολο-
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µέλεια της Βουλής. Με το αίτηµα αυτό θα ασχοληθεί η Διάσκεψη
των Προέδρων αύριο.

(Το προαναφερθέν έγγραφο, που περιλαµβάνει το αίτηµα των
πενήντα πέντε Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση της προκα-
ταρκτικής έκθεσης της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους
στην Ολοµέλεια της Βουλής, βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)

Καλωσορίζουµε, λοιπόν, τον κύριο Οµήρου.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Θα δώσω τον λόγο τώρα στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, τον κ. Νίκο Βούτση.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε επί της δια-
δικασίας θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αυτό το νοµοσχέδιο που συ-
ζητάµε τώρα επί της αρχής, επί των άρθρων πότε θα µπει; 

Γιατί όλα τα άλλα ξέρουµε πότε θα µπουν, για αυτό όµως δεν
ξέρουµε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα το συζητήσουµε
µετά. 

Ορίστε, κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
πράγµατι πάρα πολύ σηµαντική η σηµερινή µέρα που συζητάµε
ένα τέτοιο νοµοσχέδιο. Και αυτό γιατί πριν από πολύ λίγα χρόνια,
µεσούσης της κρίσης -και ενώ συνεχίζεται η κρίση- οι συζητήσεις
που γινόντουσαν σε αυτήν την Αίθουσα ήταν σε ένα εντελώς δια-
φορετικό επίπεδο. Γινόταν µια ιδεολογική σύγκρουση πάνω στο
δίκαιο του αίµατος ή το δίκαιο του χώρου, της γέννησης, της πα-
τρίδας και ταυτόχρονα αυτή η συζήτηση έφτανε σε σηµεία -και
δεν ήταν τυχαία, βουρλιζόταν, ντοπαριζόταν να γίνει αυτή η συ-
ζήτηση, ήταν στο πλαίσιο τότε της λογικής των δύο άκρων και
της επανόδου των µετεµφυλιακών διχαστικών συγκρούσεων
στην πατρίδα µας- και ερχόντουσαν στην επιφάνεια σε συχνά
διαστήµατα θέµατα, τα οποία εµφιλοχωρούσαν και ταυτόχρονα
οξύναν µια τέτοια συζήτηση.

Σας θυµίζω µία τροπολογία, η οποία είχε µάλιστα ευρύτατο
φάσµα υπογραφών -αν δεν κάνω λάθος, είχαν φτάσει στις
ογδόντα πέντε- µε την οποία εζητείτο επιτακτικά να µην έχουν
δικαίωµα αλλογενείς να µπαίνουν στις στρατιωτικές σχολές στη
χώρα µας και να τελειώνουν και να γυρνάνε στις πατρίδες τους.
Διότι ήταν στοιχείο έπαρσης και υπερηφάνειας κατά τις προ-
ηγούµενες δεκαετίες όταν παρέδιδαν τα ξίφη και σε παιδιά από
την Αφρική, από άλλες χώρες ή ηπείρους, που ερχόντουσαν
εδώ.

Και, όµως, είχε έρθει το ζήτηµα και είχε γίνει επί µία εβδοµάδα
πολύ σκληρή συζήτηση και στον δηµόσιο χώρο γι’ αυτά τα πράγ-
µατα.

Είναι, λοιπόν, στοιχείο ωρίµανσης, είναι προχώρηµα το ότι σχε-
δόν σε όλο το φάσµα των πολιτικών κοµµάτων στη σηµερινή
Βουλή, σε µια κοινωνία, η οποία δοκιµάζεται είτε έτσι είτε αλλιώς
πολλαπλά και έχει τα συντηρητικά και τα άλλα αντανακλαστικά
της, υπάρχει αυτή η προσέγγιση, αυτή η σύγκλιση πάνω σε αυτό
το κρίσιµο ζήτηµα -το οποίο βεβαίως έρχεται µετά από πολλές
δεκαετίες στη χώρα µας- δηλαδή, σε ένα πολύ απλό πράγµα, ότι
οι άνθρωποι που γεννήθηκαν εδώ, µε κάποιους τρόπους, µε κά-
ποιες προϋποθέσεις, και που δεν είναι µετανάστες -δεν ήρθαν
από κάπου αλλού, από την κοιλιά της µαµάς τους στην Ελλάδα
ήρθαν- θα έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 

Θυµάµαι ότι όταν το 1979 ένα ανιψάκι µου γεννήθηκε στο Βέλ-
γιο τούς έδωσαν αυτόµατα την ιθαγένεια τότε, πριν από τριάντα
πέντε -σαράντα χρόνια. Ύστερα προτίµησε την ελληνική ιθαγέ-
νεια, ήρθε, έκανε τον στρατό. Αυτά ήταν πολύ απλά πράγµατα
για µια Ευρώπη πριν να γίνουµε µάλιστα µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και έρχονται τώρα, το 2015, και ακόµη τα συζητάµε. 

Θα σας θυµίσω τη δηµόσια συζήτηση, τη σκληρή αντιπαρά-
θεση που είχε υπάρξει για µήνες για τον Τσενάι, το παιδί που κα-
ταγόταν από την Αλβανία, τον σηµαιοφόρο, που τώρα είναι
καθηγητής κάπου στο Κολούµπια και τον οποίο τον είχαν κάνει
«φέτες» όλοι οι εθνικιστές, που και σήµερα θεωρούν ότι κινδυ-
νεύει η πατρίδα µας, που έχει µόνο 93% συµπαγές οµογενοποι-
ηµένο πράγµα -τόσο σφικτό που θα έλεγα ότι είναι

προβληµατικό- και λένε πως υπάρχει πρόβληµα από πολυπολιτι-
σµικές αντιλήψεις. Θυµηθείτε όλοι τη συζήτηση που έγινε για τον
Τσενάι, τι έγινε µέσα στα σχολεία, τι έγινε στους δασκάλους,
στους καθηγητές, στις πολιτικές δυνάµεις. 

Δεν φτάσαµε στην κρίση, λοιπόν, µόνο από τις διαπλοκές, τα
σκάνδαλα και από την ποιότητα του χρέους, που είπατε, κυρία
Πρόεδρε. Φτάσαµε και από τέτοια φαινόµενα, από µια κοινωνία
η οποία βοµβαρδιζόταν από τέτοια στοιχεία. Και είµαι υπερήφα-
νος διότι ο σηµερινός Πρωθυπουργός ως νεαρότατος Πρόεδρος
του Κόµµατός µας πριν από επτά χρόνια -αν δεν κάνω λάθος-
είχε συνοδευτεί στην πρώτη του παρουσία στα σαλόνια του Μα-
ξίµου, όταν γινόταν η επέτειος για την αποκατάσταση της δηµο-
κρατίας, από µια κοπέλα στην οποία δεν έδιναν την ιθαγένεια,
παρ’ ότι ήταν απόφοιτος του ελληνικού λυκείου. 

Μέσα από αυτές τις διαδροµές, λοιπόν, και τιµώντας κάθε πα-
ράδοση πολιτική που εκφράζεται εδώ από τα πολιτικά κόµµατα,
φτάσαµε σήµερα σε µια ουσιαστική σύγκλιση, όχι ταύτιση, και η
συζήτηση που έγινε και στις επιτροπές, αλλά και εδώ θα βοηθή-
σει στο τέλος να υπάρχει η ευρύτατη δυνατή συναίνεση. 

Θέλω να αναφερθώ σε ένα γενικότερο, πάρα πολύ κρίσιµο ζή-
τηµα, µε αφορµή και τις διαπραγµατεύσεις, στη συζήτηση, τη
σκληρή αντιπαράθεση -για να µην τη χαρακτηρίσω αλλιώς- που
εξελίσσεται σήµερα σε σχέση µε το ελληνικό ζήτηµα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι κάποιοι ηγετικοί κύκλοι -αναφερόµε-
νος πάντα στα θέµατα του σηµερινού νοµοσχεδίου, δηλαδή θα
µιλήσω σε σχέση µε το µεταναστευτικό, δεν θα κάνω την ευρύ-
τερη συζήτηση- αυτό που ονοµάζουµε «ελίτ» στις νεοφιλελεύθε-
ρες παραδόσεις και πολιτικές της σηµερινής Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχουν χάσει πια κάθε επαφή µε την πραγµατικότητα, σε
σχέση µε τις µεγάλες προκλήσεις, τα µεγάλα προβλήµατα που
υπάρχουν εν όψει και γύρω-γύρω από αυτό το φρούριο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εξηγείται διαφορετικά. 

Ακούσατε προηγουµένως τι ειπώθηκε σε σχέση µε τους Ούγ-
γρους από την  κ. Κανέλλη. Να ήταν µόνο έτσι! Ξέρει η Υπουργός,
η κ. Χριστοδουλοπούλου, το πόσο οπισθοδροµικά συµπεριφέρον-
ται ως προς το µείζον ζήτηµα, το οποίο είναι κατ’ ελάχιστον να
αναλάβουν ένα µερίδιο ευθύνης όλες οι χώρες, µε µια πολιτική
την οποία εµείς είχαµε εισηγηθεί από χρόνια, που πέρασε έστω
κατ’ ελάχιστον στη Σύνοδο Κορυφής προ τετραµήνου και που ο
κ. Αβραµόπουλος, ο «κοµισάριος» των µεταναστευτικών, την ειση-
γήθηκε.

Δεν την αποδέχονται! Θέλουν «εθελοντικά» –λέει- οι χώρες του
Βορρά. Η Αυστρία, η Ουγγαρία, εντάξει. Έχει και τη συγκεκρι-
µένη πολιτική ηγεσία και έχει και ιδεολογικούς λόγους που κάνει
ό,τι κάνει, απ’ ό,τι φαίνεται. Μιλάµε, όµως, για τις βόρειες χώρες.
Δεν την αποδέχονται. 

Θέλουν να γίνει φράγµα: Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα και αλλού. Αν-
θρωποφύλακες. Ετοιµάζουν στρατιωτικές επεµβάσεις για τα
φουσκωτά ή τα µη φουσκωτά –λέει- για τους δουλέµπορους.
Μαζί µε τους δουλέµπορους θα φεύγουν και τίποτα αποθήκες,
όπου θα είναι στοιβαγµένοι καµµιά τετρακοσαριά άνθρωποι µε
τα µωρά τους. Τρεισήµισι χιλιάδες νεκροί πέρυσι και στις αρχές
του χρόνου στη Μεσόγειο. Τροµακτικά προβλήµατα! 

Άκουσα προηγουµένως τους εισηγητές της Νέας Δηµοκρα-
τίας να λένε ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό που φέρνουµε προκα-
λούµε τις µεταναστευτικές ροές προς τη χώρα µας. Δηλαδή είναι
να σταυροκοπιέται κανείς. 

Αυτήν τη στιγµή στην Τουρκία, που στα σύνορά της διαλύονται
δυόµισι χώρες, και στην Ιορδανία βρίσκονται τριάµισι εκατοµµύ-
ρια µετανάστες, εκ των οποίων οι ογδόντα µε το στάτους του
πρόσφυγα, σε προσφυγικά στρατόπεδα. Και η τούρκικη ηγεσία
ξοδεύει –έτσι λέει- 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για την περίθαλψη
αυτών των ανθρώπων ή για να πηγαίνουν µε τα αποτυπώµατά
τους –µας έχουν δώσει ένα συγκεκριµένο manual για το πώς κά-
νουν εκεί τη δουλειά- για να µπορούν να παίρνουν τα τρόφιµά
τους κ.λπ.. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στην Τουρκία 180
εκατοµµύρια ευρώ πριν από µερικούς µήνες. 

Εάν δεν υπάρχει µια στρατηγική, η οποία ταυτόχρονα, πρώτον,
να σταµατάει τις επεµβάσεις, τους πολέµους, τους διαµελισµούς
των χωρών κ.λπ. -αυτό είναι ένα και στο χέρι, διότι κανείς δεν
φεύγει από την πατρίδα του, από το Ιράκ, τη Συρία, εν προκει-
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µένω, την πρώην Λιβύη, για να πάει κάπου αλλού, εάν δεν είναι
αφόρητη η κατάσταση εκεί- εάν, δεύτερον, δεν υπάρξει µια ου-
σιαστική -και χρηµατική αλλά και αναπτυξιακή- βοήθεια για τις
γειτονεύουσες άµεσα χώρες ή και για τις ίδιες τις χώρες, για να
µπορέσει ο κόσµος να µείνει εκεί, να συγκρατηθεί εκεί, τότε τι
µένει; Η καταστολή µένει. Αυτό µένει. 

Αυτό αφήνουν να µένει, όταν µάλιστα αρνούνται το ελάχιστο.
Διότι η πρόβλεψη, η οποία κατατέθηκε προ µίας εβδοµάδας ήταν
-είκοσι τέσσερις συν δεκαεπτά χιλιάδες- για σαράντα µία χιλιά-
δες πρόσφυγες στη διετία από Ελλάδα και Ιταλία, από τους οποί-
ους θα υποδέχονταν άλλοι οκτακόσιους, άλλοι δύο χιλιάδες,
άλλοι τρεις χιλιάδες, ως απαρχή µιας άλλης αντίληψης, για να
πηγαίνουν αυτές οι µεταναστευτικές ροές στους τόπους όπου
θα µπορούσαν να εργαστούν, να βρουν κατοικία κ.λπ.. Δεν το
αποδέχονται. Δεν το εφαρµόζουν. 

Τι µένει; Εξοπλισµοί, πόλεµοι, Ευρώπη-φρούριο κ.λπ.. Είναι
ένα πρόβληµα που έρχεται από το µέλλον -το έχουµε πει εκατό
φορές και από αυτό το Βήµα- δεν είναι του παρελθόντος. Ευτυ-
χώς, συµφωνούν κι άλλες πολιτικές δυνάµεις στο πώς προσεγ-
γίζουµε αυτά τα ζητήµατα. Δεν είναι κάτι που µπορεί να λυθεί.
Δεν λύνεται αυτό το ζήτηµα µε αυτές τις πολιτικές και τις στρα-
τηγικές. Δεν λύνεται. Είναι σαφές. 

Τα προβλήµατα αυτά είναι τροµακτικά, πρώτα απ’ όλα για τους
ίδιους τους ανθρώπους. Δεν µπαίνω σε λεπτοµέρειες επιχειρη-
σιακές, µε τις οποίες ασχολούµαστε καθηµερινά, έξω από τα
φώτα της δηµοσιότητας –και καλά κάνουν- και διυπουργικές γί-
νονται και πολλά πράγµατα γίνονται, για να αντιµετωπίζουµε ένα
πρόβληµα που κινδυνεύει να είναι εκτός ελέγχου και στα δικά
µας νησιά, όπως του βορείου Αιγαίου. Δεν µπορώ να πω κάτι πε-
ρισσότερο και ούτε λέω. Σας λέω, όµως, τώρα ότι δεν µπορεί να
αντιµετωπιστεί µε αυτές τις στρατηγικές από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. 

Την ίδια, λοιπόν, τυφλότητα που δείχνουν για την στρατηγική
της λιτότητας, για τη στρατηγική της αποµείωσης και συρρίκνω-
σης του κοινωνικού κράτους, του δηµόσιου χώρου -όλη δηλαδή
αυτή η σύγκρουση που έχει έρθει στην επιφάνεια µε αφορµή το
ελληνικό ζήτηµα και τη σκληρή αντιπαράθεση που γίνεται για τις
πολιτικές που θα ακολουθηθούν, για να ξεπεράσουµε, επιτέλους,
την κρίση µε ανάπτυξη και υπέρ των εργαζοµένων- την ίδια τυ-
φλότητα δείχνουν να έχουν και για το µεταναστευτικό, όπως και
για το σύνολο των ζητηµάτων από τα οποία θα κριθεί όχι µόνο
το µέλλον, αλλά και η αρχιτεκτονική, το εύρος, η θέση της ίδιας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον διεθνή περίγυρο. Μην κοροϊδευό-
µαστε.

Αντ’ αυτών, κάνουν µια πολιτική «τσούκου-τσούκου» αναµε-
ταξύ τους. Μαλώνουν ατελείωτα. Κάθε µέρα µάς θέτουν ζητή-
µατα, τα οποία υποτίθεται πως έχουν λυθεί ή τα οποία
επαναφέρουν πάνω στο τραπέζι. Έχουν πάει πια σε µία κατά-
σταση η οποία δεν είναι απλώς κατώτερη των περιστάσεων, κα-
τώτερη της ιστορικής συγκυρίας την οποία βιώνουµε όλοι µας,
αλλά πηγαίνει πάρα πολύ πίσω, σε µεσαιωνικές καταστάσεις, σε
αποµονωτισµούς, σε αυταρχισµούς και εκ των πραγµάτων και σε
πολιτικές αναδιπλώσεις, σε πολιτικά ακροδεξιά και φασιστικά
φαινόµενα, τα οποία µέσα σε ένα τέτοιο θερµοκήπιο, που τα ζη-
τήµατα δεν ανοίγουν και δεν επιλύονται µε βάση τις αρχές της
προόδου και τις αξίες του ανθρωπισµού, θα αναβιώσουν τέτοιες
καταστάσεις. 

Αυτή, λοιπόν, η απαράδεκτη κατάσταση πρέπει να σταµατήσει.
Και αυτήν τη µάχη δίνουµε και ως χώρα και ως Κυβέρνηση µε
αφορµή µία συµφωνία που θεωρούµε ότι θα πρέπει να έχει άλλα
χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά οικονοµικής βιωσιµότητας, πο-
λιτικής και προοδευτικής προοπτικής, αναπτυξιακής λογικής και
που να φέρνει µαζί της έναν άλλο αέρα σε όλη την Ευρώπη. 

Ταυτόχρονα, όµως, µιας πολιτικής ανοικτών οριζόντων για όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλες τις χώρες, έτσι ώστε ζητήµατα,
τα οποία εµείς τώρα πολύ καθυστερηµένα συζητάµε εδώ πέρα
µέσα και επιλύουµε νοµοθετικά -καλό είναι και αυτό το βήµα που
γίνεται- να µπορέσουν να αποτελέσουν στοιχεία ενός µόνιµου,
νέου αξιακού φορτίου και µιας νέας σχέσης µε όλο τον υπόλοιπο
κόσµο της ίδιας της Ευρώπης, σε κατεύθυνση φιλειρηνική,
άρσης των πολεµικών εστιών και των συγκρούσεων, βαθιά αν-

θρωπιστική σε σχέση µε την αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων.
Και σίγουρα –αν θέλετε- να µπει στην πρώτη σειρά η υπόθεση
της αλληλεγγύης µε ανθρώπους ανεξαρτήτως χρώµατος, προ-
έλευσης, θρησκείας για την αντιµετώπιση πραγµατικών προβλη-
µάτων, τα οποία σήµερα κηλιδώνουν και διαπερνούν όλον τον
κόσµο.

Το βήµα που γίνεται, το βήµα που θα γίνει από αυτήν τη
Βουλή, από αυτήν την Κυβέρνηση θα είναι ένα σήµα µέσα στην
ίδια την κοινωνία µας ότι σε συνθήκες κρίσης δεν πρέπει να ανα-
διπλωνόµαστε, δεν πρέπει τα φοβικά σύνδροµα να τα περνάµε
σε µοναχικές πορείες, δεν πρέπει να είµαστε –και να είναι όλη η
κοινωνία- σε οµηρία, σε φοβικές µιντιακές κατασκευές για την
υπέρβαση της κρίσης κατά µόνας, δηλαδή, πατώντας ο ένας
πάνω στον άλλο. Αλλά, αντίθετα µακριά από τις λογικές του κοι-
νωνικού αυτοµατισµού, από τα εργασιακά και κοινωνικά ζητή-
µατα µέχρι την αντιµετώπιση των θεµάτων των προσφύγων και
του µεταναστευτικού να πορευτούµε µια αλληλέγγυα, κοινή συλ-
λογική πορεία για την πρόοδο. 

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.

Ευχαριστούµε και τον κύριο Οµήρου για την παρουσία του και
τη συµπαράστασή του.

(Χειροκροτήµατα)
Για την οργάνωση της συζήτησης θα ήθελα να προτείνω στο

Σώµα τα εξής: Είχαµε ανακοινώσει ότι η σηµερινή συνεδρίαση
θα ολοκληρωνόταν στις 16.00’. Υπάρχουν πολλοί εγγεγραµµένοι
συνάδελφοι. Και αυτό που προτείνω –ζητώντας από τους κυρί-
ους Αντιπροέδρους να συνδράµουν, προκείµενου να διευκολυν-
θούν οι Βουλευτές- είναι να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση στις
19.00’ αντί για τις 16.00’. Σας ενηµερώνω ότι είναι ήδη εγγεγραµ-
µένοι εξήντα εννέα συνάδελφοι και έχουν µιλήσει πέντε. Επίσης,
οι εισηγητές είναι άλλοι επτά.

Προτείνω, λοιπόν, για να µην είναι εντελώς δειγµατοληπτική η
τοποθέτηση των Βουλευτών και επειδή η ώρα είναι ήδη 14.30’,
να παρατείνουµε τη συζήτηση µέχρι τις 19.00’, να πραγµατοποι-
ήσουµε τη ψηφοφορία επί της αρχής στις 19.00’.

Αύριο η Διάσκεψη των Προέδρων θα αποφασίσει για τη συζή-
τηση επί των άρθρων. Θυµίζω ότι έχουµε δύο ακόµη συνεδριά-
σεις επί των άρθρων. Η κυρία Υπουργός, απ’ ό,τι µε ενηµερώνει,
θα απουσιάζει αύριο και µεθαύριο στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο
για τη µετανάστευση. 

Εποµένως συµφωνείτε γι’ αυτήν την παράταση της συνεδρία-
σης, προκειµένου να δοθεί ο λόγος σε περισσότερους συναδέλ-
φους επί της αρχής και µε τη συµφωνία ότι όσοι από τον
κατάλογο των επί της αρχής οµιλητών δεν θα µιλήσουν στην επί
της αρχής συζήτηση θα προταχθούν και θα τους δοθεί η δυνα-
τότητα οµιλίας στην επί των άρθρων συζήτηση που θα προγραµ-
µατιστεί για την ερχόµενη εβδοµάδα αύριο από τη Διάσκεψη των
Προέδρων;

Συµφωνεί το Σώµα; 
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συµφωνεί οµοφώνως

ή υπάρχει κάποια αντίρρηση; 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον

λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Αθανασίου, µε

ποια ιδιότητα; Του µοναδικού παρισταµένου Βουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Είναι απασχοληµένος ο Κοινο-
βουλευτικός Εκπρόσωπός µας και θα τον αναπληρώσω για λίγο
έστω και άτυπα.

Κυρία Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο είναι πολύ σοβαρό. Έχω την αί-
σθηση ότι πρέπει να εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών σή-
µερα επί της αρχής και όσοι µιλήσουν σήµερα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει περίπτωση και
να εξαντληθεί. Θα το δούµε. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: …ας περιοριστούν επί των άρ-
θρων µετά. Όµως, σήµερα είναι σωστό να εξαντληθεί ο κατάλο-
γος.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει περίπτωση και
να εξαντληθεί, αν και δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Εσείς, πάντως,
είστε ο υπ’ αριθµόν δεκαοκτώ οµιλητής, οπότε θα µιλήσετε σή-
µερα.

Εποµένως µε την εξαίρεση του κ. Αθανασίου, υπάρχει άλλη δια-
φωνία; Συµφωνεί το Σώµα µε την προαναφερθείσα πρόταση;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως κατά πλει-

οψηφία το Σώµα συµφωνεί γι’ αυτήν την παράταση και για την ψή-
φιση επί της αρχής του νοµοσχεδίου στις 7 το απόγευµα. 

Επόµενος οµιλητής, ο οποίος περίµενε υποµονετικά, είναι ο κ.
Παύλος Χαϊκάλης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ευχή όλων είναι κάθε νοµοσχέδιο που έρ-

χεται σε αυτό το Κοινοβούλιο να δηµιουργεί µια ηθική αποτύπωση
στην κοινωνία. 

Εµείς δεν νοµίζουµε ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο εκφράζει
αυτήν την ηθική αποτύπωση που θα έπρεπε να υπάρχει. Αγνοείται
πλήρως η κοινωνία. Έχει γραφτεί στα παλαιότερα των υποδηµά-
των σας. 

Και ερωτώ, κυρία Υπουργέ: Γιατί τώρα αυτό το νοµοσχέδιο;
Ήταν ανάγκη; Σε µία κατακερµατισµένη χώρα, σε µία χώρα η
οποία είναι µπερδεµένη, διχασµένη, µπορώ να πω, φέρνετε ένα
νοµοσχέδιο για να ελληνοποιήσουµε µετανάστες και να δηµιουρ-
γήσουµε την ιθαγένεια, να κάνουµε αλλοδαπούς Έλληνες πολίτες;
Αυτό είναι το συµφέρον της χώρας; 

Και αν είναι αυτό, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι παραγνωρί-
ζετε κάτι άλλο, ότι πρωταρχικό πρόβληµα σε αυτήν τη χώρα είναι
το δηµογραφικό. Γιατί δεν φέρατε ένα νοµοσχέδιο, για να λυθεί
το δηµογραφικό; Γιατί δεν φέρατε ένα νοµοσχέδιο για τη στήριξη
των πολυτέκνων, οι οποίοι ξέρουµε πόση ανάγκη την έχουν και θα
έπρεπε να είναι το µέληµα αυτής της Κυβέρνησης, για να προχω-
ρήσουµε ουσιαστικά και να δηµιουργήσουµε τέτοιου είδους θέ-
µατα;

Επειδή σας άκουσα να µιλάτε για την ιθαγένεια, θα ήθελα να
υπενθυµίσω ότι σε αυτήν την Αίθουσα µία νύχτα του 1982 η ελλη-
νική γλώσσα υπέστη µια βαριά ήττα ως στοιχείο του πολιτισµού
µας. 

Μη µε κοιτάτε, κύριε Κουτσούκο. Δυστυχώς, τότε έγινε βαριά
ήττα.

Η λέξη ιθαγένεια προέρχεται από τις λέξεις «ιθύς» και «γένος».
Το λέω, γιατί το ετυµολογικό το έχουµε ξεχάσει. Ιθύς και γένος,
λοιπόν. Είναι κατευθείαν από το γένος. Σηµατοδοτεί το αίµα. Δεν
µπορούµε να παραβλέψουµε, λοιπόν, την ιθαγένεια του Έλληνα.
Δεν µπορούµε να παραβλέψουµε το δίκαιο της ιθαγένειας, το δί-
καιο του αίµατος, όσα και να κάνουµε.

Όσον αφορά τη λέξη υπηκοότητα, είναι τελείως διαφορετικές
έννοιες. Η λέξη προέρχεται από το «υπό» και το «ακούω». Έχει
βάση στη µοναρχία και από εκεί έχει πάρει τα κακά χαρακτηρι-
στικά της, ότι είναι µία υποταγή, αλλά σήµερα βρίσκει βάση η υπα-
κοή σε ένα Σύνταγµα και στους νόµους ενός κράτους. 

Άρα, λοιπόν, πρέπει να τη δούµε και από αυτήν την πλευρά της.
Και το πιο σηµαντικό, αυτό που έχουµε να δούµε στις δύο έννοιες,
είναι ότι είναι άλλο πράγµα η ιθαγένεια και άλλο η υπηκοότητα,
είτε µας αρέσει είτε δεν µας αρέσει. 

Θα µου πείτε: Μα, τώρα, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευ-
ρωπαϊκοί κανονισµοί και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία κ.λπ.. Ποσώς µε
ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία!

Αν είναι να υιοθετούµε κάθε φορά που έρχεται κάτι και συνάδει
µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, να το
κλείσουµε το Kοινοβούλιο και να πάµε να εφαρµόσουµε τις ευρω-
παϊκές νοµοθεσίες, εάν αυτό είναι το πιστεύω µας, εάν αυτό είναι
το ζητούµενο. 

Μήπως, όµως, είναι και ευρωπαϊκή επιταγή να λύσουµε το δη-
µογραφικό πρόβληµα της χώρας, κάνοντας Έλληνες όλους τους
αλλοδαπούς; Κάτι τέτοιο είχε ακουστεί από την κ. Διαµαντοπού-
λου το πάλαι ποτέ και κάτι τέτοιο εφαρµόστηκε από τον κ. Ραγ-
κούση, που όντως εφήρµοσε τέτοια πολιτική.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θέτουν βασικές προϋποθέσεις που
πρέπει να πληροί ο αλλοδαπός που θέλει να γίνει Έλληνας πολί-
της. 

Κατ’ εµάς, πρέπει να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο της υποβο-
λής της δήλωσης πολιτογράφησης. Να µην έχει καταδικαστεί τε-
λεσίδικα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της
αίτησης πολιτογράφησης, να µην εκκρεµεί σε βάρος του από-
φαση απέλασης ή άλλη εκκρεµότητα του καθεστώτος νόµιµης πα-
ραµονής στη χώρα, να αποποιηθεί της προηγούµενης ιθαγένειάς
του –δεν µπορεί να έχει δύο-τρεις ιθαγένειες, πολλές υπηκοότη-
τες, ναι, αλλά µια ιθαγένεια- να ασκεί δηλωµένη και νόµιµη επαγ-
γελµατική δραστηριότητα που του παράσχει δυνατότητα
οικονοµικής αυτοτέλειας και συντήρησης τόσο του εαυτού του
όσο και των µελών της οικογένειάς του και να µην εκκρεµούν οφει-
λές του στο κράτος. 

Να µην έχει λάβει κανενός είδους κοινωνική βοήθεια ή επιδό-
µατος για τα τρία προηγούµενα έτη και κατά τα τελευταία πέντε
έτη προ της υποβολής της αίτησης. 

Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστο-
ρία και τον ελληνικό πολιτισµό. Να του έχουν γίνει βίωµα, δηλαδή,
ώστε να µπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 και 3, µε το άρθρο 16
παράγραφος 2, µε το άρθρο 21 παράγραφος 1, µε το άρθρο 25
παράγραφος 4, µε το άρθρο 51 παράγραφος 2, µε το άρθρο 108
και το άρθρο 120 του Συντάγµατος επάγονται τα εξής: 

Οι κύριοι εθνικοί πυλώνες καθοδήγησης των οποιωνδήποτε σχε-
δίων τροποποίησης του δικαίου ιθαγένειας είναι δύο. Πρώτον, η
συνέχεια του έθνους ανά τους αιώνες, µε παράλληλη καλλιέργεια
της εθνικής συνείδησης και, δεύτερον, η διατήρηση της κοινωνι-
κής συνοχής του έθνους µας µε ταυτόχρονη διαφύλαξη του βασι-
κού θεσµού της οικογένειας, η οποία αποτελεί θεµέλιο λίθο του
έθνους µας και της κοινωνίας µας, η οποία συνίσταται σε κοινωνία
Ελλήνων µε εθνική συνείδηση και µε σεβασµό των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων και όχι σε µια απλή κοινωνία πολιτών. 

Εποµένως κύριο µέληµα του συνταγµατικού νοµοθέτη, µε από-
λυτο σεβασµό στην έννοια του έθνους, είναι µεταξύ των άλλων να
µεριµνήσει και να διαφυλάξει την εθνική οµοιογένεια του κράτους
δια της θεσπίσεως δικαίου ιθαγενείας. Εκτός και θέλει αυτό η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να το καταργήσει, διότι επειδή δεν µπορεί να επι-
βάλλει την πολιτισµική ένωση, για να κάνει ένωση ουσιαστικά στην
Ευρώπη, προσπαθεί δια της αποµείωσης πολιτισµικών στοιχείων
να δηµιουργήσει µια τέτοια ένωση, όπου οι εκλεκτοί θα κρατούν
το δίκαιον του αίµατός τους -την ιθαγένειά τους, την αυτονοµία
τους- και οι υπόλοιποι θα είναι µια απλή κοινωνία πολιτών.

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς θέλω να πω ότι τα ολέθρια απο-
τελέσµατα της συσσώρευσης των αλλοδαπών είναι πολλά. Είναι
η έλλειψη ελέγχου των κυκλοφορούντων αλλοδαπών στη χώρα
µας, η έλλειψη συνθηκών υγιεινής στα αστικά κέντρα, η µετά-
δοση στον ελληνικό πληθυσµό ασθενειών που είχαν κάποτε κα-
ταπολεµηθεί και ήταν ανύπαρκτες, η ραγδαία αύξηση της
εγκληµατικότητας µε χρήση σωµατικής βίας, η έλλειψη, η αδυ-
ναµία επαρκούς περιφρούρησης των εθνικών µας συνόρων, η
αύξηση της ανεργίας των Ελλήνων µε ταυτόχρονη κατάληψη θέ-
σεων εργασίας από αλλοδαπούς εργαζοµένους, η απερίσκεπτη
και εθνικά επικίνδυνη εισαγωγή αλλοδαπών στα Σώµατα Ασφα-
λείας και στις Ένοπλες Δυνάµεις, µε την κατάργηση της προϋπό-
θεσης του ελληνικού γένους. 

Είδαµε σήµερα τυχαία φωτογραφία να υπάρχουν Έλληνες
στρατιώτες, οι οποίοι να φωτογραφίζονται µε τη σηµαία της Αλ-
βανίας. Και σας ερωτώ: Αυτοί αύριο σε µια εν δυνάµει σύρραξη,
η οποία µπορεί να συµβεί -και το απευχόµαστε όλοι- τι θα κά-
νουν; Θα είναι µε το πλευρό της χώρας ή θα λειτουργήσουν ως
δούρειος ίππος µέσα σε αυτήν τη χώρα;

Στο τέλος, το πιο σηµαντικό είναι η έλλειψη κοινωνικής συνο-
χής, λόγω της παρουσίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή της
χώρας αλλοδαπών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν
καµµία σχέση µε τον ελληνικό πολιτισµό, τα εθνικά ιδεώδη, τις
ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Παράλληλα η Ελλάδα συνυπέγραψε
τη Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ, χωρίς καµµία επιφύλαξη, ενώ θα έπρεπε
να ζητήσει υποχρεωτικό καθορισµό ποσόστωσης των ευρισκο-
µένων στη χώρα µας αλλοδαπών στο πλαίσιο του σεβασµού της
αρχής της αναλογικότητας, σε σχέση µε τον εθνικό µας πληθυ-
σµό.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ,
που δεν είστε εδώ …

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης): Δύο είµαστε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ζητώ συγγνώµη.
Θα ήθελα να σας πω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είµαστε

ρατσιστές. Έχω εκφράσει τη γνώµη µου κι έχω πει ότι εύχοµαι
ποτέ να µην αξιώσει ο Θεός έναν άνθρωπο να αναζητήσει την
τύχη του, τροφή, στέγη και έρωτα σε ξένη χώρα. Αυτή είναι η
θέση µας. 

Από εκεί και πέρα, όµως, θα πρέπει να πούµε ότι µας
ενδιαφέρει πάρα πολύ η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και
η εθνική συνοχή. Και αυτό είναι το µεγάλο ζητούµενο.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή είπε η κυρία Υπουργός ότι σε λίγο θα γίνουν Έλληνες,

θα ήθελα να πω ότι Έλληνας δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. Και αν
κάποιος θέλει να γίνει Έλληνας, θα πρέπει να υπάρχουν
απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών. Και κάτι τέτοιο θα έπρεπε
να έχουµε νοµοθετήσει. Όµως, δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν το
βλέπω. 

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αν-
τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Βάσει των
προαναγγελθέντων συναδέλφων παρακαλώ να έρθει ο κ.
Γρηγοράκος.

Μέχρι να έρθει ο Λεωνίδας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να
µου επιτρέψετε να παρεµβληθεί ο συνάδελφός µου κ. Γιάννης
Μπαλάφας, γιατί εµείς δεν έχουµε τη δυνατότητα να µιλάµε
σύµφωνα µε τον κατάλογο. Εξαρτάται από το πότε θα είµαστε
στην Έδρα και πότε όχι.

Αµέσως µετά θα είναι ο κ. Ηλίας Καµατερός, η κ. Ιγγλέζη και ο
κ. Δηµήτρης Κυριαζίδης. 

Κύριε Γρηγοράκο, έχετε τον λόγο. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αισθάνοµαι

ευτυχής, γιατί κάθε φορά που είστε εδώ, ως συνάδελφος, πάντα
έχετε µια «συντεχνία» µαζί µου και πάντα είστε ευγενής. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, σήµερα είναι
µια πολύ δύσκολη µέρα, µια µέρα που πιθανόν να φέρει τα πάνω
κάτω. Θέλω, λοιπόν, να πω ότι η έκτακτη κλήση του
Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, στις Βρυξέλλες δεν είναι καλό
σηµάδι και αυτό γιατί η χώρα εξακολουθεί να είναι σε
αχαρτογράφητα νερά. 

Η Μεσόγειος δέχεται τόσους πολλούς µετανάστες και έχει
γίνει τα τελευταία χρόνια ο τάφος αθώων ανθρώπων, που
πιεσµένοι από την απελπισία και την απόγνωση πνίγονται στα
σύνορα µιας Ευρώπης, η οποία ψάχνει να βρει κι αυτή τον εαυτό
της µε τις δυσκολίες που περνάει και προσπαθεί να βρει τα
βήµατά της για µια αλληλεγγύη στους λαούς -τους δικούς της
και τους άλλους- και µια άλλη κοινωνική και πολιτική προσέγγιση
των προβληµάτων της. 

Όµως, παρακολουθούµε το τελευταίο πεντάµηνο µια πολιτική,
η οποία είναι πρωτόγνωρη. «Πρώτη φορά αριστερά», αλλά πριν
από λίγο εδώ είδα τον συνέταιρό σας περί άλλων να τυρβάζει.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο δηλαδή δεν υπάρχει κυβερνητική
πλειοψηφία και υπάρχει θέµα δεδηλωµένης. Όπως άκουσα
σήµερα εδώ, κανένα κόµµα µέχρι στιγµής δεν έχει εκφραστεί
υπέρ του νοµοσχεδίου. 

Πώς, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, όταν κανένα από τα κόµµατα -
και της συγκυβέρνησης αλλά και τα άλλα της αντιπολίτευσης-
δεν έχει ταχθεί υπέρ του νοµοσχεδίου, εσείς επιµένετε σε αυτό
το νοµοσχέδιο; 

Κύριε Βούτση, θα σας πω τι συνέβαινε στην «επάρατη»
κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Όταν δεν
υπήρχε συµφωνία, κύριε Βούτση, µεταξύ των τριών εταίρων και
µετά µεταξύ των δύο εταίρων, ποτέ δεν ερχόταν νοµοσχέδιο στη
Βουλή. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έτσι γινόταν.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έτσι είναι. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Αυτό σηµαίνει πολιτική

αξιοπρέπεια. Όµως, αυτό σηµαίνει, επίσης, κύριε Βούτση, ότι
πιθανόν παίζετε πολύ σκληρά το χαρτί της παραµονής στην
εξουσία. Είσαστε υπεύθυνοι, γιατί φτάσαµε στο παρά πέντε και
δεν υπάρχει συµφωνία. Ξοδέψατε άσκοπα το πλεονέκτηµα της
ανόδου σας στην εξουσία, γεγονός που το κόµµα µου δεν
αµφισβήτησε ποτέ, ότι δηλαδή θα είστε το κόµµα της επόµενης
εκλογικής αναµέτρησης, όποτε και αν γινόταν.

Αν θυµάµαι καλά από την ενηµέρωση του Προέδρου µας του
Ευάγγελου Βενιζέλου τότε, είχε συζητήσει µε τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να εκλέξουµε Πρόεδρο της Δηµο-
κρατίας, να βγούµε από το µνηµόνιο και να πάµε σε εκλογές.
Αλλά πέσατε και κάνατε το ίδιο λάθος, όπως έκανε ο Γεώργιος
Παπανδρέου το 2009, όταν πίεσε τον Καραµανλή να πάµε σε
εκλογές για Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και για να πάρει την
εξουσία. Την πήρε και αντί να πάρει εξουσία, πήρε µια καυτή πα-
τάτα στα χέρια του. Πήγαµε να τη διαχειριστούµε, αλλά οι καυ-
τές πατάτες και τα σίδερα όταν είναι καυτά, δεν διαχειρίζονται
εύκολα. Κάνεις λάθη. Εκ των πραγµάτων θα κάνεις λάθη, όταν
πας να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις. Κανείς δεν έχει βγει
νικητής. 

Κάναµε και τα δικά µας λάθη λόγω αδυναµίας τότε της ηγετι-
κής οµάδας του κόµµατός µας και να, λοιπόν, τώρα που κάνετε
κι εσείς τα ίδια λάθη. Πέντε µήνες µετά ερχόσαστε µε διάφορα
νοµοσχέδια που καλύπτετε πιθανόν πελατειακές σας σχέσεις και
µε τις εκλογές να επικρέµανται κάθε στιγµή στο ελληνικό κράτος,
όχι στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Διότι όταν πάµε σε εκλο-
γές, που πιθανόν να πάµε γρήγορα σε εκλογές, αυτός που θα
χάσει θα είναι η Ελλάδα και ο λαός. Κανείς άλλος δεν θα χάσει.
Η Ελλάδα θα χάσει. 

Τα κυβερνητικά και τα πολιτικά σας στελέχη και τώρα και σή-
µερα, ενώ ξέρουµε τι έχετε καταθέσει, τα έχουµε κι εσείς τα
έχετε, ακόµη πάνε στα κανάλια ή και εδώ από το Βήµα της Βου-
λής, συµπεριφέρονται λες και είναι ακόµη στην Αντιπολίτευση.
Είναι σχολιαστές και πανελίστες γεγονότων. Δεν ξέρουν ότι πι-
θανώς σε δύο µέρες θα κληθούν εδώ να πάρουν θέση για τα πα-
ρακάτω: Για αύξηση των εισφορών από το ΦΠΑ κατά
680.000.000 ευρώ, για το 2016 1,3 δισεκατοµµύρια. 

Κι εσείς κι εµείς και όλος ο κόσµος ξέρει ότι ο ΦΠΑ είναι ένας
οριζόντιος και άδικος φόρος και ότι η αύξηση του ΦΠΑ σηµαίνει
αντίστοιχη µείωση των εισοδηµάτων των πολιτών, ενώ εµείς µε
το e-mail Χαρδούβελη είχαµε πει ότι δεν θα µειώσουµε τις συν-
τάξεις και τους µισθούς των εργαζοµένων. 

Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%. Τι σηµαίνει
αυτό; Αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 2,9% και αύξηση
των εισφορών των εργαζοµένων κατά 1%. Δεν είναι µείωση αυτό
του εισοδήµατος των εργαζοµένων; Και βέβαια οι εργοδότες θα
καταβάλουν παραπάνω 400.000.000 ευρώ. Ταφόπλακα, λοιπόν,
στους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, αλλά ταφόπλακα
και στον ιδιωτικό τοµέα. 

Αυτό θα κληθείτε να ψηφίσετε το σαββατοκύριακο. Θα το ψη-
φίσετε! Θα το ψηφίσετε! Δεν σας προβοκάρω, αλλά έχω ζήσει
σε αυτήν την Αίθουσα τόσο πικρές στιγµές και απάνθρωπες που
εγώ δεν θέλω να τις ζήσετε. Θέλω να περάσει η συµφωνία, όπως
θα τη φέρετε, µια κακή συµφωνία και δεν θέλω ειλικρινά να αι-
σθανθείτε όπως µας κάνατε να αισθανόµαστε τότε. Και δεν θέλω
να δω, γιατί εµείς δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν, γιαούρτια,
πορτοκάλια και λεµόνια.

Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, αυτού του φοβερού νόµου, του e-mail
Χαρδούβελη, 900.000.000 ευρώ και 8,1 δισεκατοµµύρια. Το
πρώτο µνηµόνιο είχε 80% αύξηση της φορολογίας και 20% µεί-
ωση των δαπανών. Προσέξτε. Αυτή η πρόταση της Κυβέρνησης
έχει 97% αύξηση της φορολογίας και 3% µείωση των δαπανών. 

Ακούστε κι ορισµένες αλήθειες. Η Κυβέρνηση το φέρνει αυτό
και βγαίνουν τα στελέχη στις τηλεοράσεις και σήµερα το πρωί
ήµουν σε µια τηλεόραση και έλεγε ο συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ
ότι «µειώσαµε το πρωτογενές πλεόνασµα τα 2,5% αντίστοιχα».
Ποια είναι η αλήθεια εδώ; Η µείωση του πλεονάσµατος προήλθε
σε συνάρτηση µε την µείωση του ρυθµού ανάπτυξης. Αφού η
ανάπτυξη είναι 0 και αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε είναι ένα
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νοµοσχέδιο, το οποίο ειλικρινά είναι µόνο ύφεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

λίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι µείωσε δύο βαθµίδες την ει-

σφορά της αλληλεγγύης. Μα, αφού εµείς το είχαµε κάνει αυτό
στην προηγούµενη κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση λέει ότι διέσωσε
τους µισθούς και τις συντάξεις.

Ποια; Αφού µε αυτόν τον ΦΠΑ που φέρνει και µε όλα αυτά τα
µέτρα που παίρνει, και τους µισθούς και τις συντάξεις µειώνει.

Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν περιέκοψε µισθούς πάλι και
συντάξεις. Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και των εισφο-
ρών αλληλεγγύης µειώνει τις συντάξεις τελευταία, αυτό το περι-
βόητο «η ρήτρα µηδενικού ελλείµατος».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε, δι-
ευκολύνετέ µε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Σας διευκολύνω, κύριε Πρόεδρε.
Σαράντα λεπτά µίλησε η Υπουργός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Όµως, εσείς,
επειδή έχετε κάνει εδώ πάνω, ξέρετε τον καηµό των συναδέλ-
φων.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Σαράντα λεπτά! Και µου κάνετε
τώρα παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε; Να µίλαγε είκοσι, να πω εν-
τάξει, να µε κατεβάσετε. Όµως, έτυχε να είµαι εδώ. Σαράντα δύο
λεπτά! Τελειώνω.

Το νοµοσχέδιο αυτό ήταν νοµοσχέδιο, το οποίο το είχε φέρει
το ΠΑΣΟΚ µε πλήρη συνείδηση και χωρίς πολιτικά τερτίπια και
δεν υποχώρησε ποτέ σε θέµατα πολιτικής, ηθικής και νοµικής
στήριξης. Είµαστε εδώ, λοιπόν, να λέµε ότι ναι, αυτό το νοµοσχέ-
διο είναι νοµοσχέδιο δικό µας και ότι µε τη Νέα Δηµοκρατία, όταν
ήµασταν µαζί στην κυβέρνηση, ήρθαµε πολλές φορές σε ρήξη
και αντιπαράθεση, φτιάξαµε ειδική επιτροπή υπό τον κ. Αθανα-
σίου και είχαµε φτάσει σε ένα πολύ καλό σηµείο, ούτως ώστε να
φέρουµε το νοµοσχέδιο να ψηφιστεί.

Σήµερα φέρνετε, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο και ζητάτε πα-
ράταιρα και παρά την πολιτική συγκυρία να ψηφίσει η Αντιπολί-
τευση το νοµοσχέδιό σας, όταν εσείς δεν µπορείτε να τα βρείτε
µε τους συγκυβερνώντες σας.

Θέτω, λοιπόν, θέµα δεδηλωµένης. Εάν δεν υπάρξει δεδηλω-
µένη, αυτό το νοµοσχέδιο δεν περνάει.

Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα

για ένα λεπτό τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για ποιο πράγµα ζη-

τάτε τον λόγο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θέλω ένα λεπτό τον λόγο

για τη δήλωση που έκανε ο κ. Γρηγοράκος, να ανακοινώσω κάτι
εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε συνά-
δελφε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, παρ’ ότι δεν αντιλαµβάνο-
µαι ποιο είναι το θέµα.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεδοµένου, κύριε Πρό-
εδρε, ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και ιδιαίτερα το άρθρο 1
και το άρθρο 10, τα οποία αφορούν την ουσία της διαφωνίας της
Αντιπολιτεύσεως, πέρασαν από την επιτροπή της Βουλής µε την
πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ -γιατί όλα τα άλλα κόµ-
µατα καταψήφισαν- και δεδοµένου ότι τώρα ο κ. Γρηγοράκος
θέτει ζήτηµα δεδηλωµένης ως προς το νοµοσχέδιο, ασχέτως δη-
λαδή της επί της αρχής «ναι» θέσης του ΠΑΣΟΚ, αν καταλαβαίνω
καλά, ως προς το νοµοσχέδιο…

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ λέει «ναι» ως

προς το νοµοσχέδιο, αλλά λέει ότι δεν µπορεί να περάσει µε τις
ψήφους της Αντιπολιτεύσεως.  

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Είναι πολιτική απόφαση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πρέπει, αν θέλουν, να το

ψηφίσουν οι συνεταίροι σας. Όµως, οι συνεταίροι σας –άκουγα
πριν τον κ. Χαϊκάλη- που περίπου σας κατηγόρησαν. Όχι µόνο το
καταψηφίζουν, αλλά σας κατηγόρησαν και δριµείως.

Άρα, κύριε Πρόεδρε, εµείς ανακοινώνουµε ότι θα διαβουλευ-
θούµε τώρα για το σε ποιο σηµείο της διαδικασίας θα τεθεί θέµα

ονοµαστικής ψηφοφορίας. 
Έχουµε ένα νέο πολιτικό δεδοµένο: Ή θα περάσει µε τις ψή-

φους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή δεν θα περάσει. Για να είµαστε όλοι µετρη-
µένοι και συνεννοηµένοι και να µην κρύβεται ο κ. Καµµένος πίσω
από άλλα κόµµατα, κύριε Δαµοβολίτη.

Γιατί ο κ. Καµµένος εδώ στην προηγούµενη σύνθεση, κύριε
Υπουργέ, έχει καταθέσει ο ίδιος και οι Βουλευτές του πρόταση
νόµου περί συνολικής καταργήσεως του νόµου Ραγκούση.

Αν θέλει, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον συνεταίρο του, τον κ. Καµ-
µένο, να περάσουν το νοµοσχέδιο, έχει καλώς. Αν δεν θέλουν να
το περάσουν, απλώς το νοµοσχέδιο δεν θα περάσει από τη
Βουλή και, άρα, έχει δίκιο ο κ. Γρηγοράκος που θέτει θέµα δε-
δηλωµένης.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει ζητήσει τον

λόγο ο κύριος Υπουργός, προφανώς για να απαντήσει στον κ.
Γρηγοράκο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης): Ναι, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θερµή παράκληση.
Ακούσατε ότι θα πάµε µέχρι τις επτά. Δεν έχουν µιλήσει οι Κοι-
νοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Αν αρχίσουν αυτού του είδους οι πα-
ρεµβάσεις, µε συγχωρείτε, αλλά να σκεφθείτε και τους
συναδέλφους που περιµένουν να µιλήσουν. Αυτό είναι το ένα.

Κύριε Γεωργιάδη, η ψηφοφορία, εφόσον η Νέα Δηµοκρατία
θέλει να κάνει ονοµαστική, αυτονόητο είναι ότι έχει δικαίωµα να
την κάνει. Θα βγει το αποτέλεσµα και δεν υπάρχει θέµα δεδηλω-
µένης επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Το αν µετά µπαίνει θέµα
δεδηλωµένης είναι άλλη ιστορία. Όµως, για την ψήφιση του νο-
µοσχεδίου, δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Εκτός αν η Κυβέρνηση
βάλει θέµα εµπιστοσύνης. Αλλά αυτό πιστεύω ότι θα το ακού-
σουµε από τον κ. Βούτση.

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Ναι, ναι.
Κύριε Πρόεδρε, ως παλαιότερος ηµών και πολύ έµπειρος δώ-

σατε µέσα σε ένα λεπτό ήδη την ερµηνεία που υπάρχει σύµφωνα
µε το Σύνταγµα, τον Κανονισµό κ.λπ..

Δεν υπάρχουν ανάµεσά µας κόµµατα περιορισµένης ευθύνης
ούτε κόµµατα αλά κάρτ. Με αυτήν την έννοια, είναι σαφές ότι η
διαδικασία ολοκληρώθηκε στις επιτροπές µε κανονική ψηφοφο-
ρία, διαφανέστατη επί των ζητηµάτων. Και µε βάση την πλειοψη-
φία που διαµορφώθηκε, τις ενστάσεις, το περίµενε κ.λπ. των
άλλων κοµµάτων ήρθε στην Ολοµέλεια.

Άρα, εάν υπάρχει ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, να τεθεί
από την πλευρά σας. Δεν  υπάρχει κανένα θέµα να µην περάσει
µε πλειοψηφία και µάλιστα µε άνετη, όπως πιστεύω, αυτό το νο-
µοσχέδιο. 

Ως εκ τούτου, καθένας παίρνει την ευθύνη του. Εάν το ΠΑΣΟΚ
θέλει να υπαναχωρήσει µε οποιονδήποτε λόγο -δεν λέω πρό-
σχηµα- ας τον καταθέσει, αφού είναι δηµόσια η συζήτηση. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Δεν είναι υπαναχώρηση αυτό. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Αλλιώς, δεν έχει κανένα νόηµα να µιλάµε
µε τέτοιον τρόπο για «δεδηλωµένη». Έτσι και αλλιώς η προσπά-
θεια γίνεται επί της ουσίας. Εγώ µίλησα για ευρύτατη σύγκλιση
που µπορεί να επιτευχθεί. Ακούσατε και την εισηγήτρια Υπουργό
σε σχέση µε τα άρθρα και τη δυνατότητα χωρισµού των δύο άρ-
θρων .κ.λπ. ή και οτιδήποτε άλλο, το οποίο θα το συζητήσουµε,
όταν φτάσουµε στα άρθρα. 

Πάντως, δεν µπορεί η Κυβέρνηση να είναι όµηρος τακτικών
επιλογών κοµµάτων. Kαι δεν αναφέροµαι τώρα, βεβαίως, στη
σχέση µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. 

Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Γρηγοράκο, πως η σηµερινή συγ-
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν στηρίζεται σε προγραµµατικό ντο-
κουµέντο κοινής προγραµµατικής πλατφόρµας, το οποίο
θυµάστε ότι εσείς επί µήνες είχατε κάνει µια εργώδη προσπάθεια
να διαµορφώσετε. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, εκείνης της συµφωνίας, πράγµατι, ενώ
από την πλευρά σας είχε έρθει ένα νοµοσχέδιο, κάνατε τη διαδι-
κασία που είπατε, µέχρι να φτάσετε σε έναν συγκερασµό µε τον
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κ. Αθανασίου. 
Εµείς δεν έχουµε τέτοια συµφωνία ή συνεννόηση και για την

ώρα τα πηγαίνουµε πάρα πολύ καλά και τιµάµε πάρα πολύ –
πραγµατικά το λέω- και τους συνεργαζόµενους από τους Ανε-
ξάρτητους Έλληνες. 

Σε κάθε νοµοσχέδιο διαµορφώνουµε τις πλειοψηφίες µας και
τη σύγκλισή µας, έτσι ώστε η Βουλή να προχωρά σύµφωνα µε
το Σύνταγµα και τον Κανονισµό. 

Ευχαριστώ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον

λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γρηγοράκο,

αφού είδα ότι συµφωνήσατε µε αυτά που λέµε. 
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό και κλείνει η κουβέντα. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα πράγµατα δεν

είναι εύκολα. Είναι µείζον πολιτικό θέµα. Εάν τα ξεπερνάµε έτσι,
µια χαρά είµαστε!

Εµείς είπαµε ότι το νοµοσχέδιο αυτό στηρίχθηκε από εµάς ιδε-
ολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά το 2010 και το θεωρούµε κοµ-
µάτι του εαυτού µας.

Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, το στηρίζουµε γιατί πιστεύουµε
ότι είναι δικό µας. Γι’ αυτό το ψηφίσαµε επί της αρχής. 

Ωστόσο, δεν µπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, φτιάχνοντας αυτή την Κυβέρ-
νηση, η οποία δεν τον στηρίζει -δεν υπάρχει κυβερνητική συνοχή-
να βασίζεται σε ψήφους κοµµάτων, µε τα οποία δεν έχει καµµία,
µα καµµία –ειλικρινά- σχέση στην Κυβέρνηση. Δεν µπορεί, δη-
λαδή, αυτή η Κυβέρνηση να περνάει νοµοσχέδια µε τις δικές µας
ψήφους. Αυτό δεν είναι έντιµο, δεν είναι ηθικό, δεν είναι πολιτικό.
Τα νοµοσχέδια µπορούν να ψηφίζονται από όλες τις πτέρυγες
της Βουλής, αλλά δεν µπορούν να περνάνε νοµοσχέδια µε πα-
ράταιρες συµπράξεις. 

Αυτή, λοιπόν, η σύµπραξη που έχει γίνει µεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ
και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για εµάς δεν είναι κάτι το φυσιο-
λογικό. Εµείς τουλάχιστον µε τη Νέα Δηµοκρατία και τη ΔΗΜΑΡ
φροντίσαµε τα νοµοσχέδια που φέρναµε, εφόσον υπήρχε αντίρ-
ρηση, να µην τα φέρνουµε.

Αυτό, λοιπόν, θέλουµε να απαντήσουµε στην Κυβέρνηση: ότι
αυτές τις µεγάλες «ταρζανιές», ότι θα µας έχουν εγκλωβισµέ-
νους για να περνάνε τα νοµοσχέδια και να παίζουν τα πελατειακά
τους παιχνιδάκια, δεν θα τις επιτρέψουµε!

Λέµε «ναι» στο νοµοσχέδιο, «όχι» στη δεδηλωµένη. Εάν έχει
δεδηλωµένη, περνάει το νοµοσχέδιο. Εµείς λέµε «ναι» επί της
αρχής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γρηγοράκο,
σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Πριν από λίγο, ο Βουλευτής των
ΑΝΕΛ κ. Χαϊκάλης είπε ότι δεν το ψηφίζει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γρηγοράκο,
σας παρακαλώ! Εγώ απάντησα το τι προβλέπει ο Κανονισµός. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης): Δεδηλωµένη νοµοσχεδίων δεν υπάρχει.
Υπάρχει δεδηλωµένη της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, δεν
σας έδωσα τον λόγο! Εδώ δεν είναι Υπουργικό Συµβούλιο. 

Εγώ απάντησα εκ του Κανονισµού και του Συντάγµατος. Ο κ.
Γρηγοράκος είπε την πολιτική άποψη του κόµµατός του, εσείς
την πολιτική άποψη της Κυβέρνησης, η Νέα Δηµοκρατία θα κάνει
πρόταση για ονοµαστική και εκεί θα δούµε πώς έχουν τα πράγ-
µατα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Δα-
µαβολίτης ζητάει τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριε Δαµαβολίτη. Δεν είστε καν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω-
πος. 

Κύριε Μπαλάφα, παρακαλώ ελάτε στο Βήµα. Και για να µην
αδικήσω τον νέο συνάδελφο, µετά τον κ. Μπαλάφα, θα σας
δώσω, κύριε Δαµαβολίτη, τον λόγο για ένα λεπτό, για να µην αι-
σθάνοµαι άσχηµα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Προ-

φανώς δεν θα µπω στον πειρασµό να µιλήσω για τα γενικότερα
ζητήµατα, όχι γιατί δεν θα µπορούσα, αλλά γιατί άλλο θέµα συ-
ζητάµε σήµερα. Εξάλλου, σύντοµα θα γίνει συζήτηση στη Βουλή
για τα γενικότερα ζητήµατα, ελπίζοντας και προσδοκώντας και
αγωνιζόµενοι αυτή η συζήτηση να γίνει επί µίας υπαρκτής και
αµοιβαία επωφελούς συµφωνίας. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός κειµένου θα ήθελα να
κάνω µόνο δύο παρατηρήσεις για πράγµατα που ακούστηκαν.
Από εκεί και πέρα, θα αναφερθώ σε ζητήµατα που αφορούν
δικές µου απόψεις. 

Η πρώτη εκτός κειµένου τοποθέτησή µου είναι όσον αφορά
την άποψη που ακούστηκε κάποια στιγµή, ότι µιλώντας για Έλ-
ληνες µιλάµε για ορθόδοξους και µόνο. Δηλαδή –ας αφήσουµε
τους άλλους- οι καθολικοί Έλληνες, οι Εβραίοι Έλληνες, οι προ-
τεστάντες Έλληνες είναι µειωµένης εθνικής υποστάσεως ή εθνι-
κής εµπιστοσύνης; 

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στους εταίρους σας…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι,

λέχθηκε αυτό που σας είπα επί λέξει. Ντροπή! Διότι ξέρουµε πώς
στάθηκαν αυτοί οι συµπατριώτες µας, αυτοί οι Έλληνες σε άλλες
κρίσιµες εθνικές στιγµές, όταν κάποιοι υποστήριζαν καθόλου
εθνικές τάσεις, αλλά συνεργασίες µε τους κατακτητές την πε-
ρίοδο εκείνη. 

Το δεύτερο που θα σας πω είναι το εξής και είναι πάλι εκτός
κειµένου: Οι αρχαίοι Έλληνες, στους οποίους πολλοί εξ υµών
συνεχώς αναφέρεστε, έλεγαν ότι Έλλην εστί όστις της ελληνικής
παιδείας έσχε µάθησιν. Είναι έτσι ή δεν είναι; 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αυτό λέµε και εµείς, να µά-
θουµε…

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Έτσι
είναι. 

Αυτά, λοιπόν, τα περί αίµατος ή τα περί «γεννιέσαι Έλληνας,
δεν γίνεσαι» και λοιπά, είναι πολύ έξω από τον ελληνικό πολιτι-
σµό. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, µην τα
µπερδεύουµε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυ-
ρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε όσα
έχω προετοιµαστεί να πω. 

Νιώθω σήµερα ότι εκπληρώνω ένα καθήκον, καθήκον απέναντι
στη συνείδησή µου, αλλά και σε οικεία πρόσωπα, καθήκον απέ-
ναντι σε γνωστούς, καθήκον απέναντι σε αγνώστους, απέναντι
στον διάσηµο Γιάννη Αντετονκούµπο, αλλά και στην άγνωστη σε
εµένα µικρή µαθήτρια που είδα στην πρόσφατη µαθητική παρέ-
λαση στην Αθήνα να κρατά περήφανη την ελληνική σηµαία, κα-
θήκον απέναντι στην Καντίτζα Σανκό που κατάγεται από τη Σιέρα
Λεόνε, στον Οδυσσέα Τσενάι –τον θυµάστε, υποθέτω- που κατά-
γεται από την Αλβανία και σε δεκάδες χιλιάδες νέους και νέες
που µπορεί οι γονείς τους να γεννήθηκαν σε κάθε γωνιά της γης,
αλλά οι ίδιοι δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα, ήρθαν σε πολύ
µικρή ηλικία στη χώρα µας. 

Με τη θετική µου ψήφο στο νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια
ζητάω ένα µεγάλο συγγνώµη από τον Αλβανό δηµοσιογράφο
Νίκο Άγκο, ο οποίος αναγκάστηκε να µεταναστεύσει στη Σουη-
δία, αν και για πολλά χρόνια ήταν εργαζόµενος και  οικογενειάρ-
χης στην Ελλάδα. Οι δύο του κόρες, είκοσι ενός και είκοσι δύο
χρόνων, γεννήθηκαν εδώ, αλλά ακόµα είναι µε άδεια παραµονής
σε µια χώρα, στην οποία ποτέ δεν µετανάστευσαν. 

Ταυτόχρονα, είµαι περήφανος γιατί αυτή η χώρα κατοικείται
από πολίτες σαν τον λοχία Αντώνη Δεληγιώργη, ο οποίος µε κίν-
δυνο της ζωής του έσωσε δεκάδες ναυαγούς πρόσφυγες σε πα-
ραλία της Ρόδου. 

Είµαι περήφανος γιατί είναι ελάχιστοι και κυριολεκτικά µικροί
–πώς αλλιώς να τους χαρακτηρίσω- αυτοί που χαρακτηρίζουν
συνανθρώπους µας ανθρώπινα σκουπίδια και λένε να τους πε-
τάµε στη θάλασσα. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι πιστεύουµε –και νοµίζω ότι
είναι πολλοί σε αυτήν την Αίθουσα που το πιστεύουν- στον κώ-
δικα αξιών, όπως αυτός διαµορφώθηκε µετά τη µεγάλη Γαλλική
Επανάσταση, τα µηνύµατα της οποίας χρωµάτισαν και τον δικό
µας απελευθερωτικό αγώνα, υπερασπιζόµαστε την ελευθερία,
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τη διαφορετικότητα, την αδελφοσύνη, την αλληλεγγύη, τα αν-
θρώπινα δικαιώµατα και ειδικά το δικαίωµα στη ζωή και στην πα-
τρίδα. 

Τα παιδιά αυτών που έφθασαν στην πατρίδα µας ζητώντας ένα
καλύτερο αύριο έχουν δικαιώµατα που στην ενιαία Ευρώπη γί-
νονται αποδεκτά. Δεν µπορεί να υπερασπιζόµαστε την οικονο-
µική Ευρώπη και να αγνοούµε την Ευρώπη του ανθρωπισµού. 

Πέρα δε από την ηθική πλευρά, πέρα από την ιδεολογική
πλευρά, υπάρχει και η ρεαλιστική προσέγγιση. Ζούµε σε µια
χώρα που, δυστυχώς, γερνά. Η υπογεννητικότητα είναι χαρακτη-
ριστικό όλων σχεδόν των δυτικών κοινωνιών. Στην Ελλάδα πολύ
περισσότερο έχουµε και έντονη τη νεανική µετανάστευση. Βέ-
βαια, εδώ να ξεκαθαρίσουµε άλλη µια φορά και να ακουστεί ότι
τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα µας δεν είναι µετανάστες,
δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα, είναι γηγενείς. Έχουµε υπο-
χρέωση να τους εντάξουµε κοινωνικά και οικονοµικά, πάντα φυ-
σικά ισότιµα, µε ίδιες υποχρεώσεις, µε ίδια δικαιώµατα, µε οφέλη
και για τους ίδιους, αλλά και για την ελληνική οικονοµία και κοι-
νωνία. 

Αυτά τα παιδιά µπορούν και δικαιούνται να γίνουν ισότιµοι πο-
λίτες, οι οποίοι θα βελτιώσουν και την ηλικιακή πυραµίδα της
χώρας, θα καλύψουν ανάγκες στην παραγωγή, ιδιαίτερα στην
επαρχία, η οποία δυστυχώς εγκαταλείφθηκε για πολλά χρόνια.
Μια µατιά στη σύνθεση των σχολείων, δηµοτικών, γυµνασίων, λυ-
κείων θα µας πείσει για το επείγον του θέµατος.

Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απονοµή της ιθα-
γένειας δεν είναι φιλανθρωπία ούτε προνόµιο. Είναι κατά τη
γνώµη µου δικαίωµα για τα παιδιά που γεννιούνται και ανατρέ-
φονται στην Ελλάδα, πηγαίνουν σχολείο εδώ, διαµορφώνουν την
προσωπικότητα και τη συνείδησή τους ως µέλη της κοινωνίας
µας. Και ξέρουµε πώς διαµορφώνεται η συνείδηση τα τρυφερά
πρώτα χρόνια της ηλικίας -όποιος δεν το ξέρει, ας µιλήσει µε ψυ-
χολόγους και άλλους επιστήµονες- ανεξάρτητα επαναλαµβάνω
από την καταγωγή των γονέων τους.

Το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια ικανοποιεί το περί δικαίου αί-
σθηµα της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, αλλά και εξασφα-
λίζει τις προϋποθέσεις κοινωνικής συνοχής και ενσωµάτωσης. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις αφορά περίπου εκατόν πενήντα χιλιά-
δες ανήλικα τέκνα ή νέους που γεννήθηκαν, ανατράφηκαν και
διαµόρφωσαν τη συνείδησή τους στην Ελλάδα. Είναι απολύτως
κατανοητό ότι οι αυστηροί αποκλεισµοί που έθετε ο προηγούµε-
νος νόµος περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας οδηγούσαν µε
µαθηµατική ακρίβεια σε µια κοινωνία µε εύθραυστη κοινωνική
συνοχή. 

Με την πολιτική που χαρακτηρίζει το παρόν νοµοσχέδιο θα
υπάρχουν και παράπλευρα οφέλη. Ίσως γι’ αυτό του γίνεται τόσο
µεγάλος πόλεµος του νοµοσχεδίου. Δεν θα υπάρχει εύφορο έδα-
φος ούτε για ρατσιστικές, ναζιστικές αντιλήψεις ούτε εξ αντανα-
κλάσεως για κάθε είδους θρησκευτικούς φανατισµούς σαν τους
τζιχαντιστές και όλους αυτούς τους εχθρούς του πολιτισµού και
της δηµοκρατίας.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου B’Αντιπροέδρου)

Η αναχρονιστική αντίληψη του δικαίου του αίµατος, σύµφωνα
µε την οποία ο λαός µιας χώρας είναι σωστό να αποτελείται από
άτοµα της ίδιας εθνότητας, εκτός από το ανέφικτο του πράγµα-
τος, αποτελεί και ακραία ιδεολογική ρητορεία.

Με το νοµοσχέδιο αυτό η χώρα µας εναρµονίζεται µε τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα κτήσης ιθαγένειας, όπου σαφή και κυρίαρχη
θέση καταλαµβάνει το δίκαιο του εδάφους. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την τροποποίηση διατάξεων
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας κάνουµε µια µεγάλη τοµή, ένα
µεγάλο άλµα από το χθες στο σήµερα. Ξέρουµε καλά ότι το µέλ-
λον ανήκει στις κοινωνίες που θα είναι πλουραλιστικές, ειδικά
στις κοινωνίες εκείνες που θα είναι αρµονικές, συνεργατικές, αλ-
ληλέγγυες και δίκαιες, κοινωνίες αγάπης, όπως είχε λεχθεί κά-
ποτε, πριν από λίγες ηµέρες από κάποια συνάδελφο.

Μια τέτοια Ελλάδα θέλουµε εµείς και σε αυτήν την κατεύ-
θυνση συντείνει νοµίζω το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου που σή-
µερα συζητάµε. Γι’ αυτό νοµίζω ότι θα ήταν αυτονόητο
τουλάχιστον επί της αρχής να ψηφιστεί από µια ευρύτερη πλει-

οψηφία, ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις που µπορεί να υπάρ-
χουν σε κάποια άρθρα. 

Από την πλευρά µου είναι αυτονόητο ότι στηρίζω το νοµοσχέ-
διο αυτό µε όλες µου τις δυνάµεις.

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όπως υπεσχέθην, θα
δώσω τον λόγο στον κ. Δαµαβολίτη για ένα λεπτό, ο οποίος, αν
και νέος συνάδελφος, είµαι σίγουρος ότι θα πειθαρχήσει στον
χρόνο. 

Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε

Πρόεδρε.
Να απαντήσω στον κ. Άδωνι ότι ο κ. Καµµένος δεν κρύβεται.

Εκφράζεται µέσα από τον εισηγητή µας, ο οποίος εκφράζει αυ-
τούσια την τοποθέτηση του κινήµατός µας. 

Να θυµίσω ότι το κίνηµά µας είναι η οδός έκφρασης µιας µε-
ρίδας πολιτών που κάνει πιστά αυτό για το οποίο πήρε εντολή. 

Αν ο κ. Γρηγοράκος έχει µια ανησυχία για την αρχή της δεδη-
λωµένης, µπορεί εύκολα να θέσει το θέµα. Μπορεί να µην ψηφί-
σει το νοµοσχέδιο -αφού µπαίνει στον πειρασµό- και να το φέρει
το θέµα βάσει του Συντάγµατος ενώπιόν µας. Από τη στιγµή,
όµως, που δεν µπορεί να αποφύγει αυτόν τον πειρασµό και θέλει
να το ψηφίσει, πρέπει να υπακούσει σε αυτό το οποίο υπαγο-
ρεύει το Σύνταγµα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.

Όπως προανήγγειλα, σειρά για να µιλήσουν τώρα έχουν τρεις
συνάδελφοι, ο κ. Καµατερός, η κ. Ιγγλέζη από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο
κ. Κυριαζίδης. Μέχρι να έρθει στο Βήµα ο κ. Καµατερός, θα
ήθελα να προτείνω στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, για
να µην πέσετε όλοι en bloc. Μόλις να τελειώσει και ο κ. Κυριαζί-
δης, να µιλήσουν δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, να ακολου-
θεί µια οµάδα τεσσάρων, πέντε Βουλευτών, µετά άλλοι δύο
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και όχι να µου πέσετε όλοι οι Κοι-
νοβουλευτικοί Εκπρόσωποι «πακέτο» και να µου φάτε όλο τον
χρόνο και να µη µιλήσουν οι συνάδελφοι. Εποµένως µετά τον κ.
Κυριαζίδη µιλάει ο κ. Κουτσούκος.

Αν κατάλαβα καλά, κύριε Κουτσούκο, θέλετε να παρέµβετε;
Έτσι; Δέχεστε να το κάνουµε έτσι;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με διευκολύνετε. 
Έχει ζητήσει τον λόγο και ο κ. Παππάς, µετά µιλούν άλλοι

τρεις συνάδελφοι. Η κ. Γεροβασίλη βλέπω ότι θέλει και θα ενη-
µερώσω και τους άλλους.

Κύριε Καµατερέ, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ιδιαίτερα

για τον χειρισµό του ζητήµατος, όπου δίνετε την ευχέρεια και
στους Βουλευτές να µιλήσουν.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σήµερα το πρωί πάλι πνίγη-
καν έξι Σύριοι ανοικτά της Κω, όταν ανατράπηκε ένα σκάφος.
Γιατί το λέω; Γιατί είναι η πολλοστή φορά που γίνεται και το λέω
γι’ αυτούς που ισχυρίζονται ότι πρέπει να τους διώχνουµε, γι’ αυ-
τούς που δεν τους νοιάζει να βλέπουν τις βρεγµένες µανάδες να
βγαίνουν από τη θάλασσα και να µην έχουν πού να πάνε. 

Το λέω γι’ αυτούς που βλέπουν τις µανάδες να κρατούν τα
µωρά τους και να µην έχουν γάλα να τους δώσουν και δεν νοι-
άζονται. Το λέω γι’ αυτούς που δεν τους νοιάζει όταν βλέπουν
τη µάνα να πνίγεται και την τελευταία στιγµή, ενώ πνίγεται, να
δίνει το µωρό της στη διπλανή κοπέλα για να το σώσει. 

Μένουν στο νησί µας ακόµα και είκοσι πέντε µέρες νηστικοί
πρόσφυγες και µετανάστες, χωρίς ρεύµα, χωρίς νερό, στο κρύο,
στη βροχή, στο λιµάνι, µε κίνδυνο να πεθάνουν, ακόµη κι αν γλι-
τώσουν από τη θάλασσα. Και αυτό γιατί; Γιατί υπάρχουν κάποιοι
έξυπνοι –επιτρέψτε µου να πω αυτή την έκφραση- που νοµίζουν
ότι αν δεν τους περιθάλψουµε, αν τους αφήσουµε να πνιγούν,
τότε δεν θα µας έρθουν άλλοι από απέναντι και θα πηγαίνουν
κάπου αλλού. Ίσως τότε, αν τους πνίγουµε κιόλας, να το µάθουν
οι απέναντι και να µην έρχονται σε µας, να πηγαίνουν αλλού!

Ίσως είναι και αυτή µία λύση, λες και οι αδίστακτοι έµποροι
ανθρώπινων ζωών νοιάζονται για το πού θα τους στείλουν ή αν
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θα πνιγούν. Μάλιστα, έτσι νοµίζουν ότι φροντίζουν και τον του-
ρισµό στα νησιά µας. Δεν καταλαβαίνουν οι ανόητοι ότι έτσι δυ-
σφηµίζουν τον τόπο µας, δείχνοντας απανθρωπιά και αφήνοντας
τους ταλαίπωρους να ψάχνουν καταφύγιο.

Πού είναι η ελληνική φιλοξενία; Πού είναι η ανθρωπιά; Βέβαια,
είναι φοβερή υποκρισία να διδάσκουµε στους υπαλλήλους και
να ζητάµε από το προσωπικό να χαµογελάει στους τουρίστες για
να δείχνουµε την ελληνική φιλοξενία.

Έχουν µεγάλη ευθύνη οι τοπικές αρχές που δεν συνεργάζον-
ται για την πρώτη υποδοχή των µεταναστών και των προσφύγων
και πολύ περισσότερο όταν στοχοποιούν όποιους πολίτες εθε-
λοντές ενεργοποιούνται. Γιατί έχουµε και τέτοια φαινόµενα. Θα
έχετε διαβάσει και θα έχετε ακούσει ότι διώκονται στη Μυτιλήνη
όσοι έπαιρναν από τον δρόµο πρόσφυγες µε τα αυτοκίνητά τους
για να τους µεταφέρουν. 

Έχουν, λοιπόν, µεγάλη ευθύνη οι τοπικές αρχές που δεν συ-
νεργάζονται, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι είµαστε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και πως ευθύνη έχουµε όλοι µας. Έχει όµως
ευθύνες και η Κυβέρνηση; Δεν έχω πρόβληµα να σας πω ότι ως
έναν βαθµό έχει. 

Παρακολουθώ από κοντά όλες τις προσπάθειες των Υπουρ-
γών, ιδιαίτερα της Υπουργού µεταναστευτικής πολιτικής που
προσπαθεί να συντονίσει τα ασυντόνιστα. Δεν ξέρω πόσες υπη-
ρεσίες είναι συναρµόδιες γι’ αυτό το θέµα. Δεν ξέρω πώς µπορεί
να τα καταφέρει χωρίς φράγκο, επιτρέψτε µου την έκφραση. Δεν
ξέρω πώς µπορεί να τα καταφέρει χωρίς αρµοδιότητες. 

Εδώ πρέπει να πούµε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να δείξει µεγα-
λύτερη τόλµη και αποφασιστικότητα. Έχουµε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. Εµένα δεν µε βολεύουν οι δικαιολογίες που ακούω
από τους Υπουργούς από τα διάφορα Υπουργεία. Δεν µε βολεύει
να µου λένε ότι δεν µπορούν να κάνουν προσλήψεις για να πάνε
αστυνοµικοί στα νησιά. Δεν µε βολεύει να ακούω ότι δεν έχουµε
χρήµατα για τη σίτιση. Δεν µε βολεύει να ακούω ότι δεν έχουµε
χρήµατα για τα µεταφορικά των αστυνοµικών που εθελοντικά θέ-
λουν να πάνε στα νησιά.

Εγώ θα ήθελα ο Υπουργός να µπορεί να πάρει µία διµοιρία
ΜΑΤ -αντί να φυλάει απ’ έξω τη Βουλή- και να πάει κάτω να βοη-
θήσει. Έχουµε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αν γινόταν σει-
σµός, τι θα κάναµε; 

Μας έχουν δεµένους οι διάφορες συµφωνίες και όλος ο µη-
χανισµός, ο οποίος έχει δηµιουργηθεί και πρέπει εµείς να κινη-
θούµε µέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα οποία µας έχουν βάλει, από
το ότι δεν µπορούµε να κάνουµε προσλήψεις, όπως είπα πριν,
και δεν έχουµε χρήµατα, µέχρι και όλες τις γραφειοκρατικές δια-
δικασίες, τη λεγόµενη ταυτοποίηση κ.λπ..

Θα το ξέρετε, βέβαια, ότι πρέπει να παίρνουµε αποτυπώµατα
από τους πάντες ούτως ώστε όταν πηγαίνουν στην Ευρώπη και
τους πιάνουν εκεί, να µας τους επιστρέφουν µε βάση τα αποτυ-
πώµατα, γιατί εµείς έχουµε υπογράψει ότι θα είµαστε οι συνο-
ριοφύλακες και οι φύλακες των φυλακών που θέλουν να
δηµιουργήσουν. Γιατί θέλουν τις χώρες µας φυλακές. Και το είπε
πολύ καλά και ο κύριος Υπουργός.

Γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν αρκούν, αγαπητοί Υπουργοί
της Κυβέρνησης, γιατί θέλει αποφασιστικότητα και τόλµη και σε
άλλα ζητήµατα. Μπορεί να µην έχει άµεση σχέση µε το νοµοσχέ-
διο που συζητούµε, αλλά ήθελα να αναδείξω το εξής πρόβληµα
και γι’ αυτό το λέω: το παράδειγµα της υγείας. Δεν βολεύοµαι -
όπως πριν είπα για τους µετανάστες- και στα ζητήµατα υγείας
στα µικρά νησιά. Ήµασταν το Σαββατοκύριακο σε τρία νησιά.

Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί δεν µπορούµε να προσλάβουµε
γιατρούς και δεν έχουµε λεφτά για τα νοσοκοµεία. Δεν µπορώ
να καταλάβω γιατί επί έξι µήνες δεν µπορούµε να βρούµε τρόπο
να βοηθήσουµε αυτούς τους παρατηµένους ανθρώπους στα
νησιά.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λή-
ξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, αλλά µου βάλατε µόνο πέντε λεπτά
οµιλίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε, ευ-
νοηµένος είστε, γιατί είχα ξεχάσει να βάλω χρόνο και το έβαλα
κατ’ εκτίµηση. Παρά ταύτα, θα έχετε ένα λεπτό για να ολοκλη-

ρώσετε. Μην ανησυχείτε. Δεν σας αδικώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Όχι, τελειώνω. Θα το σεβαστώ.
Θα τελειώσω µε το εξής θέµα: Ξέρουµε τα σχέδια τα οποία

εξυφαίνονται για την ανατροπή της Κυβέρνησης και από τους ξέ-
νους και από τους ντόπιους. Σε αυτά τα σχέδια συµµετέχουν
πολλοί από την τοπική αυτοδιοίκηση και χρησιµοποιούν τα ζητή-
µατα, όπως είπα πριν, των µεταναστών και σκόπιµα δεν βοηθούν
για να λυθούν, ώστε να τα στρέψουν εναντίον της Κυβέρνησης.
Το ίδιο κάνουν και διάφοροι φορείς και φυσικά τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης που έχουν ως αποκλειστικό στόχο τη φθορά της Κυ-
βέρνησής µας, χωρίς να υπολογίζουν το κόστος για τη χώρα.

Το ίδιο κάνουν, όπως µε το µεταναστευτικό, και αξιοποιούν κα-
θηµερινά προβλήµατα και µάλιστα ψευδώς λένε ότι αυτά δηµι-
ουργούνται τώρα µε την τωρινή Κυβέρνηση, ενώ είναι υλοποίηση
νόµων της προηγούµενης περιόδου: οι παραλίες, τα µπαράκια,
οι λειτουργίες των καταστηµάτων, τα φορολογικά ζητήµατα
κ.λπ..

Σε όλη αυτή την κατάσταση, αγαπητοί Υπουργοί της Κυβέρ-
νησης, ένα µόνο στήριγµα έχουµε, αλλά είναι καθοριστικό. Το
στήριγµά µας είναι η στήριξη του λαού, που του δώσαµε ως
τώρα τη χαµένη περηφάνια του. 

Τούτες τις ώρες που εµείς συζητάµε αυτό το νοµοσχέδιο για
την ιθαγένεια -που έπρεπε αυτά τα ζητήµατα να τα είχαµε λύσει
πολλές δεκαετίες πριν και έπρεπε να συζητάµε το µεταναστευ-
τικό, το οποίο έθιξα εγώ πριν, γιατί θα είναι το πρόβληµα των
επόµενων ετών σε όλη της Ευρώπη και εµάς θα µας «πλακώσει»,
αν δεν βρούµε λύσεις- η Κυβέρνησή µας παλεύει γι’ αυτή την
αξιοπρέπεια του λαού µας.

Εγώ εύχοµαι, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να έχουµε µια τέ-
τοια εξέλιξη ώστε να µην προδώσουµε την περηφάνια του λαού
µας, γιατί ο λαός µας τα µέτρα µπορεί να τα αντέξει ακόµα- τα
αντέχει τόσα χρόνια και κάποια µέτρα ακόµα µπορεί να αντέξει-
αλλά δεν θα αντέξει να του πάρουµε την περηφάνια. 

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να έρθει στο Βήµα
η κ. Ιγγλέζη.

Μετά τον κ. Κυριαζίδη, το πρώτο ντουέτο Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων θα είναι ο κ. Κουτσούκος και ο κ. Παππάς. Θα ακο-
λουθήσουν τρεις συνάδελφοι και µετά η κ. Γεροβασίλη, ο κ. Γε-
ωργιάδης και ενδεχοµένως ο κ. Παφίλης. Θα ακολουθήσουν
άλλοι πέντε συνάδελφοι και θα κλείσουν οι Κοινοβουλευτικοί –
δεν εννοώ στις 19.00’, νωρίτερα θα µιλήσουν- µε τον κ. Καρκα-
τσούλη από το Ποτάµι και τον κ. Κόκκαλη από τους ΑΝΕΛ. Το
λέω για να κάνουν και τον προγραµµατισµό τους οι Κοινοβου-
λευτικοί Εκπρόσωποι.

Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το

υπό ψήφιση σχέδιο νόµου, σχετικά µε τον Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, αντιµετωπίζεται ένα σηµαντικό και πάγιο πρόβληµα στη
χώρα µας αναφορικά µε την οµαλή ένταξη και ενσωµάτωση των
παιδιών των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένα πρό-
βληµα το οποίο, τόσο ως πολίτη όσο και ως µητέρα, µε αγγίζει
βαθιά. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παιδιά µεταναστών είναι οι κα-
λύτερες φίλες της κόρης µου. Μιλούν το ίδιο καλά ελληνικά µε
την κόρη µου. Ξέρουν το ίδιο καλά την ελληνική ιστορία. Χο-
ρεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και τραγουδούν ελ-
ληνικά παραδοσιακά τραγούδια.

Μπορούµε, λοιπόν, να µιλήσουµε καθαρά για την άρση τής
µέχρι τώρα συνεχιζόµενης αδικίας εις βάρος αυτών των παιδιών,
αφού αυτά τα παιδιά  είτε έχουν γεννηθεί και µεγαλώσει είτε βρέ-
θηκαν σε πολύ µικρή ηλικία στην Ελλάδα, λαµβάνουν την ελλη-
νική παιδεία, αλλά συγχρόνως, δυστυχώς, στερούνται των
βασικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την
κτήση ιθαγένειας. Πρόκειται για µια προβληµατική κατάσταση,
την οποία όλα τα δηµοκρατικά και ευνοµούµενα κράτη οφείλουν
να αντιµετωπίζουν, αποφεύγοντας έτσι την περιθωριοποίηση,
αλλά και τον ρατσισµό στην ιδιαίτερα ευαίσθητη παιδική και εφη-
βική ηλικία.

Με τις διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, η ελληνική
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πολιτεία παύει να εθελοτυφλεί στην ύπαρξη µιας µεγάλης οµά-
δας νέων ανθρώπων που, ενώ διαµορφώνουν ελληνική εθνική
ταυτότητα, αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους αλλά και τις
διαπροσωπικές τους σχέσεις στο πλαίσιο της ελληνικής κοινω-
νίας, δεν δικαιούνται µέχρι τώρα να αναγνωρίζονται ως ισότιµα
µέλη της.

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι µε τις παρούσες διατάξεις η
Ελλάδα επιτέλους προχωρά µπροστά και αφήνει πίσω της την
υστέρηση σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη στο φλέγον θέµα
των πολιτικών ένταξης µεταναστών και της πρόσβασης στην ιθα-
γένεια. Αυτό πραγµατοποιείται µε έναν ορθολογικό και ισόρροπο
τρόπο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τα τυπικά κριτήρια ένταξης,
όπως νοµιµότητα και µονιµότητα, όσο και τα ουσιαστικά µε τη
µορφή της βούλησης συµµετοχής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στηµα. Έτσι δίνεται µια λύση που είναι ικανή να αντέξει στον
χρόνο και είναι σύµφωνη µε τις επιταγές του ελληνικού Συντάγ-
µατος.

Η ελληνική Κυβέρνηση επιλέγει να µη µεταθέτει στο µέλλον
ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα για την κοινωνική συνοχή και στο-
χεύει να ξεπεράσει τη δυσλειτουργικότητα, αλλά και την επισφά-
λεια που δηµιουργούσε το µέχρι τώρα ισχύον νοµικό πλαίσιο.
Φαινόµενα επιλεκτικής µεταχείρισης νέων µεταναστών δεύτερης
γενιάς για σκοπούς προβολής της χώρας διεθνώς, παραδείγµα-
τος χάριν στον αθλητικό τοµέα, όπως αυτά έχουν παρατηρηθεί
τα προηγούµενα χρόνια, πρέπει να εκλείψουν.

Το προτεινόµενο νοµικό πλαίσιο εξασφαλίζει τη δίκαιη µετα-
χείριση και τον σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Βάζει, επί-
σης, ένα τέλος στην παράδοξη αναµονή για απόκτηση
ιθαγένειας από τα παιδιά αυτά ως την ενηλικίωση, τη στιγµή που
οι πρώτης γενιάς µετανάστες έχουν ορθώς αυτό το δικαίωµα σε
πολύ λιγότερα από τα δεκαοκτώ χρόνια.

Περνώντας τώρα στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, είναι
περιττό να τονιστεί η αναγκαιότητα των προτεινόµενων διατά-
ξεων, µιας και η ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των δύο οδηγιών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αποτελεί
υποχρέωση της χώρας µας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οδηγία
2011/98 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περαιτέρω καθυστέρηση
µεταφοράς των προβλεπόµενων ρυθµίσεων δεν θα µπορούσε να
είναι ορθολογική επιλογή, εφόσον η καταληκτική ηµεροµηνία
έχει ήδη παρέλθει.

Μέσα από τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία εναρµο-
νίζεται η πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα µε αυτή των
υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, τόσο σε σχέση µε τις άδειες
διαµονής και εργασίας σε πολίτες τρίτων χωρών όσο και µε τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων.

Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν είναι φυσικά πολλά και
σχετίζονται, τόσο µε τη µείωση της γραφειοκρατίας µέσα από λι-
γότερο σύνθετες και ταχύτερες διαδικασίες όσο και µε τη δια-
σφάλιση των αρχών του κράτους δικαίου. Ταυτόχρονα, η
υιοθέτηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των πολιτών τρίτων
χωρών είναι ίσως µία από τις σηµαντικότερες προβλέψεις του
παρόντος νοµοσχεδίου σε σχέση µε το καθεστώς των µετανα-
στών στη χώρα µας. Βασικά δικαιώµατα, όπως η ύπαρξη ενός
κατώτατου ορίου ηλικίας για εργασία, η πρόσβαση σε ένα ασφα-
λές εργασιακό περιβάλλον, η ύπαρξη ωραρίου εργασίας και η
δίκαιη αµοιβή, δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί µε σκληρούς
αγώνες, δεν µπορούν και δεν πρέπει να περιορίζονται ή να γίνον-
ται αντικείµενο διακρίσεων σε βάρος των πολιτών τρίτων χωρών.

Παράλληλα, το παρόν νοµοσχέδιο θέτει κανόνες και διαδικα-
σίες, αλλά κατοχυρώνει και την ύπαρξη συγκεκριµένων δικαιω-
µάτων και για τους εποχικά εργαζόµενους στη χώρα µας πολίτες
τρίτων χωρών, ενσωµατώνοντας στην ελληνική έννοµη τάξη την
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα οφέλη απ’ αυτήν τη θεσµοθέτηση είναι και πάλι πολλαπλά.
Αναφέρω απλώς χαρακτηριστικά τη δυνατότητα µείωσης της πα-
ράτυπης εργασίας, αλλά και τη µείωση του κινδύνου εκµετάλ-
λευσης ευάλωτων οµάδων.

Τέλος, οι προωθούµενες αλλαγές στον Μεταναστευτικό κώ-
δικα, µε τον εξορθολογισµό, για παράδειγµα, των διατάξεων περί
οικογενειακής επανένωσης αλλά και µε την πρόβλεψη περί χο-

ρήγησης άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθι-
στούν το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο ολοκληρωµένο, σύγχρονο και
ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και στις περι-
στάσεις των καιρών.

Θα ήθελα να αναφερθώ στη σύσταση της «Δηµόσιας Επιχεί-
ρησης Ενεργειακών Επενδύσεων Α.Ε.» που προφανώς έχει ως
στόχο να συµβάλει στην εξέλιξη της χώρας µας σε ενεργειακό
κόµβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διασφαλίζοντας παράλληλα
και προωθώντας το δηµόσιο συµφέρον. 

Ως προς τον στόχο, πρέπει να τονιστεί ότι παρά τις συνεχείς
διακηρύξεις των προηγούµενων ετών, καµµία κυβέρνηση δεν
επέδειξε την απαιτούµενη αφοσίωση, έτσι ώστε να καταφέρει η
Ελλάδα να αναβαθµίσει τη θέση της ποιοτικά στον ενεργειακό
χάρτη της Ευρώπης, παρ’ ότι είναι γνωστό ότι οι µεγάλες ενερ-
γειακές επενδύσεις, όπως αυτές της κατασκευής αγωγών, συµ-
βάλλουν µε ποικίλους τρόπους στην ανάπτυξη µίας χώρας,
προσφέροντας µεταξύ άλλων θέσεις εργασίας, τεχνογνωσία
αλλά και δηµόσια έσοδα.

Αυτό το σηµαντικό έργο θα πρέπει να αναλάβει η υπό σύσταση
δηµόσια επιχείρηση µε µέριµνα πάντα για τον σεβασµό του πε-
ριβάλλοντος και την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών προς
όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάποιοι συγκεντρώνονται έξω
από τη Βουλή, µε κύριο σύνθηµα «Μένουµε Ευρώπη». Μέσα,
όµως, σ’ αυτήν την Αίθουσα στρέφονται κατά όλων αυτών των
βασικών αρχών του ευρωπαϊκού Διαφωτισµού. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας της κυρίας Βουλευτού)

Ευρώπη, κύριοι, δεν είναι µόνο η Νοµισµατική Ένωση. Ευρώπη
είναι και τα κεκτηµένα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αν, λοιπόν, είστε
τόσο ευρωπαϊστές, όσο ισχυρίζεστε, εσείς που διαρρηγνύετε τα
ιµάτιά σας για την παραµονή της χώρας στην Ευρώπη, ιδού πε-
δίον δόξης λαµπρόν να υποστηρίξετε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Δηµήτριος Κυ-
ριαζίδης, Βουλευτής Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον
λόγο.

Η κ. Καραµανλή ζήτησε να διαγραφεί λόγω εκτάκτου κωλύµα-
τος.

Μετά τον κ. Κυριαζίδη, λοιπόν, όπως είπα, θα ακολουθήσει ο
κ. Κουτσούκος και ο κ. Παππάς και µετά µία οµάδα τεσσάρων
συναδέλφων, δηλαδή ο κ. Χαρακόπουλος, ο κ. Καραναστάσης,
ο κ. Καραγιαννίδης και µε αµοιβαία µετάθεση ο κ. Αθανασίου.
Μετά θα ακολουθήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, η δεύ-
τερη οµάδα.

Ορίστε, κύριε Κυριαζίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, συζητείται σήµερα ένα βασικό

νοµοσχέδιο, που βεβαίως συνδέεται άρρηκτα και µε τη µετανά-
στευση, µε αυτό το µεταναστευτικό πρόβληµα που ταλανίζει, βα-
σανίζει και κινδυνεύει να πλακώσει τη χώρα, όπως είπε ο
συνάδελφος κ. Καµατερός. Θα αναφερθώ σ’ αυτό στη συνέχεια.

Βεβαίως, ακριβώς επειδή είναι τόσο σηµαντικό θέµα το µετα-
ναστευτικό, η Νέα Δηµοκρατία την Παρασκευή µε επίκαιρη επε-
ρώτηση συζητά αυτό το ζήτηµα, για να δούµε και από την
πλευρά της Κυβέρνησης, αλλά και του συγκυβερνώντος κόµµα-
τος, συγκεκριµένες θέσεις, καθότι υπάρχει µία αθρόα εισροή στη
χώρα και µία αύξηση της εγκληµατικότητας. Είναι στοιχεία τα
οποία θα πρέπει να µας βασανίσουν. 

Βεβαίως, θα πρέπει να απαντήσουµε όλοι σε ένα ερώτηµα –
στον εαυτό µας τουλάχιστον, αν όχι δηµόσια- σε ένα θέµα που
έθεσα και κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην επιτροπή:
Πόσους αυτή η χώρα µπορεί να σηκώσει και πώς να αντέξει, για
να µην πλακωθεί, όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Καµατερός; Πό-
σους; Είναι ένα ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί, προκειµένου
να διασφαλίζονται και αυτοί που εκπροσωπούµε, αλλά και αυτοί
που εισέρχονται στη χώρα να ζουν κάτω από ανθρώπινες συν-
θήκες. 

Θα πρέπει να απαντήσουµε, διότι η βάρκα σηκώνει ένα συγ-
κεκριµένο βάρος. Αν την υπερφορτώσουµε, τότε θα πάει αύταν-
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δρη. Εδώ χρειάζεται συγκεκριµένη θέση. Την έχουν κάνει όλες
οι χώρες, βεβαίως µε το δικό τους τρόπο.

Κυρία Υπουργέ, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις τού υπό επε-
ξεργασία σχεδίου νόµου περί κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας
από τέκνα των αλλοδαπών, κατά την πρόβλεψη των οποίων εκ
µόνου του γεγονότος της φοίτησης αυτών στην Α’ τάξη του δη-
µοτικού σχολείου και υπό τον όρο της συνέχισης παρακολούθη-
σης αυτού κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, χωρίς µάλιστα
να διασφαλίζεται η ελάχιστη κατά τον χρόνο φοίτησης του ανη-
λίκου, παραβιάζεται κατά τρόπο προκλητικό, ευθύ και άµεσο η
συνταγµατική τάξη.

Ταυτόχρονα δε προκαλείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, µε τις ατε-
λείς και προβληµατικές αυτές διατάξεις την κοινή πείρα και λο-
γική και τον µέσο Έλληνα. Συνάµα, απειλείτε και την ίδια την
υπόσταση και την οµοιογένεια του έθνους και της πατρίδας.

Τον όλως προβληµατικό δήθεν εκσυγχρονιστικό και προεχόν-
τως αντισυνταγµατικό χαρακτήρα των διατάξεων τον γνωρίζετε
ήδη. Είναι εξόφθαλµα προβληµατικός, πέρα των όποιων προσω-
πικών θέσεων και αντιλήψεων, για τον απλό λόγο ότι οι προτει-
νόµενες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση µε σειρά συνταγµατικών
διατάξεων, ιστορικών και νοµικών παραδοχών, ως έχει ήδη νο-
µολογήσει το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.

Τούτο διότι δεν είναι δυνατόν να παρέχεται ως δώρο η ελλη-
νική ιθαγένεια από την πολιτεία χωρίς την ύπαρξη γνησίου δε-
σµού -τονίστηκε από όλους εδώ µέσα- του αλλοδαπού προς το
ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία, τα οποία δεν είναι
οργανισµοί ασπόνδυλοι και δηµιουργήµατα εφήµερα, αλλά πα-
ριστούν διαχρονική ενότητα µε ένα ορισµένο πολιτιστικό υπόβα-
θρο, κοινότητα µε σταθερά ήθη και έθιµα, κοινή γλώσσα, µε
µακρά παράδοση. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία µεταβιβάζον-
ται από γενιά σε γενιά µε τη βοήθεια µικρότερων κοινωνικών µο-
νάδων, δηλαδή την οικογένεια, και οργανωµένων κρατικών
µονάδων, την εκπαίδευση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η ολοµέλεια του Συµβου-
λίου της Επικρατείας: «Εάν παραγνωριζόταν η προϋπόθεση του
ουσιαστικού δεσµού και ο νοµοθέτης –εναλλασσόµενος στην
εξουσία κατά τη θεµελιώδη αρχή του δηµοκρατικού πολιτεύµα-
τος της αλλαγής των κυβερνήσεων- µπορούσε να τον αγνοήσει
και να ελαχιστοποιήσει τα προσόντα κτήσεως της ιθαγενείας,
τότε πρακτικώς θα µπορούσε και να προσδιορίσει αυθαιρέτως
τη σύνθεση του λαού µε την προσθήκη απροσδιορίστου αριθµού
προσώπων ποικίλης προελεύσεως, µε χαλαρή ή ανύπαρκτη εν-
σωµάτωση.

Με την προτεινόµενη ρύθµιση, δυστυχώς, η Κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ –και απορώ ειλικρινά για τους ΑΝΕΛ- εισάγει ένα κατ’
εξοχήν και εξ ορισµού  αυθαίρετο και νοµικά αστήρικτο κριτήριο,
αυτό της εγγραφής στην Α’ δηµοτικού και της εξακολούθησης
της φοίτησης, ενώ τούτο προφανώς ως εκ της ηλικίας του αλλο-
δαπού δεν είναι δυνατόν να τεκµηριώνει τον γνήσιο δεσµό του
αλλοδαπού προς την ελληνική κοινωνία, δηλαδή την ενσωµά-
τωσή του σε αυτή που υπό την ανωτέρα εκτεθείσα έννοια ανέ-
φερα.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λή-
ξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Και εξηγούµαι: Αν το ανήλικο εγγραφεί και φοιτήσει στην Α’
Τάξη, µπορεί κατευθείαν να υποβάλει αίτηση; Εάν δεν τελειώσει
το σχολείο, τότε τι συµβαίνει; Αποδεικνύει από µόνο του το γε-
γονός της γέννησης και της φοίτησης αυτού στην Ελλάδα ότι
υφίσταται ενσωµάτωση, γνώση της γλώσσας, της ιστορίας µας
και ούτω καθ’ εξής; 

Αυτά πραγµατικά είναι κενά, τα οποία αποδεικνύουν όχι µόνο
την προχειρότητα των διατάξεων, αλλά και έναν πρωτόγνωρο
παραλογισµό. Με δεδοµένη δε τη νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας, σύµφωνα µε την οποία οι διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 3838/2010, του νόµου Ραγκούση, όριζαν µεταξύ άλλων ότι
«Το τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελ-
λάδα από γονείς που διαµένουν µόνιµα και νόµιµα και οι δύο στη
χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη αποκτά µε τη γέννησή
του την ελληνική ιθαγένεια ή εφόσον αυτό έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί µόνιµα και νόµιµα στη χώρα

αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια από τη συµπλήρωση του εξαε-
τούς χρόνου φοίτησης», είναι αντισυνταγµατικές σίγουρα.

Πώς εµείς ερχόµαστε τώρα να πλειοδοτήσουµε και να εισα-
γάγουµε διατάξεις που κατά πολύ υπολείπονται εκείνων που κρί-
θηκαν ήδη αντισυνταγµατικές; Πώς είναι δυνατόν να
παραγνωρίσουµε την απόφαση του Συµβολαίου της Επικρα-
τείας; Πώς είναι δυνατόν να παραγνωρίσουµε τις διατάξεις του
Συντάγµατος, µε ποια λογική και ποια σκοπιµότητα; 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση προβαίνει σε ένα
ιστορικό και εθνικό ατόπηµα, πιστεύω για ψηφοθηρικούς και
ψευτοπροοδευτικούς λόγους, ακυρώνοντας στην πράξη το
γράµµα και το πνεύµα του Συντάγµατος, αλλά και τις αποφάσεις
της δικαιοσύνης. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Επιτρέψτε µου µισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε. 
Κύριε Υπουργέ, καλό είναι να αποσύρετε το συγκεκριµένο

άρθρο, όπως και αυτό που έχει αναπτύξει το άρθρο 1 και το
άρθρο 10, προκειµένου να τύχει της στήριξης και της ψήφισης
από πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας. 

Σε κάθε νοµοσχέδιο κάνετε αναφορά σε ό,τι αφορά την περι-
βόητη συµφωνία, µε την ελπίδα ότι, εν πάση περιπτώσει, στη
θέση που βρίσκεται η χώρα θα υπήρχε µια συνεννόηση, έτσι
ώστε να πάµε σε µία τέτοια συµφωνία συλλογικά µε µια κοινή
αποδοχή. 

Αυτό δεν έγινε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές συναδέλφισσες και
αγαπητοί συνάδελφοι, µε αποτέλεσµα να µε αποκλείει από την
ψήφιση οποιασδήποτε συµφωνίας, ασχέτως το πώς θα τοποθε-
τηθεί το δικό µου κόµµα. 

Σας ευχαριστώ. 
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.

Κουτσούκος. 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει µεγάλο ενδιαφέρον η συ-

ζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος
είναι αυτό καθαυτό το θέµα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ανα-
δεικνύει τη µεγάλη αντίφαση της ετερόκλητης συµµαχίας ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που κυβερνάει σήµερα τη χώρα. Ένα αριστερό
κόµµα, όπως λέει, µε ένα κόµµα του οποίου ο Αρχηγός εµφορεί-
ται από τις πιο ακραίες δεξιές απόψεις, φοβικό και συνωµοσιο-
λογικό. Αυτοί κυβερνούν σήµερα τη χώρα και την έχουν οδηγήσει
εδώ που την έχουν οδηγήσει. 

Όταν, λοιπόν, καταρρεύσει το ψεύτικο κατασκευασµένο δί-
ληµµα «µνηµόνιο και αντιµνηµόνιο», µε βάση το οποίο οι µεν
έφτιαξαν κόµµατα και οι άλλοι έγιναν εξουσία, τότε θα αναδει-
χτούν στο βάθος αυτές οι αντιφάσεις, οι οποίες δεν µπορούν σε
καµµιά περίπτωση να εγγυηθούν µια συνεκτική, προοδευτική πο-
λιτική για τη χώρα και δεν µπορούν να οδηγήσουν τη χώρα µπρο-
στά και θα την κρατούν στάσιµη, αλυσοδεµένη. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ο κ. Τσίπρας βρίσκεται
σε συζήτηση µε τους θεσµούς για την οριστική διαµόρφωση της
συµφωνίας, µε βάση την οποία ο λαός ελπίζει ότι θα γλιτώσουµε
την πλήρη καταστροφή, µε την οποία τον απειλούσε ο κ. Τσίπρας
και η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Αυτή η συζήτηση γίνεται µε βάση την πρόταση της Κυβέρνη-
σης. Όποιος δεν την έχει διαβάσει καλά, να πάρει τη σηµερινή
«ΑΥΓΗ» και να τη µελετήσει στο σύνολο, καταλεπτώς για να δει
ο κ. Καµµένος –ο οποίος δήθεν εκβιάζει και απειλεί ότι δεν θα
ψηφίσει τη µείωση του ΦΠΑ στα νησιά- ότι ουσιαστικά ο συνε-
ταίρος του και Πρωθυπουργός της χώρας είναι αυτός που έχει
προτείνει τη µείωση του ΦΠΑ στα νησιά. 

Σας θυµίζω ότι αυτή τη µείωση τη θεσπίσαµε εµείς ως ΠΑΣΟΚ
το 1987, εκµεταλλευόµενοι τη συνθήκη ένταξης της χώρας που
αναφέρεται στη νησιωτικότητα, την οποία βεβαίως την έχουν κι
άλλες χώρες, προκειµένου οι νησιώτικοι σχηµατισµοί να κρατή-
σουν τον ανταγωνισµό τους. Διότι χωρίς αυτόν δεν µπορούν να
υπάρχουν. Και ακούµε διάφορα περίεργα περί ανταπόδοσης, τα
οποία δεν υφίστανται. Είναι φύλλο συκής για να ψηφίσει ο κ. Καµ-
µένος. Γι’ αυτό γίνεται αυτή η σκιαµαχία. 

Η πραγµατικότητα όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  3727



ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που σε συνεργασία µε τους ΑΝΕΛ εκβίασε τη µη
εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας κατασκευάζοντας ενόχους
και κατηγορώντας αργυρώνητους Βουλευτές µε το γνωστό «Χαϊ-
κάλης gate» και όλα αυτά, είχε τη µοναδική δυνατότητα από τις
25 Γενάρη που έγινε κυβέρνηση -όπως τους είπε ο κ. Βενιζέλος
ευχόµενος να πάνε καλά- µέχρι τις 20 Φλεβάρη να αξιοποιήσει
τις δικές µας κόκκινες γραµµές για να κλείσει µια συµφωνία, της
οποίας το κόστος θα ήταν λιγότερο από το 1/4 των µέτρων που
θα µας φέρει εδώ η Κυβέρνηση. 

Μπορούµε να συγκρίνουµε εύκολα το 1 δισεκατοµµύριο, 1,2
δισεκατοµµύρια µε τα 8,1 δισεκατοµµύρια. 

Αυτήν την ευκαιρία, η οποία για να γίνει πράξη έπρεπε να συγ-
κροτηθεί εθνικό µέτωπο, εθνική διαπραγµατευτική επιτροπή, την
έχασε η Κυβέρνηση εγκλωβισµένη στα προεκλογικά και στα µε-
τεκλογικά ψέµατα. 

Και ποιος θα τα πληρώσει τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
άσχετα από τους παλικαρισµούς; Ο ελληνικός λαός θα τα πλη-
ρώσει. Λέτε το ιδεολόγηµα ότι θα τα πληρώσουν οι πλούσιοι. Και
οι φτωχοί θα τα πληρώσουν. Γιατί η αύξηση του ΦΠΑ των ειδών
λαϊκής κατανάλωσης αφορούν τους φτωχούς. Λέτε το ιδεολό-
γηµα ότι γλιτώσαµε µέτρα 15 δισεκατοµµυρίων τη διετία ’16 και
’17 και θα πληρώσουµε µόνο 8,1. Την καλύβα του χότζα θυµίζει
αυτό το πολιτικό στόρι, για να συσπειρώσετε τους Βουλευτές
σας. Διότι κάνατε το λάθος -σας το είπαµε στις 20 του Φλεβάρη-
ότι επικυρώσατε µνηµόνιο χωρίς λεφτά, ενώ είχατε ξεκινήσει
διεκδικώντας λεφτά χωρίς µνηµόνιο.

Και για να είµαστε συνεννοηµένοι, επειδή στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν
καλές υπηρεσίες στο διαδίκτυο, να αναζητήσουν την ανακοίνωση
του ΠΑΣΟΚ µε βάση την οποία τέλη Νοέµβρη, αρχές Δεκέµβρη
βάλαµε τις δικές µας κόκκινες γραµµές: όχι στη µείωση των µι-
σθών, όχι στη µείωση των συντάξεων, όχι στην άρση της έκπτω-
σης του ΦΠΑ στα νησιά κατά 30%. Κι εδώ δεν έχουν απλώς
παραβιάσει τις δικές µας, έχουν παραβιάσει και τις δικές τους
κόκκινες γραµµές.

Και, βεβαίως, είχαµε πάλι την ευκαιρία όταν η κ. Γεννηµατά ως
νεοκλεγµένη Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφτηκε τον κ. Τσίπρα
να του πούµε να πάρει τη µεγάλη απόφαση: Να πει «ναι», στην
Ευρώπη, να πει «όχι» στον λαϊκισµό, να σταµατήσει τα παιχνίδια.
Το έκανε. Εύχοµαι να µην είναι πολύ αργά. Το κόστος θα είναι
πολύ µεγάλο έτσι κι αλλιώς. 

Και ποιος θα κληθεί, αγαπητοί συνάδελφοι, να ψηφίσει αυτήν
τη συµφωνία; Η Κυβέρνηση που έχει τη δεδηλωµένη. Ποια είναι
η δεδηλωµένη; Οι εκατόν σαράντα εννέα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και οι δεκατρείς των ΑΝΕΛ. Έχει, λοιπόν, σηµασία να κουβεντιά-
ζουµε σήµερα για τη δεδηλωµένη; Βεβαίως έχει. Γιατί υπάρχουν
και πρόθυµοι στη Βουλή να ψηφίσουν, ανεξάρτητα του περιεχο-
µένου της συµφωνίας. 

Εµείς έχουµε πει ότι θα την αξιολογήσουµε και ποσοτικά και
ποιοτικά για τις επιπτώσεις των µέτρων και προφανώς µέτρα που
δεν θα τα ψηφίζαµε όντας στην κυβέρνηση, δεν είµαστε διατε-
θειµένοι να τα ψηφίσουµε ούτε στην Αντιπολίτευση. Από θέση
ευθύνης θα τοποθετηθούµε. 

Αλλά θα περιµένουµε την ηγεσία της Κυβέρνησης, τους δύο
εταίρους να πάρουν την ευθύνη να πουν στη Βουλή, στις Κοινο-
βουλευτικές Οµάδες, να ψηφίσουν τη συµφωνία και να καταγρα-
φεί η δεδηλωµένη των εκατόν πενήντα ενός Βουλευτών. Αλλιώς
δεν υπάρχει κυβέρνηση την επόµενη µέρα. Το έχετε καταλάβει
αυτό;

(Χειροκροτήµατα)
Αυτά να τα ακούει ο κ. Βούτσης, που βιάστηκε προηγουµένως

να απαντήσει στον κ. Γρηγοράκο. Γιατί το µείζον για µας δεν είναι
η δεδηλωµένη σε αυτό το νοµοσχέδιο, που έτσι κι αλλιώς υφί-
σταται. Το µείζον για µας είναι η δεδηλωµένη και η κυβερνητική
σταθερότητα µιας κυβέρνησης που θεωρεί ότι είναι περιορισµέ-
νης ευθύνης. Κυβερνήσεις ΕΠΕ δεν υπάρχουν. Τον ρόλο του
εταίρου περιορισµένης ευθύνης τον παίζει αυτήν τη στιγµή ο κ.
Καµµένος. Έχουµε δει κι άλλα έργα µε Βουλευτές της Πλειοψη-
φίας να λένε ότι θα στείλει η Βουλή ένα µήνυµα, αλλά στηρίζουµε
την κυβέρνηση. 

Αυτά τα πλήρωσαν στην Κύπρο πάρα πολύ ακριβά και να τα
πείτε, κύριε Φίλη, σε όσους τα λένε εδώ στην Ελλάδα. Έχουν ευ-

θύνη οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να την πάρουν εις ολό-
κληρον, αλλιώς η χώρα θα µπει σε περιπέτεια.

Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο, το
οποίο τι είναι; Είναι σάρκα από τη σάρκα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο ν.
3838/10, που τον ψηφίσαµε εδώ, αντιµετωπίζοντας όλο το ρα-
τσιστικό µένος, µόνοι µας. 

Προς τιµήν του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φίλη, δεν ήσασταν στη Βουλή,
αλλά ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ε, όχι και µόνοι σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Παφίλη, κι από

άλλους.
Αλλά δεχτήκαµε απειλές. Και ήρθε το Συµβούλιο της Επικρα-

τείας και ακύρωσε το άρθρο 1. Γιατί τι θέλαµε; Θέλαµε αυτό που
γίνεται σε όλον τον προοδευµένο κόσµο. Δηλαδή, γεννιέται ένα
παιδί σε µια χώρα, παίρνει την υπηκοότητα. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σε ποια χώρα γίνεται αυτό;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δηλαδή, τα παιδιά των Ελλήνων µε-

ταναστών που παίρνουν την ιθαγένεια στις άλλες χώρες, είναι
παιδιά κατώτερου θεού;

Έναντι αυτού, ακούµε θεωρίες φοβικές, θεωρίες που τα αν-
θρώπινα δικαιώµατα τα θεωρούν αλά καρτ, σε δεύτερη µοίρα.
Άκουσα τον εισηγητή των Ανεξάρτητων Ελλήνων να µιλά για παι-
διά χαµηλής οικονοµικής και κοινωνικής βαθµίδας. Δηλαδή, όταν
γεννιέται ένα παιδί είναι χαµηλής βαθµίδας και όχι παιδί του ίδιου
θεού. Άκουσα φοβικές απόψεις, που µιλούν για τις αλλαγές που
έγιναν τη δεκαετία του ’80, όπως είπε ο κ. Χαϊκάλης, όπου αντί
για υπηκοότητα µιλάµε για ιθαγένεια. Ναι, ξέρω µερικούς δεξι-
ούς που θα τους κυβερνάει η δεκαετία του ‘80 και ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου, καθώς και κάποιους άλλους που κυνηγούν να τον
φθάσουν. Θα τους κυνηγούν όλα αυτά.

Ό,τι είναι ιδεολογικά και πολιτικά «παιδιά» του λαϊκού κινήµα-
τος ΠΑΣΟΚ, εµείς δεν θα αφήσουµε να τα υιοθετήσει κανείς
άλλος. Δεχόµαστε να το προστατέψει και θα το υποστηρίξουµε
µέχρι το τέλος. Γι’ αυτό είπε ο εισηγητής µας ότι ψηφίζουµε το
νοµοσχέδιο. Θύµισε και τη δήλωση της κ. Γεννηµατά, που ήταν
αρµόδια γι’ αυτά τα θέµατα, όταν ανέβηκε το θέµα στη «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» και είπε: «Χαιρετίζουµε την προσπάθεια της Κυβέρνησης,
είναι δικό µας έργο, το οποίο διαµορφώσαµε όντας στην Κυβέρ-
νηση, αλλά δεν µπορέσαµε να το ψηφίσουµε. Γι’ αυτό και θα το
ψηφίσουµε τώρα».

Θα είµαστε, λοιπόν, συνεπείς µε αυτά που λέτε. Αυτό δεν ση-
µαίνει ότι δεν θα αναδείξουµε εδώ, στη συζήτηση πως γι’ αυτά
τα ζητήµατα δεν υπάρχει προοδευτική πλειοψηφία. Διότι, γι’
αυτά τα ζητήµατα υπάρχει ένα ετερόκλητο µέτωπο, του ΣΥΡΙΖΑ
και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, το οποίο δεν µπορεί να καθοδη-
γήσει τις τύχες της χώρας. 

Άκουσα τον κ. Βούτση, που µίλησε νωρίτερα, στην τοποθέτησή
του. Είχαν µεσολαβήσει οι κυβερνητικοί του εταίροι και ο ειση-
γητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, καθώς και ο κ. Χαϊκάλης. Δεν
βρήκε να πει µια λέξη. Μια λέξη! Μας είπε για το µεταναστευτικό,
που είναι γενικότερο πρόβληµα στην περιοχή. Συµφωνούµε. Εί-
µαστε στο σταυροδρόµι των µεταναστευτικών ρευµάτων, λόγω
των πολέµων, της φτώχειας. Είναι ένα γενικότερο πρόβληµα που
πρέπει να αντιµετωπίσουµε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Αυτό δεν σηµαίνει ότι «µεταφέρουµε» τους µετανάστες στην
Οµόνοια, για να «λιάζονται», όπως λέει η κυρία Υπουργός. Χρει-
άζεται µια συγκροτηµένη πολιτική και εµείς είχαµε δώσει δείγ-
µατα γραφής γι’ αυτό. Ο κ. Βούτσης, όµως, για τον κυβερνητικό
του εταίρο δεν βρήκε να πει µια λέξη, για όσα ακούσαµε σήµερα.
Διότι ο κ. Βούτσης µάς είπε ότι δεν πρέπει να είµαστε φοβικοί,
αλλά πρέπει να πηγαίνουµε µπροστά. Προφανώς και συµφω-
νούµε. Αλλά µε ποιους; 

Κυρία Υπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει να το κα-
ταλάβετε καλά. Εµείς θα είµαστε συνεπείς µε τις ιδέες µας, µε
τις αρχές µας και µε τις πολιτικές µας. Μπορεί, επειδή λέµε την
αλήθεια να µείναµε ένα µικρό κόµµα, η αλήθεια όµως, αγαπητές
και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µετριέται µε την ποσότητα. Η αλή-
θεια έρχεται κάποια στιγµή που δικαιώνεται. Μετά από πέντε
χρόνια θα δικαιωθεί η άποψή µας όταν λέγαµε ότι ο διαχωρισµός
µνηµόνιο και αντιµνηµόνιο είναι πλαστός και δεν θα δεχτούµε -
να σας το πω κι αυτό- να κατασκευαστούν νέες διαχωριστικές
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γραµµές µεταξύ των Ελλήνων, όπως «όχι στη λιτότητα», «ναι
στην Ευρώπη». Εµείς θέλουµε «ναι» στην Ευρώπη, χωρίς λιτό-
τητα. Αυτή είναι η σωστή γραµµή, αυτήν θα υπερασπίσουµε και
µε βάση αυτήν θα κρίνουµε την πορεία της Κυβέρνησης, αν µε
το καλό έλθουν τα µέτρα µεθαύριο.

Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής

Αυγής κ. Χρήστος Παππάς. 
Ελάτε στο Βήµα, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ξεκινώ την τοποθέτησή µου µε κάποιες

παρατηρήσεις σχετικές µε την εισήγηση της Υπουργού κ. Τασίας
Χριστοδουλοπούλου.

Άκουσα µε προσοχή την κυρία Υπουργό για πάνω από µισή
ώρα. Δεν θα αναφερθώ στο γενικότερο ύφος, που µου θύµισε
παλαιό καλό ελληνικό κινηµατογράφο, καθώς µίλησε -πολύ µελό-
για παιδιά δυστυχισµένα, για ανθρωπισµό, για ανθρώπους που
δεν έχουν πού να πάνε. 

Κυρία Υπουργέ, οι άνθρωποι αυτοί έχουν πού να πάνε. Με ευ-
θύνη των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και
τώρα της δικής σας συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, έχουν πού να πάνε και όχι τυχαία, αλλά βάσει σχεδίου.
Έχουν να πάνε και να έλθουν στην Ελλάδα. 

Μας είπε η κυρία Υπουργός για µετανάστες που θέλουν να µεί-
νουν στην Ελλάδα, µετανάστες παλαιάς γενεάς, όπως ανέφερε,
δηλαδή αυτούς που διαβιούν πολλά χρόνια τώρα –παράνοµα, θα
προσθέσω εγώ- στην πατρίδα µας. 

Είπε για µετανάστες που θέλουν να φύγουν, τους µετανάστες
που εισβάλλουν στην πατρίδα µας τώρα, εισβολή για την οποία
ο συνάδελφός σας, ο Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως, ανέφερε χα-
ρακτηριστικά: «Τριακόσιες χιλιάδες µετανάστες να µας στείλει
από τα σύνορα η Τουρκία, θα καταστραφεί η χώρα». Έχει δίκιο.
Η χώρα θα καταστραφεί προτού προλάβει η κ. Χριστοδουλοπού-
λου και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα προλάβουν να παραµείνουν
επτά χρόνια οι εισβολείς που έρχονται τώρα στην Ελλάδα για να
κάνετε τα παιδιά τους Έλληνες, µόνο και µόνο για τον λόγο ότι
σε επτά χρόνια και µ’ αυτό τον νόµο, που φέρνετε σήµερα εδώ,
δεν θα υπάρχει Ελλάδα. 

Για να καταλάβει ο κόσµος, που µας ακούει, τον καταστρο-
φικό, ανθελληνικό νόµο που θα ψηφίσετε σ’ αυτήν εδώ την Αί-
θουσα, σας µεταφέρω µία σηµερινή είδηση, η οποία αφορά
παιδιά µεταναστών πρώτης γενεάς, κατά την κ. Χριστοδουλοπού-
λου. Αλβανοί φαντάροι που υπηρετούν στον Ελληνικό Στρατό
σχηµατίζουν µε τα χέρια τους τον αλβανικό αετό. 

Διαβάζω: «Με στόχο την ελληνική ιθαγένεια και τα οφέλη που
προκύπτουν απ’ αυτήν, πολλοί Αλβανοί κάνουν τη στρατιωτική
θητεία τους στην Ελλάδα. Το κακό είναι πως κανείς δεν ξέρει
κατά πόσο έχουν την ελληνική συνείδηση ή, τουλάχιστον, σέβον-
ται αυτήν τη χώρα που τους έδωσε τόσες ευκαιρίες στη ζωή
τους. Υπάρχει και ένα χειρότερο σενάριο, να είναι και ανθέλληνες
που απλώς επωφελούνται για µία ακόµη φορά την ακακία ή την
αγαθοσύνη µας». Το καταθέτω για τα Πρακτικά.

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενο-
γραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι πιο πολλοί από σας είστε άρι-
στοι γνώστες του µαρξισµού και του λενινισµού και δεν είστε
µόνο εσείς. Υπάρχουν και στα υπόλοιπα κόµµατα. Βρίθει η Νέα
Δηµοκρατία και από Βουλευτές και από συµβούλους που ήσαν
κατά το παρελθόν συνεπείς µπολσεβίκοι. 

Ο Λένιν, λοιπόν, είχε πει: «Οι αστοί θα µας προσφέρουν οι ίδιοι
το σκοινί για να τους κρεµάσουµε». Παραφράζοντας τα λόγια
του, να πω ότι εσείς οι αστείοι θα προσφέρετε και µε τον πα-
ρόντα νόµο οι ίδιοι το σκοινί στους εισβολείς που θα κρεµάσουν
τους Έλληνες και θα διαλύσουν την πατρίδα. 

Ο Εισηγητής µας κ. Αρβανίτης ανεφέρθη εµπεριστατωµένα και
ως νοµικός στη σκόπιµη υπεραπλούστευση των πραγµάτων εκ
µέρους σας, σχετικά µε τους όρους και τις ερµηνείες των όρων
«ιθαγένεια» και «υπηκοότητα». Θεωρείτε όλοι σας σχετικά µε το

συζητούµενο νοµοσχέδιο πως δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα, καµ-
µία ένσταση και όλοι το αποδέχεστε στην ουσία του, παρ’ όλες
τις µικρές διαφορές που προσπαθούν ασθµαίνοντας οι οµιλητές
της Νέας Δηµοκρατίας να επισηµάνουν, προκειµένου να κατευ-
νάσουν τη λαϊκή οργή. Επί της ουσίας συµφωνούν. Επί κάποιων
άρθρων «για τα µάτια του κόσµου» λένε πως διαφωνούν. Οι µόνοι
που αντιδρούν κατ’ ουσίαν σ’ αυτό τον νόµο είναι οι χρυσαυγίτες. 

Λένε, λοιπόν, οι διάφοροι εδώ από εσάς ότι ιθαγένεια και υπη-
κοότητα είναι το ίδιο. Γνωρίζουν οι εµπνευστές αυτού του σχε-
δίου ποια είναι η διαφορά µεταξύ των δύο αυτών όρων; Εµείς
καλοπροαίρετα να θεωρήσουµε πως δεν γνωρίζουν, αν και υπάρ-
χουν µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα πολλοί που θεωρούνται έγκριτοι
νοµικοί. 

Υπηκοότητα: O νοµικός και πολιτικός δεσµός που συνδέει το
άτοµο ως πολίτη ενός κράτους µε το κράτος αυτό. Ιθαγένεια: Ο
νοµικός και πολιτικός δεσµός που συνδέει το άτοµο ως πολίτη
µε το κράτος στο οποίο ανήκει. 

Συνειδητοποιείτε τη διαφορά µεταξύ των δύο όρων; Στην υπη-
κοότητα έχουµε να κάνουµε απλά µε τον πολιτικό δεσµό ανά-
µεσα στον πολίτη και το κράτος, ενώ στην ιθαγένεια έχουµε να
κάνουµε µε τον πολιτικό δεσµό ανάµεσα στον πολίτη και το κρά-
τος στο οποίο αυτός ανήκει, δηλαδή στο κράτος του, την πα-
τρίδα του. Ιθαγενείς είµαστε εµείς, οι Έλληνες, στην πατρίδα
µας, εδώ που είναι οι ρίζες µας. Με το να δοθεί ελληνική ιθαγέ-
νεια και όχι υπηκοότητα, οι ξένοι καθίστανται αυτοµάτως ιθαγε-
νείς. Τόσο απλό, τόσο ανόητο, αλλά και τόσο προδοτικό και
ανθελληνικό. 

Το ερώτηµα είναι για ποιον λόγο, ενώ όλοι στην Ευρώπη και
στις Ηνωµένες Πολιτείες έχουν απόδοση υπηκοότητας, εµείς εί-
µαστε τόσο γενναιόδωροι και δίνουµε ιθαγένεια. Αυτή είναι µία
βασική µας αντίθεση και επικαλούµαστε το άρθρο 1 παράγρα-
φος 2 του Συντάγµατός µας, που µιλά για λαϊκή κυριαρχία. Με
την παροχή ιθαγένειας στους αλλοδαπούς πλήττετε βάναυσα τη
λαϊκή κυριαρχία και ξέρετε τους λόγους για τους οποίους την
πλήττετε.

Η Χρυσή Αυγή είναι η µοναδική πολιτική δύναµη, η οποία αγω-
νίζεται για την προάσπιση της εθνικής µας ταυτότητας και αντι-
στέκεται.

Αντιστέκεται µε κάθε νόµιµο µέσο στον επιβαλλόµενο µαρξι-
στικό και φιλελεύθερο εθνοµηδενισµό. 

Ό,τι νοµοσχέδιο και να φέρετε ενάντια στη βούληση του ελ-
ληνικού λαού, ενάντια στην αλήθεια που λέει ότι η Ελλάδα ανήκει
στους Έλληνες, στην πράξη αλλά και στην εξέλιξη των πραγµά-
των στη χώρα µας θα ακυρωθεί από αυτόν τον ίδιο τον λαό. 

Αγνοείτε και τρέµετε τη βούληση του λαού και δεν έχετε τη
δηµοκρατική ευαισθησία για ένα τόσο σπουδαίο θέµα να το θέ-
σετε στην κρίση του, να κάνετε ένα δηµοψήφισµα, γιατί γνωρί-
ζετε εκ των προτέρων το αποτέλεσµά του. 

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγµα στο Λου-
ξεµβούργο, οι κάτοικοί του πρόσφατα και σε ποσοστό 78% δή-
λωσαν ένα ηχηρό «όχι» στην επέκταση των εκλογικών
δικαιωµάτων των ξένων, που µένουν περισσότερο από δέκα χρό-
νια στο Λουξεµβούργο. 

Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει

για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενο-
γραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, η Χρυσή Αυγή έχει κατη-
γορηθεί πολλές φορές για τις θέσεις της και στο ζήτηµα της λα-
θροµετανάστευσης από πρόσωπα, οργανώσεις που έχουν
σαφείς και εκπεφρασµένους δεσµούς µε σιωνιστικά παράκεντρα
εξουσίας. Είναι γνωστό ότι οι συλλήψεις και οι φυλακίσεις του
Αρχηγού των Βουλευτών και των µελών της Χρυσής Αυγής πραγ-
µατοποιήθηκαν κατόπιν προτροπής του American Jewish Com-
mittee, του παγκοσµίου εβραϊκού κογκρέσου και των προέδρων
τους , Ντέιβιντ Χάρις και Ρόλαντ Λόντερ. 

Ακόµα και η κ. Μέρκελ, µε την οποία συναγελάζεστε –δεξιοί
και αριστεροί- πληρώνει την αντιρατσιστική αγωγή των Ελλήνων
µε δωρεάν εκδόσεις, µε εκδόσεις που πραγµατοποιούνται µε πό-
ρους του γερµανικού Υπουργείο Εξωτερικών, όπως αυτή η σχε-
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τική έκδοση για τη µετανάστευση στην Ελλάδα του Ιδρύµατος
«Ρόζα Λούξεµπουργκ» –το διαβόητο ίδρυµα-, γνωστού κατήγο-
ρου της Χρυσής Αυγής. 

Θα σας δώσω το ντοκουµέντο για τα Πρακτικά τελειώνοντας,
µόλις το βρω. Έχω πολλά να σας καταθέσω σήµερα. 

Αφού, λοιπόν, οι οδηγίες αυτών των οργανώσεων αποτελούν
το ευαγγέλιο, βάσει του οποίου ζυγίζεται η δηµοκρατικότητα και
το δικαίωµα του λόγου των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβου-
λίου, εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα σας προτείνω να ακολουθήσει η
χώρα µας το παράδειγµα αυτών που βάζουν τους νόµους της
δηµοκρατικότητας, της ανεκτικότητας και της σύγχρονης δηµο-
κρατίας. Τα στοιχεία που θα καταθέσω προέρχονται από τη µη
κυβερνητική οργάνωση «Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων», το
οποίο ίδρυσε ο κοµµουνιστής Αλτιέρο Μαρτίνι, ένας από τους
πρωτεργάτες και ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο βασικότε-
ρος συντελεστής της ολοκληρωµένης πρότασης του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, για µια οµοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
σχέδιο αυτό ονοµάστηκε «σχέδιο Σπινέλι». 

Και στο σηµείο αυτό για κάθε ενδιαφερόµενο θα καταθέσω
στα Πρακτικά τις σχετικές πληροφορίες και το ιστορικό για το
υπάρχον, δυστυχώς σε εξέλιξη, σχέδιο της εθνικής διάλυσης και
του κοινωνικού ιστού ολόκληρης της Ευρώπης, του περίφηµου
«Σχεδίου Κουντενχόβε-Καλλέργη» για τη γενοκτονία των λαών
της Ευρώπης. Όποιος θέλει να µάθει και να ανοίξει τα µάτια του,
ας µελετήσει. 

Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει

για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκον-
ται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στε-
νογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Το σύστηµα χορήγησης πολιτικού ασύλου, µετανάστευσης και
χορήγησης της ιδιότητας του πολίτη στο Ισραήλ ακολουθεί τους
νόµους που δηµιουργήθηκαν για να διαφυλαχθεί ο εβραϊκός χα-
ρακτήρας του κράτους. Διευκολύνει την είσοδο µετανάστη, εφό-
σον έχει τουλάχιστον έναν παππού Εβραίο, ο οποίος έχει
δικαίωµα να µεταναστεύσει και να γίνει πολίτης του Ισραήλ. Ταυ-
τόχρονα, αποτρέπει τη µετανάστευση ατόµων οποιασδήποτε
άλλης προέλευσης. 

Εποµένως, αντίστοιχα στην Ελλάδα, εσείς που προσκυνάτε
όλους αυτούς, οι οποίοι είναι διώκτες της Χρυσής Αυγής, θα πρέ-
πει να διευκολύνετε αποκλειστικά την είσοδο Ελλήνων -το γένος-
µεταναστών, που θέλουν να παλιννοστήσουν στην πατρίδα µας
και να απορρίψετε οποιονδήποτε άλλον εισβολέα ή µετανάστη. 

Τελικά αυτοί που καταφέρνουν παράτυπα να µπουν στο Ισ-
ραήλ, οι µετανάστες, ξέρετε πώς αντιµετωπίζουν τον ισραηλινό
παράδεισο; Το γνωρίζετε; Το γνωρίζετε, αλλά δεν λέτε τίποτα.
Τσιµουδιά! 

Θα αναφερθώ και σε ένα άλλο παράδειγµα, το οποίο απηχεί
και τις δικιές µας απόψεις. 

Tο 1971 µιλώντας στον Βρετανό δηµοσιογράφο του BBC, έναν
µεγάλο οικοδεσπότη τοκ σόου στη Βρετανία, ο πρωταθλητής του
µποξ, Κάσιους Κλέι ή αλλιώς Μοχάµεντ Άλι, είχε πει: «Όταν λες
ενσωµάτωση, µιλάς για γάµους µεταξύ των φυλών. Είµαι βέβαιος
ότι κανείς νοήµων άνθρωπος που βλέπει την εκποµπή σου, κύριε,
κανείς λευκός άνθρωπος που έχει τα λογικά του δεν θέλει µαύρα
αγόρια ή µαύρα κορίτσια να παντρευτούν τους λευκούς γιους
και τις κόρες τους και να παρουσιάζουν ως εγγόνια τους παιδιά
µισοκαφέ και µε µαλλιά µαύρου». 

Στις διαµαρτυρίες του δηµοσιογράφου «η κοινωνία µάς έκανε
διαφορετικούς» ο Μοχάµεντ Άλι απαντά: «Είµαστε διαφορετικοί.
Όχι η κοινωνία αλλά ο θεός µας έκανε διαφορετικούς. Τα περι-
στέρια θέλουν να είναι µε τα περιστέρια. Οι αετοί θέλουν να είναι
στα βουνά. Όλα είναι πουλιά, αλλά έχουν διαφορετική κουλ-
τούρα. Στους Πακιστανούς αρέσει ο πολιτισµός τους. Στους
Εβραίους αρέσει ο πολιτισµός τους. Ποιος θέλει να ξεπαστρέψει
την ωραία µου φυλή και να χάσω την ωραία µου ταυτότητα; Μι-
σείς τους δικούς σου ανθρώπους, αν δεν θέλεις να είσαι αυτός
που είσαι. Ντροπιάζεις τον θεό που σε έφτιαξε. Ο θεός δεν έκανε
λάθος που µας έκανε όπως είµαστε. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέ-
λεις, αλλά η φύση θέλει να είσαι µε τους ανθρώπους της δικής
σου φυλής. Κι εγώ θέλω να είµαι µε τους δικούς µου». Μοχάµεντ

Άλι. Όποιος θέλει να αναζητήσει τη συνέντευξή του. 
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει

για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενο-
γραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Ενεργοποιήστε τον αντιρατσιστικό νόµο εσείς, κύριοι του δη-
µοκρατικού τόξου, αλλά ακούστε και τον Μοχάµεντ Άλι. Κι αν
σας ξενίζει ο λόγος του ως αντιρατσιστικός, ξεθάψτε τον και δι-
κάστε τον. 

Κύριε Μηταράκη, ακούστε. Σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Προσωπικά; 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Προσωπικά και το κόµµα σας. 
Εµείς διαφωνούµε και διαφωνούµε σφοδρώς. Έχουµε άλλη

οπτική. Πιστεύουµε, πράγµατι, ότι αυτό θα είναι ένα καταστρο-
φικό νοµοσχέδιο για την Ελλάδα. Αλλά γιατί θα πρέπει να ακούµε
ύβρεις επειδή υπερασπιζόµαστε, παραδείγµατος χάριν, την
εθνική κοινωνία; Γιατί πρέπει να υβριζόµεθα γι’ αυτό; Ναι, υπε-
ρασπιζόµαστε την εθνική κοινωνία. Δεν πιστεύουµε στην πολυ-
πολιτισµική κοινωνία. Πιστεύουµε στο εθνικό κράτος. Δεν
πιστεύουµε σε ένα συνταγµατικό κράτος, το οποίο δεν έχει πε-
ριεχόµενο. 

Το ζήτηµα είναι το εξής: Η εθνικότητα δεν έχει σηµασία. Ισχυ-
ριστείτε το, κύριοι συνάδελφοι. Πείτε το. Η εθνικότητα δεν έχει
σηµασία. Δεν έχει σηµασία για την ιθαγένεια. Δεν έχει σηµασία
για τη συµβίωση, δεν έχει σηµασία για την κοινωνική συγκρό-
τηση. Δεν έχει σηµασία για την ταυτότητα. Δεν έχει σηµασία τε-
λικώς για την ίδια τη συγκρότηση του εαυτού. 

Ο τελευταίος που έχει διαβάσει µισή σελίδα από τη φιλοσοφία
της γλώσσας θα σας πει το εξής: «Συγκροτούµε τον εαυτό µας
µέσα από λέξεις και οι λέξεις είναι γλώσσα, είναι πολιτισµός, ο
πολιτισµός είναι εθνική ταυτότητα». Ξαφνικά την βγάλατε από
την εικόνα, λες και δεν έχει σηµασία. Γιατί δεν ενσωµατώθηκαν,
κύριε Πρόεδρε, οι Άραβες στο Παρίσι; Γιατί δεν ενσωµατώθηκαν
µετά από τόσα χρόνια οι Τούρκοι στη Γερµανία; Γιατί δεν ενσω-
µατώθηκαν οι µουσουλµάνοι στην Ολλανδία, οι οποίοι σήµερα
την ώρα που µιλάµε προβαίνουν σε φόνους εκδικητικότητας
λόγω θρησκείας; Εγώ σας λέω, κύριοι συνάδελφοι, κάτι απλό.
Αυτή τη στιγµή η πλειοψηφία, µε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, θα ψη-
φίσει κάτι το οποίο θα βρούµε µπροστά µας τα επόµενα χρόνια
ως καταστροφή της εθνικής κοινωνίας».

Τα ανωτέρω λόγια απηχούν απόλυτα τις απόψεις µας, στις
οποίες εµµένουµε έναντι οποιουδήποτε τιµήµατος, απόψεις τις
οποίες διεκδικούµε, απόψεις για τις οποίες διωκόµεθα. 

Τα ανωτέρω λόγια -θα σας τα δώσω για τα Πρακτικά της Βου-
λής- είναι η τοποθέτηση του κ. Μαυρουδή Βορίδη κατά τη συζή-
τηση του νόµου Ραγκούση πριν λίγα χρόνια στην Αίθουσα αυτή. 

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενο-
γραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω, µε τον έτερο Καπ-
παδόκη. Αναφέρω:

«Μου κάνει τροµακτική εντύπωση κι απευθύνοµαι κυρίως σε
συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι υποκρίνονται
προφανώς, όπως καταλάβαµε όλοι από την προηγούµενη συζή-
τηση για την ψηφοφορία επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικό-
τητας, όπου δυστυχώς η Νέα Δηµοκρατία για άλλη µια φορά
συντάχθηκε µε την πλευρά του πολυπολιτισµού ψηφίζοντας
υπέρ της συνταγµατικότητας του νόµου και δεν έχει καν κατα-
λάβει η Νέα Δηµοκρατία, ακόµα και αυτή η δήθεν «νέα» Νέα Δη-
µοκρατία του κ. Αντώνη Σαµαρά -σήµερα καταλάβαµε πόσο νέα
είναι- ότι η συζήτηση που κάνουµε σήµερα εδώ είναι κατ’ εξοχήν
πολιτική και ιδεολογική και δεν σηκώνει αυτή η συζήτηση τερτί-
πια του τύπου “τέτοια είπαν οι εισηγητές µας τότε δεν θέλουµε
δέκα χρόνια να γίνουν επτά, να γίνουν επτάµισι”. 

Δεν συζητάµε αυτά, κύριοι συνάδελφοι, σήµερα. Συζητάµε το
αν θα αποφασίσει το εθνικό µας Κοινοβούλιο, η Βουλή των Ελ-
λήνων µε την ψήφο της να µετατρέψει το έθνος-κράτος των Ελ-
λήνων, την εθνική κοινωνία των Ελλήνων όπως δηµιουργήθηκε
µετά την Επανάσταση του 1821 σε ένα πολυπολιτισµικό και πο-
λυφυλετικό µόρφωµα. Αυτό συζητάµε εδώ σήµερα. Δεν συζη-
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τάµε τεχνικές λεπτοµέρειες. Συζητάµε ίσως την πιο βαθιά ιδεο-
λογική συζήτηση που έχει γίνει σε αυτό το Κοινοβούλιο τις τε-
λευταίες δεκαετίες. 

Λυπούµαι πάρα πολύ που η Νέα Δηµοκρατία, η οποία θα
έπρεπε να εκπροσωπεί την πλευρά την εθνική, βάσει της ιστο-
ρίας του κόµµατός της και των ψηφοφόρων της, επέλεξε για
άλλη µια φορά να µείνει στο πλευρό της νέας τάξης πραγµάτων
και του πολυπολιτισµού». 

Τάδε έφη Άδωνις Γεωργιάδης, στην ίδια συζήτηση µε τον κ.
Βορίδη, ο σηµερινός Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος. Θα
τρίζουν τα κόκκαλα του µεγάλου Έλληνα δηµιουργού Ευγενίου
Σπαθάρη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παππά, πρέπει
να ολοκληρώσετε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρίες και κύριοι, λέγεται ότι οι νόµοι
φτιάχνονται για να εφαρµόζονται. Σωστό. Αυτό όµως γίνεται σε
ένα ευνοµούµενο και ευηµερεύον κράτος δικαίου. 

Όπως όλοι εσείς του λεγόµενου δηµοκρατικού τόξου µάς
έχετε διδάξει πώς να καταστρατηγούνται οι νόµοι από το 1974
έως σήµερα, ακολουθώντας λοιπόν το δικό σας παράδειγµα,
έστω και για µια φορά ακολουθώντας τη δική σας τακτική, λέµε
ότι γράφουµε στα τελευταία των υποδηµάτων µας τον λαθρο-
νόµο σας, αυτόν τον παράνοµο αντισυνταγµατικό νόµο. Αυτό τον
νόµο εµείς τον σκίζουµε! Πάρτε τον! Εσείς, κύριοι, δεν θα ξεσκί-
σετε τον ελληνικό λαό και την πατρίδα! Δεν έχετε κανένα δι-
καίωµα!

Αυτό το σπίτι, κυρία µου, έχει πατρίδα, έχει ιδιοκτήτη εδώ και
χιλιάδες χρόνια. Δεν θα υποθηκεύσετε εσείς αυτό το σπίτι µε τις
συµφωνίες σας µε τους τοκογλύφους και πολύ περισσότερο δεν
θα αλλάξετε νοικοκύρη. Νοικοκύρης, κυρίαρχος σε αυτήν την
πατρίδα, σε αυτό το σπίτι ήταν, είναι και θα είναι ο ελληνικός
λαός. Δεν θα φέρετε εσείς νέους ιδιοκτήτες. Δεν θα φέρετε
νέους µουσαφιραίους, λαθραίους και εισβολείς.

Κυρία Τασία, πάρτε τους στο σπίτι σας, αν θέλετε, αν είστε
τόσο συµπονιάρα, αν είστε τόσο ευαίσθητη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παππά, στην
κυρία Υπουργό δεν απευθύνεστε και λέτε «κυρία Τασία».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ορίστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για λόγους ευγενείας

στην κυρία Υπουργό δεν µπορείτε να απευθύνεστε ως «κυρία
Τασία», θα απευθύνεστε ως «κυρία Χριστοδουλοπούλου».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τασία Χριστοδουλοπούλου δεν λέγεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είπατε το ένα, δεν εί-

πατε το επόµενο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εν τη ρύµη του λόγου. Η ευγένεια είναι

πάντοτε…
Να πούµε, όµως, ότι λινάτσα, παραπέτασµα καπνού είναι αυτή

η συµπόνοια που δήθεν δείχνετε για τα µάτια του λαού. 
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως

του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς γεννηθήκαµε -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- και θα πε-

θάνουµε Έλληνες. Έχουµε τον λαό στο πλευρό µας, το γνωρί-
ζετε. Εµείς αγωνιζόµαστε για την πατρίδα. Το γνωρίζετε πολύ
καλά. Γνωρίζετε τη δυναµική µας, τη δυναµική του εθνικιστικού
κινήµατος και για αυτό µας πολεµάτε. Μας πολεµάτε µε κάθε νό-
µιµο και παράνοµο µέσο. Εµείς µένουµε Ελλάδα -είναι και ο τίτλος
της εφηµερίδας µας σήµερα «Μένουµε Ελλάδα»- εσείς να πάτε
αλλού.

Τέλος, να ενθυµείστε όλοι σας ότι δεν θα σας αφήσει ο ελληνι-
κός λαός να κάνετε κάτι τέτοιο. Υπάρχει Γουδή. Όχι το Γουδή του
Ζορµπά, όχι το Γουδή του Κινήµατος 1909, αλλά το άλλο. Αυτό
είναι από τον λόγο του κ. Λοβέρδου, στην Αίθουσα αυτή στις 19-
6-2015, αναφερόµενος στην προοπτική χρεοκοπίας και αλλαγής
νοµίσµατος, κάτι που ταιριάζει όµως απόλυτα στην οδυνηρή προ-
οπτική της καταστροφής της Ελλάδος και του ελληνικού έθνους
από την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Παππά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αν ο κ. Λοβέρδος, ζητάει Γουδή και προ-
τρέπει τον ελληνικό λαό σε Γουδή για την αλλαγή νοµίσµατος και
δεν ακούγεται κιχ σε αυτήν την Αίθουσα, εµείς τι θα πρέπει να ζη-

τήσουµε συγκριτικά µε το παρόν νοµοσχέδιο, όπου επιχειρείται
όχι η αλλαγή νοµίσµατος, αλλά η αλλαγή ενός ολόκληρου λαού;

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, επειδή ο
κ. Παππάς µίλησε δεκαοκτώ λεπτά, εξυπακούεται ότι του προ-
σθέτω τη δευτερολογία του και δεν έχει δευτερολογία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεύτερον, θα µου επι-

τρέψετε να πω ότι οι νόµοι που ψηφίζονται από το ελληνικό Κοι-
νοβούλιο δεν σκίζονται!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ανυπακοή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σε κάποιους αρέσουν

και σε κάποιους δεν αρέσουν, αλλά δεν σκίζονται νόµοι που ψη-
φίζονται δηµοκρατικά από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Προχωρούµε. Τον λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρό-

εδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα πραγµα-

τικά κρίσιµο νοµοσχέδιο, που σχετίζεται µε ένα από τα πλέον δυ-
σεπίλυτα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας, αυτό της
µετανάστευσης. 

Είναι ένα πρόβληµα που απειλεί να µετατραπεί σε βόµβα µεγα-
τόνων και να τινάξει στον αέρα την ήδη εύθραυστη κοινωνική µας
συνοχή, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για το αύριο της Ελλάδας, ιδι-
αίτερα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, µε πολεµικές συγ-
κρούσεις εν εξελίξει και µε γείτονες που ολοκάθαρα δρουν υπό
το πρίσµα επικίνδυνων εθνικισµών. 

Τα συζητούµε αυτά σήµερα, κύριε Πρόεδρε, λόγω της ακατα-
νόητης κυβερνητικής σπουδής, την ώρα της δραµατικής κορύφω-
σης µιας πεντάµηνης, οιονεί διαπραγµάτευσης για συµφωνία µε
τους εταίρους, ένα ακόµη επεισόδιο σε ένα διαρκές ρεσιτάλ ανευ-
θυνότητας και ανωριµότητας από πολιτικές δυνάµεις που παρα-
πλάνησαν και παρέσυραν τον ελληνικό λαό, µε µοναδικό σκοπό
να πάρουν την εξουσία. 

Και τι καταφέρατε, κύριοι της συγκυβέρνησης, µε την άφρονα
τακτική σας; Βυθίσατε την πολιτική ζωή της χώρας για µήνες στην
αβεβαιότητα, κλονίσατε την πραγµατική οικονοµία, την οδηγήσατε
σε κώµα, προκαλέσατε κραχ στο τραπεζικό σύστηµα µε τον πανικό
που σπείρατε στους καταθέτες, κηρύξατε εσωτερική στάση πλη-
ρωµών που την πληρώνουν-όλες και οι υγιείς-επιχειρήσεις, γυρί-
σατε το δείκτη της ανάπτυξης σε αρνητική τροχιά. 

Είπατε ότι θα σκίζατε τα µνηµόνια µε µιας, µε έναν νόµο, µε
ζουρνάδες και νταούλια, θα µοιράζατε λεφτά που είχαν κοπεί από
τους κακούς µνηµονιακούς. Και τι κάνατε; Επιλέξατε για πέντε
ολόκληρους µήνες να παίζετε θέατρο, «βαρουφάκεια παίγνια»,
«δηµιουργικές ασάφειες» και άλλα φαιδρά. 

Και ποιο είναι το αποτέλεσµα σήµερα; Με την πλάτη κολληµένη
στον τοίχο, η Ελλάδα, µε την υπογραφή του Πρωθυπουργού πα-
ρακαλώ, να προτείνει µέτρα 7,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ, εσείς που
ανατρέψατε την προηγούµενη κυβέρνηση για 980 εκατοµµύρια.
Και ακόµα δεν γνωρίζουµε τι άλλο θα µπει στην ασήκωτη λίστα
των µέτρων. Όµως και από αυτά που γνωρίζουµε, είναι βέβαιο ότι
θα πληγούν όλοι και µηνπροσπαθείτε να παραπλανήσετε. 

Η δραµατική αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιµα, σε εισιτήρια, σε
είδη πλατιάς κατανάλωσης, στην εστίαση, η αύξηση των κρατή-
σεων στα ασφαλιστικά ταµεία, θα πλήξουν πρωτίστως τα λαϊκά
στρώµατα, για τα οποία, υποτίθεται, εσείς, οι υπερασπιστές των
αδυνάτων, κόπτεστε. Το χειρότερο, όµως, όλων είναι ότι τα
µέτρα σας θα χτυπήσουν την καρδιά της οικονοµίας, τον ιδιωτικό
τοµέα. Ο φοροβοµβαρδισµός θα ισοπεδώσει ό,τι έχει αποµείνει
όρθιο, στέλνοντας ακόµη περισσότερους στην ανεργία. 

Και ακόµη δεν γνωρίζουµε τι τελικά θα φέρει η συµφωνία σας
για το χρέος, για τη χρηµατοδότηση, για επιπρόσθετα µέτρα που
πρόκειται να παρθούν στην πορεία, όπως η πιθανολογούµενη ρα-
γδαία αύξηση της φορολογίας στους αγρότες. 

Θα ανέµενα, έστω και τώρα, µία λέξη αυτοκριτικής από κεί-
νους που µε περισσή ευκολία χαρακτήριζαν «γερµανοτσολιάδες»
τους υποστηρικτές του e-mail Χαρδούβελη, των µόλις 980 εκα-
τοµµυρίων ευρώ. Εσείς, που εισηγείστε µέτρα των 8 δισεκατοµ-
µυρίων ευρώ, είστε η υπερήφανη εθνικά Κυβέρνηση; 
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ίδια ανευθυνότητα, την ίδια
ελαφρότητα που δείχνει άγνοια κινδύνου, έλλειψη επίγνωσης του
ζητήµατος και σοβαρές ιδεοληπτικές εµµονές, έχει το υπό συζή-
τηση νοµοσχέδιο για την απόδοση ιθαγένειας σε µετανάστες.
Και το συζητούµε τη στιγµή που τα νησιά του Αιγαίου βουλιάζουν
κυριολεκτικά από δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες αλλά και λαθρο-
µετανάστες, που περνούν στη χώρα µας. Οι εικόνες προκαλούν
ντροπή και αγανάκτηση. 

Αντί να ασχοληθούµε µε αυτά τα σοβαρά, γιατί δεν µπορεί να
θεωρηθεί σοβαρή πολιτική µόνο η µεταφορά µε τα πλοία στο λι-
µάνι του Πειραιά και µετά για «ηλιοθεραπεία» στην Οµόνοια, τρέ-
χετε -µη χάσετε- να δώσετε το «χαµπέρι» ότι η Ελλάδα «άνοιξε»
και περιµένει όλους και ότι εδώ υπάρχει η καλή ευκαιρία να πά-
ρεις ιθαγένεια ή άδεια ευρωπαϊκού κράτους.   

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αδιανόητο η Ελλάδα, που
είναι µία από τις βασικές πύλες εισόδου µεταναστών στην Ευ-
ρώπη, να θεσπίζει τη χαλαρότερη νοµοθεσία για την απόδοση
ιθαγένειας. 

Κανείς δεν έχει αντίρρηση ένας άνθρωπος που γεννήθηκε
εδώ, πήγε σχολείο, αποφοίτησε, είναι ενήλικος, αγαπάει την Ελ-
λάδα, νιώθει την Ελλάδα ως πατρίδα του να πάρει την ελληνική
ιθαγένεια. Άλλο όµως αυτό και άλλο να λες ότι την ιθαγένεια την
παίρνει ένα παιδί απλά και µόνο γιατί εγγράφεται στην Α’ δηµο-
τικού. Αυτό ανατρέπει κάθε κανόνα λογικής. Τι πολιτισµικούς δε-
σµούς, τι βαθύτερη σχέση µπορεί να έχει δηµιουργηθεί σε αυτή
την ηλικία; Εάν δεν ολοκληρωθεί η διαµόρφωση της προσωπικό-
τητας του ανθρώπου, πώς µπορεί να αποφασίσει εάν θέλει να
είναι το ένα ή το άλλο;

Αυτό που προτείνει το νοµοσχέδιό σας για το σχολείο είναι
φύλλο συκής, είναι γραφειοκρατικό άλλοθι. Ας µην κρυβόµαστε
πίσω από το δάκτυλο. Σκοπός σας είναι η µαζική απόδοση ιθα-
γένειας. Και αυτό διαφαίνεται και από άλλες πρόνοιες του νοµο-
σχεδίου, όπως η διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης
-που συνιστά εξοργιστική πρόκληση για παράνοµη είσοδο στη
χώρα γυναικών µε παιδιά, ώστε να πάρουν άδεια παραµονής- και
η µείωση του χρόνου που προβλέπεται για την απόδοση ιθαγέ-
νειας για εξαιρετικούς λόγους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι στιγµές που βιώνει η χώρα
είναι κρίσιµες και θα είναι κρίσιµες ακόµη και αν υπάρξει η εκκο-
λαπτόµενη επώδυνη συµφωνία, ακόµα και αν ψηφιστεί. Μπορεί
να γλιτώσουµε -όπως ελπίζουµε- την καταστροφή, ο γολγοθάς
όµως δεν τελείωσε και µε πολιτικές, όπως αυτές που προωθεί
ανεύθυνα και αστόχαστα η συγκεκριµένη συγκυβέρνηση, ο αγώ-
νας για τη σωτηρία θα κρατήσει πολύ ακόµη.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κύριε Χαρα-

κόπουλε, για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Απόστολος Καραναστάσης

από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα αναφέρεται σε ένα θέµα
σύµφυτο µε την ίδια την ύπαρξη του νεότερου ελληνικού κρά-
τους, ενός κράτους που στους δύο περίπου αιώνες της ύπαρξής
του έζησε και ζει για πολιτικούς, οικονοµικούς ή άλλους κατά πε-
ρίσταση λόγους την εσωτερική µετανάστευση, την αποδηµία, την
προσφυγιά αλλά και την παλιννόστηση µεγάλων τµηµάτων του
πληθυσµού του.

Να θυµίσω απλά το προσφυγικό κύµα που ακολούθησε τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή, τη µαζική µετανάστευση εργατικού δυ-
ναµικού προς την Αµερική και την Ευρώπη στα χρόνια του
Μεσοπολέµου, αλλά και στην πρώτη εµφυλιοπολεµική δεκαετία,
την αυτοεξορία συµπολιτών µας την περίοδο της χούντας, αλλά
και την τωρινή µαζική φυγή νέων ανθρώπων στο εξωτερικό, στην
προσπάθειά τους να γλιτώσουν από την πρωτοφανή οικονοµική
και ανθρωπιστική κρίση που µαστίζει τη χώρα µας τα τελευταία
πέντε χρόνια.

Εδώ θα µπορούσα να κάνω µια αναφορά σε όλους αυτούς
τους συναδέλφους που δεν ακουµπάνε το πρόβληµα της σηµε-
ρινής συζήτησης, αλλά έρχονται στην κουβέντα για τη µεγάλη

προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγµή ο Πρωθυπουργός σε µια
διαπραγµάτευση, η οποία είναι για µίας µακράς πνοής λύση του
ελληνικού προβλήµατος για να µπει επιτέλους η χώρα σε µια πο-
ρεία ανάπτυξης, καθώς πραγµατικά η πορεία αυτή τα τελευταία
χρόνια υπήρξε καταστροφική.

Ταυτόχρονα, τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, η Ελλάδα έχει
γίνει χώρα υποδοχής µεταναστών είτε από όµορες είτε από µα-
κρινότερες χώρες. Και αυτοί για λόγους αντίστοιχους µε αυτούς
που περιέγραψα για τους Έλληνες που µεταναστεύουν στο εξω-
τερικό, εγκατέλειψαν τις εστίες τους και αναζητούν στην Ελλάδα
καταφύγιο ζωής και εργασίας ή τρόπο να συνεχίσουν το ταξίδι
επιβίωσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Πόλεµοι, όπως στη Συρία, φονταµενταλισµός, όπως στο Αφ-
γανιστάν, εµφύλιες διαµάχες και ανυπαρξία φυσικών πόρων στην
Αφρική ή απλά αναζήτηση δουλειάς και καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης από τις όµορες χώρες, έστειλαν και στέλνουν στη
χώρα µας µεγάλα κύµατα πολιτικών προσφύγων, οικονοµικών
µεταναστών αλλά και τυχοδιωκτών. 

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πρόβληµα διαχρονικό, παγκόσµιο,
απέναντι στο οποίο πρέπει η κάθε χώρα και βασικά ο λαός της,
είτε πρόκειται για χώρα υποδοχής είτε για χώρα που αιµορραγεί
πληθυσµιακά, να τοποθετηθεί µε περίσκεψη, χωρίς ρατσιστικούς
αφορισµούς, αλλά λαµβάνοντας υπ’ όψιν την κατάσταση του
δικού της ιθαγενούς πληθυσµού και να αποφασίσει µε ποιες δια-
δικασίες και σε τι αριθµούς θα ενσωµατώσει τους ανθρώπους
αυτούς στην τοπική κοινωνία.

Το βέβαιο είναι, όπως γράφεται και στην αιτιολογική έκθεση
που συνοδεύει το νοµοσχέδιο, ότι τα όρια της πολιτικής κοινό-
τητας έχουν πάψει να είναι στατικά. Ποιος είναι ο δήµος κατά την
αρχαιοελληνική του έννοια; Ποια είναι, δηλαδή, η σύνθεση της
πολιτικής κοινότητας που υφίσταται και δραστηριοποιείται σε
έναν χώρο; Είναι ένα θέµα που αγγίζει τον πυρήνα αυτού που
λέµε «λαϊκή κυριαρχία» µε την αστική έννοια του όρου και συνε-
πώς άπτεται του θεµελιώδους προβλήµατος κάθε κοινωνίας, που
είναι η αποτελεσµατική διερεύνηση της δηµοκρατίας. 

Η πολιτική κοινότητα προκύπτει εξ αντικειµένου από την κοινή
βούληση ανθρώπων που ζουν µαζί και, συνεπώς, αφορά έναν µε-
γάλο αριθµό αλλοδαπών που είναι ριζωµένοι σε έναν τόπο και
πρωτίστως τα παιδιά τους που γεννιούνται, ανατρέφονται και εκ-
παιδεύονται σ’ αυτόν τον τόπο, διαµορφώνοντας εθνική ταυτό-
τητα όµοια µε αυτήν των ιθαγενών κατοίκων.

Η κοινή βούληση αυτών των ανθρώπων να ανήκουν σε ένα
έθνος ανεξάρτητα από την καταγωγή τους συγκροτεί τον λαό
και θεµελιώνει την ενότητα στην πορεία του προς το µέλλον, µε
σεβασµό όµως στην ιστορία και την πολιτιστική του κληρονοµιά. 

Όµως, η ενσωµάτωση αυτών των ανθρώπων πρέπει να γίνει
συντεταγµένα και µε ξεκάθαρους κανόνες, ώστε αυτός ο σεβα-
σµός να διασφαλίζεται. Ήταν, λοιπόν, προφανής η ανάγκη της
σύνταξης ενός νοµοσχεδίου που να ρυθµίζει τα θέµατα της ιθα-
γένειας, βελτιώνοντας τον υφιστάµενο Κώδικα Μετανάστευσης
και Κοινωνικής Ένταξης µετά και την απόφαση της ολοµέλειας
του ΣτΕ για τον προηγούµενο νόµο, να ενσωµατώνει στην ελλη-
νική νοµοθεσία τις σχετικές οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και να ρυθµίζει την εκκρεµότητα της δυνατότητας κτήσης
της ελληνικής ιθαγένειας για τέκνα αλλοδαπών, που γεννιούνται
στην Ελλάδα και για αλλοδαπούς, που έχουν αποφοιτήσει από
ελληνικά σχολεία στη χώρα µας. 

Όµως, δεν µπορώ να µην τονίσω –είναι αλήθεια για το κόµµα
µου, το, ΣΥΡΙΖΑ- ότι παρ’ όλο που µεσολάβησαν δύο χρόνια από
την απόφαση του ΣτΕ κατά της συνταγµατικότητας του προ-
ηγούµενου σχετικού νόµου και παρά την όξυνση του προβλήµα-
τος κατά τα χρόνια αυτά, έπρεπε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην
Κυβέρνηση για να νοµοθετήσει τα αυτονόητα, σύµφωνα µε τις
αξίες του πολιτισµού του 21ου αιώνα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να νοµο-
θετήσουµε για χιλιάδες παιδιά που µεγαλώνουν σαν τα παιδιά
µας. Κάνουν τις ίδιες παρέες µε τα δικά µας. Είναι οι διπλανοί
των παιδιών µας, οι συµµαθητές και οι συµµαθήτριές τους, οι
φίλοι και οι φίλες τους, παιδιά που συχνά δεν ξέρουν άλλη πα-
τρίδα από την Ελλάδα, παιδιά που µιλούν, σκέπτονται και συµ-
περιφέρονται σαν κι εµάς. Ήταν πολύ συγκινητικές κάποιες
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στιγµές κατά τη συζήτηση στην επιτροπή για όσους ήταν εκεί µε
εκπροσώπους µεταναστών να µιλούν συγκροτηµένα και να ανα-
πτύσσουν τις απόψεις τους µε ελληνικά, ενδεχοµένως, καλύτερα
από τα δικά µας. 

Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι κατά την άποψη πολλών συναδέλ-
φων του ΣΥΡΙΖΑ, µε την οποία κατ’ αρχάς δεν διαφωνώ, το νο-
µοσχέδιο είναι πιο συγκρατηµένο απ’ ό,τι περιµέναµε. Στα χρόνια
που απαιτούνται για την κτήση της ιθαγένειας και σε άλλες λε-
πτοµέρειες, ακόµη και στη διατύπωση, θα το ήθελα σε πιο προ-
οδευτική κατεύθυνση. 

Πρέπει, όµως, να συνυπολογίσουµε την απόφαση του Συνταγ-
µατικού Δικαστηρίου της χώρας για τον προηγούµενο σχετικό
νόµο, απόφαση που η ευνοµούµενη πολιτεία και το κράτος δι-
καίου δεν µπορούν να αγνοήσουν. Υπ’ αυτό το πρίσµα είναι συγ-
γνωστή η αυτοσυγκράτηση του νοµοθέτη στην προσπάθεια να
έχουµε ένα νόµο, που και λύση στα προβλήµατα θα δίνει και στο
χρόνο θα αντέξει και δεν θα κινδυνεύει να χαρακτηριστεί αντι-
συνταγµατικός.

Επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, η ιθαγένεια παύει να θεωρείται
βραβείο ή έπαθλο για µία δύσκολη και µακρόχρονη προσπάθεια
ενσωµάτωσης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Γίνεται
πια, το χέρι που απλώνει η ελληνική κοινωνία στους µετανάστες,
η αγκαλιά που τους ανοίγουµε, αναγνωρίζοντας µια υπάρχουσα
κατάσταση, ένα δεσµό υφιστάµενο, µε σκοπό την ισότιµη µετα-
χείριση και τη συµπερίληψη ανθρώπων, εν προκειµένω παιδιών,
που το πλάνο της ζωής τους είναι θεµελιωµένο εδώ. Γι’ αυτό και
θα πρέπει αυτά τα παιδιά, τα παιδιά της λεγόµενη δεύτερης γε-
νιάς, όσο το δυνατόν νωρίτερα να πάψουν να αισθάνονται Έλ-
ληνες δεύτερης κατηγορίας ή Έλληνες εν αναµονή.

Θα ήθελα να κάνω µία αναφορά και στο άρθρο 13 του νοµο-
σχεδίου, που αφορά στην ίδρυση της δηµόσιας ανώνυµης εται-
ρείας µε σκοπό την ανάληψη επενδύσεων σχετικών µε τις
αναπτυξιακές δοµές της χώρας και βασικά µε την κατασκευή και
διαχείριση αγωγών φυσικού αερίου. Θα ήθελα να τονίσω τη
σπουδαιότητα αυτού του άρθρου για την ελληνική οικονοµία,
που διαχρονικά και πόσω µάλλον στη σηµερινή δυσµενή συγκυ-
ρία είναι υποχρεωµένη να ανακαλύπτει και να αξιοποιεί στο έπα-
κρο κάθε ενεργειακή ευκαιρία που προσφέρεται στη χώρα είτε
αφορά σε δικούς µας φυσικούς πόρους –ΑΠΕ, παραδείγµατος
χάριν- είτε σε συµφωνίες µε άλλες χώρες, όπως η πρόσφατη
συµφωνία που συνήφθη από την Κυβέρνησή µας µε τη Ρωσία για
τον αγωγό φυσικού αερίου.

Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν θα επεκταθώ παραπάνω από όσα σας προανέφερα. Σε τούτη
την επί της αρχής συζήτηση, θα ήθελα συµπερασµατικά να πω
κλείνοντας την τοποθέτησή µου ότι το νοµοσχέδιο είναι στη
σωστή κατεύθυνση, οι διατάξεις µε όσες παρατηρήσεις προανέ-
φερα είναι δίκαιες και έρχονται να καλύψουν ένα σηµαντικό κενό
µετά τη γνωστή απόφαση του Σ.τ.Ε., θεραπεύοντας στο µέτρο
του δυνατού ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα. Γι’ αυτό, ψηφίζω
το νοµοσχέδιο.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο συνάδελφος κ.
Χρήστος Καραγιαννίδης έχει τον λόγο.

Θα µιλήσετε από τη θέση σας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Για πολλοστή φορά παρουσιάζεται µια διαφορετική εικόνα

από τις συνεδριάσεις που γίνονται στην αρµόδια επιτροπή σε
σχέση µε την Ολοµέλεια. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας επικοι-
νωνιακός λόγος που γίνεται αυτό αλλά δεν ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα.

Σύµφωνα και µε τα Πρακτικά και την ψήφιση στην αρµόδια επι-
τροπή, θεωρώ ότι υπήρξε µια κοινή αποδοχή και µια κατανόηση
του ζητήµατος από το σύνολο του δηµοκρατικού τόξου ότι το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο απαντά σε προβλήµατα που πρέπει να
αντιµετωπιστούν. Και απαντά µε τέτοιο τρόπο –συγκρατηµένο,
αν θέλετε, να τον πω– που δεν θα δίνει το περιθώριο σε καµµιά
αµφισβήτηση για τη νοµιµότητα και τη συνταγµατικότητά του.

Επειδή έχουµε το προηγούµενο του Συµβουλίου της Επικρα-
τείας και επειδή δεχόµαστε τις αποφάσεις των ανωτάτων δικα-

στηρίων, αυτό το νοµοσχέδιο κάνει ένα βήµα µπροστά, ώστε να
διευθετήσουµε πράγµατα που θα έπρεπε να διευθετηθούν από
το 2010, µε τον προηγούµενο νόµο, και πράγµατα που στην Ευ-
ρώπη έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες.

Δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ µε το ν.3838/2010, δεν επιχείρησε να
τον εφαρµόσει. Εκεί είχαµε το εξής εξαιρετικό. Η επόµενη κυ-
βέρνηση συνεργασίας Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ,
µόνο µε τη διαρροή της απόφασης από το Σ.τ.Ε. πάγωσε το νόµο
και αυτό είχε ένα αρνητικό αποτέλεσµα για τα παιδιά που ήταν
ήδη στη διαδικασία απόκτησης της ιθαγένειας.

Έρχεται, λοιπόν, το σηµερινό νοµοσχέδιο να απαντήσει σε
αυτά τα ζητήµατα. Και αν βγάλουµε απέξω τις ναζιστικές κραυ-
γές, αν βγάλουµε απέξω των ακροδεξιών της Νέας Δηµοκρατίας,
κριτική στο νοµοσχέδιο επί της ουσίας του δεν γίνεται.

Να σας δώσω ένα παράδειγµα. Γίνεται µεγάλη κουβέντα γιατί
ένα παιδί µπορεί να αποκτήσει την ιθαγένεια στην Α’ δηµοτικού.
Συγγνώµη αλλά αν δεν την αποκτήσει στην Α’ δηµοτικού και την
αποκτήσει στην ΣΤ’ δηµοτικού ή στα δεκαοκτώ του χρόνια, από
τα έξι του χρόνια µέχρι τα δεκαοκτώ του ή τα δώδεκά του, τι ιθα-
γένεια θα έχει;

Ένα παιδί που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, ένα παιδί που θα
παρακολουθήσει το ελληνικό σχολείο, ένα παιδί που θα κινηθεί
µέσα στην ελληνική κοινωνία και θα έχει εικόνες και ακούσµατα
από την ελληνική κοινωνία εσείς λέτε ότι δεν µπορεί να το κάνει
αυτό γιατί θα αλλοιώσει το σχολείο.

Σκέφτεστε σε ποια θέση είναι τα παιδιά στην Α’ δηµοτικού και
µέχρι να φτάσουν στην ΣΤ’ δηµοτικού ή µέχρι να γίνουν δεκαο-
κτώ χρονών τι αντιµετώπιση έχουν µέσα στα σχολεία; Ξεχνάτε
τα επεισόδια µε τις σηµαίες; Ξεχνάτε τα επεισόδια παιδιών που
«κρεµάστηκαν στα µανταλάκια», γιατί είχαν αλλοδαπούς γονείς;

Αυτό δεν θέλετε να το αντιµετωπίσουµε; Αυτό δεν ζητάµε ως
ελληνική κοινωνία να αντιµετωπίσουµε; Να δούµε, λοιπόν, ποια
είναι η πραγµατικότητα πέρα από τις επικοινωνιακές στρακα-
στρούκες; Να δούµε ποια είναι η πραγµατικότητα της ελληνικής
κοινωνίας τώρα.

Ακούστηκε, επίσης –και µάλιστα από ένα νοµικό- ένα εξαιρε-
τικό καινοφανές επιχείρηµα ότι σε περιόδους κρίσης –το θέτω
ως ζήτηµα, για να αντιληφθούµε τι λέγεται µέσα στην Ολοµέλεια-
όπως ζούµε τώρα, ανθρωπιστικής, οικονοµικής, πολιτικής κρίσης
στη χώρα, τα δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών θα πρέπει να
είναι πιο ψηλά από τα δικαιώµατα των αλλοδαπών και άρα θα
πρέπει να δούµε πρώτα τα ανθρώπινα δικαιώµατα των Ελλήνων
και µετά τα υπόλοιπα.

Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοιες κουβέντες εδώ µέσα; Ξέ-
ρετε πότε επιχειρήθηκε αυτό; Τη δεκαετία του ’40, όπου οι
Εβραίοι ξαφνικά δεν είχαν δικαιώµατα, γιατί ήταν σε µια χώρα
σε κρίση και σε πόλεµο. Είναι δυνατόν να ακούγονται επιχειρή-
µατα του τύπου «ζυγίζουµε σε µια ζυγαριά, ανάλογα µε τι ιθαγέ-
νεια έχει σε µια χώρα, ποιος έχει και αν έχει ή δεν έχει
δικαιώµατα; Μπορούµε να πάµε έτσι µπροστά; Μπορούµε να
προχωρήσουµε µε αυτόν τον τρόπο;

Το άλλο που ακούγεται -και επίσης αν δεν ήταν στα όρια της
ανοησίας και επικίνδυνο ταυτόχρονα, θα µπορούσαµε να το
δούµε και ως χιούµορ- είναι ότι έχουν αυξηθεί -λέει- οι
µεταναστευτικές ροές, γιατί βγήκε στην Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και
το µάθανε σε αυτές τις χώρες κι επειδή άνοιξαν τα σύνορα,
έρχονται όλοι στην Ελλάδα. 

Να πω το πρώτο επιχείρηµα. Γνωρίζετε το πρώτο εξάµηνο του
2014 -γιατί µέχρι τότε υπάρχουν στοιχεία- πόσους ανθρώπους
είχαµε που εγκατέλειψαν τις εστίες τους; Ήταν πεντέµισι
εκατοµµύρια. Γνωρίζετε από τα πεντέµισι εκατοµµύρια αυτών
των ανθρώπων πόσοι ήρθαν στην Ευρώπη – όχι στην Ελλάδα,
στην Ευρώπη; Ήρθαν εξακόσιες χιλιάδες. Και αυτό εσείς
θεωρείτε ότι έγινε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε την Κυβέρνηση; 

Να σας πω κάτι, γιατί είναι προσωπική µου εµπειρία. Ο
εισαγγελέας από τη Συρία που γνώρισα, ο οποίος έφυγε µε
κίνδυνο της ζωής του και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των τριών
παιδιών του και της γυναίκας του, ήρθε στην Ελλάδα, γιατί
άκουσε στη Συρία που ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην Κυβέρνηση
και άφησε όλο το βιός του και την τύχη του και τη ζωή του εκεί
πέρα, φορτώθηκε τρία παιδιά, περπάτησε δεν ξέρω και ‘γω
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πόσες χιλιάδες χιλιόµετρα, πέρασε το Αιγαίο και ήρθε εδώ,
επειδή άκουσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Κυβέρνηση. 

Θα πείτε επιτέλους κάποιο σοβαρό επιχείρηµα, να κάνουµε και
µια κουβέντα της προκοπής; Να κάνουµε και µια κουβέντα, η
οποία θα αξίζει τον κόπο, να µας διορθώσει και να διορθωθούµε
και ως Κυβέρνηση;

Θα πείτε κάποια στιγµή -γιατί δεν θα το πείτε, θα σας το πω
εγώ τώρα σε λίγο- πόσο κοστίζει η απέλαση στην Ευρώπη;
Κόστισαν 11,3 δισεκατοµµύρια ευρώ οι απελάσεις στην Ευρώπη.
Ξέρετε πόσο κοστίζει η τεχνολογική υποστήριξη για να έχουµε
όλα αυτά που έχουµε στην Ευρώπη-«φρούριο»; Κοστίζει 1,3
δισεκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε πού µπορούσαµε να τα
διαθέσουµε αυτά τα λεφτά;

Και επιτέλους, ως Νέα Δηµοκρατία, αυτά τα χρήµατα που
πήρατε από την Ευρώπη για να κάνετε αυτά τα στρατόπεδα του
αίσχους, αξιολογήσατε τι ακριβώς έχουν αποφέρει; Υπάρχει το
εξής µεγαλειώδες επιχείρηµα. Βάλαµε τον φράχτη στον Έβρο
και κόψαµε τις µεταναστευτικές ροές. Αµ δε! Τις
πολλαπλασιάσατε στα νησιά. Ο φράχτης στον Έβρο στοίχισε 3,1
εκατοµµύρια ευρώ. Κάνατε κάτι;

Κλείνω µε αυτό. Τριάντα χιλιάδες µετανάστες δεν θα έρθουν
στη χώρα να σας µαγαρίσουν. Τριάντα χιλιάδες µετανάστες δεν
θα σας τροµάξουν. Πνίγηκαν στη Μεσόγειο.

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, κλείνουµε

αυτήν την ενότητα των συναδέλφων, µετά από αµοιβαία µετά-
θεση που έχει γίνει στον κατάλογο, µε τον κ. Αθανασίου και ακο-
λουθεί µετά η Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κ.
Γεροβασίλη, και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης.

Κύριε Αθανασίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγ-

µατα και δεν θα χάναµε τόσο πολύ χρόνο, εάν πράγµατι υπήρχε
αυτή η διαφορά των εννοιών υπηκοότητα και ιθαγένεια, η οποία
στο τέλος της δεκαετίας του ’50 άρχισε να εγκαταλείπεται. Θυ-
µόσαστε οι παλαιότεροι ότι στις ταυτότητές µας λέγαµε «υπη-
κοότητα τάδε».

Γιατί το λέω αυτό το πράγµα; Μου δόθηκε η ευκαιρία να το
αναλύσω διεξοδικά στην επιτροπή. Δεν θα σας κουράσω τώρα
στην Ολοµέλεια. Η ιθαγένεια, είναι ένα φυσικό γεγονός που δεί-
χνει από πού κατάγεται φυσικά κάποιος. Ενώ η υπηκοότητα είναι
µια πολιτική πράξη, η οποία χορηγείται από την πολιτεία στους
ξένους, στους αλλοδαπούς που βρίσκονται στη χώρα µας, σύµ-
φωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο νοµοθέτης. Εν πάση
περιπτώσει και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στην Ελλάδα έχει επι-
κρατήσει αυτό. Μάλιστα στο Σύνταγµα τώρα γίνεται λόγος µόνο
για ιθαγένεια. Αυτό ως de lege ferenda θα µπορούσαµε να το
ισχυριστούµε αργότερα.

Τώρα θα ήθελα να µπω σε κάτι που είπε ο κ. Βούτσης και έχει
δίκιο. Τι είπε ο κ. Βούτσης; Ότι στα παράλια της Τουρκίας, υπάρ-
χουν περίπου τρία µε τρειάµισι εκατοµµύρια µετανάστες. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης): Και της Ιορδανίας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τι κάνει η Τουρκία για να τους
αναχαιτίσει; Πολύ περισσότερο, όταν υπάρχουν δεσµεύσεις,
υπάρχει συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Τουρκίας, για να επανεισάγονται να επανεισέρχονται οι µετανά-
στες στην Τουρκία – πράγµα που δεν το κάνει. Υπάρχει συµφω-
νία της Τουρκίας µε την FRONTEX, για να κάνει επιτόπιους
ελέγχους στο έδαφός της.

Η ελληνική Κυβέρνηση, τι έκανε προς αυτήν την κατεύθυνση
για την εφαρµογή αυτών των συµβάσεων; Πρόσφατα είχε πάει
και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος στην Τουρκία. Δεν εί-
δαµε από τον Τύπο, κύριε Βούτση, εάν ετέθη αυτό το θέµα, ένα
θέµα το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτηµα.

Ήδη σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία έχει η βάση δεδοµένων
της Ελληνικής Αστυνοµίας, πρέπει να σας πω ότι το πρώτο πεν-
τάµηνο του 2014, που το 2014 είχαµε τον πόλεµο στην Συρία,
στην Ελλάδα είχαν έρθει παρανόµως έξι χιλιάδες τετρακόσιοι
εξήντα επτά µετανάστες από τις διάφορες χώρες. Το πρώτο πεν-

τάµηνο του 2015, µέχρι και τον Μάιο, ο αριθµός αυτός ανήλθε
στις σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα τρείς. Δηλαδή εί-
χαµε µια αύξηση περίπου 600%.

Τώρα να δούµε το πως λειτουργεί το θέµα της απονοµής της
ιθαγένειας. Αυτό που αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία,
είναι αν το θέµα της απονοµής ιθαγένειας –λέω πια ιθαγένεια,
γιατί αυτό έχει επικρατήσει- είναι ζήτηµα ανθρωπιστικό ή εθνικό.
Μην µπερδεύουµε το ανθρωπιστικό όταν αναφέρεται κανείς φι-
λανθρωπικά σε κάποιον ο οποίος είναι µετανάστης. Αυτό είναι
ένα άλλο ζήτηµα.

Και θα δούµε για τα παιδιά τι µπορούσε να γίνει µέχρι να απο-
κτούσαν την ιθαγένεια, όπως εµείς ισχυριζόµαστε. Απλούστατα
θα είχαν µια µόνιµη άδεια διαµονής στη χώρα µας και δεν θα
υπήρχε κανένα πρόβληµα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στη µόρ-
φωσή τους και στην ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη.

Το ζήτηµα, όµως, είναι εθνικό. Αυτό το λένε όλες οι ευρωπαϊ-
κές χώρες. Ανήκει στο εσωτερικό δίκαιο κάθε πολιτείας. Κάποιος
ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις που η πολιτεία θέτει, µπορεί να
αποκτά την ιθαγένεια. Δεν συνιστά, λοιπόν, δικαίωµα, κύριε Μπα-
λάφα, όπως είπατε του ενδιαφεροµένου αλλά κυριαρχική αρµο-
διότητα του κράτους. Ανήκει, δηλαδή, στην αποκλειστική
δικαιοδοσία του εκάστοτε κράτους, σύµφωνα µε το εσωτερικό
του δίκαιο, που θέτει τους κανόνες.

Το σχέδιο το οποίο είχαµε εκπονήσει εµείς αλλά δεν ψηφί-
στηκε, όπως σας εξηγήσαµε, γιατί υπήρχε µια διαφορετική
άποψη στη συγκυβέρνηση τότε, στηρίζεται σε δύο άξονες. Και
αυτοί οι άξονες, όπως θα σας εξηγήσω, ακολουθούνται από τις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πρώτος, είναι η διακρίβωση του γνήσιου εξατοµικευµένου
δεσµού που πρέπει να έχει ο µετανάστης µε την Ελλάδα, µε την
ελληνική κοινωνία, το να έχει ασπαστεί τη γλώσσα, τα ήθη, τα
έθιµα και να έχει ενταχθεί. Δηλαδή δεν δίνουµε την ιθαγένεια,
όπως θέλει το νοµοθέτηµα, µε την ελπίδα κάποιος να ενταχθεί
στην ελληνική κοινωνία αλλά αφού έχει ενσωµατωθεί στην ελλη-
νική κοινωνία και εξακριβωθεί αυτό, δίνουµε την ιθαγένεια ως
επιβράβευση. Όχι µε την ελπίδα, λοιπόν, να ενταχθεί.

Το δεύτερο, είναι η εξατοµίκευση της κρίσης για την απόκτηση
της ιθαγένειας, µιας κρίσης η οποία στηρίζεται, όπως είπα, στην
αρµονική κοινωνική και πολιτισµική ένταξη του µετανάστη στην
ελληνοµάθειά του. Δηλαδή κι αυτό πρέπει να γίνεται µε αξιοκρα-
τικά στοιχεία.

Τώρα, στα άρθρα δεν θα αναφερθώ. Για τα άρθρα θα συζητή-
σουµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση.

Επί του νοµοσχεδίου πρέπει να πούµε το εξής, ότι είναι λάθος
που πολλοί συνάδελφοι λένε: «Αφού οι γονείς µένουν πέντε χρό-
νια στην Ελλάδα και στη συνέχεια θα γίνουν έντεκα τα χρόνια
αυτά, όταν θα πάει το παιδί στο σχολείο, γιατί δεν µπορούµε να
λέµε ότι έχουν ενταχθεί;». Μα είναι απλούστατο Δεν αποβλέ-
πουµε στην απονοµή ιθαγένειας στους γονείς. Αυτό είναι τερά-
στιο λάθος και ακούµε να λέγεται συνέχεια. Αποβλέπουµε στην
απονοµή της ιθαγένειας στο τέκνο. Είναι δύο διαφορετικά πράγ-
µατα.

Και αυτό που είπατε, κυρία Υπουργέ, για το τι είπε το Επιστη-
µονικό Συµβούλιο της Βουλής, σας λέω ότι το Επιστηµονικό Συµ-
βούλιο της Βουλής –και απορώ γιατί– δεν παίρνει σαφή θέση. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ποτέ δεν παίρνει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ακούστε να δείτε τι λέει: «Η νέα

ρύθµιση δεν αποδίδει την ελληνική ιθαγένεια στο αλλοδαπό
τέκνο από τη γέννηση αλλά και λόγω γέννησης την κρίσιµη
στιγµή που το παιδί εισάγεται στο ελληνικό σχολείο ύστερα από
έντεκα χρόνια νόµιµης διαµονής του γονέα, εκ των οποίων τα
πέντε προ της γέννησής του» κ.λπ.. Δηλαδή, πρέπει να συµπλη-
ρωθούν και αν έχει γεννηθεί έξω –δεν είναι εδώ η κυρία Υπουρ-
γός- δέκα χρόνια.

Μα αυτό στηρίζεται σε εσφαλµένη προϋπόθεση. Δεν µας εν-
διαφέρουν καθόλου τα χρόνια που ζει ο γονιός εδώ. Στο παιδί
αποβλέπουµε.

Αντίθετα, υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος. 
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

λίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Αν θέλετε, µια ανοχή, όπως και
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στους άλλους συναδέλφους, γιατί νοµίζω ότι είναι βασικά αυτά
που λέω, κατά την άποψή µου.

Λέει ο νοµοθέτης ότι ο γονιός πρέπει να µένει µόνιµα και νό-
µιµα στην Ελλάδα για τα χρόνια αυτά, για να αποκτήσει την ιθα-
γένεια. Αν την πάρει το παιδί την ιθαγένεια αυτή και στη συνέχεια
οι γονείς για οποιονδήποτε λόγο απωλέσουν το δικαίωµα νοµί-
µως να ζουν στην Ελλάδα, τότε γίνεται µεγάλη κατάχρηση στη
διάταξη αυτή, διότι τα παιδιά λειτουργούν ως άγκυρες.

Μάλιστα, στις Ηνωµένες Πολιτείες τα λένε «παιδιά-άγκυρες»,
τα οποία για να είναι ενωµένη η οικογένεια, παρασύρουν στη συ-
νέχεια και τους γονείς. Αυτό µπορεί να γίνει και όταν ο ένας ο
γονιός µόνο µένει µόνιµα στην Ελλάδα, οπότε το «παιδί-άγκυρα»
παρασύρει και τον δεύτερο γονέα, πράγµα το οποίο αντιλαµβά-
νεστε τι προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσει.

Πέρα από αυτό τώρα, υπάρχει και άλλη αντινοµία στο νοµο-
σχέδιο. Υποθέστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο παιδιά που
γεννιούνται σήµερα. Το ένα από Βούλγαρους γονείς στην Ελ-
λάδα γεννιέται σήµερα και ένα άλλο παιδί από Βούλγαρους γο-
νείς που γεννιέται στη Φιλιππούπολη, στη Σόφια. Το παιδί που
γεννήθηκε εδώ, µόνο µε την εγγραφή του στο δηµοτικό σχολείο
αποκτά την ιθαγένεια. Εάν το παιδί που την ίδια µέρα γεννήθηκε
στη Βουλγαρία, έλθει µετά από δύο ηµέρες εδώ, γιατί πρέπει να
βγάλει εννιά χρόνια σχολείο; Το ένα µόνο µε την εγγραφή του
αποκτά ιθαγένεια και για το άλλο, λέτε, εννιά χρόνια. Βλέπετε,
λοιπόν, πού οδηγεί αυτή η βιαστική και, επιτρέψτε µου να πω,
χωρίς σκέψη νοµοθέτηση.

Πολύ περισσότερο πάλι, αν προσφύγει κανείς στο Συµβούλιο,
στο Ανώτατο Δικαστήριο, µπορεί να κηρύξει αντισυνταγµατική
τη διάταξη, για τον απλούστατον λόγο ότι δεν µπορεί τα Ελλη-
νόπουλα µε ρητή συνταγµατική διάταξη να πηγαίνουν σχολείο
υποχρεωτικά εννιά χρόνια και τα παιδιά των αλλοδαπών µόνο µε
την εγγραφή τους να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια.

Βεβαίως, η άλλη αντινοµία, για την οποία µου δόθηκε η ευκαι-
ρία να πω και στην επιτροπή, είναι ότι εάν οι γονείς µένουν πέντε
χρόνια στην Ελλάδα, το παιδί µόνο µε τη γέννησή του εγγράφε-
ται στο δηµοτικό σχολείο. Αν µένουν, όµως, οι γονείς τέσσερα
χρόνια και εντεκάµισι µήνες, τότε οι γονείς πρέπει να έχουν άλλα
δέκα χρόνια στην Ελλάδα. Λέµε ακρότητες, που αυτά, ενδεχο-
µένως, µπορεί εάν…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, ας
τελειώνουµε, έτσι;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Είχα
πάντοτε την ευτυχία στις τελευταίες τέσσερις οµιλίες µου να
προεδρεύετε αλλά και την ατυχία να µη µου αρκεί ο χρόνος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι και ατυχία µε συν
τρία λεπτά.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τελειώνω και ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. 

Συνεπώς µπορεί να έχετε και πρόβληµα µε το Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων, σε περίπτωση που υπάρχει αυτή η δια-
φορά. Αν δεν έχουµε ακύρωση από το Ακυρωτικό Δικαστήριο της
Ελλάδος, µπορεί να έχουµε ακυρώσεις από το Δικαστήριο του
Στρασβούργου.

Τέλος, θέλω να πω το εξής. Τα παιδιά µπορούν να προστατευ-
θούν, κύριε συνάδελφε, όπως είπατε για το τι θα γίνουν τα παι-
διά, µε το να τους χορηγούµε άδεια διαµονής. Θα τους
εξασφαλίζουµε µέχρι να έρθει η ώρα για να αποκτήσουν την ιθα-
γένεια, ούτως ώστε να µην κινδυνεύουν ούτε µε αυτήν ούτε µε
την άλλη διάταξη της συνένωσης της οικογένειας.

Τέλος, είχαµε έτοιµη διάταξη για τους οµογενείς. Γιατί δεν
µπορούν τα παιδιά και οι οµογενείς µας από τις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, να αποκτήσουν ιθαγένεια; Σας είχαµε διά-
ταξη και το είχα πει και στην κυρία Υπουργό. Φέρτε αυτήν τη διά-
ταξη. Γιατί δεν µπορούµε να αποδώσουµε ιθαγένεια σ’ αυτούς
που έχουν το ελληνικό αίµα µέσα τους και χρειάζεται µια διαδι-
κασία είτε στις προξενικές αρχές είτε αλλού; Δεν µπορώ να κα-
ταλάβω. Δηλαδή, δίνουµε ιθαγένεια σ’ ένα παιδί αλλοδαπών που
θα γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν δίνουµε στους οµογενείς µας.

Δεν θέλω να πω ότι τα παιδιά αυτά, στα οποία θέλετε να δώ-
σετε ιθαγένεια, είναι περίπου διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιά-
δες –διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τώρα, γιατί ο νόµος θα

ισχύσει αναδροµικά– είναι εν δυνάµει ψηφοφόροι. Όµως, και οι
οµογενείς µας, εφόσον πιο πολύ ζουν εδώ, θα ήταν και αυτοί εν
δυνάµει ψηφοφόροι. Δεν µπορώ να καταλάβω, γιατί στη µία πε-
ρίπτωση σας συµφέρει και στην άλλη όχι.

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να δούµε πότε θα

έλθει το νοµοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων της
Αµερικής, της Αυστραλίας, του Καναδά. Δεν άκουσα γι’ αυτούς
τους Έλληνες να ειπωθεί κουβέντα. Άκουσα µόνο για άλλους.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, και αυτό το νο-
µοσχέδιο έτοιµο είναι για την ψήφο των οµογενών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ.

Βασιζόµενος στη συντροφική αλληλεγγύη της κ. Γεροβασίλη
και στην ευγενική αλληλεγγύη του κ. Γεωργιάδη, θα ήθελα να
παρακαλέσω να προηγηθεί ο κ. Λάππας, για λόγο που δεν µπορώ
να ανακοινώσω, αφού µίλησε στον γιατρό και όχι στον Προ-
εδρεύοντα.

Θα σας παραχωρήσουµε τοn λόγο για επτά λεπτά, κύριε
Λάππα αλλά θα τον τηρήσετε επ’ ακριβεία. Δεν θα εκµεταλλευ-
τείτε τους δύο συναδέλφους.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ας πάει και λίγο παρα-
πάνω, δεν πειράζει.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελ-

φοι. Μετά από πολύ µεγάλες νοµικές, πολιτικές και ιδεολογικές
περιπέτειες, έρχεται επιτέλους προς συζήτηση στη Βουλή το νο-
µοσχέδιο για την ιθαγένεια. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτηµα, γιατί
ανάγεται στη δηµοκρατία και στο κράτος δικαίου.

Το ζήτηµα της ιθαγένειας δεν έχει πίσω του µόνο περιπέτειες
αλλά και αγώνες. Γιατί ο αγώνας για την ιθαγένεια, όπως λέγαµε
και στην eπιτροπή, είναι αγώνας για τη δηµοκρατία, τα ατοµικά
δικαιώµατα και την κοινωνική συνοχή.

Έχει χυθεί πολύ µελάνι και έχει γίνει πολύς λόγος για το τι
ακριβώς είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την υπ’ αριθµόν
360/2013 απόφασή του. Πριν πάµε σε αυτήν την προσέγγιση, να
δούµε τέλος πάντων τι σηµαίνει στο χώρο του δικαίου και ιδίως
του δηµοσίου δικαίου η ιθαγένεια.

Ως γενική έννοια είναι µια νοµική κατασκευή, µέσω της οποίας
συγκροτείται η σχέση µεταξύ ενός ανθρώπου και ενός κράτους.
Ειδικότερα, στο δηµόσιο δίκαιο, η ιθαγένεια είναι ο δηµοσίου δι-
καίου δεσµός ενός ατόµου προς µια πολιτεία, στον λαό της
οποίας αυτός ανήκει. 

Αυτή είναι η επιστηµονική προσέγγιση και αυτός ο ακριβής επι-
στηµονικός νοµικός ορισµός της ιθαγένειας. Αυτή η κλασική έν-
νοια της ιδιότητας του πολίτη, έχει να κάνει µε το καθεστώς ενός
ατόµου σε σχέση µε συγκεκριµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
και τη δυνατότητα συµµετοχής του πολίτη στους θεσµούς του
κράτους. Τονίζω την έννοια της συµµετοχής.

Δηλαδή, σηµαίνει να αναγνωριζόµαστε από το κράτος σαν ισό-
τιµα υποκείµενα ενός κράτους δικαίου. Γι’ αυτό έχει επικρατήσει
και διεθνώς στον χώρο του δηµοσίου δικαίου ότι ο αγώνας για
την ιθαγένεια, είναι αγώνας για την υπόθεση της ιδιότητας του
πολίτη. Θα σας πω παρακάτω τι σηµαίνει «ιδιότητα του πολίτη». 

Ο ορισµός αυτός της ιθαγένειας συνάδει και µε το περιεχό-
µενο της έννοιάς της που προσδίδει και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση
για την ιθαγένεια. Ακούστε, λοιπόν, τι αναφέρει το άρθρο 2
αυτής: «Η ιθαγένεια είναι ο νοµικός δεσµός που συνδέει το
άτοµο µε το κράτος», τονίζοντας τη φράση «και δεν αποτελεί έν-
δειξη εθνικής καταγωγής του».

Παρακάτω, η ίδια σύµβαση, στο άρθρο 5 αναφέρει: «Οι κανό-
νες του δικαίου των κρατών-µελών που αφορούν την ιθαγένεια,
δεν πρέπει να περιλαµβάνουν διατάξεις ή οποιαδήποτε πρακτική
που συνιστά διάκριση για λόγους φύλου, θρησκείας, φυλής,
χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής».

Εκτός όµως από αυτήν την στενή και αυστηρή νοµική έννοια
της ιθαγένειας, υπάρχει και µια άλλη έννοια, η λεγόµενη εµπει-
ρική. Είναι αυτή η άλλη διάσταση της έννοιας της ιθαγένειας,
που συναρτάται µε µια ταυτότητα της ιδιότητας του πολίτη µε τη
µορφή της αυτοσυνειδησίας και του αυτοπροσδιορισµού, τον
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οποίο αποκτούν τα µέλη µιας κοινότητας στην καθηµερινότητά
τους.

Αυτή είναι µια διϋποκειµενική και διαλογική διαδικασία, που
αποκτάται µέσα από το να είναι κάποιος µέλος µιας συγκεκριµέ-
νης κοινότητας, µέσα από την αλληλεπίδραση µε άλλους, τη
συµµετοχή στα κοινά, την παιδεία και τον πολιτισµό.

Η µορφή αυτής της ιδιότητας του πολίτη, αποτελεί µέρος της
κλασικής δηµοκρατικής παράδοσης της συµµετοχής, τονίζοντας
τη λέξη. Η συµµετοχή έχει λάβει την έννοια στον χώρο του δι-
καίου από µεν την Σάσκια Σάσεν της άτυπης ιδιότητας, από δε
τον Τζέηµς Τάλυ της συνεργατικής ιδιότητας.

Αυτή ακριβώς η έννοια, περιλαµβάνει τρόπους συµµετοχής
στα δηµόσια πράγµατα, χωρίς απαραίτητη αναφορά στη θεσµική
ιδιότητα. Είναι µια έννοια, που ξεκινά από την προϋπόθεση ότι
τα άτοµα γίνονται πολίτες µέσω της συµµετοχής τους στα κοινά,
µέσω των καθηµερινών τους πρακτικών. 

Έτσι, λοιπόν, το ζήτηµα της ιθαγένειας, είναι πρωτίστως ζή-
τηµα δηµοκρατίας και από τον τρόπο αντιµετώπισής του αναδει-
κνύεται η ποιότητα και το εύρος του κράτους δικαίου. Αφορά
ολόκληρη την κοινωνία και όχι µόνο µερικούς ευαίσθητους πολί-
τες και µόνο τους µετανάστες.

Υπό την έννοια αυτή, προσλαµβάνει καθολικό πλέον αίτηµα το
παρόν νοµοσχέδιο να καλύψει το τεράστιο νοµικό, κοινωνικό και
κοινωνιολογικό κενό που δηµιούργησαν δύο πράγµατα. Πρώτον
η απόφαση 460/2013 του Συµβουλίου της Επικρατείας και δεύ-
τερον, η αβελτηρία του ελληνικού κράτους, που µετά την από-
φαση παραµένει αδρανές και δεν ρυθµίζει το ζήτηµα.

Τι είπε άλλωστε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας;
Ξέρετε πολύ καλά ότι πριν από την ολοµέλεια του Συµβουλίου
της Επικρατείας, είχε εκδοθεί µια απόφαση από το Δ’ Τµήµα
αυτού. Εκεί η νοµική επιχειρηµατολογία του τµήµατος, απέρρεε
αποκλειστικά µε βάση την αρχή του δικαίου της καταγωγής ή του
αίµατος, του jus sanguinis.

Τέτοιο πράγµα όµως δεν αποδέχθηκε η Ολοµέλεια. Κατ’
αρχάς λέει ότι ο καθορισµός των προσώπων που εντάσσονται
στο λαό ως κυρίαρχο όργανο του κράτους, ανήκει στην κυριαρ-
χική –παρακαλώ- αρµοδιότητα του κράτους, στον εθνικό νοµο-
θέτη, ο οποίος µάλιστα δεν περιορίζεται από κανένα διεθνές ή
εγχώριο όργανο ή θεσµό δικαίου ως προς το δικαίωµά του να
ορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες κτήσεως της ελληνι-
κής ιθαγένειας. Αυτά κατ’ αρχήν. 

Άρα, αυτό εδώ το Σώµα εδώ, η Βουλή, είναι η απόλυτα κυ-
ρίαρχη, έχει το κυριαρχικό δικαίωµα να καθορίζει τους όρους και
τις προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. 

Ενώ αυτό αποδεχόταν κατ’ αρχήν το Σ.τ.Ε. και θα περίµενε κα-
νείς, ιδίως νοµικός, µε βάση τη νοµική επιχειρηµατολογία, να κα-
ταλήγει σε ένα «διά ταύτα» που θα λέει ότι η Βουλή είναι το
µοναδικό και το κυρίαρχο όργανο, κάνει µία αντιστροφή της επι-
χειρηµατολογίας και ένα άλµα νοµικό –θα έλεγα εγώ- όπου ερ-
µηνεύει το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Συντάγµατος ως εξής.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τι λέτε τώρα; Το ένα καλύπτει
το άλλο. Στην περίπτωση 10…

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Όχι, κύριε Αθανασίου, ακούστε. Τι κάνει,
λοιπόν, αυτό το άρθρο; Το είπαµε και στην επιτροπή, κύριε Αθα-
νασίου. Προϋποθέτει πλέον σαν ελάχιστο όρο και όριο των σχε-
τικών νοµοθετικών ρυθµίσεων και θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη,
πέραν των τυπικών προϋποθέσεων, –που είναι αρµόδια, όπως
δέχεται το ίδιο το ΣτΕ, να το καθορίσει η Βουλή ως το κυρίαρχο
όργανο του ελληνικού κράτους- ενός ουσιαστικού δεσµού, δη-
λαδή δέχεται ότι επιβάλλεται µία εξατοµίκευση κατά την κρίση
της κτήσεως ή µη ιθαγένειας. 

Εν πάση περιπτώσει, αυτό είπε ότι είναι η απόφαση του ΣτΕ.
Αφ’ ενός πρέπει να υπάρχει το δικαίωµα και να θεωρείται ότι
εµείς θα νοµοθετήσουµε µε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και
αφ’ ετέρου, πρέπει να αναγνωρίζεται ως βασική κυριαρχική αρχή
και δικαίωµα στη Βουλή να το πράξει αυτό. 

Στην απόφαση αυτή του ΣτΕ, όµως, κύριε Αθανασίου και κύ-
ριοι συνάδελφοι, δικηγόροι κυρίως, υπήρχε µία ισχυρότατη µει-
οψηφία δεκατριών συµβούλων, µεταξύ των οποίων και δύο
Αντιπροέδρων, οι οποίοι –τι είπαν;- είπαν αυτό που κατ’ αρχάς
δέχθηκε η πλειοψηφία, ότι δηλαδή για τον ορισµό της ιθαγε-

νείας, αποκλειστικά αρµόδια για να θέτει τις προϋποθέσεις, τα
κριτήρια και τα προσόντα είναι η Βουλή, είναι το κράτος. Μάλι-
στα, εκεί κάνει και µία επιχειρηµατολογία η µειοψηφία και λέει
ότι ουσιαστικά έρχεται το δικαστήριο να υφαρπάσει κυριολεκτικά
µία αρµοδιότητα, κύριε Αθανασίου, που ανήκει στο κράτος και
στη Βουλή. 

Η µειοψηφία, έκανε µάλιστα και µία αναφορά στο παρελθόν
και είπε ότι το Σύνταγµα του 1944 όριζε ότι «πολίται είναι όσοι
απέκτησαν ή θα αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά του πολίτη κατά
τους νόµους του κράτους» και τίποτε άλλο. Δεν θέτει καµµία
άλλη προϋπόθεση. Έτσι, η µειοψηφία είπε ότι η Βουλή δεν υπο-
χρεώνεται καθόλου να αναζητήσει πέραν των τυπικών προϋπο-
θέσεων και ουσιαστικό δεσµό µε το ελληνικό κράτος. Μάλιστα,
λέει ότι διαφορετικά το δικαστήριο µέσω του δικαστικού ελέγ-
χου, ουσιαστικά θα υποκαταστήσει ανεπιτρέπτως, καθ’ υπέρ-
βαση δηλαδή του συνταγµατικού ρόλου, τη Βουλή στην άσκηση
των καθηκόντων της. Άρα, πρέπει να συνεκτιµήσουµε και την
άποψη της µειοψηφίας. 

Αυτό κάνει, λοιπόν, το νοµοσχέδιο: ισορροπεί ανάµεσα στην
τήρηση της επιχειρηµατολογίας της απόφασης της πλειοψηφίας
του ΣτΕ και την ανάγκη ανάλογα µε τη ρύθµιση. 

(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. 
Όσον αφορά ένα τελευταίο θέµα, ακούστε, κυρίες και κύριοι,

υπήρχε µία διαφωνία στο γιατί από την Α’ Δηµοτικού και όχι µετά
την αποφοίτηση από το δηµοτικό. Αυτό, κατ’ αρχάς, από νοµική
άποψη δεν έχει καµµία σηµασία. Και ξέρετε γιατί; Διότι από την
ώρα που θέλει κάποιος να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια,
είναι υποχρεωµένος µε βάση το ν. 2910/2001, να διαδράµει όλη
την εννεαετή εκπαίδευση. Απλώς το πρώτο έτος το θέτει, σύµ-
φωνα µε την αιτιολογική έκθεση –γιατί;- γιατί επιβάλλονται ψυ-
χολογικοί, παιδαγωγικοί, κοινωνιολογικοί λόγοι στην Α’
δηµοτικού, έτσι ώστε το παιδί περνώντας από χρόνο σε χρόνο
την υποχρεωτική εννεαετή εκπαίδευση, να µη στιγµατίζεται ως
παιδί µετανάστη, διότι αφού µετέχει της ελληνικής παιδείας πρέ-
πει να αισθάνεται Έλληνας. 

Το τελευταίο που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε –και κλείνω-
είναι ότι…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τελειώστε, όµως.
Τρεις φορές είπατε «τελειώνω». 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Έχει κατά κόρον λεχθεί, κύριε Πρόεδρε,
ότι δήθεν στην Ευρώπη ή στα ευρωπαϊκά κράτη, µεταχειρίζονται
κάπως διαφορετικά το θέµα της κτήσης ιθαγένειας. Εγώ σας λέω
ότι όχι µόνο διαφορετικά αλλά πολύ επιεικέστερα από ό,τι το
παρόν νοµοσχέδιο µεταχειρίζονται το θέµα στη Γερµανία, στη
Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λέει στο δέκατο όγδοο
έτος…

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Το δέκατο όγδοο λέει, χρειάζε-
ται να έχεις δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Διαβάστε τα, τα λέει η µειοψηφία, δια-
βάστε τη µειοψηφία, κύριε Αθανασίου. Το νοµοσχέδιο διαπνέε-
ται, επίσης, εκτός από νοµικά διλήµµατα και από έντονο
ανθρωπιστικό χαρακτήρα. 

Κύριε Αθανασίου, θυµάστε τον Πρωταγόρα στη νοµική επι-
στήµη, «χρηµάτων πάντων άνθρωπος». Αυτό έγινε. 

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κ. Όλγα Γεροβα-

σίλη παρακαλώ να ακτινοσκοπήσει ως ακτινολόγος συνάδελφος
το νοµοσχέδιο. 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Θα κάνω τη διάγνωση, κύριε Πρόεδρε!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγη ώρα ακούστηκε

µία έντονη συζήτηση, όσον αφορά τη διαφορά απόψεων µεταξύ
του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έχουµε να σας
πούµε, λοιπόν –σε όσους από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία
προσπάθησαν να διαρρήξουν µε έναν τρόπο αυτήν τη σχέση,
χρησιµοποιώντας τη µη ταύτισή µας στο θέµα της ιθαγένειας-
ότι πιστεύουµε –και φαίνεται κιόλας- ότι το πρόβληµά σας δεν
είναι αν εµείς συµπίπτουµε ή δεν συµπίπτουµε στα θέµατα της
ιθαγένειας. Προφανώς, ποσώς σας αφορά αυτό.
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Σας αφορά το ότι εµείς µέχρι και σήµερα –και θα συνεχίσουµε-
αποτελούµε µια ισχυρή, συµπαγή κυβερνητική πλειοψηφία, η
οποία είναι αποφασισµένη. Είναι αποφασισµένη, µε όλες της τις
διαφορές –οι οποίες δεν µας χωρίζουν-, να προχωρήσει και να
βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα στα οποία εσείς τη φέρατε.

Εποµένως, σαφώς δεν υπάρχει θέµα δεδηλωµένης πάνω σε
ένα νοµοσχέδιο. Το Σύνταγµα της χώρας καθορίζει τι σηµαίνει
αυτό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σήµερα σε µια στιγµή
πολύ καθοριστική για τη χώρα µας, µετά από µια δύσκολη, επί-
πονη για όλους µας και για τον ελληνικό λαό διαπραγµατευτική
διαδικασία. Βρεθήκαµε πολύ κοντά –και προχθές- στην επίτευξη
µιας συµφωνίας. 

Θέλω να είµαι απόλυτα ειλικρινής. Η πρόταση που κατατέθηκε
εκ µέρους της ελληνικής Κυβερνήσεως ως βάση συµφωνίας, δεν
είναι κοµµάτι του προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθήσαµε
και προσπαθούµε να πάρουµε χώρο, να πάρουµε χρόνο στην
αρχή µιας εξίσου δύσκολης και επίµονης πορείας, µε ένα χαρα-
κτηριστικό, τη σταθερή προσήλωση στο στόχο, µιας πορείας µε
στόχο την οικονοµική και παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας και την ευηµερία του ελληνικού λαού.

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αν-
τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

Η προσήλωση στο στόχο, ξέρετε, είναι εγγύηση επιτυχηµένης
τετραετούς πορείας. Αυτήν τη διαδροµή θα τη διανύσουµε όπως
και µέχρι σήµερα, µαζί µε τον ελληνικό λαό. 

Διαπραγµατευτήκαµε σκληρά, όπως είχαµε δεσµευτεί, εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για µια λύση βιώσιµη προς όφελος και
της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

Διαπραγµατευτήκαµε σκληρά, µε αφετηρία συσσωρευµένες
παθογένειες σαράντα ετών, πάνω στα συντρίµµια πέντε µνηµο-
νιακών χρόνων, πολιτικές επιλογές που έφεραν και ονοµατεπώ-
νυµα και υπογραφές. Πολλές από αυτές τις υπογραφές και από
αυτά τα ονοµατεπώνυµα, είναι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.

Κάποιοι είναι εδώ για να τορπιλίσουν την εθνική προσπάθεια.
Και για να είµαι επίσης ειλικρινής, αυτήν τη στιγµή η ελληνική Κυ-
βέρνηση δεν έφερε ως πρόταση αυτό που ήθελε να φέρει αλλά
αυτό που µπορούσε πραγµατικά να προτείνει. 

Τι µπορούσε να κάνει εν µέσω οικονοµικής ασφυξίας, τεχνη-
τών και πραγµατικών αδιεξόδων, εκβιασµών και παρασκηνιακών
σεναρίων που εξυφαίνονταν εις βάρος της ελληνικής Κυβέρνη-
σης και τελικά εις βάρος του ελληνικού λαού;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η προσοχή µας είναι
στραµµένη και στις δύο πλευρές. 

Από τη µια βρισκόµαστε σήµερα εδώ για να συζητήσουµε ένα
πολύ σοβαρό πρόβληµα, όπως είναι το ζήτηµα της ιθαγένειας
για τα παιδιά που γεννήθηκαν ή ζουν και µεγαλώνουν σε αυτήν
τη χώρα και παράλληλα παρακολουθούµε µε πολύ µεγάλη αγω-
νία όσα συµβαίνουν στις Βρυξέλλες, στην προσπάθεια επίτευξης
µιας αµοιβαία επωφελούς συµφωνίας. 

Η χώρα µας, η Κυβέρνησή µας, κατέθεσε την πρότασή της,
µια σαφή, πλήρη πρόταση, η οποία αποσκοπεί σε µια βιώσιµη
συµφωνία, σε µια βιώσιµη λύση. Η ελληνική Κυβέρνηση, έχει δια-
νύσει τον δρόµο που της αναλογούσε σε αυτήν τη διαδροµή. Για
την ακρίβεια, έχει διανύσει περισσότερο από αυτό που πραγµα-
τικά της αναλογούσε.

Είναι ώρα να αναλάβουν και οι εταίροι µας, οι δανειστές µας
τις ευθύνες τους απέναντι και στον ελληνικό λαό αλλά και σε
ολόκληρη την Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό όραµα. 

Εµείς κάναµε το βήµα. Βήµα, όµως, στο κενό δεν θα κάνουµε.
Δεν θα σύρουµε τον χορό στον αέναο κύκλο της ύφεσης και της
λιτότητας. Όποιος ναρκοθετεί αυτήν την πορεία είτε αυτός βρί-
σκεται µέσα στη χώρα είτε έξω είτε αφορά την οικονοµική πολι-
τική είτε αφορά τη µεταναστευτική πολιτική είτε όποια πολιτική
θέλετε -διότι όλες είναι συνδεδεµένες-, ας πάρει και τις ευθύνες
του. 

Και βεβαίως και εδώ µέσα θα πρέπει κάποιοι να ξεκαθαρίσουν
τη θέση τους, για να δούµε τελικά και τίνος τα συµφέροντα προ-
σπαθούν να εξυπηρετήσουν. Κάποιοι δίνουν την εντύπωση πως
σέρνουν τον χορό µαζί µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και
τους δανειστές. Είναι οι ίδιοι που µίλησαν για πλεονάσµατα

ύψους 1,5% και έγιναν διάφοροι υπολογισµοί επ’ αυτού, ενώ
σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι 0,4%, δηλαδή
ανύπαρκτα.

Είναι οι ίδιοι, που αν ήταν σήµερα ακόµα στην κυβέρνηση, θα
είχαν θυσιάσει άλλες πέντε χιλιάδες εργαζόµενους, που είχαν
υποσχεθεί να απολύσουν και αυτό στο όνοµα της ανεργίας. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς κινούµαστε στον αντί-
ποδα. Οι δικές µας, ας το πούµε, εξοικονοµήσεις, αναφέρονται
σε µία λογική που έχει αναδιανεµητικό πρόσηµο σε µεγάλο
βαθµό, που δεν περικόπτει επιπλέον τις δηµόσιες δαπάνες, που
καλεί να συνεισφέρουν οι πλούσιοι αλλά όχι µόνον οι πλούσιοι,
αλλά και κάποιοι που µπορούν να αντέξουν και να συνεισφέρουν
περισσότερο σε αυτήν τη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία. 

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να δούµε, τι έκανε µέχρι την πα-
ρουσίαση αυτής της πρότασης η ελληνική Κυβέρνηση. Πρώτον,
επέστρεψε στην πολιτική. Η πολιτική µπήκε στο κέντρο της συ-
ζήτησης και των διαπραγµατεύσεων, κάτι που µέχρι σήµερα δεν
είχε συµβεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και ούτε αρθρω-
νόταν τέτοιος λόγος. 

Διεθνοποιήσαµε το πρόβληµα. Καταστήσαµε σαφές ότι το
πρόβληµα δεν είναι µόνο ελληνικό. Ανοίξαµε τη συζήτηση -και
την απλώσαµε πολύ- για τη βιωσιµότητα του χρέους και κατα-
στήσαµε σαφές ότι καµµία συµφωνία δεν έχει προοπτική, αν η
χώρα αναγκάζεται συνεχώς να παίρνει δάνεια για να αποπληρώ-
νει τα δάνειά της. 

Η πρόταση προβλέπει χαµηλά πρωτογενή πλεονάσµατα 1%
και 2% για το 2015 και το 2016 αντίστοιχα, έναντι 3% και 4,5%
που είχε ήδη συµφωνηθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση Σα-
µαρά-Βενιζέλου. Μόνο για το 2016, η οικονοµία απαλλάσσεται
από µέτρα ύψους 8,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Δεν επιβαρύνονται
επιπλέον τα χαµηλά και τα µεσαία στρώµατα. Επιβαρύνονται µεν
αλλά όχι περισσότερο. 

Η Κυβέρνηση, δεν έκανε υποχωρήσεις στα εργασιακά, σε µι-
σθούς και συντάξεις. Επίσης, θα πρέπει να δούµε όχι µόνο πόσο
κοστολογούνται τα µέτρα, αλλά και ποιους πραγµατικά αφο-
ρούν. Όπως σας είπα πριν, προσπαθούµε. Η πρότασή µας έχει
έναν αναδιανεµητικό χαρακτήρα µεταξύ και των πλουσίων στρω-
µάτων αλλά και αυτών που µπορούν να συνεισφέρουν περισσό-
τερο. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση καθ’ όλη τη δύ-
σκολη και επίπονη αυτήν περίοδο, δεν σταµάτησε να νοµοθετεί
για όσα έχει προεκλογικά υποσχεθεί. Πρόκειται για παρεµβάσεις
που αφορούν τη θεσµική θωράκιση του κράτους, την αποκατά-
σταση του αισθήµατος δικαίου και την ενδυνάµωση της κοινωνι-
κής συνοχής. 

Ένα τέτοιο νοµοσχέδιο είναι και αυτό σήµερα. Είναι ένα νοµο-
σχέδιο, που αντιµετωπίζει στοιχειωδώς ένα πρόβληµα που χρο-
νίζει, που δίνει κοινωνική υπόσταση σε χιλιάδες παιδιά που µέχρι
σήµερα δεν υπήρχαν για την πολιτεία και που αποκαθιστά την
ισονοµία και την ισοπολιτεία στη χώρα µας. 

Για µας, η απόδοση ιθαγένειας δεν είναι έπαθλο που θα πάρει
κάποιος στο τέλος µιας µακράς διαδροµής κοινωνικής ενσωµά-
τωσης. Δεν είναι ούτε δώρο ούτε προνόµιο κάποιων εις βάρος
κάποιων άλλων. Είµαστε στον αντίποδα της αντίληψης που εκ-
φράστηκε και από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Αθανα-
σίου, που είχε πει «η ιθαγένεια δεν είναι δικαίωµα κανενός, είναι
στην ευχέρεια του κράτους να τη χορηγεί σε ανθρώπους που
πληρούν απαραίτητες προϋποθέσεις». Εµείς είµαστε στον αντί-
ποδα.

Για µας, η απόδοση της ιθαγένειας είναι µία αυτονόητη υπο-
χρέωση της ελληνικής πολιτείας και νοµοθετούµε για το αυτο-
νόητο. Ξέρετε ότι υπάρχουν µερικά προβλήµατα που τα λύνει η
ζωή και θα έπρεπε εµείς να τα έχουµε λύσει πριν τα λύσει η ζωή.
Αυτό το πρόβληµα έχει λυθεί στα θρανία, εκεί που κάθονται οι
µαθητές και µαθαίνουν µαζί τα γράµµατα στο ελληνικό σχολείο. 

Θέλω να θυµίσω, όµως, ότι και αυτά τα αυτονόητα, δεν ήταν
τόσο αυτονόητα στο πρόσφατο παρελθόν. Το λέω, για να θυµη-
θούµε λίγο πως φθάσαµε εδώ, να θυµηθούµε σε ποια αδιέξοδα,
πολιτικά και κοινωνικά, µπορεί να οδηγήσει µία µισαλλόδοξη και
ξενοφοβική ρητορεία και κυρίως όταν αυτό µετουσιώνεται σε
εφαρµοσµένη πολιτική. Να θυµηθούµε τι σηµαίνει η οντότητα
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ενός παιδιού, ενός νέου ανθρώπου, να εξαρτάται από έναν αλό-
γιστο και κοντόφθαλµο πολλές φορές πατριωτισµό, να εξαρτάται
από φυλετικές θεωρήσεις, να καθορίζεται από την περιφρόνηση
για κάθε άλλο λαό και έξαλλη υπερηφάνεια για κάθε τι ελληνικό-
«εθνικό». 

Θα τα θυµηθούµε αυτά λίγο σήµερα και ας µην αρέσει σε πολ-
λούς συναδέλφους. Θα ανατρέξουµε στο ν.3838/2010, που προ-
σπάθησε να βάλει ένα τέλος στην οµηρία χιλιάδων παιδιών, που
κινήθηκε σε προοδευτική κατεύθυνση και γι’ αυτό τότε ο ΣΥΡΙΖΑ
τον στήριξε.

Ποια ήταν, όµως, τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή αυτού
του νόµου µέχρι τη στιγµή της αναστολής του; Αιτήθηκαν ιθαγέ-
νειας σαράντα χιλιάδες άτοµα και την απέκτησαν περίπου δεκα-
τρείς χιλιάδες πεντακόσια άτοµα. Αυτό είναι το φοβερό νούµερο
που επικαλούνταν τότε οι ξενόφοβοι και που, κατά την άποψή
τους, θα αλλοίωνε τη σύνθεση των σχολείων, του Στρατού και
γενικά της ελληνικής κοινωνίας!

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λή-
ξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Σε πολύ λίγο θα τελειώσω.
Αυτός, λοιπόν, ο νόµος «πάγωσε» µε προσωπική εντολή του

Πρωθυπουργού, πριν καν δηµοσιευτεί η ακυρωτική απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Δυο µήνες πριν τη δηµοσίευση της
απόφασης κι ενώ τα χαρτιά εκατοντάδων παιδιών ήταν έτοιµα, ο
τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου, «πάγωσε» τη δια-
δικασία, αφήνοντας µετέωρα τα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

Αυτό, κύριε Γεωργαντά, ήταν αυταρχισµός. Αυτό ήταν το αυ-
ταρχικό και όχι το νοµοσχέδιο αυτό, όπως εσείς το χαρακτηρί-
σατε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Δεν είπα αυτό, δεν την είπα αυτήν
τη λέξη.

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Επίσης, ο τότε Πρωθυπουργός –το θύ-
µισαν και άλλοι- υποδέχτηκε τότε τον Γιάννη Αντετοκούνµπο που
είχε µόλις επιλεγεί για την δεκαπεντάδα του NBA και πληρούσε
τις προϋποθέσεις µε το νόµο αυτό να πάρει την ελληνική ιθαγέ-
νεια αλλά κι αυτό είχε λήξει έτσι άδοξα, όταν µπήκε σε αναστολή
ο νόµος.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας της κυρίας Βουλευτού)

Κι επίσης, τότε θυµάµαι χαρακτηριστικά ότι η Ελληνική Ένωση
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου σηµείωσε ότι πανηγυρίζουν κι
αυτοί, που αν ο Γιάννης δεν ήταν ταλαντούχος µπασκετµπολί-
στας, δεν θα θεωρούσαν ποτέ ότι αξίζει να είναι Έλληνας.

Και αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήταν τυχαίες κι-
νήσεις. Την περίοδο εκείνη, συντελείτο µια µετατόπιση της πολι-
τικής της Νέας Δηµοκρατίας ακόµη πιο δεξιά, µε στόχο τότε την
άντληση ψήφων από το ακροδεξιό πατριωτικό ακροατήριο που
είχε τη δική του, ας πούµε, εκλογική πελατεία. Και δεν ήταν µια
µεµονωµένη κίνηση. Αναφέρθηκαν κι άλλες κινήσεις -δεν θα τις
επαναλάβω- όπως και στην τροπολογία που ήρθε για τα Σώµατα
Ασφαλείας, ότι πρέπει να είναι καθαροί το γένος κ.λπ..

Και βέβαια, εκείνη τη στιγµή, όλο αυτό στηρίχθηκε και από µε-
γάλο κοµµάτι των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ρίχνοντας αρκετό
νερό στον µύλο του κοινωνικού αυτοµατισµού. 

Σήµερα δεν έχουµε την ίδια συζήτηση. Έχουµε µια µετατόπιση
που είναι ευχάριστη, γιατί µετατοπίζει το ζήτηµα στο «µε ποιους
όρους» και όχι ακριβώς στο «αν πρέπει». Αυτή είναι µια σηµαν-
τική εξέλιξη. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο για την απόδοση της ελληνικής
ιθαγένειας, την ενσωµάτωση των δυο οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τις µεταβολές στις διατάξεις του Μεταναστευτικού
Κώδικα, συµβάλλει αρκετά στην προστασία των παιδιών, ώστε να
ζήσουν µε ασφάλεια και αξιοπρέπεια στη χώρα που αισθάνονται
ως πατρίδα τους, να σταµατήσει η στυγνή εργασιακή εκµετάλ-
λευση, να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και ο αλληλοσεβασµός.

Για εκείνους που επιµένουν σε µια ξενοφοβική ρητορεία, δεν
νοµίζω ότι έχουµε να πούµε πολλά. 

Τελειώνω σε δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω µόνο ακόµη κάτι να πω. Αυτοί που προσπαθούν ευκαι-

ριακά να καταχραστούν την ελληνική ιστορία και τον πολιτισµό,
σπιλώνουν µε τη στάση τους –ελπίζω όχι ανεπιστρεπτί- το ήθος,
την ιστορία και τις παραδόσεις ολόκληρου του ελληνικού λαού. 

Καλώ όσους έχουν αποφασίσει ή έχουν επιφυλαχθεί γι’ αυτό
το νοµοσχέδιο να το στηρίξουν.

Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την ανοχή ως προς
τον χρόνο.

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία

συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δη-

µοκρατίας κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, για δώδεκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε

Πρόεδρε.
Είχα σκοπό να ξεκινήσω διαφορετικά αλλά θα πιαστώ από την

τελευταία αναφορά της κ. Γεροβασίλη για τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισµό, τον ελληνικό πολιτισµό κ.λπ..

Ακούστε, λοιπόν, επειδή αυτά τα θέµατα µάλλον δεν τα ξέρετε
καλά και πέφτετε θύµα σκόπιµης διαστρέβλωσης από την Αρι-
στερά, όπως σε όλα. Στην αρχαία Αθήνα, είχαν αντιµετωπίσει το
ίδιο ακριβώς πρόβληµα που συζητάµε σήµερα, ακριβώς το ίδιο.
Τι είχε συµβεί;

Η αρχαία Αθήνα, είχε έναν µικρό πληθυσµό της τάξεως των
τριάντα-σαράντα χιλιάδων ανθρώπων, εις το οποίο οι πολίτες
που συµµετείχαν στην εκκλησία του δήµου ήταν περίπου δέκα
χιλιάδες. Όταν, όµως, η Αθήνα επέτυχε και έγινε παγκόσµια δύ-
ναµη, ο πληθυσµός αυξήθηκε και έφτασε περίπου τις τριακόσιες
χιλιάδες. Ήρθαν πάρα πολλοί στην Αθήνα, οι οποίοι ονοµάζοντο
µέτοικοι και αυτοί µάλιστα πλήρωναν τον αντίστοιχο φόρο, το µε-
τοίκιον. 

Ετέθη, λοιπόν, το εξής ερώτηµα. Τώρα που αυξήθηκε ο πλη-
θυσµός, θα δώσουµε σε αυτούς τους µετοίκους οι οποίοι συµ-
µετέχουν, πληρώνουν και φορολογούνται, αυτό που λέµε
σήµερα ιθαγένεια; Δηλαδή, θα µπουν αυτοί οι νέοι συµπολίτες
µας εις την εκκλησίαν του δήµου των Αθηνών, τη δηµοκρατία
που όλοι θαυµάζουµε;

Την απάντηση τη γνωρίζουµε, γιατί την έχει διασώσει ο Αρι-
στοτέλης εις το έργο του «Αθηναίων Πολιτεία». Εκεί, λοιπόν, ανα-
φέρει το νόµο τον οποίο εισηγήθηκε ο Περικλής –ο ηγέτης της
δηµοκρατικής µερίδας- εις την τότε εκκλησία του δήµου, εξέχον-
τες πολίτες της οποίας ήταν -και τον υπερψήφισαν- κάποιοι
άγνωστοι προφανώς σε εσάς, όπως ο Σωκράτης, ο Ευριπίδης, ο
Σοφοκλής, ο Αισχύλος και άλλοι παρόµοιοι τιτάνες του πνεύµα-
τος. Φαντάζοµαι να µην τους λέτε φασίστες. Τι πρότεινε τότε,
λοιπόν, ο Περικλής; 

Μέχρι τότε, εις την αρχαία Αθήνα για να γίνεις Αθηναίος πολί-
της, κυρία Υπουργέ, -αφού σας αρέσει η αρχαία Ελλάδα- θα
έπρεπε να είχες µόνο πατέρα Αθηναίο. Μόνο πατέρα Αθηναίο!
Δηλαδή, µόλις γεννιόταν ένα παιδί από έναν πατέρα Αθηναίο,
αυτός και ένας µάρτυρας που είχε, πήγαινε στο µητρώο και
έλεγε «αυτό το παιδί που γέννησε η κυρία τάδε, είναι το δικό
µου». Και αυτό το παιδί γραφόταν στα µητρώα της οικείας φυλής
και όταν έφτανε στα δεκαοκτώ του χρόνια και εκπλήρωνε τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ορκιζόταν εις τα όπλα τα ιερά
και γινόταν Αθηναίος πολίτης. 

Όταν, λοιπόν, έφτασαν οι Αθηναίοι ακριβώς στο ίδιο δίληµµα
που είµαστε εµείς σήµερα, ο δηµοκράτης Περικλής άλλαξε τον
νόµο και ο νέος νόµος που εισηγήθηκε τότε και υπερψηφίστηκε
από την εκκλησία του δήµου, είναι γνωστός στην Ιστορία ως «�ξ
�µφο�ν �στο�ν». Το «�µφο�ν» γράφεται µε όµικρον γιώτα και περι-
σπωµένη. Είναι δυικός αριθµός. 

Δηλαδή, θα πρέπει από εδώ και µπρος, είπε ο δηµοκράτης Πε-
ρικλής, για να γίνεις Αθηναίος πολίτης, όχι να έχεις µόνο πατέρα
Αθηναίο που ίσχυε µέχρι τότε αλλά και µητέρα Αθηναία. Δηλαδή
από εδώ και µπρος, θα είναι δυσκολότερο να γίνεις Αθηναίος πο-
λίτης από ό,τι πριν. 

Γιατί το έκαναν αυτό οι αρχαίοι Αθηναίοι; Γιατί είπαν. Θέλουν
όλοι να έρθουν στην Αθήνα και να ζήσουν γιατί τους αρέσει η
πολιτεία µας; Πολύ ευχαρίστως. Εµείς όµως κάνουµε κουµάντο.
Γιατί κάνουµε εµείς κουµάντο; Γιατί δεν πήγαµε εµείς στη δική
τους πόλη. Ήρθαν αυτοί στη δική µας πόλη. Γιατί ήρθαν αυτοί
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στη δική µας πόλη; Γιατί εµείς ήµασταν σοφότεροι, ήµασταν εξυ-
πνότεροι, ήµασταν καλύτεροι και φτιάξαµε καλύτερη πολιτεία,
την οποία αυτοί ζηλεύουν και θέλουν να έρθουν να ζήσουν µαζί
µας. Αφού επιλέγουν από µόνοι τους, λοιπόν, να έρθουν να ζή-
σουν µαζί µας –είπε ο Περικλής- αναθέτουν σε εµάς τη διακυ-
βέρνησή τους. 

Και έτσι µετά από το 453 π.Χ. που ψηφίστηκε ο συγκεκριµένος
νόµος, στην αρχαία Αθήνα, δεν µπορούσε πια να είναι Αθηναίος
πολίτης κάποιος που δεν ήταν και µε τους δυο γονείς του Αθη-
ναίους. 

Άρα, κοντολογίς, αφήστε την αρχαία Ελλάδα απ’ έξω. Δεν σας
παίρνει. Αυτά τα οποία λέτε τώρα εσείς είναι κοµµουνιστικο-αρι-
στερίστικα, στη λογική του διεθνισµού και τού ότι δεν υπάρχουν
έθνη και είµαστε όλοι το ίδιο και δεν µας αρέσουν τα σύνορα και
είµαστε παιδιά όλοι του ίδιου πλανήτη και τέτοια. Αυτά µε την
αρχαία Ελλάδα δεν έχουν καµµία σχέση. Είναι δικά σας, να τα
χαίρεστε. Παρακαλώ πολύ αφήστε την αρχαία Ελλάδα απ’ έξω.

Πάµε λίγο τώρα να δώσω µια σύντοµη απάντηση στον κ.
Παππά. Βέβαια, δεν τον βλέπω τώρα εδώ. Ποιος σας είπε ότι εγώ
έχω αλλάξει αυτά που λέω; Ακούσατε τον κ. Βορίδη να έχει αλ-
λάξει αυτά που λέει; Δεν κατάλαβα το ύφος της κριτικής. Όσα
έλεγα τότε, ακριβώς τα ίδια κατά κεραία τα υπογράφω και σή-
µερα. Ούτε κόµµα δεν αλλάζω.

Προσέξτε όµως, γιατί µάλλον διαστρεβλώσατε την πραγµατι-
κότητα. Η Νέα Δηµοκρατία τότε –εγώ τότε ήµουν στον ΛΑΟΣ-
κατεψήφισε το «νόµο Ραγκούση». Δεν τον υπερψήφισε. Μπορεί
να είχαµε διαφορά ως προς το ύφος αλλά και τώρα έχουµε δια-
φορά ως προς το ύφος µε πολλούς συναδέλφους της Νέας Δη-
µοκρατίας. Εγώ έχω πιο έντονο ύφος. 

Εις την πολιτική ουσία, η Νέα Δηµοκρατία τότε υπερψήφισε
το «νόµο Ραγκούση» και δεν το ήξερα; Τον κατεψήφισε! Και αρ-
γότερα ο Αντώνης Σαµαράς ως Πρωθυπουργός, όταν βγήκε η
σχετική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας -αν θυµάστε-
και κατηγορήθηκε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, «πάγωσε» την εφαρµογή του
νόµου το ίδιο µεσηµέρι. Στις 10.00’ το πρωί βγήκε η απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας και στις 12.00’ είχε εκδοθεί εγ-
κύκλιος από το γραφείο του Πρωθυπουργού και «πάγωσε» ο σχε-
τικός νόµος. Ποια είναι, λοιπόν, η κατηγορία προς τη Νέα
Δηµοκρατία; 

Η Νέα Δηµοκρατία και ως Αντιπολίτευση καταψήφισε και ως
κυβέρνηση δεν τον εφήρµοσε. Άρα, γιατί να χαλάµε τις καρδιές
µας;

Πάµε τώρα στους ΑΝΕΛ. Μη γελάτε, κύριε Δαµαβολίτη, είναι
πολύ σοβαρό το θέµα. Γιατί εσείς δεν ήσασταν εδώ στην προ-
ηγούµενη σύνθεση. 

Έχει µόλις εκλεγεί ο Σαµαράς κυβέρνηση µε το Βενιζέλο και
τον Κουβέλη τότε. Δεν είναι καν η πρώτη εβδοµάδα, δέκα µέρες
είχαν περάσει και κάνει ο κ. Καµµένος µία συνέντευξη Τύπου εδώ
στη Βουλή. Εκ δεξιών, ποιος νοµίζετε, κυρία Χριστοδουλοπούλου
και κύριε Βούτση, ότι ήταν; Θα σας σοκάρω. Ο συνάδελφός σας
Υπουργός Τέρενς Κουίκ. Από δίπλα! Ξέρετε την αιτιολογική έκ-
θεση. Να καταργηθεί ο νόµος Ραγκούση, ότι είναι διεθνιστικός,
ότι καταργεί την έννοια του έθνους κ.λπ.. Και µάλιστα εδώ στη
Βουλή κατέθεσαν την πρόταση νόµου τους, που ήταν η πλήρης
κατάργηση του νόµου Ραγκούση. 

Προσέξτε τώρα που είναι το πρόβληµα. 
Ή ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπολογίζουν τον

κ. Καµµένο ως συγκυβερνήτη και τον σέβονται ή όχι. Αν τον υπο-
λογίζουν και τον σέβονται, δεν έπρεπε να έχει κατατεθεί αυτό το
νοµοσχέδιο.

Πάµε στη δική µας περίοδο διακυβερνήσεως. Εµείς θέλαµε να
καταργήσουµε τον νόµο Ραγκούση. Το ΠΑΣΟΚ ήθελε να διατη-
ρήσει τον νόµο Ραγκούση. Τι αποτέλεσµα είχε; Δεν ήρθε ποτέ
σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία στη Βουλή. Για ποιον λόγο;
Διότι τα δυο κόµµατα που συγκυβερνούσαµε, δεν συµφωνού-
σαµε. 

Προφανώς, εµείς µπορούσαµε να περάσουµε τον νόµο Ραγ-
κούση µε ψήφους τότε των ΑΝΕΛ, παραδείγµατος χάριν. Όµως,
όταν έχεις έναν κυβερνητικό εταίρο, δεν τον έχεις µόνο για να
του µοιράζεις καµµιά καρεκλίτσα και να ευχαριστιέται, για να του
παίρνεις τις ψήφους στη Βουλή και να περνάς νοµοσχέδια που

θέλεις. Του δείχνεις και ένα σεβασµό. Αυτό λέγεται συνεννόηση
κυβερνητικών εταίρων.

Το είπε πολύ ωραία ο Πρόεδρός σας, κύριε Δαµαβολίτη, µε το
προεκλογικό του σποτ µε τα τρενάκια, αν θυµάστε, όπου ερχό-
ταν ο Πάνος και έλεγε: «Κατάλαβες Αλέξη;». 

Άρα, πολλοί ψήφισαν τότε Καµµένο, σκεπτόµενοι ότι, αν ο Τσί-
πρας πάει να φέρει ένα νοµοσχέδιο σαν το σηµερινό, πάει να
βγάλει το τρενάκι από τις ράγες, δηλαδή, θα εµφανισθεί ο Πάνος
Καµµένος και θα του πει «Αλέξη µου, εδώ κάνεις λάθος» και θα
έβαζε το τρενάκι καλά στις ράγες, δηλαδή, θα αποσυρόταν το
νοµοσχέδιο.

Εδώ δεν συνέβη αυτό. Εδώ ο κ. Αλέξης Τσίπρας, για να είµα-
στε δίκαιοι και ειλικρινείς, έγραψε τον κ. Πάνο Καµµένο εις τα
παλαιότερα των υποδηµάτων του και ενώ ήταν γνωστή και εκπε-
φρασµένη η αρνητική θέση του κ. Καµµένου, τόσο τον υπολογί-
ζει, τόσο τον σκέπτεται και τόσο τον σέβεται που έφερε στην
Ολοµέλεια το νοµοσχέδιο.

Εδώ τώρα πήγατε να κάνετε µια πολιτική απάτη, ένα πολιτικό
τέχνασµα. Το είχε κάνει το κόµµα σας και στο νοµοσχέδιο για το
τζαµί στην Αθήνα, στο Βοτανικό. Τι, δηλαδή, πήγατε να κάνετε;
Προσέξτε τι πήγατε να κάνετε. Βέβαια, σας πιάσαµε τώρα και
αυτό δεν θα γίνει. Πήγατε να πείτε, «εµείς δεν ψηφίζουµε το νο-
µοσχέδιο» -οπότε θα είναι ευχαριστηµένοι οι ψηφοφόροι σας ότι
να, ο Πάνος Καµµένος, το καλό το παιδί, καταψηφίζει το νοµο-
σχέδιο- αλλά αυτό το κάνετε µε τη βεβαιότητα ότι δεν θα χάσει
ο Καµµένος την καρέκλα του Υπουργού Αµύνης, που τόσο του
αρέσει, γιατί το νοµοσχέδιο θα περάσει µε ψήφους του ΠΑΣΟΚ
και του Ποταµιού. Άρα, ο Καµµένος θα λέει στους δικούς σας
«εγώ το καταψήφισα», το νοµοσχέδιο θα περάσει, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ
θα είναι ευχαριστηµένος και ο Καµµένος θα είναι Υπουργός Άµυ-
νας, που τόσο του αρέσει.

Όχι, κύριε Δαµαβολίτη -και µη γελάτε καθόλου- αυτό δεν σας
βγήκε, γιατί τώρα έχουµε µια εκπεφρασµένη πολιτική θέση. Η
Νέα Δηµοκρατία λέει «όχι», εσείς λέτε «όχι», το ΠΑΣΟΚ λέει «όχι»,
αν λέτε εσείς «όχι» -λέει ότι συµφωνεί, αλλά λέει «όχι», αν λέτε
εσείς «όχι»- το Ποτάµι λέει «όχι», αν λέτε εσείς «όχι», το ΚΚΕ λέει
«όχι», η Χρυσή Αυγή λέει «όχι». Άρα, πόσους έχει…

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν λέει «όχι» το ΚΚΕ. Λέει «παρών».
Πού το βρήκατε αυτό;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: «Παρών». Το ίδιο είναι.
Δεν έχει σηµασία.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Άλλο είναι αυτό. Δεν καταψηφίζει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Τα «ναι» προσµετρώνται.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: «Παρών», βρε παιδιά! Συγ-

γνώµη, «παρών». Άρα, τι γίνεται; Πού είναι η δεδηλωµένη των
εκατόν πενήντα ενός που χρειάζεται; Δεν υπάρχει.

Αν µου πείτε ότι θα αφήσετε να περάσει το νοµοσχέδιο µε το
«παρών» του ΚΚΕ, γιατί πέφτει το εκατόν πενήντα ένα και πηγαί-
νει παρακάτω, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Με αυτό επιστρέφουµε
λίγο στο σποτ. Άρα ο Καµµένος µαζί µε το ΚΚΕ, κάνει το χατίρι
του ΣΥΡΙΖΑ.

Για να δούµε τώρα τι θα κάνει ο Πάνος Καµµένος. Διότι, προ-
φανώς, αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι ένα οποιοδήποτε νοµοσχέ-
διο. Όπως καλά και σωστά έγραφε η αιτιολογική έκθεση των
ΑΝΕΛ τότε, αυτό το νοµοσχέδιο έχει να κάνει µε την ίδια την
ύπαρξη του ελληνικού έθνους. Αυτά λέγατε τότε και φαντάζοµαι
ότι ο Πάνος Καµµένος, αυτό το άξιο παλικάρι, την επιβίωση και
την ύπαρξη του ελληνικού έθνους την έχει πάνω από το να είναι
αυτός Υπουργός Αµύνης. Δεν µπορώ να φανταστώ το ανάποδο.

Άρα, θα µετρηθούµε εδώ τώρα και θα δούµε τι γίνεται και
ποιος είναι για την καρέκλα και ποιος είναι για τις ιδέες. Και
ακόµα δεν φτάσαµε στο µνηµόνιο. Αφήστε να φτάσουµε στο µνη-
µόνιο, για να δούµε και τα χειρότερα!

Η κ. Γεροβασίλη έκανε µια ουσιώδη λανθασµένη τοποθέτηση.
Στα νούµερα δεν είστε δυνατοί -όχι εσείς προσωπικά, αλλά όλο
το κόµµα σας- και είναι λογικό να µην είστε δυνατοί, γιατί είστε
Αριστεροί και ζείτε στον κόσµο της ουτοπίας. Να ξέρετε ότι η
διαφορά Δεξιάς-Αριστεράς είναι αυτή. Ο Αριστερός, ζει στον
φαντασιακό κόσµο, πάντα συζητά για το τι θα ήθελε να συµβαί-
νει. Ο Δεξιός, εµείς δηλαδή, ζούµε στον πραγµατικό κόσµο και
κοιτάζουµε να δούµε τι µπορεί να γίνει.
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Πάµε να δούµε τα νούµερα, που είναι του πραγµατικού κό-
σµου. Όταν ζητούσατε από το Σαµαρά να έχει 3% πρωτογενές
πλεόνασµα, δηλαδή να µαζέψει 5,4 δισεκατοµµύρια, για να αφαι-
ρέσει από το χρέος -5,4 δισεκατοµµύρια θα αφαιρούσαν από το
χρέος µε το 3% πρωτογενές πλεόνασµα- µας ζητούσαν µέτρα
ενάµισι δισεκατοµµυρίου. Εµείς στείλαµε το περίφηµο e-mail
Χαρδούβελη µε τα 800 και τους είπαµε ότι, αν δεν πιάσετε αυτό
που σας λέµε, τον Ιούνιο θα πάρουµε και τα άλλα 700, ενώ εκεί-
νοι έλεγαν «θέλουµε ενάµισι δισεκατοµµύριο». Δεν τα βρήκαµε.
Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Όµως, αυτοί µας ζητούσαν ενάµισι δι-
σεκατοµµύριο. Άρα, τι έλεγαν; Ότι από µόνοι µας µαζεύαµε τα 4
δισεκατοµµύρια περίπου.

Τώρα µε σας, µε το στόχο στο 1%, σας ζητούν να µαζέψετε
1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εµάς µας ζητούσαν 5,4 δισεκατοµµύ-
ρια ευρώ, εσάς 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή, στο χρέος
µας έχουµε και 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ παραπάνω, εφ’ όσον
πέφτει ο στόχος. Δηλαδή, θα πρέπει να δανειστούµε από κάπου
και 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, για να καλύψουµε το χρέος που
µας λείπει. Δεν σας λένε τώρα «αφού κατεβήκαµε 3,6 δισεκατοµ-
µύρια ευρώ, µείον 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, αφαιρέστε και άλλα
2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα». Δεν σας λένε αυτό. Τι σας
λένε; Πάρτε 4 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα τώρα. Προσέξτε, για
να µαζέψετε 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα, σας ζητάνε 3
δισεκατοµµύρια ευρώ περισσότερα µέτρα τον χρόνο. Περίεργο;
Καθόλου. 

Δεν σας κυνηγά κανένας, όπως νοµίζετε, ούτε καµµία συνω-
µοσία υπάρχει. Απλούστατα, είστε εντελώς ανίκανοι, γιατί από
τη µέρα που κυβερνήσατε µέχρι σήµερα, η ελληνική οικονοµία
που πήγαινε µε 3% ανάπτυξη το 2015, άρα µάζευε πρωτογενώς
τα λεφτά που της έλειπαν, έχει γυρίσει σε µείον 2% ύφεση. Άρα,
τώρα εσείς ξεκινάτε την αφετηρία σας από πιο πίσω, γιατί δεν
ξέρετε να κυβερνάτε. Για µένα αυτό είναι λογικό και το γνώριζα
από πριν ότι δεν ξέρετε. Απλώς, οι ψηφοφόροι µας δεν το ήξεραν
και µπερδεύτηκαν στις 25 Ιανουαρίου. Όµως, αυτά συµβαίνουν.

Κατά συνέπεια, έχετε καταφέρει το αµίµητο και χρέος να
έχουµε περισσότερο και µέτρα να έχουµε περισσότερα. Όλα
αυτά τα νούµερα που είπα, µάλιστα, είναι χωρίς τις σηµερινές
προτάσεις.

Είδα και τον κ. Βούτση προηγουµένως, γιατί, ξέρετε, το µείζον
µε τη σηµερινή συζήτηση, είναι ότι την κάνουµε εν κενώ. Δηλαδή,
τώρα εδώ ταιριάζει η αρχαία ελληνική παροιµία –µιας και ξεκινή-
σαµε τις παροιµίες µε τα αρχαιοελληνικά- «των οικιών ηµών εµ-
πιπραµένων, ηµείς άδοµεν». Εδώ καίγεται ο πλανήτης για την
Ελλάδα, έχει πάει ο Πρωθυπουργός και του ζητούν άλλα 7 δισε-
κατοµµύρια ευρώ µέτρα στο κεφάλι –του ζητούν 3 δισεκατοµµύ-
ρια ευρώ, συν 4 δισεκατοµµύρια ευρώ ισοδύναµα, άρα 8
δισεκατοµµύρια ευρώ συν 7 δισεκατοµµύρια ευρώ µάς κάνουν
15 δισεκατοµµύρια ευρώ- και εδώ συζητάµε αν η ιθαγένεια στα
παιδιά θα είναι µε την Α’ Δηµοτικού ή µε τα εννέα χρόνια. Είναι
σηµαντικό θέµα αλλά δεν είναι της ηµέρας, που δεν ξέρουµε αν
θα λειτουργεί το ελληνικό κράτος την άλλη εβδοµάδα.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Εδώ, δηλαδή, υπάρχει ένα στοιχείο πολιτικής, παντελούς ελ-
λείψεως συσχετίσεως µε την πραγµατικότητα εκ µέρους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Τώρα, θα περίµενε κανείς ότι όλοι οι θεσµοί του κράτους
θα ασχολούνταν µε το πως θα σώσουµε το κράτος µας. Κι εδώ
συζητάµε τώρα για τις ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ!

Άρα, λοιπόν, αφήστε κάτω τα νούµερα. Θάλασσα τα έχετε
κάνει! Για να ξέρει ο κόσµος, όσο συνεχίζετε αυτήν τη δήθεν
ηρωική διαπραγµάτευση, έχω υπολογίζει ότι µας κοστίζει η
ηρωική σας διαπραγµάτευση 50 έως 70 εκατοµµύρια ευρώ την
ηµέρα. Τόσα πληρώνουµε για να βλέπουµε τον Βαρουφάκη να
προχωρά στον πλανήτη µε τα πουκάµισα έξω και να λέει
«ουάου»! Είναι λίγο ακριβό. Δεν ξέρω, µου φαίνεται λίγο ακριβό.
Θάλασσα τα έχετε κάνει!

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Προσέξτε, κύριε Βούτση. Σας άκουσα προηγουµένως. Δεν σας
φταίει κανένας ούτε καµµία συνωµοσία υπάρχει. Το ότι η ελλη-
νική οικονοµία πηγαίνει µε µείον 2% είναι δικό σας αποτέλεσµα.

Εσείς το κάνατε. Θα φέρω µάλιστα και ένα παράδειγµα –και µ’
αυτό θα κλείσω- για το πως το κάνετε τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ να συντοµεύσετε. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σε ένα λεπτό ολοκλη-
ρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Έρχεται στο παρόν νοµοσχέδιο ο κ. Κουρουµπλής και κατα-
θέτει αυτήν την τροπολογία. Θέλω να δω αν θα συζητηθεί, γιατί
είναι εκπρόθεσµη και η κυρία Πρόεδρος είχε πει ότι εκπρόθε-
σµες τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια, δεν πρόκειται να γί-
νουν δεκτές. Περιµένω να δω τι θα πει η κυρία Πρόεδρος στο
διαδικαστικό θέµα. Όµως, εγώ δεν θα µείνω στο διαδικαστικό.

Λέει ο κ. Κουρουµπλής, λοιπόν, ότι πρέπει να αλλάξουν οι δι-
οικήσεις των νοσοκοµείων και µάλιστα αζηµίως. Ξέρουν όλοι ότι
θα πάνε στα δικαστήρια, θα δικαιωθούν και θα πάρουν τις απο-
ζηµιώσεις τους, γιατί δεν µπορείς να αλλάξεις την επαγγελµατική
σχέση του ανθρώπου µε νόµο αναδροµικά επί βλαπτικής σχέ-
σεως. Αυτό δεν γίνεται. Άρα, όλοι αυτοί θα πληρωθούν εις το
ακέραιον τα χρήµατά τους από τα ελληνικά δικαστήρια, καθώς
υπάρχει πάγια νοµολογία του Αρείου Πάγου γι’ αυτό.

Ακούστε, όµως, τώρα ποια είναι η αιτιολογία. Λέει «…αφ’ ετέ-
ρου τη δυσλειτουργία που υφίσταται και θέτει σε µεγάλο κίνδυνο
την προστασία του δικαιώµατος της υγείας των πολιτών, λόγω
της αδυναµίας άσκησης εκ µέρους των διοικητών των καθηκόν-
των τους».

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Πρώτον, αν ήµουν διοικητής εγώ, θα έκανα και µία αγωγή για
συκοφαντική δυσφήµιση στον κ. Κουρουµπλή, στον κ. Ξανθό και
σε όσους Υπουργούς υπογράφουν την τροπολογία. Θα σας
έκανα αγωγή για να πληρώσετε, διότι εδώ πλήττετε την τιµή και
την υπόληψη ανθρώπων. Οι διοικητές σάς φταίνε, αν υπολει-
τουργούν τα νοσοκοµεία, γιατί το πρώτο τετράµηνο, αντί για 628
εκατοµµύρια ευρώ, τους έχετε δώσει 43 εκατοµµύρια ευρώ; 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι, τα νούµερα. Η κακή µνηµονιακή
κυβέρνηση µε τον κακό Γεωργιάδη, το πρώτο τετράµηνο πέρυσι,
είχε δώσει στα δηµόσια νοσοκοµεία 628 εκατοµµύρια ευρώ. Η κ.
Γεροβασίλη, κατηγορούσε ονοµαστικά τον Γεωργιάδη ότι τα
υποχρηµατοδοτεί. Ο καλός Κουρουµπλής της Κυβερνήσεως κοι-
νωνικής σωτηρίας, στο ίδιο χρονικό διάστηµα το 2015, έδωσε 43
εκατοµµύρια ευρώ, από 628 εκατοµµύρια ευρώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
έχετε φθάσει στα δεκαέξι λεπτά.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρό-
εδρε.

Τώρα, η κ. Γεροβασίλη περιέργως δεν τα βλέπει να υποχρη-
µατοδοτούνται. Τα βλέπει µια χαρά τα νοσοκοµεία.

Έλα, όµως, που δεν είναι µια χαρά! 
Και σε ποιον τα ρίχνει ο κ. Κουρουµπλής; Εις τους διοικητές.

Πώς το έκανε αυτό; Με αυτό θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Σας το
αφιερώνω. Το δείχνω και στην κάµερα, το δείχνω και στη Βουλή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
πάντως, πρέπει να τελειώσετε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω.
Σήµερα, λόγω του νόµου Κατρούγκαλου, επιστρέφουν στα

δηµόσια νοσοκοµεία όλοι οι επίορκοι γιατροί που είχαν πιάσει µε
φακελάκι. Όλοι οι γιατροί που είχαν πιάσει µε φακελάκι, σήµερα
έπιασαν δουλειά στα δηµόσια νοσοκοµεία, διότι ο κ.
Κατρούγκαλος είπε ότι όσοι έχουν βγει µε αυτοδίκαιη αργία
αυτοµάτως επιστρέφουν. 

Και έτσι, αν ξέρετε κανέναν γιατρό στην περιοχή σας που
πιάστηκε µε φακελάκι, µπορείτε να τον βρείτε σήµερα στα
νοσοκοµεία, έπιασε δουλειά λόγω του νόµου Κατρούγκαλου. 

Καταθέτω και τα σχετικά δηµοσιεύµατα στα Πρακτικά 
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις

Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγ-
γραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµα-
τείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Και αυτήν τη συγκεκριµένη µέρα… 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
είστε στα δεκαεπτά λεπτά. Να σεβαστούµε και αυτούς που
ακολουθούν.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …βρήκε ο κ.
Κουρουµπλής την ευκαιρία να καταθέσει την τροπολογία για
τους διοικητές του ΕΣΥ. 

Ε, πάει πολύ µε την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ! Ε, πάει πολύ!
Ακόµα και τα φακελάκια τα αθωώσατε. Να δω τι άλλο θα κάνετε
και ποιους θα κατηγορήσετε σήµερα.

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε πολύ,

κύριε συνάδελφε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού

Κόµµατος Ελλάδος κ. Αθανάσιος Παφίλης έχει τον λόγο για
δώδεκα λεπτά.

Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, λίγη προσοχή στον χρόνο,
γιατί ακολουθούν πάρα πολλοί συνάδελφοι.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ.
Βούτσης θέλει να µιλήσει.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πότε θα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν σας άκουσα. Τι εί-

πατε;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εξ όσων γνωρίζουµε, όπως µας

είχαν ενηµερώσει, θα µιλούσαν δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσω-
ποι, µετά κάποιοι οµιλητές και µετά πάλι Κοινοβουλευτικοί Εκ-
πρόσωποι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ε, λοιπόν!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Έτσι µας είχαν πει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αυτό ακριβώς, γίνεται

τώρα. 
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν γίνεται αυτό ακριβώς, αλλά

τέλος πάντων. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μιλάνε δύο Κοινοβου-

λευτικοί Εκπρόσωποι τώρα και ακολουθούν οι άλλοι συνάδελφοι.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Λανθασµένη ενηµέρωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ, κύριε

συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε

Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Ίσως µετά τον κ. Παφίλη, για να γίνει η
δυάδα, να πάρω τη δευτερολογία για πέντε λεπτά, για να ανα-
φερθώ σε σχέση µε τα πολιτικά που είπε ο κ. Γεωργιάδης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ. Απλώς, είναι πολύ µεγάλος ο κατάλογος των συναδέλ-
φων σας και δεν θα µιλήσουν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης): Το γνωρίζω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Και αυτό δεν βοηθάει
τον διάλογο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης): Εντάξει, να µιλήσω για τρία λεπτά µετά
τον κ. Παφίλη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Παφίλη, έχετε
τον λόγο για δώδεκα λεπτά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν πρόκειται να πάω, κύριε Γεωρ-
γιάδη, στην αρχαία Αθήνα. Η ιστορία έχει πολλές πλευρές. Θα
έχει ενδιαφέρον µια φορά να συζητήσουµε για την ιστορία σ’ ό,τι
αφορά αυτά τα θέµατα αλλά θα πάµε στο σήµερα. 

Μετανάστευση, λοιπόν. Τεράστιο θέµα. Δεκάδες εκατοµµύρια
απελπισµένων. Ποια είναι η αιτία; Γιατί φυσικά µετανάστευση
στην ιστορία υπήρχε πάντα. Σήµερα η έκρηξη του µεταναστευ-

τικού ρεύµατος, ιδιαίτερα στην περιοχή µας, µε τι συνδέεται;
Γιατί φεύγει ο κόσµος;

Πρώτον, φεύγει για τους πολέµους. Γιατί, ξέρετε, αυτός που
είναι σίγουρος ότι θα σκοτωθεί στη χώρα του, θα ρισκάρει έστω
10% να φύγει για να γλυτώσει. Σωστά; 

Ποιος εξαπολύει τους πολέµους; Τι κλάψες είναι αυτές που
κάνετε εδώ µέσα; Από τη µια πλευρά στηρίζετε τους πολέµους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και λέτε «Ζήτω η Ευρω-
παϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ!», πήγατε πρώτοι στη Λιβύη, όπως
σας το ζήτησαν, και κλαίγεστε τώρα για τα αποτελέσµατα. Αυτή
δεν είναι η πραγµατικότητα;

Έρχεστε και λέτε τώρα «πόσους χωράει η Ελλάδα», τη στιγµή
που συµµετέχετε, σηκώνετε και τα δύο χέρια και ψηφίζετε και δί-
νετε τα πάντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, για να
εξαπολύουν πολέµους, που έχουν φυσιολογική συνέπεια ο κό-
σµος να φεύγει για να γλυτώσει τη ζωή του. Υποκρισία! 

Και εδώ πρέπει να κρίνονται όλες οι πολιτικές δυνάµεις, από
το τι στάση κρατούν πάνω σε αυτό. Και εδώ δεν υπάρχει το «ξέ-
ρετε, είναι η πραγµατικότητα». Η πραγµατικότητα υπάρχει αλλά
την πραγµατικότητα παλεύεις να την ανατρέψεις και να την αλ-
λάξεις. 

Δεύτερον, η ληστρική εκµετάλλευση από τις πολυεθνικές και
από το ντόπιο κεφάλαιο. Εδώ υπάρχουν χώρες παράδεισοι από
άποψη πλουτοπαραγωγικών πηγών, από άποψη παραγωγής
αγροτικής και άλλων φυσικών καλλονών και ο κόσµος είναι νη-
στικός. Γιατί; Γιατί τους καταληστεύουν οι ξένες πολυεθνικές και
η ντόπια αστική τάξη. 

Τι θέση παίρνετε πάνω σε αυτό; Είστε µε το καπιταλιστικό σύ-
στηµα. Γιατί αυτό είναι το καπιταλιστικό σύστηµα. Εποµένως,
κάθε πολιτική δύναµη έτσι πρέπει να κρίνεται. 

Εµείς, λοιπόν, παλεύοντας για την ανατροπή αυτού του βάρ-
βαρου συστήµατος, του ιµπεριαλιστικού συστήµατος, του ίδιου
του καπιταλισµού, λέµε ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να µείνουν στις
χώρες τους, να παλέψουν, για να ανατρέψουν αυτό το βάρβαρο
σύστηµα και να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Αυτό, όµως,
δεν µπορείς να το επιβάλεις, και έχεις τα µεταναστευτικά ρεύ-
µατα. Και από εκεί και πέρα -θα πω µετά- αρχίζουν οι µεγάλες
ιδεολογικές διαφορές.

Και εδώ βλέπεις και τον σκοταδισµό στο µεγαλείο του. Οι ξένοι
είναι καλοί, όταν δουλεύουν. Είναι καλοί, όταν παράγουν, όταν
τους πληρώνουµε µισά µεροκάµατα. Τότε είναι καλοί! Όταν,
όµως, διεκδικήσουν, δεν είναι! 

Άρα, εδώ ο διαχωρισµός δεν είναι ούτε στη φυλή ούτε στο
αίµα ούτε στην εθνικότητα ούτε τίποτα. Μιλούν οι φασίστες για
το αίµα. Για ποιο αίµα µιλάτε τώρα; Σοβαρολογείτε; Το 2015 µι-
λάµε για αίµα; 

Και να πω και κάτι, γιατί υποσχέθηκα να το πω. Στο Στρατό-
πεδο «Σαλασπίρις» έξω από τη Ρίγα, πέθαναν εκατό χιλιάδες άν-
θρωποι. Δολοφονήθηκαν. Τους άφησαν στο κρύο, στους µείον
40 βαθµούς. Μεταξύ αυτών ήταν επτά χιλιάδες παιδιά, που οι
ντόπιοι συνεργάτες των Γερµανών –γιατί οι Γερµανοί έφυγαν- τα
έστειλαν στο θάνατο, κάνοντάς τους κάθε µέρα µετάγγιση αίµα-
τος και πηγαίνοντάς τα στα γερµανικά νοσοκοµεία για τους
τραυµατίες των Γερµανών στο Ανατολικό µέτωπο. Τότε το αίµα
δεν έπαιζε ρόλο. Αυτός είναι σκοταδισµός, µαυρίλα! Ποιος µπο-
ρεί να τα λέει αυτά σήµερα; Μόνο αυτοί που παριστάνουν τους
εθνικιστές, αλλά πιστεύουν σ’ αυτήν τη θεωρία του Χίτλερ περί
της ανώτερης φυλής. 

Ποια είναι, λοιπόν, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Διότι
άκουσα τον κ. Βούτση σε έναν λόγο καταγγελτικό, σε έναν λόγο
µε οίστρο. Έτσι είναι τα πράγµατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
αυτή που εξαπολύει πολέµους και δηµιουργεί όλα αυτά. Όµως,
εσείς λέτε ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µονόδροµος. Και
µάλιστα λέτε ότι χάλασε. Δεν χάλασε. Τέτοια ήταν πάντα. Απλώς
άλλαξαν οι συνθήκες καιέγινε πιο επιθετική. Κυριάρχησε. 

Εποµένως, τα δάκρυα –δεν θέλω να πω ότι είναι κροκοδείλια-
δεν έχουν καµµιά πρακτική αξία, όταν λες στον λαό ότι αυτοί που
κάνουν αυτά, αυτά και αυτά και φέρνουν αυτά, είναι ο µόνος δρό-
µος στον οποίο µπορούµε να βαδίσουµε. 

Συρία. Εκατοµµύρια Σύριοι. Γιατί; Ποιος στήριξε τον ISIS; Ποιος
στέλνει πληρωµένους µισθοφόρους; Δεν είναι η Ευρωπαϊκή
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Ένωση; Δεν είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής; Δεν είναι
το Κατάρ, µε το οποίο κάνουµε και ωραίες συµφωνίες; Δεν είναι η
Σαουδική Αραβία; 

Σύµµαχοί σας είναι, κύριε Γεωργιάδη όλοι αυτοί! Αυτοί είναι οι
σύµµαχοί σας! Αυτοί δηµιούργησαν το πρόβληµα στη Συρία κατά
του Άσαντ –υποτίθεται- και να, τα αποτελέσµατα του σκοταδι-
σµού! Δεύτερη επανάληψη της ιστορίας, όπως µε τους Ταλιµπάν.
Γι’ αυτούς δεν βγάζετε κουβέντα. Και τι πρέπει να γίνει, δηλαδή;
Πολυβόλα; Τι; Βύθισµα; Τι; 

Εποµένως, λοιπόν, για να έχει πρακτική αξία η διαµαρτυρία για
όλα αυτά, εξαρτάται από το ποια πολιτική ακολουθείς. Ή πειθαρ-
χείς ή λες «δεν πειθαρχώ, φεύγω και πάω αλλού». 

Τα ίδια συµβαίνουν και µε το Δουβλίνο ΙΙ. Όταν ήρθε το Δου-
βλίνο ΙΙ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µόνο εµείς είπαµε «κατά» και
µας κατηγορούσαν όλοι για καθυστερηµένους. Μας είπαν ότι δεν
βλέπουµε τη νέα πραγµατικότητα. Αυτό µας είπαν, όταν είπαµε
ότι θα δηµιουργήσει τεράστιο πρόβληµα ασφυξίας στην Ελλάδα
και ότι είναι απαράδεκτο. Και σήµερα έρχεστε όλοι και παρά το
γεγονός ότι έρχεστε, δεν βάζετε θέµα να καταργηθεί, έστω και µε
απειθαρχία πέρα από τα επιµέρους πράγµατα που γίνονται. 

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει. Ακούστε ποιοι είναι οι
εταίροι σας, όχι οι δικοί µας! Υπήρξε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συζήτηση και οδηγία για τα έξυπνα µυαλά από τις τρίτες χώρες.
Αυτό είναι µνηµείο! Αυτή, λοιπόν, έλεγε ότι θα κάνουµε εισαγωγές
των έξυπνων µυαλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε καµµία πε-
ρίπτωση δεν θα αµείβονται το ίδιο µε τους Ευρωπαίους, ακόµα κι
αν –συµπληρώνω εγώ- είναι καλύτεροι. 

Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση! Σ’ αυτήν ορκίζεστε, µ’ αυτήν
διαπραγµατεύεστε όλοι, σ’ αυτούς καλείτε τον ελληνικό λαό να
υποταχθεί σήµερα, αντί να πείτε «φτάνει πια», «τέλος», «αυτό δεν
µπορεί να το κάνετε». 

Και τι ζητάτε, κύριε Βούτση; Φιλειρηνική πολιτική; Φιλειρηνική
πολιτική ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Δηλαδή είναι σαν να
λέτε τώρα ότι θα κάνετε τον καπιταλισµό δίκαιο! Θα τον κάνετε να
καταργήσει την εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, γιατί ο
πόλεµος είναι η προέκταση της πολιτικής µε άλλα µέσα. Πόλεµος
γίνεται καθηµερινά. Απλώς, όταν φτάνει σε αδιέξοδο, γίνεται και
πόλεµος για το µοίρασµα και το ξαναµοίρασµα των αγορών. 

Δεν θέλω να σχολιάσω τις τοποθετήσεις των Ανεξάρτητων Ελ-
λήνων, που µάλλον προσοµοιάζουν µε άλλη παράταξη του Κοινο-
βουλίου. 

Εµείς, λοιπόν, ψηφίζουµε «παρών» στο νοµοσχέδιο. Γιατί ψηφί-
ζουµε «παρών», πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε. Το δικό µας
«παρών» δεν έχει σχέση µε τα υπόλοιπα. 

Ψηφίζουµε «παρών», πρώτον, για τις δύο ευρωπαϊκές Οδηγίες,
οι οποίες υπάρχουν και ενσωµατώνονται. Εδώ φαίνεται ότι δεν
µπορείτε να κάνετε αλλιώς. Παρά τις προτάσεις που κάναµε, δεν
τις κάνατε αποδεκτές, γιατί έχετε σηµαία την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατατέθηκαν συγκεκριµένες προτάσεις που δεν είναι επαναστα-
τικές. Είναι δηµοκρατικές. Έτσι θα τις πω, για να µην πω αστικο-
δηµοκρατικές. Είναι κάποιες αλλαγές, στις οποίες οι περισσότεροι
συµφωνούν αλλά δεν τολµάτε να το κάνετε αυτό.

Δεύτερον, θέλουµε να βάλουµε δύο θέµατα και στην κυρία
Υπουργό. 

Λέει, λοιπόν, ότι υπάρχει και ο έλεγχος της επικινδυνότητας.
Συµφωνούµε. Για σοβαρά ποινικά, όπως παραδείγµατος χάριν,
είναι κλοπή, ληστεία κ.λπ., συµφωνούµε. Το «αντίσταση και συ-
κοφαντική δυσφήµιση και αλληλεγγύη» γιατί δεν το βγάζετε; Σας
το προτείναµε. Τι σας δεσµεύει; Ξέρετε µε αυτήν την κατηγορία
δικάστηκαν εργαζόµενοι από ελληνικό δικαστήριο, γιατί έγραφαν
ότι οι εργοδότες εκµεταλλεύονται τους εργαζόµενους.

Δεύτερον, στα θέµατα της πολιτογράφησης, πρέπει να συµ-
φωνούν, λέει, µε το συγκεκριµένο οικονοµικό και πολιτικό σύ-
στηµα. Τι είναι αυτό; Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων;
Δηλαδή, ένας που δεν του αρέσει, είναι εδώ βέβαια, δεν µπορεί
να κάνει αλλιώς ή θέλει να το αλλάξει. Τι είναι αυτά; Αυτά γιατί
δεν τα βγάζετε; Λέω επιγραµµατικά ορισµένα πράγµατα. 

Τέλος, για να µιλήσω και για τα υπόλοιπα, υπάρχει και το θέµα
των δύο οδηγιών. Μίλησε αναλυτικά ο Γιώργος ο Λαµπρούλης.
Για το θέµα των εποχικά απασχολούµενων, σας είπαµε µια σειρά
επιχειρήµατα. Μα είναι δυνατόν ο εργοδότης να µην τους πλη-

ρώνει και να την πληρώνουν οι εργάτες; Πώς το δέχεστε αυτό
το πράγµα; Δεν λέω τώρα ιδεολογικά κ.λπ., εντάξει να το συζη-
τήσουµε. Απλά, πρακτικά. Φέρνει καταγγελία ένας εργαζόµενος,
δεν τους πληρώνει και δεν βρίσκουν το δίκιο τους. Βρίσκουν και
τον µπελά τους από πάνω! Γιατί αυτό το δέχεστε; Επειδή είναι η
ευρωπαϊκή οδηγία. Γιατί δεν το αλλάζετε; Περιµένουµε. Έχετε
χρόνο ακόµα. Αν θέλετε και τολµάτε, µπορείτε να το αλλάξετε. 

Για το θέµα της ιθαγένειας είπαµε τη γνώµη µας, ποια είναι η
καλύτερη λύση. Αυτό έχει µια προϋπόθεση, όµως. Να έχει όλα
τα δικαιώµατα. Η δική µας η θέση είναι να αποκτάται τελικά, όταν
ενηλικιωθεί. Με ποια προϋπόθεση; Ότι θα έχει όλα τα δικαιώ-
µατα, από την στιγµή που γεννιέται. Καταλαβαίνουµε ότι εδώ δεν
γίνεται αυτό. 

Ωστόσο, επειδή µε το νοµοσχέδιο, µε το άρθρο 1, δίνεται η δυ-
νατότητα σε περισσότερους, εµείς θα το ψηφίσουµε το άρθρο 1
και το λέµε και επίσηµα. Γιατί σε αντίθεση µε εσάς, δεν έχουµε
δεσµεύσεις άλλου είδους για τις παρατηρήσεις που έκανα προ-
ηγούµενα. Εσείς δεν δέχεστε τίποτα που µπορεί να πάει λίγο πα-
ραπέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πάµε τώρα στην επικαιρότητα. Έχουµε µια διαφαινόµενη συµ-
φωνία. Εµείς λέµε ότι θα είναι λαιµητόµος για τον λαό, για τη
λαϊκή οικογένεια. Γιατί; Γιατί ό,τι και να πείτε προστίθενται και
νέα µέτρα στα ήδη υπάρχοντα. Κι εδώ όχι αλχηµείες. Υπάρχουν
ήδη βάρβαρα µέτρα από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και από
τα προηγούµενα µνηµόνια. Ναι ή όχι; Τα καταργείτε; Όχι. Φέρ-
νετε καινούργια; Ναι. Πόσα είναι; Οκτώ δισεκατοµµύρια. 

Θα πω και παρακάτω. Λέτε, λοιπόν, οκτώ δισεκατοµµύρια αλλά
τα τέσσερα θα τα πληρώσουν οι µεγάλοι. Θα το σχολιάσω αυτό.
Τα τέσσερα δεν είναι καινούργια; Συν τα προηγούµενα δεν είναι
αντιλαϊκά µέτρα; Μα καλά, κοροϊδεύετε τον κόσµο ότι δεν θα
υπάρξουν µειώσεις στους µισθούς και στις συντάξεις; Κι εσείς
και η Νέα Δηµοκρατία, δηλαδή, γιατί κι αυτοί το ίδιο θα έκαναν –
θα πω µετά- κι ας φωνάζουν τώρα κι ας χαίρονται. Δεν θα αυξη-
θούν οι έµµεσοι φόροι; Πρακτικά, δηλαδή, όταν αυξηθούν οι
έµµεσοι φόροι, ο ΦΠΑ, δεν θα µειωθεί αντικειµενικά η αγορα-
στική δύναµη των εργαζοµένων; Θα µειωθεί. Δεν µειώνεται ο µι-
σθός; Όταν αυξάνονται οι εισφορές στους µισθούς, στις
συντάξεις, δεν θα µειωθεί; Θα µειωθεί. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Δώστε µου και τη δευτερολογία, γιατί θα φύγω µετά. Έχω µια
υποχρέωση.

Λέτε «µεταφέρουµε τα βάρη στα υψηλότερα στρώµατα». Είναι
αλήθεια ότι τα µεταφέρετε στα υψηλότερα στρώµατα; Για να
δούµε. Πρακτικά να δούµε. Καταργείτε καµµιά φοροαπαλλαγή
απ’ αυτές τις σκανδαλώδεις που υπάρχουν όλα τα προηγούµενα
χρόνια; Μήπως καταργήσατε καµµία απ’ τις πενήντα επτά των
εφοπλιστών, παραδείγµατος χάριν, οι οποίοι λέγατε ότι δίνουν
15 εκατοµµύρια -και ο Πρωθυπουργός τα έλεγε- ενώ οι µετανά-
στες δίνουν τόσα; Καµµία. Καταργείτε όλα τα προνόµια από τους
αναπτυξιακούς κι απ’ όλους τους υπόλοιπους νόµους; Όχι. 

Τι κάνετε; Βάζετε µια έκτακτη εισφορά. Ξέρετε, αυτό δεν έγινε
πρώτη φορά, έγινε και επί κυβέρνησης Σηµίτη, σε περίοδο ανά-
πτυξης, ο οποίος ανέβασε και το ποσοστό φορολογίας και έβαλε
και έκτακτη εισφορά. Εποµένως, είναι µια σταγόνα στον ωκεανό. 

Ποια είναι η πραγµατικότητα; Ότι αυτά θα τα µετακυλήσουν
στους ίδιους τους εργαζόµενους και το κυριότερο, ότι θα τα πά-
ρουν εις διπλούν και εις τριπλούν από τα διάφορα αναπτυξιακά
πακέτα. Γι’ αυτό και ο ΣΕΒ και οι υπόλοιποι λένε ότι η συµφωνία
είναι θετική. Είναι τα 35 δισεκατοµµύρια που τα περιµένουν από
το ονοµαζόµενο πακέτο Γιούνκερ, συν όλα τα υπόλοιπα από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Εποµένως, µη λέτε ότι είναι
κοινωνικά δίκαια, επειδή σε µια φάση και προσωρινά -ενώ τα αν-
τιλαϊκά είναι µόνιµα- λέτε ότι κτυπάτε και το µεγάλο κεφάλαιο. 

Εµείς, λοιπόν, λέµε «όχι» στη συµφωνία. Ο λαός πρέπει να
µπλοκάρει αυτήν τη συµφωνία µε την κινητοποίηση. Καµµία ανα-
µονή. Όλοι στο δρόµο, τα συνδικάτα, οι πάντες µε αιτήµατα κα-
τάργησης των µνηµονίων, ανάκτηση των απωλειών. 

Μαξιµαλισµός; Αυτά δεν λέγατε προεκλογικά; Εσείς, που είστε
σήµερα Κυβέρνηση, αυτά δεν λέγατε; «Κατάργηση µνηµονίων,
ανάκτηση απωλειών». Τώρα; Τι λέτε; «Επώδυνη αλλά έντιµη συµ-
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φωνία». Επώδυνη, για ποιον; Για το λαό. Είστε, δηλαδή, στα ίδια,
στην ίδια γραµµή. Έντιµη, για ποιον; Για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τους δανειστές, τους τοκογλύφους, τους γδάρτες και όλα αυτά
που λέγατε; Για ποιον είναι έντιµη, εφόσον φέρνετε και νέα
µέτρα; 

Μάλιστα, το χειρότερο είναι ότι το φορτώνετε στο λαό. Λέτε
πως ο λαός δεν θέλει τη ρήξη. Αυτό είναι σαν τη θεωρία του
γάτου. Από τη µια, του λέτε ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος δρό-
µος έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση -άρα δεν µπορούµε να πάµε
σε ρήξη- και από την άλλη, λέτε ότι ο λαός δεν θέλει τη ρήξη. 

Εσείς του λέτε για τη ρήξη; Του λέτε «έξω από τη Ευρωπαϊκή
Ένωση»; Όχι. Τόσα χρόνια αυτό κάνετε. Και στις διαδηλώσεις η
κοινή βάση των διαδηλώσεων που κάνει το ευρωπαϊκό ονοµαζό-
µενο µπλοκ -ευρωπαϊκό είστε κι εσείς και η Νέα Δηµοκρατία- εκεί
συναντιέται. Οι µεν λένε «ζήτω η νέα συµφωνία της Κυβέρνησης
αλλά µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και η Νέα Δηµοκρατία λέει
«µένουµε ευρώ», καθώς και οι υπόλοιπες δυνάµεις. Στην πραγ-
µατικότητα, καλείτε το λαό να υποταγεί σε αυτήν τη βαρβαρό-
τητα. 

Τι άλλο πρέπει να δει ο ελληνικός λαός; Εµείς του λέµε να µη
φοβάται αλλά να έχει εµπιστοσύνη στις δυνάµεις του. Η Ελλάδα
είναι πλούσια χώρα. Ο ελληνικός λαός και οι εργαζόµενοι είναι
µορφωµένοι. Έχει γεωστρατηγική θέση. Αυτός δουλεύει, αυτός
παράγει και οι άλλοι του κλέβουν τον πλούτο. Μπορεί να πάει σε
ρήξη, σε ανατροπή, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει
τον πλούτο στα χέρια του. Θα ζοριστεί αλλά θα ζοριστεί γι’ αυτόν
και όχι για τα µεγάλα µονοπώλια. 

Και αν θέλετε, για να απευθυνθώ και στο ΣΥΡΙΖΑ -όχι στην Κυ-
βέρνηση- η µεγαλύτερη κατηγορία που έχουµε εναντίον σας,
είναι ότι εσείς ανακόπτετε το ριζοσπαστισµό του ελληνικού λαού
και προσφέρετε υπηρεσία στο σύστηµα. Όταν 30% σήµερα µε
όλες αυτές τις συνθήκες, την τροµοκρατία, την προπαγάνδα λέει
να φύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς του λέτε: «Δεν
υπάρχει τέτοιος δρόµος. Θα µείνετε ντε και καλά.». Στην πραγ-
µατικότητα, λοιπόν, αυτό κάνετε. Εγκλωβίζετε τον κόσµο στο ίδιο
το σύστηµα. 

Όσο για τα άλλα κόµµατα, βλέπω πολλές χαρές και κριτική για
τον ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς τα είπαµε προεκλογικά. Τα άλλα κόµµατα τι
λένε; «Θέλουµε µια συνολική βιώσιµη συµφωνία, που δίνει λύση
στο ελληνικό πρόβληµα». 

Καµµία λύση δεν θα δώσει. Ίσα-ίσα που θα ανοίξει ο δρόµος
για νέους εκβιασµούς στο επόµενο διάστηµα, γιατί η κατάσταση
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άσχετα τι λέει ο καθένας, µέσα στην
Ευρωζώνη είναι άσχηµη. Οξύνονται στο έπακρο οι αντιθέσεις. Η
κρίση δεν ξεπερνιέται. Η Κυβέρνηση εµπλέκεται µέσα σε αυτές
τις αντιθέσεις. 

Μέχρι που έγινε και το απίστευτο: Καµµία κυβέρνηση µετά το
‘74, ούτε Νέας Δηµοκρατίας, µεικτές κ.λπ., δεν τόλµησε να δώσει
νέα βάση. Και έρχεστε εσείς και λέτε «νέα βάση του ΝΑΤΟ στην
Κάρπαθο». Επαναλαµβάνετε τα της Ιταλίας, που καµµία ιταλική
κυβέρνηση µετά το ’70 δεν τόλµησε να επεκτείνει τη βάση της
Βιτσέντσας και την επέκτεινε η κυβέρνηση Πρόντι, µε τα δύο ονο-
µαζόµενα κοµµουνιστικά κόµµατα της Ιταλίας. 

Άρα η υπερήφανη και σκληρή διαπραγµάτευση είναι ένας
µύθος για εµάς. Γιατί, όταν αποδέχεσαι τις αρχές της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, όταν αποδέχεσαι το χρέος συνολικά, όταν αποδέ-
χεσαι σύµφωνο για το ευρώ και άλλα χειρότερα τα οποία
έρχονται -όπως είναι η οικονοµική διακυβέρνηση και αυτά που
θα αποφασίσουν την Πέµπτη και σκιάζονται εδώ κάτω από το ελ-
ληνικό πρόβληµα, κάτι το οποίο είναι λογικό- όταν αποδέχεσαι
όλα αυτά, τι περιµένεις; 

Εσείς είπατε ότι η Ευρώπη αλλάζει. Εµείς είπαµε ότι αλλάζει
και γίνεται χειρότερη. Ποιος είχε δίκιο, εµείς ή εσείς; Καλλιεργή-
σατε αυταπάτες στον ελληνικό λαό ότι αλλάζει η Ευρώπη και ότι
µε µια καλύτερη διαπραγµάτευση θα λύσετε το πρόβληµα. Αυτό
δεν είπατε; «Η ελπίδα έρχεται». Ποια ελπίδα; Δεν τους βλέπετε;

Κι εσείς χαίρεστε, γιατί αποτυγχάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Μα, στην ίδια
γραµµή κινείται. Kαι εσείς να ήσασταν…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Καθόλου. Εµείς τα πληρώνουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γίνεται συζήτηση για το e-mail Χαρ-

δούβελη. Το e-mail Χαρδούβελη θα ήταν µέχρι τον Ιούνιο και

µετά θα ερχόταν το µεγάλο «πακέτο» -για να µην χρησιµοποιήσω
καµµία άλλη λέξη- και όλοι µαζί πάση θυσία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. 

Ακούστε, για να το ξεκαθαρίσουµε: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
αυτή. Όταν λες «ναι», αποδέχεσαι αυτήν που υπάρχει κι όχι κάτι
που µπορεί να φαντάζεσαι. Kαι αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει.
Όλη η ιστορία το δείχνει. Αλλιώς, έξω από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µε λαϊκή εξουσία, µε τον κόσµο να έχει την εξουσία, µε
µονοµερή διαγραφή του χρέους. Αυτήν τη ρήξη –και όχι ρήξη-
«µαϊµού»- χρειάζεται ο ελληνικός λαός και τον καλούµε να έχει
εµπιστοσύνη. 

Τα πράγµατα αλλάζουν. Ο ένας είναι ο δρόµος της υποδού-
λωσης και ο άλλος είναι ο δρόµος της πραγµατικής αξιοπρέπειας
που σηµαίνει ότι αυτός που παράγει τον πλούτο, τον κατέχει κιό-
λας, διευθύνει την οικονοµία, τη σχεδιάζει σε όφελος του λαού
κι όχι σε όφελος των µονοπωλίων.

Γι’ αυτό καλούµε τον λαό να ανοίξει το δρόµο, να συµπαρα-
ταχθεί µε το ΚΚΕ παρά τις διαφωνίες που µπορεί να έχει, να συµ-
παραταχθεί µε το ταξικό λαϊκό κίνηµα, να φτιάξει µια µεγάλη
λαϊκή συµµαχία που µπορεί να είναι ισχυρή, πανίσχυρη. Αυτή φο-
βούνται και αυτή µπορεί να ανοίξει δρόµους για τον ίδιο τον λαό
κι όχι γι’ αυτούς που κατέχουν την εξουσία, δηλαδή τα µονοπώ-
λια και το κεφάλαιο. 

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε

συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Δεν θα αναφερθώ στην απολογητική του
κ. Γεωργιάδη σε σχέση µε τη δική του θητεία και την πολιτική -
δεν είναι προσωπικό το θέµα- που ακολούθησε εκ µέρους της
προηγούµενης συγκυβέρνησης στο χώρο της υγείας, µία πολι-
τική που θυµόµαστε πάρα πολύ καλά ότι µέσα σε λίγες µέρες µε-
τέφερε στα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα εκατοµµύρια
σκευάσµατα, για να ξεκινήσει η διαδικασία του δώρου και των
αντίστοιχων απαιτήσεων των δανειστών προς το εµπόριο, ή µία
πολιτική που οδήγησε σε τροµακτικά κενά τα νοσοκοµεία, σε διά-
λυση και σε κλείσιµο νοσοκοµείων και σε µία δραµατική κατά-
σταση. 

Πριν από µία εβδοµάδα, όπως γνωρίζουµε όλοι, ο Υπουργός
Υγείας µη αρκούµενος στις τεσσερισήµισι χιλιάδες θέσεις για
διορισµούς, που µέσα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες η Κυβέρ-
νησή µας προωθεί για το χώρο της υγείας, και θεωρώντας ότι
είναι πολύ λίγο αυτό το νούµερο, αιτήθηκε και απαίτησε µε ειδικό
ταξίδι που έκανε και µε συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να
εξαιρεθούν και να υπάρξουν οι αναγκαίες τουλάχιστον δέκα µε
δώδεκα χιλιάδες θέσεις για τη στελέχωση των νοσοκοµείων.
Ούτε θα αναφερθούµε στο πεντάευρο που δεν υπάρχει πια και
σε µία σειρά από άλλα µέτρα και βέβαια στα εκατοντάδες εκα-
τοµµύρια που έχουν δοθεί αυτό το διάστηµα όπου πράγµατι λει-
τουργούν τα νοσοκοµεία. Αφήστε το αυτό, είναι µία ειδική
κουβέντα.

Θα αναφερθώ –γι’ αυτό πήρα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε- σε
κάτι που µε κατάπληξη είδα εκ µέρους του Κοινοβουλευτικού Εκ-
προσώπου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Σήµερα, τέτοια
ώρα, υπήρξε µία άκρως αποκαλυπτική, πλήρης συνηγορία στις
απαράδεκτες κυνικές και αντιλαϊκές απαιτήσεις των δανειστών
που αυτήν την ώρα, από το πρωί σήµερα -αλλά και χθες και
προχθές- τίθενται µπροστά στη χώρα µας. Δεν βρήκε µία λέξη,
όπως δεν είχαν βρει και στο προηγούµενο διάστηµα, αν και εν-
διάµεσα ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας είχε κάνει κάποιες κι-
νήσεις, κάποιες δηλώσεις. 

Σήµερα, λοιπόν, την ίδια ώρα που και στο ιταλικό κοινοβούλιο
ακόµα ο κ. Ρέντσι πριν από µία ώρα αναφέρθηκε ανοικτά λέγον-
τας πως υπάρχουν χώρες και µπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που
θέλουν τη χώρα µας εκτός Ευρώπης και σπρώχνουν για να γίνει
κάτι τέτοιο, δεν βρήκε ο κ. Γεωργιάδης µία κουβέντα να πει για
τις απαράδεκτες απαιτήσεις των εταίρων δανειστών και για την
απαράδεκτη κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί εδώ και πέντε
µήνες στη χώρα µας. 

Δόθηκαν 6,1 δισεκατοµµύρια ευρώ σε χρέη µέσα σ’ αυτούς
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τους πέντε µήνες, όταν η χώρα για δέκα και µισό µήνες δεν έχει
πάρει ένα ευρώ απ’ αυτά που µας ανήκουν. Δεν λέω από τα υπε-
σχηµένα, δεν λέω µε βάση το πρόγραµµα και το µνηµόνιο που
είχατε υπογράψει, αλλά για χρήµατα και δισεκατοµµύρια τα
οποία οφείλονταν ή ήταν του ελληνικού προϋπολογισµού και τα
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά: το 1,2, το 1,9 και άλλα και άλλα.

Έτσι έχουµε φτάσει σ’ αυτό το σηµείο, µέσα από µια απαρά-
δεκτη πολιτική σύσφιξης, ασφυξίας που επιχειρείται να µπει
προς τη χώρα µας. Η Κυβέρνηση µε τη συναίνεση και τη στήριξη
του ελληνικού λαού όλων των αποχρώσεων, θα έλεγα, αντιστέ-
κεται σθεναρά και εκφράζει αυτήν τη λαϊκή θέληση να µη σκύψει
το κεφάλι ο ελληνικός λαός και να µην συνεχίσει σ’ αυτήν την κα-
τρακύλα στην οποία τον οδηγούν κάποιες δυνάµεις στο στρατη-
γικό σχέδιο, το λεγόµενο time out, για το οποίο θέλουν να γίνει
µια ειδική οικονοµική ζώνη όλη η Βαλκανική µε 250 και 300 ευρώ
µεροκάµατα και µε υπηρεσίες χαµηλής απόδοσης για τουρισµό,
σ’ αυτό το στρατήγηµα που έχει βεβαίως σχέση και µε τις γενι-
κότερες µεταξύ τους αντιθέσεις σε σχέση µε την αρχιτεκτονική
της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Επ’ αυτού γίνεται µια σκληρή, σκληρό-
τατη αντιπαράθεση, σύγκρουση. 

Ο ελληνικός λαός αιµορραγεί και αυτούς τους πέντε µήνες,
αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά -διότι βλέπει και πώς κυβερνάει
αυτή η Κυβέρνηση- ότι είναι θυσίες που πραγµατικά µε τη συναί-
νεσή του τις κάνει, για να φτάσουµε σε µια τίµια και πραγµατική
διαπραγµάτευση και µια συµφωνία που θα ανοίξει αναπτυξια-
κούς, επενδυτικούς και άλλους δρόµους προόδου για τη χώρα
µας. 

Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, έχει κορυφωθεί για πολλοστή φορά
θα έλεγα. Εν όψει της 30ης Ιουνίου που λήγει το πρόγραµµα
υπάρχει µια ιδιαίτερη ένταση. Όλοι καταλαβαίνουµε τις συνέ-
πειες αυτής της σύγκρουσης που διεξάγεται. Έρχεται ο Κοινο-
βουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας επί δεκαοκτώ
λεπτά και σφυροκοπάει την Κυβέρνηση ότι µονοµερώς ευθύνεται
για την πίεση στην οποία βρίσκεται η χώρα, ο λαός µας, µπροστά
στις συζητήσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες; Το θεωρώ απολύ-
τως απαράδεκτο. Και στην καλύτερη περίπτωση θα ήθελα να το
χρεωθεί ο κ. Γεωργιάδης προσωπικά και όχι όλη η παράταξη της
Νέας Δηµοκρατίας. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Γεωργιάδη, να
συνεννοηθούµε για κάτι. Καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει αναφορές
στο πρόσωπό σας. Εντάξει.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Βεβαίως. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Η τελευταία είναι καθαρά προ-

σωπική. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Από την άλλη µεριά,

παρακαλώ να συνεννοηθούµε για µια στοιχειώδη επαφή µε την
πραγµατικότητα.

Συζητάµε το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια προφανώς σε µια
περίοδο όπου και άλλα πολύ σοβαρά θέµατα είναι πάνω στο τρα-
πέζι. Αν αρχίσουµε τώρα την πολιτική αντιπαράθεση των επιχει-
ρηµάτων, κύριε Γεωργιάδη, θα ανταπαντήσει ο Υπουργός.
Περιµένει µε υποµονή ο κ. Παναγιώταρος να τελειώσουν οι Κοι-
νοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δυο λεπτά θέλω. Η Βουλή
είναι ζωντανό πράγµα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Έχουµε επτά κόµµατα
επί δυο Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους το καθένα, µας κάνει
δεκατέσσερις. Να µιλήσει και κανένας Βουλευτής. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σε µένα αναφέρθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ για ένα

λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε

Υπουργέ, ως προς αυτά τα λεβέντικα, ότι αντιστέκεστε και τέ-
τοια, σας διαβάζω την επιστολή του κ. Τσίπρα. Το µεταφράζω
κατευθείαν για λόγους χρόνου: Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι
η απάντηση της ελληνικής κυβερνήσεως στις απαιτήσεις της
τρόικας, στους θεσµούς όπως τους λέτε, για την κάλυψη του δη-
µοσιονοµικού κενού του 2015 και του 2016 -το διαβάζω στα αγ-
γλικά γιατί έχει ενδιαφέρον- «has been absolute and complete»,

έχει γίνει, δηλαδή, απόλυτη και πλήρης. Η συµµόρφωσή σας δη-
λαδή, µε την  υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα στις απαιτήσεις της
τρόικας ήταν απόλυτη και πλήρης. Άρα, αφού έχετε στείλει επι-
στολή µε την υπογραφή σας ότι η συµµόρφωσή σας µε την
τρόικα είναι απόλυτη και πλήρης, παρακαλώ η παλιά αντιµνηµο-
νιακή ατζέντα να αρχίσει να φεύγει σιγά-σιγά για να επιστρέ-
ψουµε στην πραγµατικότητα. 

Δεύτερον, καλώς ήρθατε στην πραγµατικότητα. Τώρα κατα-
λάβατε από τον κ. Ρέντσι ότι υπάρχουν δυνάµεις στην Ευρώπη
που µας θέλουν εκτός ευρώ; Όταν σας το λέγαµε εµείς όλα τα
προηγούµενα χρόνια και λέγαµε «βάλτε λίγο πλάτη και µη φω-
νάζετε συνέχεια, γιατί υπάρχουν δυνάµεις στην Ευρώπη που θέ-
λουν να µας βγάλουν έξω» ξέρετε τι λέγατε; «Κανείς δεν µπορεί
να µας βγάλει από το ευρώ» και «λέτε ψέµατα». Το έχετε πει και
εσείς προσωπικά εδώ. Τώρα ξαφνικά καταλάβατε ότι υπάρχουν
τέτοιες δυνάµεις; 

Δεν κατάλαβα, κύριε Βούτση. Όταν κυβερνούσε ο Σαµαράς
και έλεγε στο ΣΥΡΙΖΑ «έλα βάλε λίγο πλάτη», εσείς µας βρίζατε
για γερµανοτσολιάδες προσκυνηµένους και τώρα µας λέτε πέµ-
πτη φάλαγγα, γιατί δε σας βάζουµε πλάτη που εσείς δε µας βά-
ζατε; Άρα, ας πέσουν λίγο οι τόνοι.

Τι είπα; Για να γίνει σαφές. Δυστυχώς είναι η πραγµατικότητα.
Τα έχετε κάνει θάλασσα. Πιο θάλασσα δε γίνεται. 

Γιατί σε σχέση µε τα λεφτά που δεν έχουµε πάρει και που εί-
πατε ότι από πέρσι τον Αύγουστο δεν έχουµε πάρει τίποτα, σας
υπενθυµίζω ότι ο δικός σας Υπουργός Οικονοµικών έλεγε ότι δεν
θέλουµε αυτά τα λεφτά. Και την πρώτη φορά που πήγε στο Eu-
rogroup είπε: «δεν θέλουµε τα λεφτά». Και στην υπογραφή του
που έβαλε στη συµφωνία της 23ης Φεβρουαρίου είπε: «δεν θέ-
λουµε τα λεφτά». 

Αφού, λοιπόν, είπατε τριακόσιες φορές ότι δεν θέλετε τα
λεφτά και αφού κατηγορούσατε εµάς ότι έχουµε καταντήσει τη
χώρα σαν τον ναρκοµανή που περιµένει τη δόση του -λέω αυτά
που έλεγε ο κ. Τσίπρας, πριν αναλάβει την πρωθυπουργία- τώρα
έρχεστε και µας λέτε: «Καλά, δεν βλέπετε ότι δεν µας δίνουν τα
λεφτά;». Μα, αφού δεν τα θέλατε και αφού µας βρίζατε όταν
εµείς καταφέρναµε και τα παίρναµε!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, νο-
µίζω ότι έγιναν κατανοητά τα επιχειρήµατά σας.

ΣΠΥΡΙΔΩN - ΑΔΩΝΙΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, κύριε Βούτση,
ακούστε. Τώρα συναντιόµαστε στους δρόµους του µνηµονίου,
ενός µνηµονίου όµως από το οποίο εµείς βγάζαµε την Ελλάδα.
Γιατί αν εµείς ήµασταν τώρα στην εξουσία, η Ελλάδα θα είχε βγει
από το µνηµόνιο, ενώ τώρα µε εσάς στην εξουσία η Ελλάδα µπαί-
νει σε µεγαλύτερο, σκληρότερο και πιο µακροπρόθεσµο µνηµό-
νιο.

ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Είναι προσωπικό θέµα αυτό;
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, συ-
ζητάµε το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια.

ΣΠΥΡΙΔΩN-ΑΔΩΝΙΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατεβάστε τους τόνους
και ξεκινήστε µε µια συγγνώµη προς τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά
κυρίως µε ένα µεγάλο συγγνώµη προς τον ελληνικό λαό τον
οποίο και εξαπατήσατε.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε

συνάδελφε. 
Πάντως, συµµεριστείτε και τη δυσκολία του συναδέλφου που

προεδρεύει. Μην πιέζετε τόσο έντονα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για µισό λεπτό.

Με τη δευτερολογία σας, κύριε Γεωργιάδη, επιβεβαιώσατε
απολύτως την απροκάλυπτη συνηγορία στην πρόταση των δα-
νειστών, η οποία απορρίφθηκε από την ελληνική Κυβέρνηση προ
διώρου. Τίποτα άλλο δεν σας λέω.

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Παναγιώταρε,

έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, πριν ξεκινήσω να σχολιάσω και εγώ τα όσα είπαν
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οι προλαλήσαντες, θα πρέπει να υπενθυµίσω σε διάφορους ελ-
ληνόφωνους ότι Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι και ας το πάρετε
χαµπάρι. Ό,τι και να γίνει, αυτό δεν αλλάζει.

Ο κ. Γεωργιάδης πριν αναφέρθηκε και είπε «εµείς οι δεξιοί»
αναφερόµενος στην Νέα Δηµοκρατία, «εσείς οι αριστεροί» ανα-
φερόµενος στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εµείς προσθέτουµε: Και εµείς οι Έλ-
ληνες, οι οποίοι βάζουµε πάνω από τα µνηµόνια τα οικονοµικά
το ζήτηµα της πατρίδος και την προσπάθεια από κάποιους να αλ-
λοιώσουν το χαρακτήρα αυτού του έθνους.

Φέρνετε, κύριοι της Κυβέρνησης, ένα εντελώς παράλογο εθνο-
κτόνο νοµοσχέδιο, το οποίο προσπαθείτε να το στηρίξετε πάνω
σε εντελώς τυχαία γεγονότα, όπως είναι το δίκαιο του τόπου και
όχι το δίκαιο του αίµατος που για χιλιάδες χρόνια τώρα ήταν ο
στυλοβάτης, ο προστάτης του έθνους µας σε όλες τις δύσκολες
-και όχι µόνο- στιγµές του.

Χρησιµοποιείτε µε εντελώς αυθαίρετο τρόπο δικές σας θεω-
ρίες και αµπελοφιλοσοφίες προκειµένου να µετατρέψετε σε δε-
δοµένα αυτές τις φιλοσοφίες από τις οποίες βγάζετε εντελώς
παράλογα και λάθος συµπεράσµατα. 

Ακούσαµε στη διάρκεια των διαβουλεύσεων στις επιτροπές,
αλλά και σήµερα στην Ολοµέλεια από την κυρία Υπουργό ότι τα
παιδιά αυτά έχουν γνήσιους δεσµούς µε την Ελλάδα και ότι αυτά
τα παιδιά έχουν ενσωµατωθεί και ότι δεν ακολουθούν την κουλ-
τούρα των γονιών τους. 

Λάθος, λάθος, λάθος! Η πραγµατικότητα σας διαψεύδει πανη-
γυρικά και µε το ντοκουµέντο, το οποίο ο κ. Παππάς σας έδωσε,
όπου αλβανικής καταγωγής φαντάροι, που υπηρετούν στον ελ-
ληνικό στρατό «ενσωµατωµένοι» στην ελληνική κοινωνία, σχηµα-
τίζουν µε τα χέρια τους τον ξεπουπουλιασµένο αλβανικό αετό,
το ίδιο που έκαναν και κάποιοι ποδοσφαιριστές αλβανικής κατα-
γωγής, το ίδιο που έκαναν κάποιοι αρσιβαρίστες και πάει λέγον-
τας, για πολύ ταπεινά κριτήρια. Και πραγµατικά, αφού τελείωσε
το αντικείµενο για το οποίο ήθελαν την ελληνική υπηκοότητα,
τώρα βγάζουν τον πραγµατικό τους εαυτό. Αυτοί οι δεσµοί δεν
είναι καθόλου γνήσιοι, είναι ευκαιριακοί και µόνο. 

Κύριε Υπουργέ, είπατε για τον Οδυσσέα Τσενάι. Θα σας πω
µόνο µια κουβέντα από αυτά που έχει πει ο Οδυσσέας Τσενάι και
είναι πάρα πολλά: «Δεν αισθάνοµαι Έλληνας. Με έβαλαν να πω
το αντίθετο, όταν ήµουν µικρός!» 

Και το γεγονός ότι ο Οδυσσέας Τσενάι διαπρέπει -εντός ή
εκτός εισαγωγικών- σε ένα πανεπιστήµιο ιδιωτικό της Αµερικής
µε µία υποτροφία, δείχνει ότι είναι προδιαγεγραµµένη η µοίρα
του, ασχέτως αν είναι καλός µαθητής ή όχι –ξέρουµε πώς λει-
τουργούν αυτά- και πού θα καταλήξει µετά από λίγο καιρό ο
Οδυσσέας Τσενάι. Kι αν λέγεται Οδυσσέας. Ρωτήστε να δείτε
ποιο είναι το πραγµατικό µικρό του όνοµα, για να δούµε. Το λέω
για να καταλάβετε ότι δεν ενσωµατώθηκε ποτέ και ότι τότε έγινε
όλη αυτή η ιστορία µε την ελληνική σηµαία γιατί ο νοµοθέτης,
όταν έφτιαχναν αυτόν τον άγραφο νόµο ότι ο καλύτερος µαθη-
τής θα πρέπει να σηκώνει την ελληνική σηµαία, δεν είχε υπ’ όψιν
του ότι στην πατρίδα µας θα έρθουν εκατοµµύρια λαθροµετανά-
στες, οι οποίοι θα µπορούσαν κι αυτοί να σηκώνουν για το χα-
βαλέ τους την ελληνική σηµαία, για την οποία δεν τους καίγεται
καρφί. 

Επίσης, βλέπουµε τι γίνεται µε τους νέους τρίτης, τέταρτης,
πέµπτης γενιάς στην Αµερική, στην Ευρώπη, όπου, αντί να εν-
σωµατώνονται, υπερισχύει το DNA -η δύναµη του αίµατος- και
αποκτούν πολύ περισσότερο τη συνείδηση  της πατρίδας, που
είχαν οι παππούδες τους και οι προπαππούδες τους, απ’ ό,τι
αυτοί που ενδεχοµένως δεν την έχουν ζήσει ποτέ. Αυτό δείχνει
ότι πάντοτε το DNA του αίµατος υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης
φιλοσοφίας, όπως αυτής της οποίας θέλετε να µας επιβάλετε.

Και κάτι ακόµα. Αν όλοι αυτοί που θέλετε να τους δώσετε την
ελληνική ιθαγένεια, να πάρουν ένα ελληνικό διαβατήριο, είχαν τη
δυνατότητα να διαλέξουν µεταξύ ενός ελληνικού κι ενός γερµα-
νικού ή ενός αγγλικού ή ενός αµερικάνικου διαβατηρίου, πι-
στεύετε ότι θα διάλεγε έστω και ένας από αυτούς το ελληνικό
διαβατήριο; Όχι. Γι’ αυτό, λοιπόν, µην µας πουλάτε φούµαρα για
δεσµούς και για ενσωµάτωση. 

Είπατε –φύγατε, κυρία Υπουργέ- ότι «συµφωνούµε στο µεί-
ζον». Ποιοι συµφωνείτε; Μεταξύ σας συµφωνήσατε. Αν κάνετε

ένα δηµοψήφισµα, θα «φάτε πόρτα» από τον ελληνικό λαό που
όµοια δεν θα έχετε µαταδεί. Κι απ’ ό,τι φαίνεται, λόγω της Χρυ-
σής Αυγής θα έχουµε ωραίες εξελίξεις και στο εν λόγω νοµοσχέ-
διο. 

Είπατε, κυρία Υπουργέ ότι «βάζει σε προτεραιότητα τα παιδιά
και το µέλλον τους». Εις βάρος του µέλλοντος ενός ολόκληρου
έθνους, του ελληνικού. Και αν είναι να τα βάλουµε στο ζύγι, προ-
τιµούµε το µέλλον του ελληνικού έθνους από το µέλλον αυτών
των παιδιών. Και αν θέλετε τόσο πολύ και αγαπάτε αυτά τα παι-
διά, να τους δώστε κάποια αστικά δικαιώµατα, να τους δώσετε
έναν έπαινο, να τους δώσετε κάτι άλλο, όχι την ελληνική ιθαγέ-
νεια. 

Είπατε, επίσης –δικά σας λόγια- ότι βλέπουµε ότι όλο το νο-
µοσχέδιο περιστρέφεται γύρω από την ελληνική παιδεία, το
οποίο για σας αποτελεί ένα κριτήριο. Αυτοί έτσι τυπικά να µπούνε
στην Α’ δηµοτικού και να φύγουν στην Ε’ δηµοτικού, να πάρουν
ένα διαβατήριο, να πάρουν άδεια παραµονής οι γονείς τους και
όλα καλά. Αλήθεια, το ζήτηµα της ποιότητας; Διότι η ελληνική
παιδεία αυτήν τη στιγµή δεν κάνει Έλληνες τους Έλληνες, φαν-
ταστείτε πόσω µάλλον κάποιους οι οποίοι δεν είναι Έλληνες και
απλώς συµµετέχουν στα ελληνικά σχολεία. 

Και κάτι ακόµα, επειδή πολύς λόγος γίνεται κατά καιρούς για
τον Ισοκράτη. Βέβαια, το έχετε καταλάβει µάλλον και τώρα το
έχετε βάλει στην πάντα. Για όσους έχετε διαβάσει τον Ισοκράτη,
τι λέει µε απλά λόγια; «Έλληνες είναι όσοι από τους Έλληνες µε-
τέχουν της ηµετέρας παιδείας». Πολύ αυστηρά τα κριτήρια. 

Είπατε ότι «γίνεται στο πλαίσιο της νοµιµότητας». Πώς γίνεται
αυτό; Με την παράνοµη είσοδο εκατοµµυρίων λαθροµεταναστών
που στην πορεία µε µαϊµού χαρτιά από επίορκους αστυνοµικούς,
δηµοσίους υπαλλήλους, πήρανε χαρτιά; Αυτή είναι η νοµιµότητα; 

Είπατε ότι λάβατε υπ’ όψιν το Συµβούλιο της Επικρατείας. Το
είδαµε αυτό. Δεν θα διαβάσω την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικράτειας, γιατί δεν έχω χρόνο. Το µόνο που λάβατε υπ’ όψιν
σας είναι οι δικοί σας άνθρωποι, οι διάφορες ΜΚΟ που χρηµα-
τοδοτούν αδρά τους δικούς σας ανθρώπους, που βρίσκονται
στην Κυβέρνηση είτε ως Υπουργοί είτε ως επιστηµονικοί συνερ-
γάτες κ.λπ.. Το ίδιο και οι ανεξάρτητες αρχές, το ίδιο και οι κοι-
νότητες των λαθροµεταναστών. Το µόνο που σας ενδιαφέρει
είναι να προλάβετε -γιατί ξέρετε ότι από το Συµβούλιο της Επι-
κρατείας και αυτό το νοµοσχέδιο, αν περάσει, θα καταργηθεί- να
ελληνοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερους εκ των αλλοδα-
πών που θέλουν να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια. 

Κι εδώ επιτρέψτε µια µικρή παρένθεση σχετικά µε το «χέρι»
που έβαλε ο Αντιπρόεδρος στον κ. Παππά για το σκίσιµο του
νόµου. Μα, εδώ ολόκληρος Πρωθυπουργός έσκιζε τα µνηµόνια
δύο χρόνια, το σκίσιµο δυο χαρτιών σας πείραξε; 

Είπατε ότι οι νέοι µας δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν τις δυ-
νατότητες που τους δίνονται. Ενώ οι Έλληνες που φεύγουν κατά
χιλιάδες στο εξωτερικό εκµεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες
που τους παρέχει το ελληνικό κράτος. 

Θέλετε το νοµοσχέδιο να µείνει και να πετύχει. Πώς; Με αυτά
τα οποία φέρατε; Δεν πρόκειται να πετύχει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο. 

Βλέπουµε ότι στο εν λόγω νοµοσχέδιο, στη σελίδα 4 της αιτιο-
λογικής έκθεσης, χρησιµοποιείτε τον όρο «εθνική ταυτότητα».
Βλέπουµε a la carte χρησιµοποίηση όρων που τους απεχθάνεστε,
τους σιχαίνεστε. 

Όπως, επίσης, χρησιµοποιείτε a la carte, όπως είπε και ο κ. Αρ-
βανίτης, την περίπτωση του Ισραήλ. Για εφαρµόστε ό,τι εφαρ-
µόζει και το Ισραήλ στην πατρίδα του για το ζήτηµα της
ιθαγένειας! Ή χρησιµοποιείτε τώρα τον Πούτιν. Τον αγαπήσατε
ξαφνικά. Για δείτε τι κάνει η Ρωσία στα συγκεκριµένα ζητήµατα!  

Μιλήσατε για κράτος δικαίου και σεβασµό των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων. Ποιων δικαιωµάτων, των Ελλήνων που εδώ και δε-
καετίες από τους λαθροµετανάστες τούς έχει γίνει ο βίος
αβίωτος και από τα µνηµόνια;

Μιλήσατε για άδεια διαµονής σε όσους θέλουν να επενδύ-
σουν. Μόνο οι τζιχαντιστές έχουν κεφάλαια. Μιλήσατε ότι θα
παίρνουν την ιθαγένεια όσοι είναι θύµατα ενδοοικογενειακής
βίας. Μα, στις κοινωνίες τους είναι καθηµερινό φαινόµενο, είναι
παραδοσιακό φαινόµενο και εµείς ξαφνικά θα πρέπει να το πά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  3745



ρουµε στην καµπούρα µας; 
Είπατε ότι ήρθαν αυτοί για να ριζώσουν. Ναι, για να ξεριζώ-

σουν εµάς. Ε, λοιπόν, δεν θα σας γίνει. Μιλήσατε για καθολική
συµµετοχή και δηµοκρατία στη λήψη των αποφάσεων. Αναφερ-
θήκατε στο πρόβληµα των ενσήµων. Αλλά όλα αυτά δεν κάνουν
πουθενά. Η ιθαγένεια δεν είναι κάτι νοµικό και αφηρηµένο και
µην το συγχέετε µε τα πολιτικά δικαιώµατα. 

Και επαναλαµβάνουµε, ισχύει για το άρθρο 4 του Συντάγµατος
-που το επικαλεστήκατε και στην επιτροπή- ό,τι ισχύει και στο ζή-
τηµα της σηµαίας. Πού να ήξερε ο νοµοθέτης ότι θα έχουµε τριά-
µισι εκατοµµύρια παράνοµων λαθροµεταναστών, ισλαµιστών στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, στην πατρίδα µας εν έτει 2015;
Απαιτούµε σεβασµό στο Σύνταγµα και την ιστορία µας. Δροµο-
λογείτε µε όσα κάνετε νοµιµοποίηση και µονιµοποίηση ισλαµικής
κοινότητας µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα βλέπετε καθηµερινά.

Εξάλλου, όπως είπατε εσείς, κυρία Υπουργέ, –πολύ σωστά το
είπατε- ζουν εδώ σαν Έλληνες. Εσείς το είπατε «σαν Έλληνες»,
γιατί δεν είναι Έλληνες και δεν θα γίνουν ποτέ.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Συγχωρέστε µε ένα λεπτό.
Την ίδια ώρα η Ευρώπη που επί της ουσίας καταργεί τη Συν-

θήκη Σένγκεν, η Ουγγαρία, που δεν είναι χώρα υποδοχής λαθρο-
µεταναστών, καταργεί µονοµερώς τη Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ και
πάει λέγοντας και εσείς ζείτε σε άλλο κόσµο. Μέχρι τώρα έχει
στοιχίσει 11.000.000.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση µόνο η επανα-
προώθηση. 

Είναι τιµή µας που –όπως λέτε- η Χρυσή Αυγή είναι η µοναδική
πολιτική δύναµη που είναι απέναντι σε αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί
αυτή είναι η πραγµατική ουσία. Και οι ΑΝΕΛ -όπως είπαν πάρα
πολλοί εκ των προλαλησάντων οµιλητών- δεν µπορούν να βγά-
λουν την ουρά τους απ’ έξω µην ψηφίζοντας το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Εδώ θα πρέπει να βάλετε κόκκινες γραµµές και όχι
ψεύτικες και ροζουλί δήθεν γραµµές για µνηµόνια και για άλλες
ιστορίες.

Όλοι εσείς –κλείνοντας- είστε οι φανατικότεροι θιασώτες της
παγκοσµιοποίησης σε όλα τα επίπεδα, είτε ως έµµισθα όργανα
ΜΚΟ, Διεθνών Οργανισµών, ανεξαρτήτων αρχών είτε λόγω των
ιδεοληψιών σας είτε γιατί τα προσωπικά χούγια πολλά από εσάς
υπερισχύουν της πατρίδος. Επιθυµείτε την εξάλειψη αξιών όπως
πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, Ορθοδοξία. 

Είστε οι καλύτεροι συνοδοιπόροι των εχθρών της πατρίδας,
της Τουρκίας, η οποία τρίβει τα χέρια της που βλέπει αυτήν τη
στιγµή να µπαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες λαθροµετανάστες που
µας τους βάζει µέσα και εσείς να τους υποδέχεστε µε ανοιχτές
αγκάλες και να τους νοµιµοποιείτε. Και όλα αυτά γιατί µισείτε την
Ελλάδα. Είστε πολύ µικροί εάν νοµίζετε ότι µε αυτό το νοµοσχέ-
διο θα αλλάξετε τον ρου της ιστορίας. 

Και τελειώνοντας, Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. 
Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συ-

νάδελφοι, να συνεννοηθούµε για την επόµενη ώρα που µας
µένει, µέχρι τις 19.00’. Θα µιλήσουν δύο συνάδελφοι ακόµα, ο κ.
Μηταράκης και ο κ. Γρέγος. Θα ακολουθήσουν οι δύο Κοινοβου-
λευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ. Καρκατσούλης και ο κ. Κόκκαλης. Και
εάν µείνει το τελευταίο επτάλεπτο ή οκτάλεπτο, θα µιλήσει ο συ-
νάδελφος κ. Μουσταφά. Δεν µπορούµε να προχωρήσουµε, παρά
µόνο έτσι.

Μία παράκληση, οι δύο συνάδελφοι που ακολουθούν, ο κ. Μη-
ταράκης και ο κ. Γρέγος, να µείνουν στο επτάλεπτο, διότι δεν θα
προλάβουν να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των
δύο άλλων κοµµάτων. Και αυτό δεν θα είναι δίκαιο.

Ορίστε, κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύ-

ριοι συνάδελφοι, η διακυβέρνηση του τόπου απαιτεί πρώτον να
αναγνωρίζουµε τα προβλήµατα, να θέτουµε προτεραιότητες και
να βρίσκουµε λύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο καλωσορίζω τη δηµιουργία του Υπουρ-
γείου για το µεταναστευτικό θέµα. Πράγµατι πλέον είναι ένα
Υπουργείο που χρειάζεται. Αλλά ποιο είναι το κύριο πρόβληµα

σήµερα; Ποιο είναι το µείζον; Είναι το θέµα της ιθαγένειας; Αυτό
είναι το µείζον θέµα µεταναστευτικής πολιτικής; 

Ίσως κάποιοι συνάδελφοι στο ΣΥΡΙΖΑ το πιστεύουν. Δεν το πι-
στεύουν, όµως, οι συγκυβερνώντες των ΑΝΕΛ. Και νοµίζω ότι –
το είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος- στο πλαίσιο
µιας συγκυβέρνησης θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο.
Αλλά αυτό είναι ένα εσωτερικό σας θέµα που πρέπει να το δείτε,
κυρίως καθώς έρχονται και άλλα θέµατα προς συζήτηση πιθανόν
τις επόµενες ηµέρες.

Ποιο, λοιπόν, είναι το µείζον θέµα; Το µείζον θέµα είναι οι µε-
ταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν εξαπλασιαστεί στη χώρα
µας το 2015 σε σχέση µε το 2014. Και είναι το θέµα της επίκαιρης
επερώτησης που η Νέα Δηµοκρατία φέρνει στην Ολοµέλεια την
Παρασκευή.

Ο όγκος των ροών είναι παράγων που καθορίζει τελικά και την
πολιτική µας για την ιθαγένεια. Γιατί εντελώς διαφορετικά νοµο-
θετείς σε µια χώρα που έχεις ελάχιστες ροές και διαφορετικά
πρέπει να νοµοθετείς σε µια χώρα που έχει ένα τεράστιο πρό-
βληµα παράνοµης, παράτυπης µετανάστευσης.

Γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία επιµένει και στην ανάγκη εννεαε-
τούς βασικής εκπαίδευσης για τα παιδιά που ζητούν την ελληνική
υπηκοότητα, για να αποδείξουν στην πράξη ότι έχουν δεσµούς
µε τη χώρα µας και δεύτερον ότι έχουν φτάσει στην κατάλληλη
ηλικία για να µπορούν οι ίδιοι να επιλέξουν αν θέλουν την ελλη-
νική υπηκοότητα.

Θυµίζω ότι η υπηκοότητα είναι κυριαρχικό δικαίωµα ενός κρά-
τους, δεν είναι δικαίωµα κανενός που µπαίνει στη χώρα µας.
Είναι δικό µας δικαίωµα να επιλέξουµε εάν θέλουµε και πότε να
απονείµουµε την ελληνική ιθαγένεια.

Πρέπει, όµως, να τονίσω ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχει ένα πολύ
µεγάλο πρόβληµα. Η χώρα µας είναι ο ευκολότερος προορισµός
στην Ευρώπη για τους παράνοµους µετανάστες, η ασφαλέστερη
χώρα για να περάσουν, η πιο φιλόξενη και µε το σηµερινό νοµο-
σχέδιο την κάνουµε ακόµα πιο φιλόξενη, ενώ βλέπετε, κύριε
Υπουργέ, ότι η Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή αντιµετωπίζει τερά-
στια προβλήµατα στην ανθρωπιστική διαχείριση των ροών που
υπάρχουν προς τη χώρα µας.

Είπε κάποιος συνάδελφος πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Μα, νοµίζετε
ότι αυτός που βρίσκεται στο εξωτερικό κάνει επιλογή του πού θα
πάει;». Φυσικά και κάνει, όχι αυτός, αλλά τα οργανωµένα κυκλώ-
µατα, οι λαθρέµποροι, αυτοί που όλοι συµφωνούµε σ’ αυτήν την
Αίθουσα ότι είναι εγκληµατίες, αυτοί επιλέγουν να τους πάνε εκεί
που θα µπουν εύκολα, εκεί που δεν υπάρχει δόγµα αποτροπής,
εκεί που η Κυβέρνηση δεν εφαρµόζει τις συµφωνίες επαναπρο-
ώθησης και αυτοί οι δυστυχείς άνθρωποι –γιατί είναι δυστυχείς
άνθρωποι- έρχονται στη χώρα µας. 

Τι λέει σήµερα η Ολοµέλεια της Βουλής; Ο ΣΥΡΙΖΑ µόνος του,
απ’ ό,τι φαίνεται, χωρίς τους ΑΝΕΛ, λέει ότι «εδώ θα είµαστε
ακόµη πιο φιλόξενοι, επιλέξτε την Ελλάδα». Δηλαδή τελικά συµ-
βάλλουµε στη µεγιστοποίηση µιας ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ
το κίνητρό µας είναι να την αντιµετωπίσουµε.

Μιλήσατε για προτεραιότητες και λύσεις. Το άρθρο 13 θέτει
ένα πολύ σηµαντικό ερώτηµα για το παραγωγικό µοντέλο που
πρέπει να έχει αυτή η χώρα και µέχρι στιγµής η Κυβέρνηση δεν
έχει µιλήσει ούτε στην Ολοµέλεια ούτε και στην πράξη για πα-
ραγωγικό µοντέλο, αλλά έχει µιλήσει για ένα πλήρες «πάγωµα»
της οικονοµίας. 

Πρέπει να ξεπεράσουµε τα όρια µνηµόνιο και αντιµνηµόνιο.
Όµως, εάν θέλετε να είµαστε ειλικρινείς µεταξύ µας, ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι ένα κατ’ εξοχήν µνηµονιακό κόµµα. Γιατί; Γιατί µόνη του ελ-
πίδα είναι να πάρει τη δόση. Το µόνο του σχέδιο είναι να υπο-
γράψει µια νέα συµφωνία µε τους δανειστές. Κατά συνέπεια,
είναι ένα µνηµονιακό κόµµα. Το αν θα κάνει καλύτερη ή χειρό-
τερη διαπραγµάτευση θα φανεί στην πράξη. 

Βέβαια, η πρόταση Τσίπρα µιλά για πολλαπλάσια µέτρα απ’
αυτά που προβλέπονταν το 2014. Γιατί; Μα, γιατί «πάγωσε» η ελ-
ληνική οικονοµία, γιατί δεν υπάρχει παραγωγικό µοντέλο, γιατί
δεν προχωρούν οι ιδιωτικοποιήσεις, δεν προχωρούν τα µεγάλα
έργα, δεν προχωρούν τα ΣΔΙΤ, δεν προχωρούν τα έργα του fast
track, αυτά που το 2014 για πρώτη φορά µετά το 2007 έφεραν
τη χώρα µας σε θετικό πρόσηµο ανάπτυξης, αυτά που το 2013
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και το 2014 για πρώτη φορά από το 1948 έφεραν τη χώρα µας
σε θετικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών, αυτά που το 2014 δη-
µιούργησαν καθαρά ενενήντα εννέα χιλιάδες θέσεις εργασίας,
σύµφωνα µε την «ΕΡΓΑΝΗ». Σίγουρα δεν φθάνουν, αλλά είχαµε
πάρει µία κατεύθυνση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως, µας γυρίζει πάλι στη λο-
γική του δηµοσίου. 

Κύριε Υπουργέ, και να συµφωνούσα µαζί σας, η πραγµατικό-
τητα είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει τους πόρους, για να
κάνει µια πολιτική δηµοσίων επενδύσεων. Άρα, ακόµη και να συµ-
φωνήσουµε, που δεν συµφωνούµε, αυτοί οι πόροι δεν υπάρχουν.

Το άρθρο 13 έρχεται εντελώς απροετοίµαστο στη Βουλή. Λέει:
Το δηµόσιο να δηµιουργήσει µια εταιρεία, για να συµµετάσχει σε
αγωγούς, λαµβάνοντας το ερέθισµα από το µνηµόνιο συνεργα-
σίας που υπέγραψε η Ελλάδα µε τη Ρωσία για τον αγωγό Greek
Stream. 

Όµως, γιατί χρειάζεται γι’ αυτό µια δηµόσια εταιρεία; Κατ’
αρχάς, αυτή η εταιρεία δεν έχει κεφάλαιο. Παίρνει µόνο 1 εκα-
τοµµύριο ευρώ. Κατά συνέπεια δεν µπορεί να συµµετάσχει. Εάν
τη θέλουµε απλώς για να αποκτήσει δικαιώµατα, δηλαδή να απο-
κτήσει φορολογικά δικαιώµατα, να αποκτήσει δικαιώµατα από
την ποσότητα αερίου που περνά µέσα από την Ελλάδα, να απο-
κτήσει καλύτερες τιµές η χώρα µας από το αέριο, αυτό δεν χρει-
άζεται µια εταιρεία, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται µια σύµβαση του
ελληνικού δηµοσίου ή χρήση µιας από τις υπάρχουσες εταιρείες
που ήδη λειτουργούν.

Βέβαια, µέσα στο άρθρο βλέπουµε κάτι ασυνήθιστο, ότι την
ευθύνη ως µετόχου δεν θα την έχει το Υπουργείο Οικονοµικών,
που την έχει για όλες τις εταιρείες που συµµετέχει το δηµόσιο,
αλλά θα την έχει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.
Μήπως απλώς µοιράζουµε στις συνιστώσες ο καθένας να έχει
και από κάτι, για να είναι όλοι χαρούµενοι;

Και το πιο σηµαντικό είναι ότι δεν µας απαντάτε τι ρίσκο ανα-
λαµβάνει το ελληνικό δηµόσιο, τι εγγυήσεις δίνει ως µέτοχος.
Δηλαδή πώς κινδυνεύει η τσέπη του Έλληνα φορολογούµενου,
αν τα πράγµατα πάνε στραβά; Δεν µας το απαντά αυτό η Κυβέρ-
νηση. Θα µου πείτε, όµως, ότι είναι επείγουσα η ανάγκη και γι’
αυτό ήρθε στο νοµοσχέδιο σήµερα.

Αν ήταν επείγουσα η ανάγκη, δεν θα προβλέπατε προεδρικό
διάταγµα για την ίδρυση που θα σας πάει µετά το Σεπτέµβριο ή
τον Οκτώβριο, θα είχατε προβλέψει µέσα στο νόµο το καταστα-
τικό, αλλά έγινε λίγο πρόχειρα αυτή η δουλειά, χωρίς σχέδιο. Και
µε όλες αυτές τις εταιρείες και µε όλες αυτές τις συµµετοχές
του δηµοσίου τελικά οδηγηθήκαµε στην κρίση.

Θα πω και ένα τελευταίο για την εκπρόθεσµη τροπολογία
178/67 για τους διοικητές των νοσοκοµείων. Τι λέει ο κ. Κουρουµ-
πλής; Να έχει δικαίωµα να τους απολύσει όποτε θέλει, χωρίς
αποζηµίωση. Είναι δεδοµένο ότι τα δικαστήρια θα τους δώσουν
αποζηµίωση. Απλώς ο κ. Κουρουµπλής θα πει «εγώ δεν το ήξερα,
τα δικαστήρια φταίνε, δεν φταίω εγώ, δε ζηµίωσα εγώ το ελλη-
νικό δηµόσιο µε την επιλογή µου».

Το πιο σηµαντικό όποιος διαβάσει την τροπολογία είναι να δει
ποια είναι η καταργούµενη διάταξη. Τι καταργούµε; Το παρόν
πλαίσιο τι λέει; Λέει τριετείς συµβάσεις και κάθε χρόνο αιτιολο-
γηµένα µπορεί το Υπουργείο να τους απολύσει χωρίς αποζη-
µίωση. Αυτή είναι η καταργούµενη διάταξη. Άρα, αν θέλει ο
κύριος Υπουργός έναν διοικητή που δεν κάνει τη δουλειά του, µε
το παρόν πλαίσιο, χωρίς αποζηµίωση, τον διώχνει. Αιτιολογη-
µένα! Κι όταν τον διώξει αιτιολογηµένα καταλαβαίνετε, κύριε
Υπουργέ, δεν θα µπορέσει να πάει στα δικαστήρια και αν πάει,
δεν θα δικαιωθεί. Άρα εδώ, δεν µας ενδιαφέρει το κόστος, µας
ενδιαφέρει απλώς να βάλουµε άλλους κοµµατικούς στα νοσοκο-
µεία, για τα οποία είστε πολύ περήφανος, κύριε Υπουργέ, που
καταργήθηκε το πεντάευρο. Ίσως είναι και θετικό. Όµως, τα νο-
σοκοµεία αυτή τη στιγµή δεν έχουν δίφραγκο στο ταµείο για
γάζες. Σέβοµαι από τη µια ότι ο κόσµος µπορεί να µην είχε το
πεντάευρο, αλλά µε αυτό το πεντάευρο το νοσοκοµείο έβγαζε
τα καθηµερινά του. Έχετε άλλη εναλλακτική για τα καθηµερινά;
Γιατί η πολιτική δεν είναι καφενείο, η πολιτική δεν είναι µια φιλο-
σοφική συζήτηση, είναι ευθύνη πράξης και εναλλακτικές.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.

Ο συνάδελφος κ. Αντώνιος Γρέγος από τη Χρυσή Αυγή έχει
τον λόγο για επτά λεπτά.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα απευθυνθώ στην αρµόδια Υπουργό –δεν τη γνωρίζω,

δεν θυµάµαι το όνοµά της- όχι γιατί είναι µια υπάλληλος του
Υπουργείου και εγώ ένας εκλεγµένος Βουλευτής, αλλά γιατί
εµείς του πατριωτικού και εθνικού τόξου έχουµε συγκεκριµένες
θέσεις, κρίσεις και απόψεις πάνω στα εθνικά θέµατα.

Ακούσαµε πάρα πολλά σήµερα, ακούσαµε ακόµη και για αθλη-
τές, για τον Αντετοκούνµπο –ή κάπως έτσι τέλος πάντων- ακού-
σαµε και για κάποια ζητήµατα φυλετικά κατά τα άλλα. Όντως η
φύση έχει προικίσει κάποιους ανθρώπους, όπως αυτόν τον Αν-
τετοκούνµπο, να τρέχουν πιο γρήγορα, να πηδάνε πιο ψηλά και
κάποιους άλλους στις οµάδες που παίζουν αυτοί οι άνθρωποι να
τους δείχνουν πώς να το κάνουν, τους προπονητές τους, που συ-
νήθως είναι λευκοί, αλλά σας λέω και πάλι είναι ζητήµατα φυλε-
τικά.

Δεν ξέρω αν εκνευριστήκατε από την κίνηση του Κοινοβουλευ-
τικού Εκπροσώπου του κ. Παππά, που έσκισε την αιτιολογική έκ-
θεση και ξεχνάτε ότι κάποιοι άλλοι εδώ µέσα εκσφενδόνιζαν τα
µνηµόνια εναντίον συναδέλφων τους. Να δείξουµε και στον ελ-
ληνικό λαό αυτούς τους κατατρεγµένους «πρόσφυγες». Εδώ
τους βλέπετε να αποβιβάζονται και να φωτογραφίζονται µε τα
smart phone. Και εδώ επίσης. Αυτές τις φωτογραφίες δεν θα τις
καταθέσω στα Πρακτικά, τις χρειαζόµαστε µαζί µε πάρα πολλές
άλλες, για να τις δείχνουµε στον ελληνικό λαό.

Γράφει το νοµοσχέδιο στο άρθρο 1: «Το ερώτηµα αφορά τον
πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας, υποκείµενο της οποίας είναι ο ελ-
ληνικός λαός, ο οποίος αποφασίζει τη σύνθεσή του». Μπούρδες!
Ντροπή και αίσχος να συγχέεται ο ελληνισµός της διασποράς µε
τους λαθροµετανάστες.

Μετανάστες, πρόσφυγες, ήταν οι παππούδες µας που πήγαι-
ναν σε βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες για να δουλέψουν, δη-
λώνοντας ακόµα και µόνιµη κατοικία και εργασία και τους
κοιτούσαν ακόµα και στα δόντια και εκεί µετέφεραν και τον πο-
λιτισµό µας. Γιατί αυτοί που έρχονται εδώ σαν λαθροµετανάστες
δεν µεταφέρουν κανέναν πολιτισµό.

Τολµάτε να αναφέρετε και να σχολιάσετε την ιερή έννοια του
έθνους και του αίµατος. Αναφέρετε συχνά τη λέξη νόµιµοι µετα-
νάστες. Εδώ να µην ξεχάσουµε να υπενθυµίσουµε ότι ο Σαµαράς
άνοιξε τα σύνορα, γεµίζοντας τη χώρα µε Αλβανούς κατσαπλιά-
δες και στη συνέχεια οι υπόλοιποι νοµιµοποίησαν παράνοµα
κάθε καρυδιάς καρύδι, προκειµένου να µαζεύουν ψήφους. Όσο
για τις άδειες παραµονής, όλοι γνωρίζουµε πώς τις έδιναν και
πώς δίνονται και µάλιστα πολλοί εξοικονόµησαν πάρα πολλά
χρήµατα από αυτές τις διαδικασίες. 

Η µπουρδολογία συνεχίζεται και στα άρθρα 2, 3 και 4. Στο
άρθρο 6 τελικά, απ’ ό,τι φαίνεται και αποδεικνύεται, κανένα κρά-
τος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τους θέλει στην πραγ-
µατικότητα, όπως και στο άρθρο 8 που διαβάζουµε για
διαβατήρια και δικαιολογητικά, τα οποία προφανώς είναι πλαστά
και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η απόκτησή τους αποτιµάται
γύρω στα 1.500 ευρώ. Δίνουν περίπου 5.000 ευρώ αυτοί οι κα-
κόµοιροι πρόσφυγες, όπως τους λέτε εσείς, και άλλα 1.500 για τα
ψεύτικα δικαιολογητικά τους.

Ακούσαµε κάτι γραφικά ότι θα θέλαν ένα καλύτερο νοµοσχέδιο.
Τι δηλαδή; Να παίρνουν την ιθαγένεια µόλις θα βγαίνουν από τα
φουσκωτά; Κι από το Ποτάµι ότι οι λαθροµετανάστες -λέει- θα
µπορούσαν να είναι και µια επένδυση. Να τους βάλουµε στο
Χρηµατιστήριο! 

Ακούστε, προκαλείτε την οργή ακόµα και των ίδιων σας των
ψηφοφόρων. Θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε το νοµοσχέδιό
σας φασιστικό, ρατσιστικό, ανθελληνικό, προδοτικό,
αντισυνταγµατικό και πάρα πολλά ακόµα. 

Ποιος είναι όµως ο στόχος της Κυβέρνησης µε αυτό το
νοµοσχέδιο; Ή καλύτερα, ποιο είναι το σατανικό σχέδιο της
Κυβέρνησης; Είναι ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει και η
προηγούµενη κυβέρνηση. 

Στόχος πρώτος: Η οικονοµική εξόντωση των Ελλήνων
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εργαζοµένων. Αυτά θα τα δει ο ελληνικός λαός και θα τα βιώσει
µακροπρόθεσµα. 

Στόχος δεύτερος: Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, το κλείσιµο
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, η αύξηση του
παρεµπορίου, η αύξηση της εγκληµατικότητας, η διάλυση του
κοινωνικού ιστού, η διάλυση της υγείας, η διάλυση της παιδείας,
η διάλυση των ασφαλιστικών ταµείων, η διάλυση του τουρισµού,
η καταρράκωση του εθνικού φρονήµατος, η καλλιέργεια κλίµατος
διχόνοιας και διχασµού, η ισλαµοποίηση της πατρίδας. 

Και όλα αυτά τα εγκλήµατα διαπράττονται εν πλήρει συνειδήσει
των υπογραφόντων και ψηφισάντων το νοµοσχέδιο. Και γι’ αυτόν
τον λόγο κρίνεται απαραίτητη η πολιτική και ηθική καταδίκη όσων
ψηφίσουν αυτό το νοµοσχέδιο. 

Τα προαναφερόµενα µέτρα είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν και
στη σταδιακή βιολογική εξόντωση του µεγαλύτερου τµήµατος του
ελληνικού πληθυσµού σε συνάρτηση µε το τεράστιο δηµογραφικό
πρόβληµα. Νοσηρά και αρρωστηµένα µυαλά, οπαδοί του
πολυπολιτισµού χαίρονται σήµερα µε την κατάθεση αυτού του
νοµοσχεδίου. 

Βεβαίως, αυτό το νοµοσχέδιο θα είναι η ταφόπλακα για τον
ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν ο ΕΝΦΙΑ για τη Χούντα Σαµαρά και Βενιζέλου.
Έχουµε χρέος να αντισταθούµε στην ψήφιση αυτού του
νοµοσχεδίου µε µαζικές και αυξανόµενες συγκεντρώσεις, ακόµα
και στο γραφείο της αρµόδιας Υπουργού, όχι µόνο εµείς οι
Βουλευτές, αλλά όλος ο ελληνικός λαός, µε µηνύσεις, µε αγωγές. 

Γιατί εδώ να υπενθυµίσουµε ότι η συγκεκριµένη Υπουργός δεν
είναι εκλεγµένη Βουλευτής. Δεν χρειάζεται άρση της βουλευτικής
ασυλίας. Μπορεί οποιοσδήποτε θεωρεί ότι αυτό το νοµοσχέδιο
είναι επιβλαβές -και είναι όπως πολύ καλά ξέρετε- να πάει να
καταθέσει µήνυση και αγωγή εναντίον της. 

Αλλά πρέπει να αντισταθούµε και µε άλλα µέτρα, όπως τη µη
πρόσληψη αλλοδαπών εργατών σε καταστήµατα και επιχειρήσεις
-πολλοί καταστηµατάρχες το πράττουν ήδη αυτό, δεν παίρνουν
στις επιχειρήσεις τους αλλοδαπούς εργάτες- και µε πάρα πολλά
ακόµα. 

Λοιπόν, ας δώσουµε από αύριο σε αυτούς τους εισβολείς να
καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν θα είναι γι’ αυτούς ένας
παράδεισος, όπως τους υποσχέθηκαν οι λαθροκινητές.
Παράλληλα, ας δείξουµε στα παιδιά µας τις διαφορές µεταξύ των
πολιτισµών των λαών, γιατί, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, άλλο η
«Καλύβα του Μπάρµπα-Θωµά» και άλλο η Ακρόπολη. 

Ένα είναι βέβαιο, ότι αυτό το νοµοσχέδιο-έκτρωµα θα το
καταργήσουµε πάρα πολύ σύντοµα, όπως θα καταργηθούν και οι
λαθροϊθαγένειες. Σήµερα µιλάµε εξ ονόµατος ολόκληρου του
ελληνικού λαού και όχι ως τρίτη πολιτική δύναµη. Συσπειρώνουµε
τα εκατοµµύρια των Ελλήνων ενάντια στην Κυβέρνηση και το
αποδεικνύουµε αυτό µε πρόταση για δηµοψήφισµα, το οποίο
φυσικά δεν θα τολµήσετε να κάνετε, γνωρίζοντας ότι για πρώτη
φορά έχετε ολόκληρο τον ελληνικό λαό απέναντι σας. Η στήριξη
που ευαγγελίζεστε ότι είχατε χάνεται µε την ψήφιση αυτού του
λαθρο-νοµοσχεδίου. 

Εθνικιστικός άνεµος πνέει σε όλη την Ευρώπη. Τα αποµεινάρια
του µποσελβικισµού θα διαλυθούν πάρα πολύ σύντοµα. Οι
Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες θα σπάσουν τα δεσµά, θα
ελευθερωθούν και θα νικήσουν. 

Ο Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή-Αυγή µετά την εκλογική συντριβή
του ΣΥΡΙΖΑ, όποτε γίνουν οι εκλογές, θα κληθεί να κυβερνήσει τη
χώρα, όσους αγωνιστές και αν δολοφονήσει το κράτος και το
παρακράτος, όσους και αν φυλακίσει, σε όσους και αν δεν δώσει
το δικαίωµα να κάνουν µια οµιλία ή να έχουν µια συµµετοχή σε µία
εκδήλωση. Ο ελληνικός λαός θα πυκνώσει τις τάξεις µας. Καλούµε
τον ελληνικό λαό να κρατήσει ψηλά το εθνικό σύµβολο, να δώσει
έναν αγώνα για µια ελεύθερη Ελλάδα σε µια ελεύθερη Ευρώπη. 

Όσο για την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για τους µεν
πρώτους, σήµερα, ζητώντας δηµοψήφισµα να τους ξεµπρο-
στιάσουµε και τους εκθέτουµε. Για τους δε δεύτερους, θεωρούµε
ότι τουλάχιστον γι’ αυτόν τον λόγο και µόνο, που δέχονται να έρθει
αυτό το νοµοσχέδιο, θα έπρεπε να ρίξουν την Κυβέρνηση. Τι κι αν
συµφωνήσατε σε οικονοµικά µέτρα; Μετά απ’ αυτό το νοµοσχέδιο
σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν Έλληνες για να τα εφαρµόσετε. 

Ζητάµε και απαιτούµε την καρατόµηση της Υπουργού, την

άµεση απόσυρση του νοµοσχεδίου, τον επανέλεγχο όλων των
δικαιολογητικών που έχουν δοθεί -άδειες παραµονής, ακόµα και
αστυνοµικές ταυτότητες. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή διώκοµαι και εγώ για τις ιδέες µου και για τις οµιλίες που

κάνω, όπως και οι υπόλοιποι συναγωνιστές, για µένα και για όλους
τους Έλληνες δεν υπάρχουν τέτοιοι πρόσφυγες. Όλοι αυτοί είναι
λαθροµετανάστες. 

Τέλος, να υπενθυµίσω ότι στο τελευταίο µέρος του νοµοσχε-
δίου υπάρχουν αναρτηµένα τα ονόµατα των Υπουργών που θα το
υπογράψουν. Εµείς θα φροντίσουµε αυτά τα ονόµατα να µείνουν
αναρτηµένα στο διαδίκτυο και δεν πρέπει να τους ξεχάσετε ποτέ.

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού κ. Παναγιώ-
της Καρκατσούλης έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
για µισό λεπτό;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης): Κάτι το οποίο είναι υποχρέωση. Σωστά
εσείς δεν το κάνατε, αλλά είµαι σίγουρος ότι το επισηµάνατε. 

Είναι σαφές πως είναι κυβερνητική πολιτική και συλλογική κυ-
βερνητική ευθύνη κάθε νοµοσχέδιο που έρχεται για να ψηφιστεί,
όπως και η εφαρµογή του. Με αυτήν την έννοια, θεωρώ εντελώς
απαράδεκτη την προσωπική στοχοποίηση που έγινε από τον
προηγούµενο οµιλητή προς τη συνάδελφο κ. Χριστοδουλοπού-
λου µε επίκληση µάλιστα ότι πρέπει να πάνε άνθρωποι στο γρα-
φείο της για να διαµαρτυρηθούν από αύριο κ.λπ..

Πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα ζητήµατα, εάν
θέλουµε κατ’ ελάχιστον να κρατήσουµε την επικοινωνία µας του-
λάχιστον σε επίπεδο δηµόσιου λόγου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, δεν είναι µόνο
αυτό. Και η στοχοποίηση των Υπουργών που υπογράφουν είναι
κι αυτό µια παρατυπία η οποία ήταν έξω από κάθε λογική ή κοι-
νοβουλευτική διαδικασία. 

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Κύριε Καρκατσούλη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρό-

εδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα τη συζήτηση

γύρω από αυτό το ιδιαιτέρως ενδιαφέρον και -θα έλεγα- ζωτικής
σηµασίας θέµα που έχει να κάνει µε την ιθαγένεια και θα έλεγα
ότι στην ολοκλήρωση αυτής της πρώτης συζητήσεως τα συναι-
σθήµατα τα οποία µε διακατέχουν είναι –να το πω κοµψά- αµφι-
θυµικά. 

Η πρώτη ερώτηση η οποία µου έρχεται και είναι ρητορική,
αλλά θέλω να την απευθύνω και σ’ εσάς, είναι: Χωρούν παιχνίδια
µε τέτοια θέµατα; Δηλαδή χωρούν παιχνίδια µε το ζήτηµα της
ιθαγένειας; Χωρούν παιχνίδια µε το ζήτηµα της διαπραγµάτευ-
σης; Το Ποτάµι λέει «όχι, δεν κάνουµε παιχνίδια». 

Τι θέλω να πω και εξηγούµαι ευθύς αµέσως. Το Ποτάµι δή-
λωσε από την αρχή ότι θεωρεί θετικό το νοµοσχέδιο για την από-
δοση της ιθαγένειας στα παιδιά της δεύτερης γενιάς και το
είπαµε στην επιτροπή και το είπε και η εισηγήτριά µας εδώ, αλλά
παρ’ όλα αυτά φαίνεται να εξακολουθούν κάποιοι να θέλουν να
δηµιουργήσουν εντυπώσεις γύρω από τη θέση του Ποταµιού.

Εµείς δηλώνουµε ευθαρσώς ότι ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί
της αρχής. Ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο στα περισσότερά του
άρθρα. Διατυπώσαµε µία δική µας πρόταση συγκεκριµένα για
την περίπτωση 1Α του νοµοσχεδίου που αφορά τα παιδιά που
έχουν γεννηθεί εδώ. Και η διαφορά µας είναι η εξής απλή και νο-
µίζω ότι πρέπει να την επαναλάβω, διότι από την άλλη πλευρά
και οι συνάδελφοι της Κυβέρνησης έδειξαν επίσης να µην κατα-
λαβαίνουν ακριβώς ποια είναι η δική µας πρόταση. Θα την πω,
λοιπόν, ακόµη µια φορά όσο γίνεται πιο συνοπτικά.
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Η δική µας πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η
εξής απλούστατη: Εφόσον το παιδί το οποίο γεννιέται εδώ και
θέλει να πάρει την ιθαγένεια πρέπει να αποδείξει, όπως κάθε
άλλος, ότι έχει οργανική σχέση µε την Ελλάδα και τον ελληνισµό,
δηλαδή την ελληνική κουλτούρα εννοώ, αυτό το οποίο λέµε εµείς
είναι ότι το παιδί πρέπει αφ’ ενός µεν να ολοκληρώσει τη βασική
του εκπαίδευση, ούτως ώστε να ενταχθεί οργανικά στην ελληνική
κοινωνία, να µάθει γράµµατα µε άλλα λόγια και αφ’ ετέρου -κι
αυτό το δεύτερο είναι που µας παραξενεύει, γιατί οι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν σαν να µην το ακούνε αυτό- αυτό το οποίο
είπαµε είναι ότι η παραµονή των γονιών του ή του γονέα του
πέντε χρόνια πριν γεννηθεί το παιδί στην Ελλάδα, συνεχώς να
έχουν παραµονή, να είναι νόµιµοι και να είναι και συνέχεια εδώ,
αυτό είπαµε ότι θα µπορούσε να αντικατασταθεί µε τη νόµιµη πα-
ραµονή του γονιού κατά το χρόνο τον οποίο το παιδί πάει να γρα-
φτεί στο σχολείο και εννοείται όταν το παιδί αποφοιτήσει από το
σχολείο θα πρέπει ο γονέας να διαθέτει µία νόµιµη άδεια παρα-
µονής στη χώρα.

Ερώτηση: Τι από τα δύο διασφαλίζει καλύτερα την οργανική
σχέση του παιδιού; Γιατί για τα παιδιά συζητάµε, αν δεν απατώµαι.
Να παραµένουν οι γονείς του πέντε χρόνια πριν γεννηθεί εδώ συ-
νέχεια και χωρίς διακοπή ή να πάει το παιδί στο σχολείο πέντε χρό-
νια; Τι από τα δύο; Εµείς νοµίζουµε ότι η απάντησή µας είναι
προφανής. Εµείς θεωρούµε ότι θα γίνει καλύτερα η ένταξη του
παιδιού εάν αυτό πάει στο σχολείο και πάει να ολοκληρώσει τη βα-
σική του εκπαίδευση. Δεν καταλαβαίνω τι είναι παράξενο σ’ αυτό.

Εν πάση περιπτώσει, ακόµη και αν διαφωνείτε, συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, θα µπορούσε η διαφωνία να µείνει εκεί. Εκείνο το οποίο,
όµως, εµείς είδαµε στην συνέχεια αυτής της συζητήσεως είναι
ότι υπήρχαν και άλλα θέµατα. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό το
θέµα.

Για παράδειγµα, επικαλεστήκατε πολλές φορές και σήµερα και
στη συζήτηση στην επιτροπή ότι αναγκαστήκατε να φέρετε αυτό
το νοµοσχέδιο σ’ αυτήν τη µορφή διότι υπάρχει απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας δεν έλεγε τίποτα παραπάνω από αυτό το οποίο
µόλις προείπα, ότι πρέπει να υπάρχει οργανική σχέση του αιτούν-
τος την ιθαγένεια, εκείνου που παίρνει ιθαγένεια, µε την ελληνική
κουλτούρα και µε την ελληνική ταυτότητα.

Αναγκαστήκατε; Δηλαδή, δεν το πιστεύετε και αυτό το «δεν το
πιστεύω, αλλά το κάνω», «θα έπρεπε» ή «ξέρετε, αν θα µπορούσα
εγώ να φέρω ένα άλλο νοµοσχέδιο, θα ήταν κάπως αλλιώς», νο-
µίζω ότι επειδή είστε Κυβέρνηση, δεν σας τιµά. Δηλαδή, δεν
είστε ένα κίνηµα διαµαρτυρίας να λέτε µία άποψη, η οποία θα
είχε την άλφα ή τη βήτα βαρύτητα στο κοινό σας. Εδώ νοµοθε-
τείτε και νοµοθετείτε για όλο αυτά τα παιδιά και νοµοθετείτε
υπεύθυνα.

Θα σας ρωτήσω, λοιπόν, το εξής απλό: Πώς φαντάζεστε την
εφαρµογή αυτού του νόµου όταν εσείς οι ίδιοι νοµοθετώντας,
ουσιαστικά λέτε ότι «το κάνω µε βαριά καρδιά, δεν το εννοούσα,
δεν θα ήθελα να το κάνω, κάπως έτσι»;

Κατά τη γνώµη µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει
να είµαστε ξεκάθαροι όταν κάνουµε µία νοµοθετική ρύθµιση,
όπως αυτή, η οποία αφορά το µέλλον χιλιάδων παιδιών. Και αυτά
τα χιλιάδες παιδιά εµείς θέλουµε να ενσωµατωθούν στον εθνικό
κορµό, θέλουµε να είναι Έλληνες, θέλουµε να είναι µαζί µας και
νοµίζουµε ότι πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι σ’ αυτό.

Αυτό το ανέφερα ως παράδειγµα για να πω ότι αυτό το συναί-
σθηµα της αµφιθυµίας µε διακατέχει γενικότερα, δηλαδή από τη
µια «θέλω, αλλά δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, το εννοούσα κάπως
αλλιώς». Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν είναι η ποιότητα της
πολιτικής που θα απαιτούσε αυτήν τη στιγµή ο τόπος και οι στιγ-
µές, γιατί το ίδιο ακριβώς συµβαίνει, αν παρατηρήσετε, και στο
τι ακριβώς διαµείβεται και στο τι συµβαίνει αυτήν τη στιγµή σε
σχέση µε τη διαπραγµάτευση, η οποία διεξάγεται και η οποία
έχει φτάσει σε ένα πάρα πάρα πολύ κρίσιµο σηµείο.

Εµείς χαιρετίσαµε -για να λυθεί και εδώ το θέµα- την πρωτο-
βουλία της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε συµφωνία. Θα θέ-
λαµε αυτό να ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, θα θέλαµε να µην έχουµε
µία συµφωνία εξωτερικού, αν µου επιτρέπεται ο όρος και µία
άλλη συµφωνία εσωτερικού. Θα θέλαµε, δηλαδή, το ίδιο ακριβώς

σήµα να εκπεµπόταν και προς τα έξω και προς τα µέσα. Ένα το
κρατούµενο.

Δεύτερον, θα θέλαµε πάρα πολύ αυτή η συµφωνία να µην ήταν
έτσι όπως είναι, δηλαδή να µην ήταν µία συµφωνία η οποία είναι
επαχθής για την οικονοµία και είναι επαχθής για την κοινωνία.

Αντιλαµβάνοµαι ότι τα επιχειρήµατα τα οποία παρουσιάσατε
εδώ, τα παρουσιάσατε µονοµερώς. Δηλαδή, µονοµερώς παρου-
σιάζετε ότι οι δανειστές είναι αυτοί οι οποίοι µονίµως ζητούν και
λένε να επιβάλλουν όλο και πιο σκληρά µέτρα. Χωρίς να έχω καµ-
µία διάθεση να το αµφισβητήσω, διότι οι δανειστές έκαναν ακρι-
βώς το ίδιο πράγµα και στα προηγούµενα χρόνια και το ίδιο
ακριβώς πράγµα κάνουν και τώρα, δεν θεωρώ ότι από τη σκοπιά
τη δική τους θα έπρεπε αυτοί να νοιαστούν για πράγµατα που
εµείς οι ίδιοι θα έπρεπε να έχουµε κάνει.

Εδώ ερχόµαστε να ελέγξουµε τη δική σας αποτελεσµατικό-
τητα και να σας κατηγορήσουµε για ολιγωρία όσον αφορά τον
σχεδιασµό των πολιτικών, τον σχεδιασµό της διαπραγµάτευσης
και το τελικό αποτέλεσµα.

Τι εννοούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Θα µου επιτρέψετε
στον χρόνο που εναποµένει να τοποθετηθώ λίγο και να πω και
τις θέσεις του Ποταµιού επ’ αυτών. 

Θα σας πω τι πιστεύουµε εµείς για τα µέτρα λιτότητας, για τα
οποία γίνεται συνεχώς η συζήτηση εδώ και χρόνια. Γίνεται µία
πενταετία η συζήτηση, αν, δηλαδή, τα µέτρα λιτότητας άλφα ή
βήτα, αν αυτά που πρότεινε το e-mail Χαρδούβελη ή το e-mail
Βαρουφάκη ή η λίστα Βαρουφάκη ή δεν ξέρω εγώ τι είναι εκείνα
καλύτερα από κάποια άλλα, τα οποία ήταν συγκριτικά λίγο καλύ-
τερα ή λίγο χειρότερα. Εµείς θεωρούµε ότι αυτή είναι µία συζή-
τηση, η οποία -θα το πω πολύ απλά- δεν µιλάει για την
ταµπακιέρα, δεν µιλάει για την ουσία του προβλήµατος. 

Θα έλεγα ότι η ουσία του προβλήµατος χωρίς καµµία περι-
στροφή έχει να κάνει µε τις µεταρρυθµίσεις. Δηλαδή, θα ήµα-
σταν σήµερα σ’ αυτήν την κατάσταση, εάν είχαν προηγηθεί
µεταρρυθµίσεις;

Εάν για παράδειγµα η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οι
οποίοι κυβέρνησαν τα προηγούµενα πέντε χρόνια, είχαν προχω-
ρήσει τις µεταρρυθµίσεις αποφασιστικά και µε τόλµη, θα ήµα-
σταν σήµερα σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή που είµαστε;

Δεν εννοώ µε αυτό βεβαίως ότι η σηµερινή Κυβέρνηση δεν έχει
ευθύνες, αλλά αυτή είναι µια άλλη κουβέντα που θα την κάνουµε
µετά. Εννοώ ότι οι προηγούµενοι, µε τα χίλια ζόρια προώθησαν
κάποιες µεταρρυθµίσεις, φθάνοντας σε ένα αποτέλεσµα που θα
έλεγα ότι ήταν πολύ αργά και πολύ λίγο. 

Υπήρξαν σηµειακές µεταρρυθµίσεις και βελτιώσεις θα έλεγα
σε ορισµένα πεδία πολύ σηµαντικές. Επίσης, υπήρξε µια οριακή
ανάταξη της οικονοµίας, η οποία όµως µπροστά στο κοµµατικό
συµφέρον αποσιωπήθηκε και εν πάση περιπτώσει παρακάµ-
φθηκε και ξαναπέσαµε σε αυτά τα οποία ξέραµε. 

Έχουµε όµως τη νέα Κυβέρνηση, η οποία ήρθε διατρανώνον-
τας τη θέλησή της ότι θα βγει από αυτήν την πολιτική και θα προ-
τείνει νέα µέτρα, νέες µεταρρυθµίσεις και ουσιαστικές αλλαγές,
τις οποίες έχει ανάγκη ο τόπος.

Αντί γι’ αυτά, είδαµε µια λίστα φόρων - αυτό τουλάχιστον
έχουµε εµείς σαν πληροφορία. Αυτή η λίστα φόρων, γνωρίζετε
και εσείς, γνωρίζουµε και εµείς, όπως και το σύνολο του ελληνι-
κού λαού ότι οδηγούν σε εξουθένωση την ελληνική οικονοµία και
την ελληνική κοινωνία. 

Ρωτώ, πού είναι οι µεταρρυθµίσεις; Προς χάριν παραδείγµα-
τος, θα ήταν µεταρρύθµιση, εάν ξεκινώντας τη διακυβέρνηση
αποφασίζατε να κάνετε κάποια πράγµατα: Για παράδειγµα, στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διαβάζω: «Διακόσιες ογδόντα
µία δοµές εντός Υπουργείου, εξήντα δύο δοµές σε κάθε αποκεν-
τρωµένη διοίκηση, τετρακόσια πενήντα ένα δηµόσια νοµικά πρό-
σωπα, ενενήντα τρεις περιφερειακές υπηρεσίες, µια δοµή σε
κάθε δήµο και πέντε δοµές σε κάθε περιφέρεια».

Πείτε µου, σας παρακαλώ γι’ αυτές τις δοµές, οι οποίες δεν
είναι απλά ότι καταναλώνουν δηµόσιο χρήµα για τη συντήρησή
τους, είναι τι παράγουν και στη συνέχεια αυτό το οποίο παρά-
γουν, ποιες δευτερογενείς επιπτώσεις έχει στο σύνολο της πο-
ρείας της χώρας. Χρειαζόµαστε όλες αυτές τις δοµές; Το λέω
ως παράδειγµα.
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Για παράδειγµα, το Υπουργείο Υγείας εποπτεύει τριακόσια δώ-
δεκα δηµόσια νοµικά πρόσωπα, εκ των οποίων –προσέξτε- µόνο
τα εκατόν εβδοµήντα έξι είναι φορείς γενικής κυβέρνησης, εκα-
τόν εξήντα τρία είναι νοσοκοµεία. Τα υπόλοιπα µπορείτε να µου
πείτε τι είναι; Από αυτά, τα εβδοµήντα έξι, τα οποία ουδείς γνω-
ρίζει ακριβώς τι κάνουν, επιχορηγήθηκαν πέρυσι µε 130.102.244
ευρώ. 

Πότε θα ασχοληθείτε µε αυτά; Αυτά δεν έπρεπε από την αρχή
να είναι η κεντρική σας µέριµνα; Δεν έπρεπε δηλαδή εσείς ως
Κυβέρνηση να προωθήσετε αυτές τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις,
τις οποίες κατά τα λοιπά, όσον αφορά το λεκτικό σκέλος και την
επιχειρηµατολογία σας, εµείς συµφωνούµε;

Βεβαίως, αυτό είναι το πελατειακό κράτος. Βεβαίως, εδώ είναι
η διαπλοκή, βεβαίως, εδώ είναι τα προβλήµατα. Βεβαίως, αυτό
οικοδοµήθηκε στις δεκαετίες που πέρασαν από τα κόµµατα τα
οποία κυβέρνησαν. Εσείς όµως τι ακριβώς κάνετε; Το συντη-
ρείτε; Παίζετε πάνω σε αυτό; Να πω αυτά τα οποία έχουµε πει
ξανά και ξανά; 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. 
Γιατί τέτοια ολιγωρία; Και γιατί από την άλλη µεριά τέτοια διά-

θεση να τοποθετείτε τους δικούς σας ανθρώπους µε αυστηρά
κοµµατικά κριτήρια, για τα οποία έρχεστε και επαίρεστε βεβαίως,
φθάνοντας στο σηµερινό σηµείο για τα νοσοκοµεία, το οποίο φυ-
σικά έχει κάνει αίσθηση µεγαλύτερη από όλα τα προηγούµενα.
Διότι, φθάνουµε σε σηµείο να συζητάµε για ανθρώπους οι οποίοι
έχουν αποδεδειγµένα τεθεί εκτός υπηρεσίας, που επανέρχονται
στην υπηρεσία µε την αιτιολογία ότι έληξε η ποινή τους. 

Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω ολοκληρώνοντας
αυτήν την πρώτη τοποθέτηση, είναι ότι το Ποτάµι ήρθε στην πο-
λιτική σκηνή, προσπαθώντας να κάνει δύο πράγµατα: Αφ’ ενός
να µιλήσει µε τη γλώσσα της λογικής και αφ’ ετέρου να δείξει το
δρόµο των µεταρρυθµίσεων, να επιµείνει στις µεταρρυθµίσεις.

Εµείς δηλώσαµε ότι θα στηρίξουµε την Κυβέρνηση, είπαµε
από την αρχή ότι στηρίζουµε την Κυβέρνηση στην προσπάθεια
που κάνει να µείνει η χώρα εντός ευρώ. Κατηγορηθήκαµε γι’
αυτό ως βασιλικότεροι του βασιλέως και µάλιστα από εσάς τους
ίδιους, τους συναδέλφους της Κυβέρνησης, ότι παραείµαστε βα-
σιλικότεροι του βασιλέως.

Εµείς όµως όταν λέγαµε να αποφευχθεί η ρήξη, εννοούσαµε
να αποφευχθεί η πιθανότητα η Ελλάδα να οδηγηθεί στη χρεοκο-
πία και στο παρελθόν. Εσείς δυστυχώς φλερτάρετε µε το παρελ-
θόν. Και αυτό που θέλουµε να σας πούµε είναι, έστω και την
ύστατη στιγµή να προχωρήσετε, να κλείσετε τη συµφωνία και να
πάµε να συζητήσουµε για τα ουσιώδη, είτε αυτά έχουν να κάνουν
µε τη διαπραγµάτευση είτε έχουν να κάνουν µε το πολύ σοβαρό
θέµα της ιθαγένειας. 

Ευχαριστώ πολύ. 
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε. 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Βασίλειος Κόκκαλης έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλ-

λιώς ήθελα να ξεκινήσω την οµιλία µου. 
Όµως, πρέπει να σηκώσω το γάντι, κύριε Γεωργιάδη. Στα Αρ-

χαία Ελληνικά γνωρίζετε πώς λέγεται η λέξη «θράσος»; Διότι µι-
λήσατε για Αρχαία Ελληνικά. Δεν υπάρχει, γιατί οι αρχαίοι
Έλληνες ήταν και σεµνοί και ταπεινοί. Το συνώνυµον της λέξης
«θράσος» στα νεοελληνικά το γνωρίζετε; «Άδωνις Γεωργιάδης».
Για ποιο λόγο; Γιατί µας κατηγορείτε ότι έχουµε συνέπεια. Είναι
απίστευτο! Μας κατηγορείτε επειδή υποστηρίζουµε τις ίδιες θέ-
σεις που υποστηρίζαµε το 2012. «Συνέπεια» είναι λέξη η οποία…

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έγινε προσωπική ανα-
φορά, θα απαντήσω.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Θα απαντήσετε, γιατί τα λέτε µισά,
κύριε Γεωργιάδη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο Πρόεδρος δίνει τον
λόγο, κύριε Κόκκαλη. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Δεν άκουσα τι είπατε. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο Πρόεδρος θα δώσει

τον λόγο και θα κρίνει αν θα απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης.  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
Κύριε Γεωργιάδη, δυστυχώς γνωρίζετε µισά πράγµατα. 
Κατ’ αρχάς, ο µέτοικος ήταν αυτός που ζούσε στα όρια της αρ-

χαίας Αθήνας και εστερείτο πολιτικά δικαιώµατα. Μισά τα είπατε. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τι είπα εγώ; 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Και δεν υπήρχε το µετοίκιον. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και τι ήταν το µετοίκιον; 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Υπαινιχθήκατε και πριν –δεν ήµουν

στην Αίθουσα- για την αρχή της δεδηλωµένης. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού δεν υπήρχε, το µε-

τοίκιον τι ήταν; 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ακούστε, αν µου πείτε από πού βγαί-

νει η λέξη «µετοίκιον», κύριε Γεωργιάδη… 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ήταν φόρος. Ποιος τον

πλήρωνε; 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Γεωργιάδη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αυτή η συζήτηση είναι

πολύ ενδιαφέρουσα. Να την κάνουµε έξω µετά, πίνοντας και καφέ; 
Αφήστε να συζητήσουµε το θέµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Τα µισά πράγµατα, κύριε Γεωρ-

γιάδη…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι περίεργο να µιλάτε

για µία λέξη που δεν υπάρχει. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Υπαινιχθήκατε ακόµα και συνταγµα-

τολόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Κόκκαλη, µην

απαντάτε, σας παρακαλώ. Πρέπει να τελειώσουµε σε δέκα λεπτά.  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ακόµα και συνταγµατολόγος γίνατε.

Υπαινιχθήκατε πριν για την αρχή της δεδηλωµένης ότι πιθανότατα
να µην την έχει αυτή η Κυβέρνηση. Σας παραπέµπω στη γνωµο-
δότηση του πρώην κυβερνητικού συνεταίρου κ. Βενιζέλου για το
πότε µια κυβέρνηση χάνει την αρχή της δεδηλωµένης. Προφανώς
δεν ενηµερωθήκατε, γιατί αν το ξέρατε, δεν θα υπαινισσόσασταν
αυτό. 

Τα εν οίκω µη εν δήµω, κύριε Γεωργιάδη. Το κόµµα σας τι θα
κάνει στο άρθρο 1Β, όπως διαµορφώθηκε; Θα το ψηφίσει; 

Η αδυναµία επιχειρηµάτων οδηγεί στο να κατηγορούµε την
άλλη πλευρά. Μας κατηγορείτε επειδή έχουµε την ίδια θέση, θέση
που είναι αταλάντευτη για την ιθαγένεια. 

Υπεισέρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Τις θέσεις µας ως προς το νο-
µοσχέδιο τις ανέπτυξε ο ειδικός αγορητής του κόµµατός µας κ.
Μαυραγάνης. 

Θα επικεντρωθώ στο άρθρο 1, στο οποίο έχει γίνει µια τροµερή
παρανόηση. Κατ’ αρχήν, δεν άκουσα όλες αυτές τις µέρες εδώ τη
λέξη «υπηκοότητα». Τεχνηέντως ακούγεται ότι η λέξη «ιθαγένεια»
µε τη λέξη «υπηκοότητα» είναι το ίδιο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
Έχουν τις ίδιες έννοµες συνέπειες και η ιθαγένεια και η υπηκοό-
τητα, αλλά η ιθαγένεια έχει σχέση µε το έθνος. Τώρα, αν πειράζει
κάποιους η λέξη «έθνος», εµείς δεν φταίµε σε κάτι. 

Θα µπορούσε, εφόσον υπήρχε η ανάγκη, κύριε Υπουργέ, να επι-
βραβεύσουµε µετανάστες, να ενισχυθεί η διαδικασία της πολιτο-
γράφησης σε ενηλίκους µε τη χορήγηση της υπηκοότητας και όχι
η αθρόα πολιτογράφηση µέσω της κτήσης ιθαγενείας. 

Προφανώς, παρανοείτε και έχετε ξεχάσει την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Εµείς οι Βουλευτές σας θυµίζω ότι
έχουµε ορκιστεί στο Σύνταγµα.

Σας παραθέτω συνοπτικά –συνοπτικότατα- επτά διατάξεις του
Συντάγµατος, οι οποίες αναφέρουν τη λέξη «έθνος». Το Σύνταγµα
το δικό µας λέει τη λέξη «έθνος», δεν τη λέω εγώ, το άρθρο 1 πα-
ράγραφος 2 και 3 του Συντάγµατος, το άρθρο 4, «Έλληνες είναι
όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόµος», «επιτρέπεται να
αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια µόνο σε περίπτωση που κάποιος
ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συµφέ-
ροντα», άρθρο 21 παράγραφος 1, «η οικογένεια ως θεµέλιο της
συντήρησης και προαγωγής του έθνους», άρθρο 18, άρθρο 25 πα-
ράγραφος 4. 

Συνεπώς επτά διατάξεις του Συντάγµατος έχουν µέσα τη λέξη
«έθνος». Δεν είναι δική µου ερµηνεία το τι έλεγε η Επιτροπή της
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Αναθεώρησης του Συντάγµατος το 1975, τα Πρακτικά για το τι ση-
µαίνει «έθνος». Είναι η έννοια που υπερβαίνει χρονικά την εν ζωή
κοινότητα των ανθρώπων και τα γεωγραφικά όρια του ελληνικού
κράτους. Το έθνος αναφέρεται τόσο στις παρελθούσες όσο και
στις µέλλουσες γενιές, τα συµφέροντα των οποίων πρέπει να υπη-
ρετεί η κρατική πολιτική αρχή, όπως ορίζει η αρχή της βιωσιµότη-
τας, στο άρθρο 24 τουΣυντάγµατος.

Άκουσα και από το ΚΚΕ ότι τροµάζουν µε τον όρο «δίκαιο του
αίµατος». Μα, ο Έλληνας νοµοθέτης το αναφέρει. Δεν το αναφέ-
ρουµε εµείς, το δίκαιο της ιθαγένειας το αναφέρει. Ο Έλληνας νο-
µοθέτης, εναρµονιζόµενος πλήρως µε τις επιταγές του
Συντάγµατος που σας ανέφερα, καθιέρωσε το δίκαιο της ιθαγέ-
νειας, το οποίο ισχύει αυτήν τη στιγµή που µιλάµε. Το δίκαιο της
ιθαγένειας κάνει λόγο πρωταρχικό για το δίκαιο εξ αίµατος, ότι
αυτός ο οποίος έχει Έλληνα πατέρα δικαιούται να είναι Έλληνας. 

Κατ’ εξαίρεση περιέλαβε διατάξεις, οι οποίες καθιέρωσαν την
πολιτογράφηση ενηλίκων αλλοδαπών αλλογενών, µε εξατοµικευ-
µένη κρίση συλλογικού οργάνου της διοίκησης. Όποιος, δηλαδή,
ενήλικος αλλοδαπός γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία, γνωρίζει
καλά τη γλώσσα, τον πολιτισµό, βεβαίως και να αποκτήσει, κυρία
Υπουργέ, την ελληνική υπηκοότητα και να το ενισχύσουµε και να
κάνουµε ακόµα πιο απλή αυτήν τη διαδικασία, την πολιτογράφηση
αλλοδαπών αλλογενών. 

Εν προκειµένω, όµως, θα µου επιτρέψετε, κυρία Υπουργέ, να
πω ότι πρόκειται για µια αθρόα πολιτογράφηση µε την κτήση της
ιθαγένειας, η οποία είχε γίνει µόνο µετά από πόλεµο. Αυτό που
επιχειρείτε να κάνετε έχει γίνει το 1913, όταν πολιτογραφήθηκαν
µε το νόµο του 1913, τον κυρωτικό της συνθήκης ειρήνης µεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας, ο οποίος προέβλεπε την απονοµή ελληνι-
κής ιθαγένειας στους κατοικούντες στις πρώην οθωµανικές χώρες
που περιήλθαν στην κυριαρχία της Ελλάδος. Από τότε κτήση ιθα-
γένειας.

Επαναλαµβάνω ότι άλλο είναι η υπηκοότητα, άλλο η ιθαγένεια.
Συµφωνούµε, συνηγορούµε να γίνει απλούστερη η διαδικασία της
πολιτογράφησης ενηλίκου, ο οποίος αποδεικνύει ότι γνωρίζει ελ-
ληνική ιστορία, ελληνική γλώσσα. Το γεγονός ότι είναι κάποιος νό-
µιµος στην Ελλάδα, το γεγονός ότι εκπληρώνει τα αυτονόητα
σηµαίνει ότι θα τον επιβραβεύσουµε µε την απόδοση της ελληνι-
κής ιθαγένειας; Όχι βέβαια. 

Συνεπώς, κρίσιµη είναι η ύπαρξη γνήσιου δεσµού όχι όµως µε
το κράτος, διότι η υποχρέωση του αλλοδαπού να είναι νόµιµος
είναι αυτονόητη. Κρίσιµη είναι η ύπαρξη γνήσιου δεσµού µε το
έθνος. Αυτό άλλωστε είπε και η πρόσφατη απόφαση του Συµβου-
λίου της Επικρατείας. Γι’ αυτό και οι συγκεκριµένες διατάξεις προ-
σκρούουν ευθέως στις ως άνω διατάξεις του Συντάγµατος.
Συνεπώς µια λέξη χαρακτηρίζει ειδικά αυτό το άρθρο, όχι επιµονή,
εµµονή. Είναι άκαιρο και αντισυνταγµατικό. 

Εκτός των άλλων συµβαίνει και το εξής παράδοξο: Επιχειρεί ο
νοµοθέτης αυτήν τη στιγµή να δώσει σε ανήλικο ιθαγένεια, ενώ ο
ενήλικος πατέρας του ή η µητέρα του είτε δεν µπορεί να αποκτή-
σει υπηκοότητα είτε δεν θέλει. Δεν είναι παράδοξο, κυρία
Υπουργέ; Ο νόµιµος εκπρόσωπος του ανηλίκου είναι η πολιτεία;
Οι γονείς είναι. 

Για το γονέα, όπως έρχεται το άρθρο 1, µοναδική προϋπόθεση
είναι να είναι νόµιµος. Όµως, για το γονέα δεν λέτε κάτι. Ο γονέας
εν προκειµένω είτε δεν θέλει να αποκτήσει την ελληνική υπηκοό-
τητα είτε δεν µπορεί. Κατ’ αρχάς δεν έχει δικαιοπρακτική ικανό-
τητα ο ανήλικος. Προσκρούει και σε άλλες διατάξεις εκτός από
την προφανή αντισυνταγµατικότητα. 

Ο ανήλικος δεν έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να αποδεχτεί
την ιθαγένεια όπως επιχειρείται να αποδοθεί µε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Επαναλαµβάνω, άλλο ιθαγένεια άλλο υπηκοότητα.
Να γίνει απλούστερη η διαδικασία, πιο γρήγορες οι εξετάσεις για
την απόκτηση της υπηκοότητας. Ναι, συµφωνούµε. Όχι όµως ιθα-
γένεια. 

Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι ένα είναι το συµπέρασµα. Μας κα-
τηγόρησε ο κ. Γεωργιάδης ότι είµαστε συνεπείς. Οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες και το 2012 και τώρα είναι αταλάντευτοι στις απόψεις
τους. Πραγµατικά δεν οφείλουµε ιθαγένεια σε κανέναν. Οφεί-
λουµε όµως ισονοµία και ισοπολιτεία στους µετανάστες, ίσα δι-
καιώµατα µε τους Έλληνες πολίτες. Ιθαγένεια όµως δεν

οφείλουµε. 
Επαναλαµβάνω, µήπως οι νοµικοί σας σύµβουλοι –και θέλετε

να το ξαναδείτε- έχουν µπερδέψει λίγο τις έννοιες της ιθαγένειας
και της υπηκοότητας; Γιατί έχουν ακριβώς τις ίδιες έννοµες συνέ-
πειες. Διαφέρουν οι προϋποθέσεις. Γι’ αυτό τον λόγο είµαστε αν-
τίθετοι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. 

Τελειώνοντας θα πω το εξής. Κύριε Γεωργιάδη, θα συµφωνήσω
µε τον κ. Βούτση. Είστε ο καλύτερος δικηγόρος των δανειστών!
Δεν θέλουν κανέναν άλλον. Αυτά είναι τα πρότυπα στον ελληνικό
λαό, να παραδίδουµε τα όπλα, να µην κάνουµε καµµία διαπραγ-
µάτευση; Να λέµε ελάτε, καλωσορίσατε στα µνηµόνια; Αυτά είναι
τα πρότυπα, κύριε Γεωργιάδη; Να µην ψάξουµε το χρέος µας; Να
µην ελέγξουµε αν χρωστάµε; Να παραδοθούµε αµαχητί; 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Γεωργιάδη, πάλι
θέλετε τον λόγο; Έκανε αναφορές ο κύριος συνάδελφος στο
όνοµά σας. Εν πάση περιπτώσει, µε σχετική κατανόηση σε πέντε
λεπτά πρέπει να τελειώσουµε. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Έχουµε
ακούσει τον κ. Γεωργιάδη τόσες φορές. Όποτε λέει κάποιος κάτι
για αυτόν, παίρνει τον λόγο. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε Κοινοβουλευτικός Εκ-
πρόσωπος… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Πολύ ζωηρό σας
βλέπω, κύριε Διαµαντόπουλε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Διαµαντόπουλε, µη
στενοχωριέστε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Γεωργιάδη, σε
άλλον απαντάτε. Αν απαντήσετε και στον κ. Διαµαντόπουλο, δεν
θα τελειώσουµε ποτέ. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Διαβάσαµε και τη στενοχώ-
ρια σας. Θα σας δούµε την ώρα της ψηφοφορίας. 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Και για εµάς µίλησε ο κ. Βού-
τσης αλλά δεν µας δώσατε τον λόγο. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πάνω από όλα το θράσος υπάρχει στα Αρχαία Ελληνικά. Προ-

σπερνάω τη λέξη και πάω στην ουσία. Στα Αρχαία Ελληνικά υπάρ-
χει και η λέξη ύβρις και το κόµµα σας έχει διαπράξει µια ύβρη.
Ποια είναι η ύβρις; Υπεσχέθη στον ελληνικό λαό ότι αν γίνει συγ-
κυβερνήτης, θα σταµατάει τον Τσίπρα από αυτά που οι δικοί σας
ψηφοφόροι θεωρούν κόκκινες γραµµές. 

Τι κάνετε στο παρόν νοµοσχέδιο, για το οποίο το δικό σας
κόµµα έχει καταθέσει εδώ στη Βουλή νοµοσχέδιο που λέει ότι
αυτός ο νόµος καταστρέφει το ελληνικό έθνος; Είναι στην αιτιο-
λογική σας έκθεση. Αυτά οι συνεταίροι σας τα γράφουν. 

ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Μα, δεν το ψηφίζουν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:Κάνετε ότι δεν βλέπετε. 
Ακούστε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Ή το νοµοσχέδιο αυτό κατα-

στρέφει το ελληνικό έθνος όπως λέγατε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Τώρα το λέµε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …και αν καταστρέφει το

ελληνικό έθνος, προφανώς δεν µπορείτε να µένετε σε µια Κυ-
βέρνηση που καταστρέφει το ελληνικό έθνος. Δεν µπορείτε να
κάνετε και τα δύο. Δεν µπορείτε δηλαδή να στηρίζετε µια Κυβέρ-
νηση που καταστρέφει το ελληνικό έθνος, γιατί τότε θα είστε συ-
νεργοί στο έγκληµα της καταστροφής του ελληνικού έθνους.

Ή λοιπόν πράγµατι καταστρέφει το ελληνικό έθνος και η παρα-
µονή σας στην Κυβέρνηση που κάνει αυτό το πράγµα είναι προ-
δοσία, κατά τα δικά σας λεγόµενα ή ήσασταν υπερβολικοί και
λέγατε ψέµατα ότι αυτό το νοµοσχέδιο καταστρέφει το ελληνικό
έθνος. Άρα, µπορείτε πολύ εύκολα απλώς να εκφράσετε τη δια-
φωνία σας µε την καταψήφισή του. Δεν µπορείτε όµως, κύριε συ-
νάδελφε, να έχετε και τα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Γεωργιάδη, τε-
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λειώσαµε. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εφόσον διαπράττετε την

ύβρι …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Γεωργιάδη, αυτή
τώρα δεν είναι ανταλλαγή επιχειρηµάτων. Τώρα κάνουµε λεκτικές
κόντρες εδώ. Ευχαριστούµε πάρα πολύ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ως προς το πρώτο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης):Σας ευχαριστώ. 
Η Υπουργός κ. Χριστοδουλοπούλου έχει τον λόγο.
Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τώρα πια υπάρχει γραπτώς

µε την υπογραφή του Πρωθυπουργού σας η φράση «συµµορφω-
θήκαµε πλήρως και ολοκληρωτικά στις απαιτήσεις της τρόικας».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ. Σας ευ-
χαριστούµε πάρα πολύ. 

Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού, λοιπόν, συµµορφω-

θήκατε πλήρως και ολοκληρωτικά…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Για την «ταµπακιέρα» δεν µας είπατε

τίποτα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Εντάξει,
κύριε Γεωργιάδη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Υπουργέ, ξεκινή-
στε γιατί αλλιώς δεν θα µιλήσετε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-
γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Έτσι κι αλ-
λιώς δεν σας ακούει κανείς.

Θέλω, κλείνοντας τη σηµερινή συζήτηση, να πω ότι παρά τα όσα
θα υποσηµειώσω αµέσως µετά, θεωρώ ότι το γεγονός ότι δυο του-
λάχιστον κόµµατα θα ψηφίσουν τελικά το άρθρο 1 είναι µια σο-
βαρή εξέλιξη για τη συζήτηση που προηγήθηκε στις επιτροπές
µας, για την αυθεντικότητα αυτών των ρυθµίσεων που, κατά τη
γνώµη µας, ρυθµίζουν µια µεγάλη κοινωνική ανάγκη και δεν έχουν
να κάνουν ούτε µε εµµονές ούτε µε ιδεολογικές αγκυλώσεις που
ακούστηκαν εδώ µέσα.

Δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι όλοι οι εισηγη-
τές οι οποίοι µίλησαν κατάφεραν να κρατήσουν την επιχειρηµα-
τολογία τους και τη διαφωνία τους σε ένα επίπεδο σοβαρότητας,
γιατί ακριβώς συµµετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις των επιτρο-
πών. 

Οι υπόλοιποι, δυστυχώς, ήρθαν εδώ για να πάρουν τα γνωστά
λεπτά της τηλεοπτικής εµφάνισης, να ανεβάσουν τους τόνους, να
µιλήσουν για ό,τι θυµάται ο καθένας, να κάνουν αντιπολίτευση, να
αξιοποιήσουν -κατά τη γνώµη τους- αντιθέσεις, να θέσουν ζητή-
µατα δεδηλωµένης, να µιλήσουν για µια συµφωνία που δεν την
ξέρει κανείς και να προκαταλάβουν πολιτικές εξελίξεις που εύχον-
ται να υπάρξουν.

Τέλος, θα ήθελα να πω για τη Χρυσή Αυγή ότι ελπίζω να µην
έδωσε το όνοµά µου στα τάγµατα εφόδου για να µε καρατοµή-
σουν, διότι νοµίζω ότι έχουν αποθρασυνθεί αρκετά για να έρχονται
εδώ και πέρα από τις απόψεις τους που είναι καταδικασµένες να
τολµούν να θέτουν και τέτοια ζητήµατα. 

Σε κάθε περίπτωση, εγώ κάνω µια τελευταία έκκληση η ψηφο-
φορία επί της αρχής να συγκεντρώσει τη µέγιστη πλειοψηφία,
διότι, ευτυχώς, δεν υπάρχουν για την κοινωνία µικρά και µεγάλα
ζητήµατα. Και η σηµασία και η σοβαρότητα που αποδίδουµε στα
κατά τη γνώµη µας µικρά ή µεγάλα δείχνει και τη σοβαρότητα που
έχουµε ως πολιτικοί. 

Έτσι, λοιπόν, όσοι το θεωρούν µικρό, ας φερθούν µε τη σοβα-
ρότητα που αξίζει και όσοι το θεωρούν µεγάλο επίσης, ώστε πραγ-
µατικά να κλείσουµε τη σηµερινή µας συζήτηση µε τη σοβαρότητα
και την αξιοπρέπεια που της αντιστοιχεί, για να περάσουµε αργό-
τερα στη συζήτηση κατ’ άρθρον και να αφήσουµε πίσω µας αυτές
τις ανταλλαγές που έγιναν, οι οποίες νοµίζω ότι δεν τιµούν το Κοι-
νοβούλιο.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα
λεπτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Παππά, νοµίζω
ότι δεν αµφισβητείτε ότι διαχειρίζοµαι µε τη µεγαλύτερη δυνατή
προσοχή τη διαδικασία. Σας παρακαλώ πολύ. Ξέρετε ότι τελει-
ώνουµε στις 19.00’.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, σας παρα-
καλώ. Είναι προσωπικό το θέµα. Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρό-
σωπος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μισό λεπτό, ακούστε
µε. Έχει κατατεθεί και αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Αυτήν τη
διαδικασία έχει ζητήσει να τη διαχειριστεί η Πρόεδρος, την οποία
και περιµένουµε να έρθει.

Σας δίνω τον λόγο µόνο για ένα λεπτό. Παρακαλώ πάρα πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα αναφερθώ σε δύο τινά.
Πρώτον, στον κ. Βούτση που αµέσως µετά την ολοκλήρωση του

λόγου του Βουλευτή µας κ. Αντώνη Γρέγου, πήρε τον λόγο και
είπε διάφορα πραγµατάκια. Θέλετε µια απάντηση, κύριε Βούτση.
Ζείτε στην Ελλάδα; Ξέρετε τι γίνεται; Μιλήσατε για στοχοποίηση.
Ποια στοχοποίηση, κύριε Βούτση; Τη στοχοποίηση της Χρυσής
Αυγής. Έχετε µάθει για τις δολοφονικές απόπειρες εναντίον των
µελών µας και υποψηφίων µας; Έχετε ακούσει τον Μπαλτάκο στο
γνωστό βίντεο; Έχετε ακούσει τον Σαµαρά στο γνωστό βίντεο;
Τους τρεις που θα έρθουν, που µιλά µε τον εισαγγελέα; Εµείς στο-
χοποιούµε; Εµείς που είµαστε στοχοποιηµένοι;  

Εσείς που υποτίθεται ότι ελέγχετε ένα Υπουργείο. Μόλις µίλησα
µε τον κ. Πανούση. «Άρτζι µπούρτζι και λουλάς» στο Υπουργείο
σας! Δεν ξέρετε τι σας γίνεται σε ό,τι αφορά την αστυνοµική προ-
στασία στους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης):Πότε;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πάµε στην κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου.
Κυρία µου, κυρία Υπουργέ, στα χρόνια που θα έρθουν κανείς

δεν θα ασχολείται µαζί σας! Κανείς δεν θα ασχολείται µαζί σας,
διότι το έργο σας θα ακυρωθεί, το καταστροφικό σας έργο, ο
πρώτος νόµος που φέρνετε εδώ.

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρό-
εδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)

Και τις ύβρεις που µας προσάψατε σας τις επιστρέφουµε, αγα-
πητή κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ:Σιγά, ρε φίλε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η κυρία Υπουργός έχει

τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Νοµίζω ότι
το απειλητικό ύφος δεν ταιριάζει σε µια Αίθουσα Κοινοβουλίου.
Αφήστε η ιστορία να κρίνει και τα νοµοσχέδια και τις απόψεις,
όπως θα σας κρίνει και εσάς. Απλώς, εσάς θα σας κρίνει και η δι-
καιοσύνη, γιατί παραπέµπεστε ως συµµορία.

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Και εσάς πολύ σύντοµα θα σας κρίνει ο

ελληνικός λαός!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό, κύριε

Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ό,τι ήταν ο ΕΝΦΙΑ…
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα

του ΣΥΡΙΖΑ)
Χειροκροτήστε, χειροκροτήστε!
Ό,τι ήταν ο ΕΝΦΙΑ για τον Σαµαρά θα είναι και αυτός ο νόµος

για εσάς! Ταφόπλακα!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ:Φτάνει πια!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Βου-

λευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μουσταφά Μουσταφά.
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συ-

νάδελφοι, θα είµαι σύντοµος, δεν θα καταναλώσω όλο το χρόνο.
Απλώς, θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 4 του νοµοσχεδίου, µε το
οποίο συστήνεται µια ειδική επιτροπή για τη σύνταξη ολοκληρω-
µένου σχεδίου του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που θα υποβλη-
θεί στη Βουλή για να ακυρωθεί κατά τη διαδικασία που λέει.

Αυτή η πρωτοβουλία, κυρία Υπουργέ, είναι πολύ σηµαντική και
ελπιδοφόρα για τον εκσυγχρονισµό και την εκλογίκευση του Κώ-

3752 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



δικα Ελληνικής Ιθαγένειας και ταυτόχρονα, µια ευκαιρία για την
επούλωση πληγών, άρση αδικιών, υλική και ηθική θεραπεία των
πληγέντων από τις καταχρηστικές, σκόπιµες εφαρµογές των άρ-
θρων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Συγκεκριµένα, αναφέροµαι στο άρθρο 19, που µε την καταχρη-
στική του ερµηνεία δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν την ιθαγέ-
νειά τους σε µια στιγµή και κατέστησαν ανιθαγενείς. Πραγµατικά,
ίσως µε µια ριζική αναµόρφωση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
µπορούν να αποκατασταθούν, πρώτα από όλα αυτά ηθικά, αυτοί
οι άνθρωποι, γιατί πάρα πολλά θύµατα αυτού του άρθρου έχουν
αποδηµήσει εις Κύριον, άλλοι χάραξαν καινούργια πορεία στη ζωή
τους, άλλοι παραµένουν ακόµα ανιθαγενείς, άλλοι είναι στο εξω-
τερικό και άλλοι είναι στην Ελλάδα. Επειδή έχει τις ιδιαιτερότητές
του αυτό το νοµοσχέδιο, αυτά τα ζητήµατα ας τα συζητήσουµε
τότε που θα υπάρξει αυτή η σχετική επιτροπή.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, ακούστηκαν
πολλές απόψεις στην κριτική που έγινε για το νοµοσχέδιο, από-
ψεις για την ιθαγένεια, για την υπηκοότητα, διότι υπάρχει µια συ-
ζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήµατα. Υπήρξαν εκτιµήσεις
συσχέτισης της ιθαγένειας µε την καταγωγή, µε τη θρησκεία, µε
την πολιτισµική ταυτότητα, µε το αίµα κ.λπ. Υπάρχουν και οι εκτι-
µήσεις που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχε-
δίου. Αναφέρεται συγκεκριµένα ότι ελληνική πολιτική κοινότητα
εξ αντικειµένου προκύπτει από την σύµπτωση των βουλήσεων των
ανθρώπων που ενσωµατώνονται σε µια εθνική συλλογικότητα.

Επίσης, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι σφυρηλατεί
τους δεσµούς αλληλεγγύης των µελών του πάνω στο κριτήριο της
κοινής βούλησης του ανήκειν σ’ αυτό ανεξαρτήτως της καταγω-
γής των ανθρώπων.

Μ’ αυτές τις αντιλήψεις, µ’ αυτήν την πολιτική και φιλοσοφική
προσέγγιση πάνω στις έννοιες της ιθαγένειας, του πολίτη και της
πολιτικής κοινότητας, συµφωνώ ως Έλληνας πολίτης και για ιδε-
ολογικούς λόγους, αλλά και ως Έλληνας πολίτης µε µία διαφορε-
τική καταγωγή. Νοµίζω ότι λυδία λίθος για να γίνει κάποιος
πολίτης µίας χώρας είναι η συµµετοχή του στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, στην κοινωνική ζωή του τόπου όπου ζει, στο κοινωνικο-
πολιτικό γίγνεσθαι. 

Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αυτό µπαίνει σαν βασικό κρι-
τήριο για την ένταξη αυτών των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύ-
στηµα της χώρας µας. Είναι µία δοκιµασµένη µέθοδος και
παγκοσµίως, αλλά και από την περιοχή µου και για Έλληνες πολί-
τες που έχουν µία διαφορετική καταγωγή ή ένα άλλο θρήσκευµα. 

Ο ίδιος, ως µετέχων της ελληνικής παιδείας, είχα την πορεία
που είχα στη ζωή µου και σας είναι γνωστή. Το κυρίαρχο, το βα-
σικό, το καθοριστικό στοιχείο της όλης διαδροµής µου ήταν και
είναι πρώτα απ’ όλα η ταυτότητα του πολίτη της Ελλάδας, ανε-
ξάρτητα από τις άλλες ταυτότητές µου, είτε είναι καταγωγής είτε
είναι θρησκείας είτε είναι πολιτισµού. Τα όσα υπέστην λόγω της
διαφορετικότητάς µου, τα υπέστην ως πολίτης αυτής της χώρας
και τα όσα κέρδισα, κατάφερα, πέτυχα, µπόρεσα και συνέβαλα
στην κοινωνία, τα έκανα ως πολίτης αυτής της χώρας. Είναι η βα-
σική ιδιότητα που καθόρισε και καθορίζει την πορεία µου, τη
στάση µου στη ζωή.

Η ιδιότητα του πολίτη, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι το
ψωµί που τρώµε σ’ αυτήν τη γη. Είναι το κοινό καράβι µας σε
φουρτούνες και µπουνάτσες. Είναι η ελπίδα και η προοπτική µας.
Είναι οι χαρές και οι λύπες που µας επιφυλάσσει η ζωή. Είναι οι
συνάνθρωποί µας στα δύσκολα και εύκολα της ιστορίας µας. Πρέ-
πει να έχουµε εµπιστοσύνη στους ανθρώπους ως χώρα µε τέτοιο
παρελθόν και µε τέτοιο πολιτισµό, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία
των πάσης φύσεως ανθρώπων δεν φτύνουν στο πιάτο που τρώνε.

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα

του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.

Μουσταφά.
Νοµίζω ότι είχε µία πολλαπλώς συµβολική αξία να κλείσει έτσι

η επί της αρχής συζήτηση του σχεδίου νόµου για τον Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας. Νοµίζω ότι η τελευταία παρέµβαση του κ.
Μουσταφά θα έπρεπε να λειτουργήσει παιδαγωγικά προς πολλές
κατευθύνσεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε ανακοινώσει ότι παρατεί-
ναµε µε οµόφωνη απόφαση του Σώµατος τη συνεδρίαση της Ολο-
µέλειας, προκειµένου να µιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι. Την
παρατείναµε κατά τρεις ώρες και είχαµε πει ότι θα ολοκληρωνό-
ταν η συνεδρίαση απόψε στις 19.00’, προκειµένου να γίνει η ψή-
φιση επί της αρχής. Χαίροµαι που τουλάχιστον βλέπω αρκετούς
και αρκετές συναδέλφους παρόντες και παρούσες.

Τώρα η ώρα είναι 19.10’, στις 18.45’ κατατέθηκε αίτηµα ονοµα-
στικής ψηφοφορίας επί της αρχής από είκοσι πέντε Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν είναι παρόντες και παρούσες αυτήν
τη στιγµή. Θα αναγνώσω τα ονόµατά τους, όχι για να πάρουµε πα-
ρουσία, απλώς προς πληρέστερη ενηµέρωση: 

«Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων. Σύµφωνα µε το
άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής, κάτωθι υπογεγραµµένοι
Βουλευτές» –να βάζετε και το υπογεγραµµένες, κύριοι συνάδελ-
φοι- «αιτούµαστε διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της
αρχής του νοµοσχεδίου: “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρ-
µογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρί-
των χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια
κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για
τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισό-
δου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή
εργασία και άλλες διατάξεις”».

Υπογράφουν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας Άδωνις Γε-
ωργιάδης, Γεώργιος Γεωργαντάς, Ιωάννης Πλακιωτάκης, Μάκης
Βορίδης, Δηµήτρης Κυριαζίδης, Γεώργιος Στύλιος, Χρήστος
Μπουκώρος, Σταύρος Καλαφάτης, Στέφανος Γκίκας, Θανάσης
Δαβάκης, Κωνσταντίνος Τασούλας, Κόνσολας Εµµανουήλ, Κοψα-
χείλης Τιµολέων, Αθανασίου Χαράλαµπος, Κεφαλογιάννης Ιωάν-
νης, Βούλτεψη Σοφία, Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης), Γιόγακας
Βασίλης, Κατσαφάδος Κωνσταντίνος, Βρούτσης Ιωάννης, Μαρτί-
νου Γεωργία, Αυγενάκης Λευτέρης, Κωνσταντίνος Αχιλλέα Καρα-
µανλής, Δηµήτρης Σταµάτης, Παναγιωτόπουλος Νίκος.

Η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 13.00’, προ-
κειµένου να γίνει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που προηγείται. 

Η κυρία Υπουργός, βέβαια, µας έχει γνωστοποιήσει ότι θα
απουσιάζει λόγω της υποχρέωσής της να βρίσκεται στις Βρυξέλ-
λες αύριο και µεθαύριο για τα θέµατα µετανάστευσης. Να της ευ-
χηθούµε καλή επιτυχία. 

Κυρία Υπουργέ, µην ξεχάσετε τις δύο διακηρύξεις των Προ-
έδρων Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Προέδρων
Κοινοβουλίων της Ένωσης για τη Μεσόγειο που µε απερίφραστο
τρόπο διατυπώνουν αυτά που πρέπει να διατρανώνονται στη δη-
µοκρατία και στη σηµερινή εποχή. 

Θα είναι ο κ. Βούτσης για να εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση. 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύ-

σουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.12’ λύεται η συνε-

δρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 09.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και στις 13.00’ θα διεξαχθεί η ζη-
τηθείσα ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διά-
ταξη που έχει διανεµηθεί.
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