ΠΡΑΚΣΗΚΑΒΟΤΛΖ
Ζ’ ΠΔΡΗΟΓΟ (ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ)
 Τ Ν Ο Γ Ο  Α’
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΞΘ’
Πέκπηε 24 Φεβξνπαξίνπ 1994
Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 1994, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10.13’ ζπλήιζε ζηελ
Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Βνπιεπηεξίνπ ε Βνπιή ζε Οινκέιεηα, γηα λα ζπλεδξηάζεη, ππφ
ηελ Πξνεδξία ηνπ Α’ Αληηπξνέδξνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Ν. ΚΡΖΣΗΚΟΤ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηνη ζπλάδειθνη, αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε.
(EΠΗΚΤΡΧΖ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ: χκθσλα κε ηελ απφ 23 Φεβξνπαξίνπ 1994 εμνπζηνδφηεζε ηνπ
ψκαηνο, επηθπξψζεθαλ κε επζχλε ηνπ Πξνεδξείνπ ηα Πξαθηηθά ηεο ΞΖ’ ζπλεδξηάζεψο ηνπ,
ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 1994 ζε φ,ηη αθνξά:
1.- Σελ ςήθηζε ζην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ "Κχξσζε πκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα
ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο επεκεξίαο, πξφλνηαο θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο".
2.- Σηο αηηήζεηο άξζεσο αζπιίαο Βνπιεπηψλ.)
Παξαθαιείηαη ν Γξακκαηέαο θ. Κσλζηαληίλνο Υαηδεδεκεηξίνπ, Βνπιεπηήο εξξψλ, λα
αλαθνηλψζεη ηηο αλαθνξέο πξνο ην ψκα.
Αλαθνηλψλνληαη πξνο ην ψκα, απφ ην Βνπιεπηή θ. Κσλζηαληίλν Υαηδεδεκεηξίνπ, ηα
αθφινπζα:
Α’. ΚΑΣΑΘΔΖ ΑΝΑΦΟΡΧΝ
1. Ο Γ’ Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο θαη Βνπιεπηήο Ξάλζεο θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΟΤΡΗΓΖ
θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν χλδεζκνο Δθέδξσλ Αμ/θψλ Ννκνχ Ξάλζεο δεηεί λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη ηα ηδξπζέληα
απφ ην 1993 παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλ/κίνπ Θξάθεο.
2. Ο Βνπιεπηήο Φζηψηηδαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΛΑΜΠΑΝΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Αγξνηναιηεπηηθφο χιινγνο Θενιφγνπ Λνθξίδαο δεηεί επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ
παξάθηησλ αιηέσλ ηεο πεξηνρήο.
3. Ο Βνπιεπηήο Λαθσλίαο θ. ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε
Κνηλφηεηα Παληάλαζζαο Ννκνχ Λαθσλίαο δεηεί ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 874/94
απφθαζεο ηνπ θ. Ννκάξρε Λαθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ
ζπλδέζκνπ.
4. Ο Βνπιεπηήο Αξθαδίαο θ. ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
χιινγνο ησλ Απαληαρνχ Πξαζηλησηψλ Γνξηπλίαο "Ο Άγηνο Κσλζηαληίλνο" δεηεί ηελ
ηνπνζέηεζε ηαηξνχ ζην Αγξνηηθφ Ηαηξείν Πξάζηλνπ Γνξηπλίαο.
5. Ο Βνπιεπηήο Λαθσλίαο θ. ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε
Κνηλφηεηα Διαθνλήζνπ Ννκνχ Λαθσλίαο δεηεί ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 874/94
απφθαζεο ηνπ θ. Ννκάξρε Λαθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε αλαπηπμηαθνχ ζπλδέζκνπ.
6. Ο Βνπιεπηήο Λαθσλίαο θ. ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε
Κνηλφηεηα Διίθαο Ννκνχ Λαθσλίαο δεηεί ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 874/94 απφθαζεο ηνπ
θ. Ννκάξρε Λαθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε αλαπηπμηαθνχ ζπλδέζκνπ.
7. Ο Βνπιεπηήο Λάξηζαο θ. ΗΧΑΝΝΖ ΦΛΧΡΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν Γήκνο
Διαζζφλαο Ννκνχ Λάξηζαο δεηεί ηε ζεζκνζέηεζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο Δπαξρίαο
Διαζζφλαο.
8. Ο Βνπιεπηήο Λάξηζαο θ. ΗΧΑΝΝΖ ΦΛΧΡΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν Γήκνο
Διαζζφλαο Ννκνχ Λάξηζαο δεηεί εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ζην Γήκν.
9. Ο Βνπιεπηήο Λαθσλίαο θ. ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Αλαπηπμηαθφο χλδεζκνο Βαηίθσλ Λαθσλίαο δεηεί ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 874/94
απφθαζεο ηνπ θ. Ννκάξρε Λαθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ
ζπλδέζκνπ.
10. Ο Βνπιεπηήο εξξψλ θ. ΚΧΝ/ΝΟ ΥΑΣΕΖΓΖΜΖΣΡΗΟΤ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία
ε Κνηλφηεηα Πξνζθπλεηψλ Ννκνχ Ρνδφπεο δεηεί ξχζκηζε φξσλ δφκεζεο ζηελ παξαιία
Πξνζθπλεηψλ.
11. Ζ Κίλεζε θαηά ηνπ Πνιέκνπ θαη γηα ηελ Δηξήλε ζηα Βαιθάληα κε ςήθηζκά ηνπο πνπ
επέδσζε ζηνλ θχξην Πξφεδξν ηεο Βνπιήο δεηεί απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε λα αληηδξάζεη
ζε θάζε μέλε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία.

12. Ο Βνπιεπηήο Λαθσλίαο θ. ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε
Κνηλφηεηα Άλσ Καζηαλέαο Βνηψλ Ννκνχ Λαθσλίαο δεηεί ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 874/94
απφθαζεο ηνπ θ. Ννκάξρε Λαθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε αλαπηπμηαθνχ ζπλδέζκνπ
ζηελ 13ε γεσγξαθηθή ελφηεηα.
13. Ο Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΡΡΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Μαζεηψλ Γπκλαζίνπ Καζηειιίνπ Πεδηάδαο Ννκνχ
Ζξαθιείνπ δεηεί ρνξήγεζε βηβιίσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ βηβιηνζήθε ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ.
14. Ο Βνπιεπηήο Πξέβεδαο θ. ΠΤΡΟ ΚΑΡΑΜΟΤΣΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Σνπηθφο Οξγαληζκφο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ Μπφτδαο - Μαπξήο, δεηεί ηελ νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ Μπφτδαο- Μαπξήο.
15. Ο Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΡΑΚΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Γηθεγνξηθφο χιινγνο Ζξαθιείνπ ζέηεη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο δηθαηνζχλεο ζην λνκφ.
16. Ο Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΡΡΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε
Κνηλφηεηα νθαξά Ννκνχ Ζξαθιείνπ δεηεί επηρνξήγεζε γηα ηελ θαηαζθεπή θνηλνηηθήο
βηβιηνζήθεο θαη πάξθνπ.
17. Ο Βνπιεπηήο Κνδάλεο θ. ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΚΔΛΗΓΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε
Κνηλφηεηα Κνηιάδαο Ννκνχ Κνδάλεο δεηεί ηελ παξαρψξεζε έθηαζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε
ππάξρνληνο αλελεξγνχ ιαηνκείνπ.
18. Ο Βνπιεπηήο Φζηψηηδαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΛΑΜΠΑΝΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία
νη ζχιινγνη γνλέσλ καζεηψλ ησλ ιπθείσλ Λακίαο δεηνχλ ίζε κεηαρείξηζε ππνςεθίσλ γηα ηηο
παλειιήληεο γεληθέο εμεηάζεηο πνπ επέιεμαλ δηαθνξεηηθά καζήκαηα.
19. Ο Βνπιεπηήο Κνδάλεο θ. ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΚΔΛΗΓΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε
Κνηλφηεηα Υξσκίνπ Κνδάλεο δεηεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ ηζηκεληφζηξσζε θνηλνηηθψλ
δξφκσλ.
20. Ο Βνπιεπηήο Αηησι/λίαο θ. ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε
ηελ νπνία ην σκαηείν Απηνθηλεηηζηψλ Αγξηλίνπ δηακαξηχξεηαη γηα ηηο δηψμεηο ηνπ ΚΣΔΛ
ελαληίνλ απηνθηλεηηζηψλ πνπ κεηαθέξνπλ επηβάηεο πξνο Αζήλα.
21. Ο Βνπιεπηήο Κεθαιιελίαο θ. ΠΑΝΑΓΖ ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία
ν χιινγνο Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγψλ Κεθαιινληάο- Ηζάθεο δεηεί ηελ επίιπζε ησλ
δηδαθηεξηαθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ Ννκνχ.
22. Σν ψκα Διιελίδσλ Οδεγψλ κε ςήθηζκά ηνπ πνπ επέδσζε ζηνλ θχξην Πξφεδξν ηεο
Βνπιήο δειψλεη φηη ζπκκεηέρεη ζηνλ ενξηαζκφ ηεο "Ζκέξαο θέςεο" δηαθεξχζζνληαο γηα ηελ
παγθφζκηα Δηξήλε.
23. Ο Βνπιεπηήο Κεθαιιελίαο θ. ΠΑΝΑΓΖ ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία
ην Δπηκειεηήξην Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο δεηεί δίθαηε ξχζκηζε ρξεψλ παξειζφλησλ εηψλ γηα
ηνπο θνξνινγνχκελνπο επαγγεικαηίεο.
24. Ο Βνπιεπηήο Κεθαιιελίαο θ. ΠΑΝΑΓΖ ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία
ην Δπηκειεηήξην Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο δεηεί λα εληάζζνληαη ζην ΣΔΒΔ νη επαγγεικαηίεο
εθείλνη ησλ νπνίσλ ε ειηθία κπνξεί λα θαιχςεη ην ειάρηζην ρξνληθφ φξην γηα ζπληαμηνδφηεζε.
25. Ο Γ’ Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο θαη Βνπιεπηήο Λάξηζαο θ. ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΣΑΡΟ
θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν χλδεζκνο Λαξηζαίσλ Αζελψλ δεηεί ηελ πξνψζεζε
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ εθηξνπήο ηνπ άλσ ξνπ ηνπ Αρειψνπ πνηακνχ ζηε Θεζζαιία.
26. Ο Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΡΡΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Γσληψλ Πεδηάδαο Ζξαθιείνπ δεηεί ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ
απνπεξάησζε γπκλαζηεξίνπ ζηελ θνηλφηεηά ηνπ.
27. Ο Βνπιεπηήο Αηησι/λίαο θ. ΥΡΗΣΟ ΚΟΚΚΗΝΟΒΑΗΛΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ
νπνία ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Παιαηνρσξαθίνπ Ναππάθηνπ Αηησι/λίαο δεηεί νηθνλνκηθή
ελίζρπζε γηα ηελ θαηαζθεπή θνηλνηηθψλ έξγσλ.
28. Ο Βνπιεπηήο Πξέβεδαο θ. ΠΤΡΟ ΚΑΡΑΜΟΤΣΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Ρηδνβνπλίνπ Πξέβεδαο δεηεί ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή
γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ θνηλφηεηά ηνπ.
29. Οη Βνπιεπηέο Υαλίσλ θχξηνη ΗΧΖΦ ΒΑΛΤΡΑΚΖ θαη ΗΧΖΦ ΜΗΥΔΛΟΓΗΑΝΝΖ
θαηέζεζαλ αλαθνξά κε ηελ νπνία ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Υαηξεζηαλψλ Κηζάκνπ Υαλίσλ
δεηεί ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δεκηνπξγία θεληξηθήο πιαηείαο ζηελ θνηλφηεηά ηνπ.
30. Ο Βνπιεπηήο Υαλίσλ θ. ΗΧΖΦ ΜΗΥΔΛΟΓΗΑΝΝΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε
Παλειιήληα Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Θεξηλψλ Κηλεκαηνγξάθσλ δεηεί ηε ρνξήγεζε εξγαηηθψλ
εηζηηεξίσλ ζε φινπο ηνπ ζεξηλνχο θηλεκαηνγξάθνπο ηεο Διιάδαο.
31. Ο Βνπιεπηήο Φζηψηηδαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΛΑΜΠΑΝΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία
ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Παιαηάο Γηαλληηζνχο, Φζηψηηδαο δεηεί ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ
θαηαζθεπή πιαηείαο ζηελ θνηλφηεηα.

32. Ο Βνπιεπηήο Αηησι/λίαο θ. ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καηλνπξγίνπ Σξηρσλίδαο Αηησι/λίαο δεηεί ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΔΚ
Αγξηλίνπ.
33. Ο Βνπιεπηήο Αηησι/λίαο θ. ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
χιινγνο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ "ΚΟΜΑ Ο ΑΗΣΧΛΟ" δεηεί ηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ννκνχ Αηησι/λίαο.
34. Ο Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΡΡΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Αγξνηηθφο χιινγνο Απιήο Ζξαθιείνπ Κξήηεο δεηεί ηελ απαγφξεπζε εηζαγσγήο
γαξπθάιισλ.
35. Ο Βνπιεπηήο Αηησι/λίαο θ. ΥΡΗΣΟ ΚΟΚΚΗΝΟΒΑΗΛΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ
νπνία ν Γήκαξρνο Μεζνινγγίνπ δεηεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο
ηεο Ζξστθήο Δμφδνπ.
36. Ο Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΡΡΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Μειηζζνθνκηθφο χιινγνο Ζξαθιείνπ δεηεί ηελ πξνψζεζε ζηελ αγνξά ηνπ κειηνχ Κξήηεο.
37. Ο Βνπιεπηήο Πξέβεδαο θ. ΠΤΡΟ ΚΑΡΑΜΟΤΣΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία νη
ηδηνθηήηεο θνξηνηαμί Πξέβεδαο δεηνχλ ηελ αζθάιηζή ηνπο ζηνλ ΟΓΑ ή ζην ΗΚΑ.
38. Ο Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΡΑΚΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Μαζηάο Πεδηάδαο Ζξαθιείνπ δεηεί ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ δηάλνημε
ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ Μαζηά Γεξάθη Ζξαθιείνπ.
39. Ο Βνπιεπηήο Λάξηζαο θ. ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΑΘΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ην
σκαηείν Φνξηνηαμί Γ.Υ. ειαθξψλ κεηαθνξψλ Λάξηζαο "Νένο Κφζκνο" δεηεί ηελ ειεχζεξε
δηαθίλεζε ησλ θνξηνηαμί ζ’ φιε ηε ρψξα.
40. Ο Βνπιεπηήο Λάξηζαο θ. ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΑΘΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
χιινγνο Αηκνδνηψλ Νίθαηαο Λάξηζαο "Ο ΑΓΗΟ ΠΤΡΗΓΧΝ" δεηεί θίλεηξα γηα ηελ αηκνδνζία
ζηελ Διιάδα.
41. Ο Βνπιεπηήο Αραΐαο θ. ΝΗΚΟΛΑΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε δεκνζίεπκα ηεο
εθεκεξίδαο "Ζ ΓΝΧΜΖ" κε ην νπνίν δεηείηαη ε επαλάιεςε δεκνπξάηεζεο γηα ην έξγν ηεο
Ξεξφθαιθαο Αραΐαο.
42. Ο Βνπιεπηήο Αραΐαο θ. ΝΗΚΟΛΑΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε δεκνζίεπκα ηεο
εθεκεξίδαο "Πεινπφλλεζνο" κε ην νπνίν εθθξάδνληαη δηακαξηπξίεο γηα ηε ξχπαλζε πνπ
πξνθαιείηαη απφ ην νξληζνηξνθείν Οβξπάο.
43. Ο Βνπιεπηήο Αραΐαο θ. ΝΗΚΟΛΑΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε δεκνζίεπκα ηεο
εθεκεξίδαο "Πεινπφλλεζνο" κε ην νπνίν εθθξάδνληαη δηακαξηπξίεο γηα ηηο αθαηάιιειεο
ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο ζην 52ν Γεκνηηθφ ρνιείν ζηα Κξχα Ηηεψλ Αραΐαο.
44. Ο Βνπιεπηήο Λαθσλίαο θ. ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε αλαθνξέο κε ηηο νπνίεο
νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ Γαηκνληάο, Καζηαλέαο - Βνηψλ, Αγίνπ Νηθνιάνπ - Βνηψλ θαη
Μεζνρσξίνπ Ννκνχ Λαθσλίαο δηακαξηχξνληαη γηα ηε δηάιπζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ πλδέζκνπ
Βαηίθσλ Λαθσλίαο.
45. Ο Βνπιεπηήο Κνδάλεο θ. ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΚΔΛΗΓΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Αλζνηφθνπ Κνδάλεο δεηεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ θαηαζθεπή
έξγσλ νδνπνηίαο ζηελ θνηλφηεηά ηνπ.
46. Ο Βνπιεπηήο Κνδάλεο θ. ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΚΔΛΗΓΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Πηειέαο Κνδάλεο δεηεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ θαηαζθεπή
έξγσλ νδνπνηίαο ζηελ θνηλφηεηά ηνπ.
47. Ο Βνπιεπηήο Κνδάλεο θ. ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΚΔΛΗΓΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Κνηιάδαο Κνδάλεο δεηεί έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ
αζθαιηφζηξσζε δξφκσλ ηεο θνηλφηεηάο ηνπ.
48. Ο Βνπιεπηήο Ζιείαο θ. ΗΧΑΝΝΖ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε αλαθνξέο κε ηηο νπνίεο ν
Πξφεδξνο ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ Κπιιήλεο Ννκνχ Ζιείαο δεηεί λα θαηαβιεζνχλ ζην Σακείν
ηα πνζά ζπκκεηνρήο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ δηαθίλεζεο επηβαηψλ ηνπ ιηκέλνο Κπιιήλεο Ζιείαο.
49. Ο Βνπιεπηήο Φζηψηηδαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΛΑΜΠΑΝΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία
ν Σνπηθφο Οξγαληζκφο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ Αλζήιεο Φζηψηηδαο δεηεί ηελ επίιπζε ηνπ
αξδεπηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ.
50. Ο Βνπιεπηήο Αηησι/λίαο θ. ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε
ηελ νπνία ε Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηησι/λίαο δεηεί ηελ έληαμε έξγσλ
ππνδνκήο ζην Β’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ζηήξημεο 1994-99 γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ
Ννκνχ Αηησι/λίαο.

51. Ο Βνπιεπηήο Φζηψηηδαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΛΑΜΠΑΝΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία
ν Δθπνιηηηζηηθφο Δπηκνξθσηηθφο χιινγνο Καιπβίσλ Λακίαο δεηεί ηελ θαζηέξσζε αζηηθψλ
δξνκνινγίσλ απφ ηελ θνηλφηεηα Καιπβίσλ πξνο ηε Λακία Φζηψηηδαο.
52. Ο Βνπιεπηήο Πξέβεδαο θ. ΠΤΡΟ ΚΑΡΑΜΟΤΣΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
θ. Μπισλάο, δηθεγφξνο, θάηνηθνο Πξέβεδαο δεηεί ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο ζην Δζληθφ
ηάδην ηεο Πξέβεδαο.
53. Ο Βνπιεπηήο Πξέβεδαο θ. ΠΤΡΟ ΚΑΡΑΜΟΤΣΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Αγηάο Πξέβεδαο δεηεί ηελ θαηαζθεπή ςεθηαθνχ ηειεθσληθνχ
θέληξνπ ζηελ θνηλφηεηά ηνπ.
54. Ο Βνπιεπηήο Πξέβεδαο θ. ΠΤΡΟ ΚΑΡΑΜΟΤΣΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Κεξαζνχληαο Πξέβεδαο δεηεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ
θαηαζθεπή αζιεηηθψλ έξγσλ ζην Γπκλαζηήξην ηεο θνηλφηεηάο ηνπ.
55. Ο Βνπιεπηήο Αξθαδίαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ
νπνία ην σκαηείν πληαμηνχρσλ ΣΔΒΔ Ννκνχ Ξάλζεο δηακαξηχξεηαη γηα ηελ πεξηθνπή ηνπ
ζεζκνζεηεκέλνπ πφξνπ ηνπ ΣΔΒΔ.
56. Ο Βνπιεπηήο Φσθίδαο θ. ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΚΔΛΔΣΑΘΖ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Γήκαξρνο Άκθηζζαο δεηεί ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ θπηηθήο παξαγσγήο θαη
ηρζπνθνκίαο ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ.
57. Ο Βνπιεπηήο Αηησι/λίαο θ. ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία
Φνξείο ησλ Κνηλνηήησλ Καηνρήο- Νενρσξίνπ Ννκνχ Αηησι/λίαο δεηνχλ ηελ έληαμε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ αξδεπηηθνχ έξγνπ ηεο πεξηνρήο ηνπο ζην Β’ παθέην Νηειφξ.
58. Ο Βνπιεπηήο Μαγλεζίαο θ. ΥΡΖΣΟ ΑΝΣΧΝΗΟΤ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ην
Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο δηακαξηχξεηαη γηα ηελ επαλαθνξά ηεο πξνζσπνθξάηεζεο ζα κέηξν
είζπξαμεο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην.
59. Ο Βνπιεπηήο Αξθαδίαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ
νπνία νη ζεηζκφπιεθηνη Αικσπίαο Ννκνχ Πέιιαο δεηνχλ ηελ εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ
δεκνζίνπ γηα ηα δάλεηα ησλ ζεηζκνπιήθησλ.
60. Ο Βνπιεπηήο Κέξθπξαο θ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΡΤ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ην
σκαηείν Δζηηαηφξσλ Παιαηνθαζηξίηζαο Κέξθπξαο δηακαξηχξεηαη γηα ηελ αλάθιεζε αδεηψλ
ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο.
61. Ο Βνπιεπηήο Πξέβεδαο θ. ΠΤΡΟ ΚΑΡΑΜΟΤΣΟ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε
Κνηλφηεηα Ρηδνβνπλίνπ Πξέβεδαο δεηεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ απνπεξάησζε εξγαζηψλ
ζην λεθξνηαθείν ηεο θνηλφηεηαο.
62. Ο Βνπιεπηήο Δχβνηαο θ. ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΔΓΗΚΟΓΛΟΤ θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ν
Πξφεδξνο ηνπ Ννκαξρηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καξχζηνπ Δχβνηαο δεηεί ηε δεκηνπξγία θαη
θάιπςε δεχηεξεο ζέζεο ηαηξνχ ζην πεξηθεξεηαθφ ηαηξείν Κνηλφηεηαο Μαξκαξίνπ Δχβνηαο.
63. Οη Βνπιεπηέο θχξηνη ΗΧΖΦ ΒΑΛΤΡΑΚΖ θαη ΗΧΖΦ ΜΗΥΔΛΟΓΗΑΝΝΖ θαηέζεζαλ
αλαθνξά κε ηελ νπνία ν Πνιηηηζηηθφο Μνξθσηηθφο θαη Δμσξατζηηθφο χιινγνο Καιακίνπ "ΣΑ
ΑΠΣΔΡΑ" δεηεί ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλαπαιαίσζε ηνπ θξνπξίνπ Κνπιέο ζηα Άπηεξα
Υαλίσλ.
64. Οη Βνπιεπηέο θχξηνη ΗΧΖΦ ΒΑΛΤΡΑΚΖ θαη ΗΧΖΦ ΜΗΥΔΛΟΓΗΑΝΝΖ θαηέζεζαλ
αλαθνξά κε ηελ νπνία ν Πνιηηηζηηθφο Φπραγσγηθφο θαη Σνπξηζηηθφο χιινγνο ν Πιεκέλνο
δεηεί ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δηακφξθσζε αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ζην παιηφ Γεκνηηθφ
ρνιείν Πιεκεληαλψλ.
65. Οη Μαζεηέο ησλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ Αγξηλίνπ κε ςήθηζκά ηνπο πνπ επέδσζαλ ζηνλ
θχξην Πξφεδξν ηεο Βνπιήο δηακαξηχξνληαη γηα ηελ απφθαζε ηνπ ΝΑΣΟ λα ζηείιεη
ηειεζίγξαθν ζηνπο έξβνπο ηεο Βνζλίαο.
Β’ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΤΠΟΤΡΓΧΝ Δ ΔΡΧΣΖΔΗ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ
1. ηελ κε αξηζκφ 711/24-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. ΚΔΒ/171/21-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ηεο ζρεηηθήο εξψηεζεο (αξηζκ. 711/24-1-94) ησλ Βνπιεπηψλ θ.θ. Γεκήηξε
Κσζηφπνπινπ θαη Οξέζηε Κνινδψθ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Σν Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ ηνπ ΤΠΠΟ ζηελ αξηζκ. 3/27.1.1994
ζπλεδξίαζή ηνπ γλσκνδφηεζε ππέξ ηνπ ζπλνιηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ επί ηεο νδνχ εξά 31
ζηελ Καιιηζέα θηηξίνπ ζηνλ ππφγεην ρψξν ηνπ νπνίνπ δηαζψδεηαη ην παξάλνκν ηππνγξαθείν
ηνπ ΔΑΜ, σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ.
ζνλ αθνξά ζηελ απφθηεζή ηνπ, ήδε έρεη πξνσζεζεί απφ ην ΤΠΠΟ ζηελ Κηεκαηηθή
Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ πξφηαζε αληαιιαγήο ηνπ κε άιιν αθίλεην ηνπ Γεκνζίνπ.
Ζ κειέηε απνθαηάζηαζεο θαη δηαξξχζκηζεο ηνπ θηηξίνπ ζε Μνπζείν Σχπνπ ηεο Δζληθήο
Αληίζηαζεο ζα ζπληαρζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΤΠΠΟ (1ε Δθνξεία Νεσηέξσλ

Μλεκείσλ). Απφ ηε κειέηε πνπ ζα ζπληαρζεί ζα πξνθχςεη θαη ν πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο
ηνπ φινπ έξγνπ, νπφηε θαη ζα αμηνινγεζεί ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΤΠΠΟ ζηελ εθηέιεζή
ηνπ.
Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΗΚΡΟΤΣΗΚΟ"
2. ηελ κε αξηζκφ 717/24-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 7171/21-2-94 έγγξαθν απφ
ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο ε αθφινπζε απάληεζε:
"Απαληψληαο ζηελ 717/24-1-94 εξψηεζε ησλ Βνπιεπηψλ θ.θ. Α. Αλδξηαλφπνπινπ, Π.
Σαηνχιε θαη Θ. Βαξηλνχ, ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, ζαο
γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1. Ζ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, δελ ππφθεηηαη ζε εηδηθφ θαηά
πεξίπησζε φξην, αιιά ζηνπο γεληθνχο θαλφλεο επνπηείαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο
θεξεγγπφηεηαο θαη ζηε ζπγθέληξσζε θηλδχλσλ.
Δηδηθφηεξα:
α) Ζ αμία ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν
δείθηεο θεξεγγπφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8% (ίδηα θεθάιαηα/ζηαζκηζκέλα
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία)
β) Χο πξνο ηε ζπγθέληξσζε θηλδχλσλ, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο
πάζεο θχζεσο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ινηπά αλνίγκαηα ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ δελ επηηξέπεηαη
λα ππεξβαίλεη, θαηά πειάηε, ην 40% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο (ΠΓ/ΣΔ
2246/93).
2. Δλψ ε έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ππφθεηηαη ζην σο άλσ γεληθφ πιαίζην επνπηείαο, ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν πξαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη κηθξφηεξνο απφ ην χςνο ησλ
εγγπεηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, αθνχ ζε θακκία πεξίπησζε ν
θίλδπλνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί, γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο πνπ εθδίδνπλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ηε
δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο έθδνζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ κεηνρψλ, επί ηνλ αξηζκφ ησλ
κεηνρψλ ηεο θάζε έθδνζεο.
3. Ζ Κπβέξλεζε πάλησο παξαθνινπζεί ην ζέκα, θαη χζηεξα απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο, θαη εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ πγηψλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζηελ
αγνξά.
Ο Τπνπξγφο
Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ"
3. ηελ κε αξηζκφ 719/24-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. ΚΔΒ/173/21-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ζρεηηθήο εξψηεζεο (αξηζκ. 719/24-1-94) ηνπ Βνπιεπηή θ. Λεπηέξε
Παπαγεσξγφπνπινπ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Ζ αλαζηνιή εθαξκνγήο απνθάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εθδφζεθαλ κάιηζηα εζπεπζκέλα
θαη ρσξίο αξκφδηα ππεξεζηαθή γλψκε, κέζα ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν, δελ ζεκαίλεη θαη’
αλάγθε καηαίσζε έξγσλ ή αθαίξεζε πηζηψζεσλ.
εκαίλεη, αληίζεηα, ελεξγνπνίεζε ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠΠΟ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ κλεκείσλ ζε έξγα θαη δαπάλεο, πξνθεηκέλνπ λα
δξνκνινγεζνχλ πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ηνπ κλεκεηαθνχ πινχηνπ ηεο
ρψξαο.
ηα πιαίζηα απηά ζα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ζηεξέσζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Η.Ν.
Αγίαο Παξαζθεπήο ζηε Υαιθίδα απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Αλαζηήισζεο Βπδαληηλψλ θαη
Μεηαβπδαληηλψλ Μλεκείσλ ηνπ ΤΠΠΟ.
Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΗΚΡΟΤΣΗΚΟ"
4. ηελ κε αξηζκφ 730/24-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. ΚΔΒ/174/21-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ζρεηηθήο εξψηεζεο (αξηζκ. 730/24-1-94) ηνπ Βνπιεπηή θ. Ζιία Βεδδξεβάλε,
ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
ην Ν. Θεζπξσηίαο ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΤΠΠΟ (Ζ’ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη
Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ κε έδξα ηελ Κέξθπξα), πξνγξακκαηίδεη, πέξαλ ησλ εξγαζηψλ
ζπζηεκαηηθήο αλαζθαθηθήο έξεπλαο ζην αξραηνινγηθφ ρψξν Γηηάλεο, θαη ζσζηηθέο

αλαζθαθέο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ, φπνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, κε ηελ
ζπλεξγαζία ζπλαξκφδησλ Τπεξεζηψλ, ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο (Δγλαηία Οδφο, Αξδεπηηθφ
Έξγν Κάκπνπ Παξακπζηάο), πξνβιέπνληαο ηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε αξραίσλ ζέζεσλ
πνπ ελδερνκέλσο απνθαιπθζνχλ.
Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΗΚΡΟΤΣΗΚΟ"
5. ηελ κε αξηζκφ 736/25-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 370/1/18-2-94 έγγξαθν απφ
ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ε αθφινπζε απάληεζε:
"Απαληψληαο ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ ππ’ αξ. 736/25-1-94 εξψηεζε πνπ θαηέζεζε ν
Βνπιεπηήο θ. Ζιίαο Βεδδξεβάλεο ζαο γλσξίδνπκε φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ην έγγξαθν ηεο
Γ/λζεο Τγείαο-Πξφλνηαο ηεο Ννκαξρίαο Θεζπξσηίαο ε πεξηνρή δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξν
πξφβιεκα κε ηα λαξθσηηθά.
Παξ’ φια απηά ην Τπνπξγείν καο επαηζζεηνπνηεκέλν ζηα ζέκαηα πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη
θνηλσληθήο επαλέληαμεο θξνληίδεη γηα ηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ζε θάζε
ζπλδξνκή πνπ αθνξά ζηηο ηνπηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηψπηζεο
ηεο ηνμηθνκαλίαο.
Ο Τθππνπξγφο
Μ. ΚΟΤΛΑΚΖ"
εκ.: Σα ζρεηηθά έγγξαθα επξίζθνληαη ζην αξρείν ηεο Γ/λζεο Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ
(Σκήκα Δξσηήζεσλ)
6. ηελ κε αξηζκφ 741/25-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 108/22-2-94 έγγξαθν απφ
ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ρεηηθά κε ηελ 741/25.1.94 εξψηεζε πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ν Βνπιεπηήο θ. Βαζ.
Κεδίθνγινπ απαληψληαο ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε ε νπνία καο δηαβηβάζηεθε κε ην
6794/10.2.94 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζαο πιεξνθνξνχκε ηα εμήο:
Σα ιηκεληθά έξγα ζηνπο Αγ. Απνζηφινπο Πεηξηψλ Δχβνηαο είλαη Ννκαξρηαθνχ επηπέδνπ θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο, ε κειέηε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα ησλ Ννκαξρηαθψλ Οξγάλσλ.
ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Ννκαξρίαο Δχβνηαο
πιεξνθνξεζήθακε φηη:
α) έρεη θαηαζθεπαζηεί πξνζήλεκνο κψινο ζε κήθνο 150 κ. θαη ν ππήλεκνο κε εζσηεξηθή
θξεπίδσζε. Με ηα έξγα απηά εμππεξεηείηαη πιήξσο ν αιηεπηηθφο ζηφινο ηεο πεξηνρήο ελψ
θαη ην λαπάγην δελ δεκηνπξγεί ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζηελ λαπζηπινΐα.
β) ηα έξγα έρνπλ ζεκαληηθφ θφζηνο θαη ε ηειεπηαία ρξεκαηνδφηεζε έγηλε ην 1989-90 γηα ηελ
θξεπίδσζε ηνπ ππήλεκνπ κψινπ
γ) απαηηνχληαη πξάγκαηη έξγα νινθιήξσζεο ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ πνπ είλαη ε κηθξή
επέθηαζε ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ (πεξίπνπ 20 κ.), ε θαηαζθεπή παξαιηαθψλ θξεπηδσκάησλ
γηα ηα κηθξφηεξα ζθάθε θαη ε άξζε ηνπ λαπαγίνπ.
Σα παξαπάλσ έξγα δελ έρνπλ εληαρζεί πξνο ην παξφλ ζε θάπνην πξφγξακκα.
Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΛΑΚΖ"
7. ηελ κε αξηζκφ 747/25-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. ΚΔΒ/175/21-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ζρεηηθήο εξψηεζεο (αξηζ. 747/25.1.94) ηνπ Βνπιεπηή θ. Νηθήηα Καθιακάλε,
ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Ζ Η. Μνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηα Κνλάθηα Γπζείνπ έρεη θεξπρζεί σο δηαηεξεηέν ηζηνξηθφ
κλεκείν κε δψλε πξνζηαζίαο 15 κ. γχξσ ηνπ (ΦΔΚ 473/Β/17.12.62, ΦΔΚ 166/Β/8.4.83).
Σν κηθξφ κνλαζηεξηαθφ ζπγθξφηεκα δηαηεξεί δηφξνθα θαη ηξηφξνθα θειηά ζηηο ηξεηο πιεπξέο
ηνπ πεξηβφινπ ηνπ θαη ην θαζνιηθφ ηνπ πνπ αλήθεη ζηνλ ηχπν ηνπ ζηαπξνεηδνχο
εγγεγξακκέλνπ δηθηνλίνπ κε ηξνχιν λανχ κε λάξζεθα.
ην εζσηεξηθφ ηνπ δηαηεξεί ηνηρνγξαθίεο ιατθήο ηέρλεο ηνπ 19νπ αηψλα θαη θηεηνξηθή γξαπηή
επηγξαθή κε ηελ ρξνλνινγία 1830.
Σν κλεκείν δελ θηλδπλεχεη ζηαηηθά άκεζα. Έρεη, σζηφζν, ππνζηεί βιάβεο θαη θαθφηερλεο
επεκβάζεηο ησλ απζαίξεησλ εξγαζηψλ ζηεγαλνπνίεζήο ηνπ ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ην
Δθθιεζηαζηηθφ πκβνχιην ηεο Κνηλφηεηαο Κνλαθίσλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ..

Ζ αξκφδηα 5ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ πξνσζεί ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο
απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ απηψλ, ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο πξνέρεη θαη απφ ηελ νπνία ζα
πξνθχςεη θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο απηήο.
’ επφκελε θάζε ζα αθνινπζήζεη ε ζχληαμε ηεο κειέηεο αλαζηήισζεο ηνπ κλεκείνπ.
Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
ΘΑΝΟ ΜΗΚΡΟΤΣΗΚΟ"
8. ηελ κε αξηζκφ 756/26-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 7090/18-2-94 έγγξαθν απφ
ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ηεο 756/94 εξψηεζεο ηνπ Βνπιεπηή θ. ηέθ. Μάλνπ, αλαθνξηθά κε ηνλ
δαλεηζκφ ζηελ αιινδαπή δηαθφξσλ ΓΔΚΟ, ζαο πιεξνθνξνχκε ηα εμήο:
Οη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ζπλαιιαγέο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ζε
ζπλάιιαγκα, φπσο εκθαλίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο, ήηαλ 796 εθαη. δνι. ην 1991, 651 εθαη. δνι. ην 1992 θαη 625 εθαη. δν. ην 1993. Σα
ζηνηρεία ηνπ έηνπο 1993 είλαη θαη’ εθηίκεζε.
Ζ πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο είλαη αθ’ ελφο ε πεξαηηέξσ κείσζε απηνχ ηνπ δαλεηζκνχ θαη αθ’
εηέξνπ ε ζχλαςε δαλείσλ κφλν γηα ηηο επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη άιιν πιηθφ ην νπνίν είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο.
ζνλ αθνξά ηελ ρνξήγεζε εγγχεζεο ηνπ Γεκνζίνπ, είλαη γλσζηφ φηη είλαη απαξαίηεηε γηα
ηνλ δαλεηζκφ ζε ζπλάιιαγκα, φπσο ζπλέβαηλε εμάιινπ θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ
εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ απηψλ, ζην βαζκφ πνπ δεζκεχνληαη γηα επελδχζεηο, γίλεηαη
απξφζθνπηα απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο.
Ο Τπνπξγφο
ΓΔΧΡΓ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ"
9. ηελ κε αξηζκφ 769/27-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. ΚΔΒ/195/21-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ζρεηηθήο εξψηεζεο (αξηζκ. 769/27-1-94) ηνπ Βνπιεπηή θ. Αλδξέα Λεληάθε,
ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
α) Ζ ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηνπ σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείην κέρξη 31/12/93 ζηε
θχιαμε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ θηηξίνπ ησλ ζηεγάζηξσλ ησλ Βαζηιηθψλ ηάθσλ ηεο Βεξγίλαο
ήηαλ δεδνκέλε εθ ηνπ Νφκνπ θαη ε αλαθνίλσζε πεξί παξαηάζεσο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο δελ αθνξνχζε ην ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ πνπ είρε
πξνζιεθζεί βάζεη ησλ λ. 1958/91 θαη λ. 2026/92.
Ζ αξκφδηα ΗΕ’ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ ππέβαιε εγθαίξσο ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηεο γηα ην α’ εμάκελν ηνπ 94 ζε ζρέζε κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε
σξνκίζζην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ, ν νπνίνο θαη εγθξίζεθε.
ηηο 5-1-94 ε ΗΕ’ Δθνξεία θίλεζε εθ λένπ ηελ δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ κε αλάξηεζε επί
3εκεξν αλαθνίλσζεο.
ην δηάζηεκα κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, δειαδή ηελ 6ε θαη 7ε Ηαλνπαξίνπ
1994, ε αζθαιήο θχιαμε ηνπ θηηξίνπ αληηκεησπίζζεθε κε ην πθηζηάκελν κφληκν θπιαθηηθφ
πξνζσπηθφ. Σν δηήκεξν απηφ ηα ζηέγαζηξα παξέκεηλαλ θιεηζηά γηα θνηλφ θαηά ηηο
επηζθέςηκεο ψξεο απφ 8.00-15.00 κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία.
β) ζνλ αθνξά ζηηο ζπκβάζεηο ησλ σξνκηζζίσλ πνπ εξγάδνληαη ζε άιινπο αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο, ζαο γλσξίδνπκε φηη ήδε φιεο νη Δθνξείεο Αξραηνηήησλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
πξφζιεςεο σξνκηζζίνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο.
Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΗΚΡΟΤΣΗΚΟ"
10. ηελ κε αξηζκφ 776/27-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 7106/21-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο ε αθφινπζε απάληεζε:
"Απαληψληαο ζηελ κε αξηζκ. 776/27.1.94 εξψηεζε πνπ θαηέζεζαλ ζηε Βνπιή νη Βνπιεπηέο
θ.θ. πχξνο ηξηθηάξεο θαη Γεξάζηκνο Αξαβαλήο, ζαο γλσξίδνπκε φηη ην Τπνπξγείν Δζληθήο
Οηθνλνκίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηνκεαθά Τπνπξγεία, δίλεη γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ζηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζηα
πνιπεηή πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
Ζ εμεηδίθεπζε ησλ κέηξσλ (ηα έξγα πνπ ζα εληαρζνχλ), πνπ ηθαλνπνηνχλ απηνχο ηνπο
ζηφρνπο γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα Πεξηθεξεηαθά φξγαλα πξνγξακκαηηζκνχ (Ννκαξρηαθφ
πκβνχιην, Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θ.ιπ.).
Ο Τθππνπξγφο

ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΧΜΑΗΟ"
11. ηελ κε αξηζκφ 785/28-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. ΚΔΒ/197/21-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ζρεηηθήο εξψηεζεο (αξηζκ. 785/28-1-94) ηνπ Βνπιεπηή θνπ Ζιία Βεδδξεβάλε,
ζαο γλσξίδνπκε φηη ηνπ ΤΠΠΟ αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηελ ίδξπζε Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ζηελ
Ζγνπκελίηζα, ην νπνίν ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπληήξεζεο, θχιαμεο, έθζεζεο θαη
πξνβνιήο ησλ ζεκαληηθψλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη ηνπ αλαζθαθηθνχ έξγνπ ηεο
αξκφδηαο Ζ’ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ ζηελ Θεζπξσηία.
Ζ ζρεηηθή κε ηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ Τπνπξγηθή Απφθαζε δελ θαηέζηεη δπλαηφλ κέρξη
ζήκεξα λα πινπνηεζεί επεηδή ην παξαρσξνχκελν απφ ηνλ Γήκν αιζχιιην ελέπηπηε ζηηο
δεζκεχζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, θαη παξά ηελ καθξά αιιεινγξαθία καο δελ θαηέζηεη
δπλαηφο ν απνραξαρηεξηζκφο ηνπ γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία απνδνρήο ηεο δσξεάο ηεο
έθηαζεο θαη ε ελ ζπλερεία πξνψζεζε ηεο κειέηεο θαη ηνπ φινπ έξγνπ αλέγεξζήο ηνπ.
Σνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην ν Γήκνο επαλήιζε κε πξφηαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη
δηαξξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Παιαηνχ Γεκαξρείνπ Ζγνπκελίηζαο ζε Αξραηνινγηθφ Μνπζείν.
Αλ θαη ελεκεξψζεθε σζηφζν γηα ηελ αλαγθαία δηαδηθαζία, δελ πξνρψξεζε αθφκε ζηελ
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ ζην ΤΠΠΟ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απφ πιεπξάο καο
πξνψζεζε ηνπ φινπ έξγνπ.
Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΗΚΡΟΤΣΗΚΟ"
12. ηελ κε αξηζκφ 796/28-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 8008/22-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ Γ. Σάμεο ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ηεο 796/28-1-1994 εξψηεζεο, πνπ θαηέζεζαλ νη Βνπιεπηέο θ.θ. Κ.
ΜΠΑΝΣΟΤΒΑ, Γ. ΚΑΜΝΑΚΖ, Δ. ΑΝΟΤΑΚΖ θαη Α. ΓΡΟΟΓΗΑΝΝΖ, ζαο γλσξίδνπκε
ηα εμήο:
Ζ ππαγσγή ησλ αζηπλνκηθψλ ζπλνδψλ αζθαιείαο Βνπιεπηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2026/92,
πνπ αθνξνχλ ηνπο δηαηηζεκέλνπο ζηα γξαθεία ησλ θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε
Βνπιή, απαηηεί λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη θάιπςε ησλ δαπαλψλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
εμφδσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ είλαη σο πξνο ηα ζρεηηθά θνλδχιηα ειιεηκκαηηθφο.
Γηα ην ιφγν απηφ ην φιν ζέκα κειεηάηαη θαη αλαδεηείηαη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ζρεηηθήο
δαπάλεο, είηε κε ελίζρπζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, είηε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Βνπιήο.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΣΤΛΗΑΝΟ-ΑΓΓΔΛΟ ΠΑΠΑΘΔΜΔΛΖ"
13. ηελ κε αξηζκφ 799/31-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 387Β/22-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ ε αθφινπζε απάληεζε:
"Απαληψληαο ζηελ εξψηεζε κε αξηζκφ 799 πνπ θαηαηέζεθε ζηηο 31.1.94 απφ ηνπο Βνπιεπηέο
θ.θ. Γεξάζηκν Αξαβαλή θαη πχξν ηξηθηάξε, ζαο γλσξίδνπκε ζρεηηθά ηα εμήο:
Σν ππφςε γήπεδν, έθηαζεο 2,5 ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπ Γήκνπ
Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε, πνπ είλαη εληαγκέλε ζην ζρέδην απφ ην 1935.
Σν βπξζνδεςίν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εξψηεζε έρεη θιείζεη πξν πνιινχ ρξφλνπ.
Ο Γήκνο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ γεπέδνπ πξνθεηκέλνπ λα ην δηακνξθψζεη ζε
ρψξν πξαζίλνπ.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Κ. ΛΑΛΗΧΣΖ"
14. ηελ κε αξηζκφ 801/31-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 2582/21-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ ΒΔΣ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ηεο 801/31.1.94 εξψηεζεο πνπ θαηέζεζε ν βνπιεπηήο θ. Υξήζηνο
Καηζηγηάλλεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
"ε απάληεζε ηεο 801/31.1.94 εξψηεζεο πνπ θαηέζεζε ν βνπιεπηήο θ. Υξήζηνο
Καηζηγηάλλεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

Τπάξρεη κία adHoc δηαθνκκαηηθή επηηξνπή, ε νπνία κειεηά ην ζέκα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο
ησλ βπξζνδεςίσλ ηεο Αηηηθήο, αιιά δελ έρεη θαηαιήμεη ζηελ επηινγή ζέζεο πνιχ
πεξηζζφηεξν δελ έρεη πξνηείλεη ηελ Απιψλα σο ρψξν ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ.
Σν έξγν ηεο επηηξνπήο ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ζην ζηάδην εθηίκεζεο ηεο
απαηηνχκελεο έθηαζεο θαη ησλ αλαγθαίσλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ηεο έξεπλαο ησλ ινηπψλ
ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε δηακφξθσζεο πιήξνπο γλψκεο γηα ην ζέκα.
ηαλ νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο επηηξνπήο, ε ζρεηηθή πξφηαζε ζα ζηαιεί ζηνλ Τπνπξγφ
ΠΔΥΧΓΔ, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεο γε ή ηελ έγθξηζε ρσξνζέηεζεο
ηεο ΒΗΠΔ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θαηαιήμεη ζηελ πξφηαζε νξγάλσζεο
βηνκεραληθήο πεξηνρήο γηα ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα.
Ο Τθππνπξγφο
Υξήζηνο Πάρηαο"
15. ηελ κε αξηζκφ 805/31-1-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 22001/21-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ ε αθφινπζε απάληεζε:
"Απαληψληαο ζηελ 805/31-1-94 Δξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή θπξίνπ Β. Μπεθίξε πνπ απεπζχλεηαη
ζηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, ζέηνπκε ππφςε ζαο ην έγγξαθν κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 207516/100-Α31/10-2-94 ηνπ θπξίνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ
ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο Α.Δ., κε ην νπνίν δίδεηαη απάληεζε ζηελ Δξψηεζε απηή.εκ.: Σα ζρεηηθά έγγξαθα επξίζθνληαη ζην αξρείν ηεο Γ/λζεο Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ
(Σκήκα Δξσηήζεσλ).
Ο Τθππνπξγφο
ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤΡΑ"
16. ηελ κε αξηζκφ 817/1-2-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 193/17-2-94 έγγξαθν απφ
ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο ε αθφινπζε απάληεζε:
"Απαληψληαο ζηελ αξηζ. 817/1-2-94 Δξψηεζε, πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή απφ ηνπο θ.θ. Γ.
Κνπκπνχξε θαη Γ. Αξαβαλή, γηα ηα ζηγφκελα ζ’ απηή ζέκαηα αξκνδηφηεηάο καο, ζαο
γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Ζ επηρείξεζε ιεπθνχ θξέαηνο "Α. ΚΤΡΗΣΖ θαη ΗΑ Ο.Δ" πνπ είρε εθκηζζσηή ηελ
επηρείξεζε "ΓΔΡΑΚΑ Α.Δ.", θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε ην Ννέκβξην ηνπ 1993, ιφγσ ρξεψλ
ηεο πξνο ηξίηνπο.
Γηα ηελ ηχρε ησλ εθαηφλ νγδφληα ηεζζάξσλ (184) πεξίπνπ εξγαδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε
ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ζηηο 1/12/93 χζθεςε πκθηιίσζεο, θαηά ηελ νπνία, χζηεξα απφ
δηαινγηθή ζπδήηεζε ηα κέξε (Δξγνδφηεο-εξγαδφκελνη) ζπκθψλεζαλ ζηελ αλαγθαηφηεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο "ΓΔΡΑΚΑ Α.Δ.", αθνχ ε επηρείξεζε "Α. ΚΤΡΗΣΖ θαη ΗΑ
Ο.Δ." θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε, θαη ζηελ απαζρφιεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, εθφζνλ απηνί
ην ζειήζνπλ.
ηελ ζπλέρεηα, φπσο καο πιεξνθφξεζε ε Δπηζ/ζε Δξγαζίαο Κξσπίαο, ε αλσηέξσ
ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, δελ θαηέζηε νξηζηηθή θαη ε
ελ ιφγσ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία "ΓΔΡΑΚΑ Α.Δ." κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη.
Πάλησο, εθφζνλ ε επηρείξεζε "Α. ΚΤΡΗΣΖ θαη ΗΑ Ο.Δ." θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε, φηαλ
νξηζηεί ζχλδηθνο, νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα θηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζεο
απαηηήζεψλ ησλ απφ ην "Λνγαξηαζκφ Πξνζηαζίαο Δξγαδνκέλσλ απφ ηε αθεξεγγπφηεηα ηνπ
εξγνδφηε", πνπ έρεη ζπζηαζεί ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ
(ΟΑΔΓ), ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζ. 16 ηνπ Ν. 1836/89.
Ο Τπνπξγφο
ΔΤΑΓΓ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ"
17. ηελ κε αξηζκφ 822/1-2-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 7076/21-2-94 έγγξαθν απφ
ηνλ Τπνπξγφ Δζλ. Οηθνλ. ε αθφινπζε απάληεζε:
"ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε 822/1.2.94 ηνπ βνπιεπηνχ θ. Α. Λεληάθε γηα έληαμε ιηκεληθνχ έξγνπ
Ν. Κάζνπ ζην Παθέην Νηειφξ ΗΗ, ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ηελ επζχλε έληαμεο έξγσλ ζην

ρέδην Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ην 1994-99, ην νπνίν επξίζθεηαη ζην
ζηάδην ηεο θαηάξηηζεο, έρεη ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ ζηελ νπνία κπνξνχλ λα
απεπζπλζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη.
Ο Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο
ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΧΜΑΗΟ"
18. ηελ κε αξηζκφ 922/2-2-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 2581/21-2-94 έγγξαθν απφ
ηνλ Τπνπξγφ ΒΔΣ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ηεο 922/2.2.94 εξψηεζεο, πνπ θαηέζεζαλ νη βνπιεπηέο θ.θ. Οξ. Κνιαδψθ, Γ.
Κνπκπνχξεο & Αλ. θπιιάθνο, ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ηα Σζηκέληα Υαιθίδαο αλήθνπλ ζηνλ
Ηδησηηθφ Σνκέα θαη ην Τπνπξγείν καο δελ έρεη νπνηαδήπνηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηελ
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο.
Ο Τθππνπξγφο
Υξήζηνο Πάρηαο"
19. ηελ κε αξηζκφ 933/2-2-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 22009/21-2-94 έγγξαθν
απφ ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ ε αθφινπζε απάληεζε:
"Απαληψληαο ζηελ 933/2-2-94 Δξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή θ. Αλδξέα Λεληάθε πνπ απεπζχλεηαη
ζηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, ζέηνπκε ππφςε ζαο ην έγγξαθν κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 11/8855/025/10-2-94 ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ, κε
ην νπνίν δίδεηαη απάληεζε ζηελ Δξψηεζε απηή.Ο Τθππνπξγφο
ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤΡΑ"
εκ. Σα ζρεηηθά έγγξαθα επξίζθνληαη ζην αξρείν ηεο Γ/λζεο Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ
(Σκήκα Δξσηήζεσλ).
20. ηελ κε αξηζκφ 935/2-2-94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 267/17-2-94 έγγξαθν απφ
ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ε αθφινπζε απάληεζε:
"Απαληψληαο ζην απφ 2-2-94 έγγξαθφ ζαο κε ην νπνίν καο ζηείιαηε ηελ 935 εξψηεζε πνπ
θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή απφ ηνλ Βνπιεπηή θ. Παλαγηψηε Φσκηάδε, ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηεο
Ο.Β..Θ. θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο, λα κελ εθαξκνζζεί ε αλαδξνκηθή,
φπσο ραξαθηεξίδεηαη, αχμεζε ησλ ηεθκεξίσλ ησλ Δ.Η.Υ. απηνθηλήησλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα
εμήο:
Ζ αλακφξθσζε ησλ πνζψλ ηεο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο δηαβίσζεο ησλ επηβαηηθψλ
απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, πνπ ζεζπίζηεθε κε ηνλ πξφζθαην Ν. 2187/η.Α. 16/8-2-94, δελ
απνηειεί αλαδξνκηθή θνξνινγία θαζφζνλ ε αλνκνξθσζείζα κε ηνλ αλσηέξσ λφκν εηήζηα
ηεθκαξηή δαπάλε πνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο δειψζεηο ησλ θνξνινγνχκελσλ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 1994 (ρξήζε 1993), δελ επηβάιιεηαη αλαδξνκηθά, αθνχ είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 78 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ δελ αληηκεησπίδεηαη ζέκα κε εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξνπ λφκνπ.
Ο Τθππνπξγφο
ΓΖΜ. ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ"
21. ηελ κε αξηζκφ 941/3.2.94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξ. 32/18.2.94 έγγξαθν απφ ηνλ
Τπνπξγφ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ε αθφινπζε απάληεζε:
"Απαληψληαο ζηελ αξ. 941/3.2.1994 εξψηεζε ησλ Βνπιεπηψλ θ.θ. Αξαβαλή Γ. θαη Κφξαθα .
ζρεηηθά κε ην λέν Παγθφζκην Ναπηηιηαθφ χζηεκα Κηλδχλνπ θαη Αζθαιείαο (GMDSS),
παξαθαινχκε λα ζεκεηψζεηε ηα αθφινπζα:
1. πσο ζαο έρνπκε γλσξίζεη θαη ζην παξειζφλ, ην φιν ζέκα παξαθνινπζείηαη κε γλψκνλα
ηελ δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα κέζα ζηα πιαίζηα ησλ
πκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο καο, ηα δε κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηαηείλνπλ ζην λα
ακβιπλζνχλ θαηά ην δπλαηφλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ρσξίο παξάιιεια λα
παξεκπνδίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ GMDSS ζηα Διιεληθά εκπνξηθά πινία.
2. Δηδηθφηεξα θαη ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε-κεηεμέιημε ηνπ θιάδνπ ησλ
Ραδηνηειεγξαθεηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ναπηηιηαθνχ πζηήκαηνο
Κηλδχλνπ θαη Αζθάιεηαο (GMDSS), ην Τ.Δ.Ν. κε ην Π.Γ. 591/88 πξνρψξεζε ζηε κεηαηξνπή
ηνπ ΚΔΔΝ/Ραδηνηειεγξαθεηψλ ζε ΚΔΔΝ/ Ραδηνειεθηξνληθψλ - Ραδηνεπηθνηλσληψλ θαη

ίδξπζε ηκήκαηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο πινηάξρσλ θαη Ραδηνηειεγξαθεηψλ ηα νπνία ρνξεγνχλ
πηζηνπνηεηηθά ρεηξηζηψλ θαη ρεηξηζηψλ - ζπληεξεηψλ GMDSS, εθηηκψληαο φηη θαηά απηφλ ηνλ
ηξφπν θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ άκεζνπ κέιινληνο ζε πξνζσπηθφ ξαδηνεπηθνηλσληψλ ησλ
πινίσλ GMDSS. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ απνθνηηήζεη 68, πξνεξρφκελνη απφ ηνλ θιάδν ησλ
ξαδηνηειεγξαθεηψλ πνπ έιαβαλ πηπρίν Ραδηνειεθηξνληθνχ Β’ ηάμεο θαη 268 πνπ έιαβαλ
πηπρίν Γεληθνχ Υεηξηζηνχ GMDSS. Δπίζεο έρνπλ απνθνηηήζεη 2.126 πινίαξρνη Α, Β θαη Γ
ηάμεο πνπ έιαβαλ πηπρίν Γεληθνχ Υεηξηζηή GMDSS θαη 422 πξαθηηθνί πινίαξρνη θαη
θπβεξλήηεο θάζε ηάμεο πνπ έιαβαλ πηπρίν ρεηξηζηνχ GMDSS πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο.
3. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ γηα ηνλ θιάδν ησλ ξαδηνηειεγξαθεηψλ απφ ηελ
εηζαγσγή ηνπ GMDSS:
α. απφ ην 1989 ζηακάηεζε ε εηζαγσγή ξαδηνηειεγξαθεηψλ ζηηο ΑΓΔΝ/Ρ/Σ δηφηη δηαθάλεθε
ην πξφβιεκα απαζρφιεζεο πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ κειινληηθά.
β. απφ ην 1992 ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί εηδηθφ ηκήκα ππνςεθίσλ Πινηάξρσλ Γ’ ηάμεο ζην
νπνίν θνηηνχλ Ραδηνηειεγξαθεηέο Α θαη Β ηάμεο πξνθεηκέλνπ λα κεηεμειηρζνχλ ζε
πινηάξρνπο. ην ελ ιφγσ ηκήκα έρνπλ εγγξαθεί κέρξη ζήκεξα 123 Ρ/Σ θαη έρνπλ απνθνηηήζεη
78.
4. ηα πιαίζηα απηά ην ΤΔΝ παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο
αιιά θαη ηηο αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο άιισλ λαπηηιηαθψλ ρψξσλ. Οη θαηά ηα αλσηέξσ
πιεξνθνξίεο ζα απνηειέζνπλ καδί κε ηηο ζρεηηθέο απφςεηο ησλ θνξέσλ ηεο λαπηηιίαο
(Δθνπιηζηψλ-Ναπηεξγαηψλ) ηε βάζε γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ηνπ ΤΔΝ.
5. Σέινο ζαο γλσξίδνπκε φηη ήδε ην ΤΔΝ πξνρσξεί ζηελ έθδνζε λένπ Καλνληζκνχ
Σειεπηθνηλσληψλ ησλ Διιεληθψλ Δκπνξηθψλ Πινίσλ κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη ηα εηδηθά
ζέκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ Παγθφζκηνπ Ναπηηιηαθνχ πζηήκαηνο Κηλδχλνπ θαη
Αζθαιείαο.
Μεηαμχ άιισλ, εμεηάδεηαη ε αλάγθε επάλδξσζεο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πινίσλ πνπ
εληάζζνληαη ζην GMDSS, κε έκπεηξνπο ρεηξηζηέο πξνεξρφκελνπο απφ ηηο ηάμεηο ησλ
ξαδηνηειεγξαθεηψλ πνπ έρνπλ ην θαηάιιειν πηπρίν ρεηξηζηνχ GMDSS, κε ζηφρν ηε
κεηαθνξά ηεο απαξαίηεηεο εκπεηξίαο ρεηξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ
ζπζηεκάησλ ησλ πινίσλ θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν. Πέξαλ απηνχ αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο
πνπ ζα ζεκεησζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζηαζκηζηνχλ θαη νη παξαπέξα
ελέξγεηεο ηνπ ΤΔΝ γηα ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ.
Σν ζρέδην ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ θαη ησλ επηκέξνπο ξπζκίζεσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζα
ηεζεί ππφςε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνχλ ηπρφλ ζρφιηα θαη
πξνηάζεηο.
Ο Τπνπξγφο
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΣΗΦΑΡΑ"
22. ηελ κε αξηζκφ 956/3.2.94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξ. 22017/21.2.94 έγγξαθν απφ
ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ ε αθφινπζε απάληεζε:
"Απαληψληαο ζηελ 956/3.2.94 εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή θ. Λ. Λπκπεξαθίδε πνπ απεπζχλεηαη
ζηνλ Τπνπξγφ κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, ζέηνπκε ππφςε ζαο ην έγγξαθν κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 256592/15.2.94 ηνπ θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ ηδεξνδξφκσλ
Διιάδνο Α.Δ., κε ην νπνίν δίδεηαη απάληεζε ζηελ Δξψηεζε απηή.
Ο Τθππνπξγφο
ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤΡΑ"
εκ. : Σα ζρεηηθά έγγξαθα επξίζθνληαη ζην αξρείν ηεο Γ/λζεο Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ
(Σκήκα Δξσηήζεσλ).
23. ηελ κε αξηζκφ 964/4.2.94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξ. 22018/21.2.94 έγγξαθν απφ
ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ ε αθφινπζε απάληεζε:
"Απαληψληαο ζηελ 964/4.2.94 εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή θ. Β. Μπεθίξε πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ
Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, ζέηνπκε ππφςε ζαο ην έγγξαθν κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 207655/100-Α31/14.2.94 ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ
ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο Α.Δ. κε ην νπνίν δίδεηαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε απηή.

Ο Τθππνπξγφο
ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤΡΑ"
εκ.: Σα ζρεηηθά έγγξαθα επξίζθνληαη ζην αξρείν ηεο Γ/λζεο Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ
(Σκήκα Δξσηήζεσλ).

24. ηελ κε αξηζκφ 973/7.2.94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξ. 85/22.2.94 έγγξαθν απφ ηνλ
Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ρεηηθά κε ηελ 973/7.2.94 εξψηεζε πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ν Βνπιεπηήο θ. Ζι.
Βεδδξεβάλεο παξαθαινχκε λα πιεξνθνξήζεηε ηνλ θ. Βνπιεπηή ηα εμήο:
Σν αξδεπηηθφ έξγν πεδηάδαο Παξακπζηάο έθηαζεο 32.500 ζηξ. απνηειείηαη απφ 8 δψλεο.
Έρνπλ εθηειεζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ νη δψλεο Α1, Α2.1, Α2.2, Α3 θαη Α4 έθηαζεο 18.000 ζηξ.
Γηα ηηο ππφινηπεο δψλεο Α5, Α6 θαη Α7 14.500 ζηξ. έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο απφ ην
Τπνπξγείν καο πξνο ην ΤΠΔΘΟ γηα έληαμε ζην ΗΗ Κ.Π..
Δθφζνλ δηαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο, ην ΤΠΔΥΧΓΔ ζα πξνρσξήζεη ακέζσο
ζηε δεκνπξάηεζε ησλ ππνινηπφκελσλ δσλψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη νξηζηηθή κειέηε.
Ο Αλαπι. Τπνπξγφο
ΗΧΑΝΝΖ ΟΤΛΑΓΑΚΖ"
25. ηελ κε αξηζκφ 985/7.2.94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξ. 5386/21.2.94 έγγξαθν απφ ηνλ
Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ηεο εξψηεζεο 985/7.2.1994 ηνπ Βνπιεπηή θ. η. Μάλνπ ζρεηηθά κε δεκνζίεπκα
ηεο Δθεκεξίδαο "ΒΖΜΑ" γηα ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο (Ν.Δ.)
ηεο ΔΔ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
α. Ο θαλνληζκφο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Ν.Δ. ηεο ΔΔ νξίδεη ξεηψο φηη νη ζπλεδξηάζεηο
ηεο Δπηηξνπήο είλαη εκπηζηεπηηθέο. Χο εθ ηνχηνπ ν Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο δελ δχλαηαη
λα ζρνιηάδεη ηπρφλ πξνθνξηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ή θαη ησλ κειψλ ηεο ελ ιφγσ
επηηξνπήο, φηαλ απηέο γίλνληαη ζηα πιαίζηα εκπηζηεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ.
β. Σν ΓΝΣ ρνξεγεί δάλεηα ππφ φξνπο. Γειαδή κε εθαξκνγή ζηαζεξνπνηεηηθψλ
πξνγξακκάησλ. Καηά θαλφλα κφλν γηα ηελ ζηήξημε πξνβιεκάησλ ηνπ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ
θαη ησλ εμσηεξηθψλ πλαιιαγψλ. πλεπψο ε πξνυπφζεζε απηή φρη κφλν δελ πθίζηαηαη, αιιά
αληίζεηα ε πνξεία ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Υψξαο είλαη εμαηξεηηθά επλντθή δεδνκέλνπ φηη
νη ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ παξνπζηάδνληαη πιενλαζκαηηθέο απφ ηνλ
πεξαζκέλν Ηνχιην έσο θαη ηνλ Οθηψβξην (ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο).
γ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη θαη ην δάλεην ηεο Κνηλφηεηαο ηνπ 1991 ρνξεγήζεθε ζην
πιαίζην ηεο κεζνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηνπ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ ηεο Υψξαο. Οη
ηεξάζηηεο φκσο απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεηαλ νη φξνη ηνπ δαλείνπ, ηδηαίηεξα ζηα
δεκνζηνλνκηθά κεγέζε, θαηά ηελ πεξίνδν 1991-1993, πέξαλ ηεο αλαβνιήο ρνξήγεζεο ησλ
ππνινίπσλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ, ελδερνκέλσο λα είλαη ε θχξηα αηηία ηεο επηθπιαθηηθφηεηαο κε
ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ε Υψξα καο απφ νξηζκέλνπο θχθινπο ηεο Κνηλφηεηαο.
Ο Τπνπξγφο
Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ"
26. ηελ κε αξηζκφ 1015/9.2.94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξ. 34/21.2.94 έγγξαθν απφ ηνλ
Τπνπξγφ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ε αθφινπζε απάληεζε:
"ε απάληεζε ηεο εξψηεζεο 1015/9.2.94 πνπ θαηαηέζεθε απφ ην Βνπιεπηή θ. Α. Λεληάθε,
ζαο γλσξίδνπκε φηη:
Σν αίηεκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ κηζζνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ ζην 80% ηνπ
κηζζνχ ησλ ελ ελεξγεία λαπηηθψλ είλαη δίθαην, ζηφρν φκσο αξρηθά ηνπ Τπνπξγείνπ απνηειεί ε
νηθνλνκηθή εμπγίαλζε ηνπ ΝΑΣ, δηά ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηαδηαθά ζην κέιινλ ην
αίηεκα απηφ.
Ο Τπνπξγφο

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΣΗΦΑΡΑ"
27. ηελ κε αξηζκφ 1035/9.2.94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξ. 96/22.2.94 έγγξαθν απφ ηνλ
Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ρεηηθά κε ηελ 1035/9.2.94 εξψηεζε πνπ θαηέζεζαλ ζηε Βνπιή νη Βνπιεπηέο θ.θ. Η.
Καηζαξφο θαη π. ηξηθηάξεο παξαθαινχκε λα πιεξνθνξήζεηε ηνπο θ.θ. Βνπιεπηέο ηα εμήο:
1. Σα έξγα θαη νη κειέηεο ζην αιηεπηηθφ θαηαθχγην Πνηακηάο Θάζνπ είλαη Ννκαξρηαθνχ
επηπέδνπ, θαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε κειέηε θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο αλήθνπλ ζηελ
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Ννκαξρηαθψλ Οξγάλσλ.
2. ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηε ΓΣΤΝ Καβάιαο καο πιεξνθφξεζαλ φηη ηα ηειεπηαία
ρξφληα ππάξρεη πξφβιεκα δηαξθψλ πξνζακκψζεσλ ζην ππφςε αιηεπηηθφ θαηαθχγην, θαη ην
θαηλφκελν αληηκεησπίζζεθε απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο κε πεξηνδηθέο θαηεπζχλζεηο.
Ζ νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηεί εμεηδηθεπκέλε κειέηε, ε νπνία ιφγσ
ειιείςεσο πηζηψζεσλ δελ έρεη εληαρζεί κέρξη ζήκεξα ζηα Ννκαξρηαθά Πξνγξάκκαηα αιιά
ππάξρεη πξφζεζε κειινληηθήο έληαμήο ηεο.
Ο Αλαπι. Τπνπξγφο
ΗΧΑΝΝΖ ΟΤΛΑΓΑΚΖ"
28. ηελ κε αξηζκφ 1036/9.2.94 εξψηεζε δφζεθε κε ην ππ’ αξ. 97/22.2.94 έγγξαθν απφ ηνλ
Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ ε αθφινπζε απάληεζε:
"ρεηηθά κε ηελ 1036/9.2.94 εξψηεζε πνπ θαηέζεζαλ ζηε Βνπιή νη Βνπιεπηέο θ.θ. Γ.
Αξαβαλήο, Γ. Κνπκπνχξεο, . Κφξαθαο παξαθαινχκε λα πιεξνθνξήζεηε ηνπο θ.θ.
Βνπιεπηέο ηα εμήο:
1. Ζ κε άκεζε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ νθείιεηαη ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ
θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ έξγσλ ηεο Πξσηεχνπζαο, (ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο) ν θαζνξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα πξνζδηνξίζεη ρξνληθά ηελ έλαξμε ηνπ
έξγνπ.
2. Οη κειέηεο έρνπλ ζπληαρζεί κε ζηφρν ην έξγν λα θαηαζθεπαζηεί κε ηε κέζνδν ηεο
"απηνρξεκαηνδφηεζεο" δειαδή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ απφ ηδηψηε θαη παξαρψξεζε ηεο
εθκεηάιιεπζήο ηνπ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
3. Σα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο δελ είλαη απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ αιιά
ησλ άιισλ ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγείσλ (ΤΠΔΘΟ, Δζσηεξηθψλ).
Ο Αλαπι. Τπνπξγφο
ΗΧΑΝΝΖ ΟΤΛΑΓΑΚΖ"
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηνη Βνπιεπηέο, πξηλ απφ ηελ εκεξήζηα
δηάηαμε ησλ αλαθνξψλ θαη εξσηήζεσλ, έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ ζην ψκα ην δειηίν ησλ
επηθαίξσλ εξσηήζεσλ ηεο Παξαζθεπήο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1994.
Α) ΔΠΗΚΑΗΡΔ ΔΡΧΣΖΔΗ Πξψηεο Δπηινγήο:
1. Ζ κε αξηζκφ 128/22-2-94 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ ΠΑ.Ο.Κ θ. Αλδξέα Φνχξα
πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο-Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγσγηθψλ θαξκαθεπηηθψλ εξγνζηαζίσλ Αγίνπ ηεθάλνπ Παηξψλ θαη
Λάξηζαο, ηα κέηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε Κπβέξλεζε γηα ηελ αμηνπνίεζή ησλ θ.ιπ.
2. Ζ κε αξηζκφ 125/22-2-94 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ.
Γεσξγίνπ νχξια πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Πεξηβάιινληνο-Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ, ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηνπ νδηθνχ άμνλα Ζγνπκελίηζαο - Βφινπ ζην Β’
παθέην DELORS.
3. Ζ κε αξηζκφ 120/21-2-94 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο θ. Αλδξέα
Λεληάθε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο
ηεο Κπβέξλεζεο γηα ίδξπζε Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΣΔΗ Θεζ/λίθεο ζην
Κηιθίο.
4. Ζ κε αξηζκφ 131/23-2-94 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ Κ.Κ.Δ. θ. Γήκνπ
Κνπκπνχξε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηεο
Κπβέξλεζεο γηα ρνξήγεζε ζηνλ ΟΣΔ άδεηαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηελ αθχξσζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ΟΣΔ θ.ι.π.

Β) ΔΠΗΚΑΗΡΔ ΔΡΧΣΖΔΗ Γεχηεξεο Δπηινγήο:
1. Ζ κε αξηζκφ 123/21-1-94 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ.
Νηθνιάνπ Παπαθηιίππνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο, ζρεηηθά
κε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαηαζθεπήο κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζην Λαχξην, ηε
Φιψξηλα θ.ι.π.
2. Ζ κε αξηζκφ 124/22-2-94 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο θ. Νηθήηα
Καθιακάλε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αηγαίνπ, ζρεηηθά κε ηα κέηξα απνθαηάζηαζεο ησλ πιεγέλησλ
θαηνίθσλ ηεο Ηθαξίαο απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνχ, ην ζρεδηαζκφ απνθαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο θ.ι.π.
3. Ζ κε αξηζκφ 132/23-2-94 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ Κ.Κ.Δ. θ. Γήκνπ
Κνπκπνχξε πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ, Τγείαο-Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε Κπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εθηεισληζηψλ θ.ι.π.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηνη ζπλάδειθνη, εηζεξρφκαζηε ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε ησλ
ΣΧΝ ΑΝΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΔΡΧΣΖΔΧΝ
Θα ζπδεηεζνχλ αλαθνξέο θαη εξσηήζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο
θαη Σερλνινγίαο.
Πξψηε εξψηεζε είλαη ηνπ ζπλαδέιθνπ θ. Διεπζεξίνπ Παπαγεσξγφπνπινπ "ζρεηηθά κε
έγγξαθν αίηεκα ηεο ΓΔΝΟΠ - ΓΔΖ γηα απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ
πξνζιήθζεθαλ απφ ην 1989 θαη κεηά".
Ο θ. Παπαγεσξγφπνπινο έρεη ην ιφγν, γηα 3 ιεπηά.
ΛΔΤΣΔΡΖ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, ηελ 13ελ Οθησβξίνπ 1993, ιίγε ψξα
κεηά ηελ νξθσκνζία ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ, ε ΓΔΝΟΠ - ΓΔΖ έζηεηιε έγγξαθν πξνο
ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνκέσλ, ππνηνκέσλ Γηνηθεηηθνχ ηεο ΓΔΖ θαη θαηά
ηξφπν απζηεξφ -ηηακφ, ζα έιεγα- αμίσλε ηελ άκεζε απφιπζε ζπλαδέιθσλ-εξγαδνκέλσλ ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο απφ ην 1989, δηφηη επεθαιείην δηάθνξεο αηηηάζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ηππηθέο
παξαβάζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγγειία ηεο πξφζιεςεο, ηελ έγγξαθε ζε κηζζνινγηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ηέηνηνπ είδνπο δηθαηνινγίεο.
Έηζη ινηπφλ, έρνπκε έλα ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν, δεπηεξνβάζκην, αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ
ρψξνπ, ηε ΓΔΝΟΠ-ΓΔΖ λα δεηά θαηά πιήξε παξάβαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ αξρψλ ηνπ
ζθνπνχ ηνπ σκαηείνπ- ηελ απφιπζε κειψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ σκαηείνπ, κειψλ πνπ απηφ ην ίδην
ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν είρε ηαρζεί λα ππνζηεξίδεη ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη γεληθφηεξα λα ηα
θαιχπηεη. Απηή ήηαλ ε θαηαζηαηηθή επζχλε θαη ε βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ σκαηείνπ. Έρνπκε
φκσο ην παξάινγν, απηφ ην σκαηείν λα δεηά ηελ απφιπζε νξγαλσκέλσλ κειψλ ηα νπνία
είραλ ιάβεη κέξνο ζε αξραηξεζίεο θαη γεληθφηεξα ζηελ φιε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε απηνχ ηνπ
σκαηείνπ.
Βεβαίσο, φζνλ αθνξά ηα ηεο επίδεημεο εξγαηηθήο αιιειεγγχεο θαη φια απηά ηα παξάινγα θαη
εληειψο αθαηαλφεηα πνπ ζπλέβεζαλ, είλαη εχθνιν λα πεη θαλείο -θαη ζηέθεη εθ πξψηεο
φςεσο- φηη απηά αθνξνχλ ην σκαηείν θαη απηφ αο ινγνδνηήζεη ζηα κέιε ηνπ. Καη έηζη ζα
ήηαλ ηα δεηήκαηα, εάλ ε ΓΔΝΟΠ-ΓΔΖ δελ ερξεζηκνπνηείην ζαλ πνιηνξθεηηθφο θξηφο απφ ηελ
Κπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απφιπζε απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Έηζη έρεη ην δήηεκα θαη έηζη εηζάγεηαη ε εξψηεζε. Δίλαη ε εξψηεζε κε αξηζκφ 3 θαη ππεβιήζε
ηελ πξψηε κέξα πνπ άξρηζε ε δηαδηθαζία ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ. Δζεσξήζε -ίζσο
δηθαηνινγεκέλα ζε πξψηε θάζε- φηη ήηαλ πξφσξε , πξψηκε, βηαζηηθή. Ζ ζπλέρεηα φκσο
απέδεημε φηη δελ ήηαλ νχηε πξφσξε, νχηε πξψηκε, νχηε βηαζηηθή. Γπζηπρψο, επαιεζεχηεθε
ζηελ ππνςία ηεο φηη ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ ζα επαλέθακπηε εθδηθεηηθή, ακεηαλφεηε,
ζέινληαο λα εμππεξεηήζεη κφλν ηελ εθινγηθή ηεο πειαηεία θαη λα ρσξίζεη πάιη ηνπο Έιιελεο
ζηα δχν.
Γη’ απηφ εξσηάηαη ν θχξηνο Τπνπξγφο ηη έρεη λα πεη πάλσ ζ’ απηά ηα νπνία ηίζεληαη, αθφκα θαη
αλ επεξαηψζε ζηελ Αίζνπζα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ απηφ ην δήηεκα. ίγνπξα δελ έθιεηζε γηα καο,
γηαηί έρνπκε ζπλέρεηα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ(Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο Τθππνπξγφο θ. Πάρηαο έρεη ην ιφγν.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ(Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Κχξηε Πξφεδξε,
αγαπεηνί θχξηνη ζπλάδειθνη, γλσξίδνπκε φινη φηη ε ΓΔΖ είλαη ε ζπνπδαηφηεξε επηρείξεζε
θνηλήο σθέιεηαο ζηε Υψξα καο. Απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εμαξηάηαη ε θαζεκεξηλή καο δσή, ε
επηβίσζε θάζε κηθξήο θαη κεγάιεο επηρείξεζεο θαη -ζα έιεγα- θαη ε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ
Σφπνπ. Οη αζηνρίεο, ε θαθή δηαρείξηζε, ε ππέξκεηξε αχμεζε ησλ δαπαλψλ θαη βέβαηα ε κε
νξζνινγηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, πιεξψλνληαη άκεζα απφ ην

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ννκίδσ, φηη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα κεξηκλήζνπκε επηηέινπο γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΖ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζηαηεχζνπκε θαη ηνλ θαηαλαισηή, θαη ηηο
επηρεηξήζεηο καο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκία ηεο Υψξαο καο.
Σν δήηεκα ζην νπνίν αλαθέξεζζε, θχξηε ζπλάδειθε, ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά θαηά ηελ ςήθηζε
ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ηδηαίηεξα δε θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ άξζξσλ 28
θαη 28α’ ηνπ λφκνπ απηνχ.
Πξνο ππελζχκηζε ζα ήζεια λα παξαζέζσ ηα εμήο πεξηζηαηηθά: Σελ επνκέλε ηεο
πξνθήξπμεο ησλ ηειεπηαίσλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 14/9/93, ε ηφηε
δηνίθεζε ηεο ΓΔΖ κε ηελ ππ’ αξηζκ.295/14-9-93 απφθαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε ή
κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ή εηήζηαο δηάξθεηαο γηα 6.652 άηνκα. Απηφ
έγηλε ηελ επνκέλε ηεο πξνθήξπμεο ησλ εθινγψλ. Απφ απηνχο κάιηζηα, νη 2.131 δελ είραλ θαλ
ηα πξνζφληα πνπ πξνέβιεπε ν Καλνληζκφο Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ, γηαηί είραλ
ππεξβεί αθφκε θαη ην φξην ειηθίαο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα πεξίπησζεο αηφκνπ πάλσ απφ 60 εηψλ πνπ
πξνζιήθζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν. Με ηελ ελέξγεηά ηεο απηή, ε ηφηε δηνίθεζε ηεο ΓΔΖ
επηβάξπλε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΖ κε έλα εηήζην θφζηνο ηεο ηάμεο ησλ 20 δηζ.
δξαρκψλ. Απηφ απνδεηθλχεη ηελ απαξάδεθηε ζα έιεγα πνιηηηθή, πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηελ
ηφηε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηαθηηθή δηάιπζεο ηεο ΓΔΖ.
Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ΓΔΖ, θχξηε ζπλάδειθε, ε ΓΔΖ παξνπζηάδεη ειιείκκαηα.
Καηαθέξαηε θαη απηφ, έλα θπζηθφ κνλνπψιην φπσο είλαη ε ΓΔΖ, λα ην θαηαζηήζεηε θαη απηφ
ειιεηκκαηηθφ.
Ση ζεκαίλεη, φκσο, απηφ πξαθηηθά; Απηά ηα ειιείκκαηα, απηέο νη δεκηέο, πψο θαηαγξάθνληαη
ζηε ζπλέρεηα ζηελ νηθνλνκηθή καο δσή; Οη δεκηέο απηέο αλαπφθεπθηα επηβαξχλνπλ ην θφζηνο
ηεο ειεθηξηθήο καο ελέξγεηαο, ην νπνίν βεβαίσο κεηαθπιίεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, αιιά θαη ζηα
παξαγφκελα ειιεληθά πξντφληα, απνηξέπνληαο έηζη ηε δεκηνπξγία ελφο νηθνλνκηθνχ
πεξηβάιινληνο αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ ειιεληθή καο νηθνλνκία.
Ννκίδσ, θχξηε ζπλάδειθε, φηη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε φινη φηη επηηέινπο ήιζε ε ψξα, κε ην
λέν λφκν πνπ ςήθηζε ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, λα κπεη έλαο θξαγκφο ζ’ απηά ηα πειαηεηαθά
ζρήκαηα θαη επηηέινπο λα δψζνπκε έλα κήλπκα ζηε λέα γεληά, φηη ήιζε ε ψξα κε
κεραληζκνχο θαη ζεζκνχο αμηνθξαηίαο θαη θεξεγγπφηεηαο λα νηθνδνκήζνπκε κηα λέα ρψξα.
Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Παπαγεσξγφπνπινο έρεη ην ιφγν γηα δχν
ιεπηά, γηα λα δεπηεξνινγήζεη.
ΛΔΤΣΔΡΖ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ: Γχν παξαηεξήζεηο επί ηξνράδελ ζα θάλσ.
Πνηέ δελ σθειεί ε κηζή αιήζεηα θαη ν θχξηνο Τπνπξγφο είπε ηε κηζή αιήζεηα. Απηνί νη
άλζξσπνη δελ πξνζειήθζεζαλ ζηηο 14 επηεκβξίνπ. Σνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα πξηλ εξγάδνληαλ
θαη πεξηκέλακε απφ ζαο, θχξηε Τπνπξγέ, ηνπιάρηζηνλ απηφ λα ην αλαθέξεηε. Δξγάδνληαλ 4
ρξφληα πξηλ, είλαη γεγνλφο.
Σψξα ην αλ ήηαλ ρξήζηκνη ή φρη, ή πεξηζζεπνχκελνη γηα ηελ επηρείξεζε, πξνθχπηεη απφ ην
ζέκα πνπ έρεη πξνθχςεη απηέο ηηο κέξεο ζηε ΓΔΖ, πνπ δελ κπνξεί, νχηε ζπλήζεηο ππεξεζίεο
λα πξνζθέξεη. ηακάηεζαλ νη ινγαξηαζκνί λα εηζπξάηηνληαη, ζηακάηεζαλ λα γίλνληαη νη
θαηακεηξήζεηο θ.ιπ.
Γηαηί; Γηαηί ππάξρεη έλα θελφ θαη είλαη δεδνκέλν απφ ην ζφξπβν πνπ γίλεηαη. Δίλαη απφ ηα
πξψηα δεηήκαηα πνπ ζίγνπλ ζήκεξα νη εθεκεξίδεο. Απηφ ην θελφ, ζίγνπξα ζθνπεχεηε λα ην
θαιχςεηε, ηθαλνπνηψληαο ηελ εθινγηθή ζαο πειαηεία, ηελ πειαηεία ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.
Πέξαλ ηνχηνπ, ηα πεξί θφζηνπο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηα πεξί ειιεηκκαηηθφηεηνο ηεο
ΓΔΖ, κήπσο, θχξηε Τπνπξγέ, απνηεινχλ πξναγγειία γηα ηε δηαθαηλνκέλε πξφζεζε ηεο
Κπβέξλεζεο γηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο; Πείηε ην θαζαξά. Γε ζαο θηαίλε
ηνπιάρηζηνλ ηα ζχκαηα ηεο εθδηθεηηθήο καλίαο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.
Ο λφκνο ηέιεησζε ζην Κνηλνβνχιην. Δίλαη γεγνλφο. Αιιά ν λφκνο πνπ θαηαξξαθψζεθε θαη
απφ ηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή θαη απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, λα είζζε ζίγνπξνη φηη ζα
εληαθηαζηεί κεηά βεβαηφηεηνο, ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ.
Πηζηεχακε- γηαηί ζ’ απηφ καο έπεηζε ε κέρξη ηψξα ζεηεία ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο- φηη εθεί
ζα ππήξρε ηνπιάρηζηνλ κηα ζηάζε ππεπζπλφηεηαο θαη αλζξσπηάο, απέλαληη ζ’ απηνχο ηνπο
εξγαδφκελνπο. Φαίλεηαη, φκσο, φηη ν πφιεκνο δηαδνρήο πνπ άξρηζε ζην ΠΑ.Ο.Κ. άιιαμε
πνιινχο αλζξψπνπο θαη έηζη εκθαλίζηεθε θαη απηφο ζαλ Καίζαξαο, κε αληεζηξακκέλν ηνλ
αληίρεηξα, θαηαδηθάδνληαο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ν θαζέλαο θξίλεηαη. Ξέξνπκε φηη δελ κπνξείηε απηήλ ηελ ψξα λα
αλαζηξέςεηε, ηνπιάρηζηνλ ηνλ ςεθηζκέλν λφκν. Θα αλαζηξαθεί ζηηο αίζνπζεο ησλ

δηθαζηεξίσλ, φπσο είπα. Γελ έρσ ηέηνηα απαίηεζε απφ ζαο ηνπιάρηζηνλ. Αο θαηαγξαθνχλ
φια απηά, γηα λα έρεη ν θαζέλαο ηηο επζχλεο ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θχξηνο Τπνπξγφο έρεη ην ιφγν, γηα λα
δεπηεξνινγήζεη.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Κχξηε ζπλάδειθε, ζα
παξαθαινχζα λα κείλνπκε θαη’ αξρήλ ζην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα
πεξηπιαλφκαζηε ζε άιια ζέκαηα. Αλ ζέιεηε λα ζέζεηε άιια ζέκαηα, κε φιε ηελ επρέξεηα πνπ
καο παξέρεη ν Καλνληζκφο, κπνξνχκε λα αληαιιάμνπκε ηηο απφςεηο καο θαη γηα ηα δεηήκαηα
απηά.
Θα παξαθαινχζα, επίζεο, λα ζεβαζηνχκε έλα ρψξν πνπ πξέπεη λα ππεξεηήζνπκε φινη καο,
γηα λα εληζρχζνπκε νπζηαζηηθά ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην σο ην θάξν Γεκνθξαηίαο ζηε Υψξα
καο.
Γελ είλαη έηζη φπσο ην ιέηε. Αλαθέξζεθα ζηα 6.652 άηνκα πνπ πξνζιήθζεθαλ απφ ηελ
επφκελε ηεο πξνθήξπμεο ησλ πξφζθαησλ εθινγψλ ζηε Υψξα καο. Δζείο αλαθεξζήθαηε ζηελ
πεξίνδν ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο-4εηίαο. Δθεί νη αξηζκνί είλαη δηαθνξεηηθνί, θχξηε ζπλάδειθε. Γηα
ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 1.4.90 έσο θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1993 πνπ θπβέξλεζε ηεο Υψξαο
ήηαλ ε Νέα Γεκνθξαηία, πξνζειήθζεθαλ 11.073 άηνκα, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν απνρψξεζαλ
4.322.
Ζ δχλακε, ινηπφλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ θαηά ηε δηάξθεηα δηαθπβέξλεζεο ηεο Υψξαο
καο απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία απφ 29.251 έθζαζε ηηο 36.820 θαη βεβαίσο κέζα απφ κε
νξζνινγηθή αμηνπνίεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ. Έηζη, ινηπφλ, ππάξρεη κία άιιε αιήζεηα. Δίλαη
11.000 γηα ηελ 4εηία θαη 6.500 κφλν γηα ηνλ πξνεθινγηθφ κήλα. Απηνί είλαη αξηζκνί πνπ
θαηαγξάθνληαη, θαηαηίζεληαη θαη φινη καο ζα θξηζνχκε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζηεθφκαζηε
δίπια ζην Λαφ καο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): ηελ ππ’ αξηζκ. 2 εξψηεζε ησλ ζπλαδέιθσλ
θπξίσλ Γ. Κνπκπνχξε θαη Γ. Αξαβαλή, "ζρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
Τγείαο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο Αζπξνπχξγνπ απφ ηελ αλεμέιεγθηε ξίςε επηθίλδπλσλ
νπζηψλ ηεο Διιεληθήο Υαιπβνπξγίαο" ν θ. Κνπκπνχξεο έρεη ην ιφγν, γηα λα αλαπηχμεη ηελ
εξψηεζε, γηα 3 ιεπηά.
XΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Απεπζχλεηαη ζηα
Τπνπξγεία Τγείαο θαη ΠΔΥΧΓΔ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Δθφζνλ έρεη εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ
Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο ζπδεηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζεηο ζα δψζεηε ηελ απάληεζε ηελ νπνία
λνκίδεηε.
Οξίζηε, θχξηε Κνπκπνχξε.
ΓΖΜΟ ΚΟΤΜΠΟΤΡΖ: Ζ Διιεληθή Υαιπβνπξγία είλαη επηρείξεζε πνπ εδξεχεη ζηελ
παξαιία ηνπ Αζπξνπχξγνπ. Ζ παξαιία ηνπ Αζπξνπχξγνπ είλαη γλσζηή ζε φινπο -θαη απ’
απηνχο πνπ κέλνπλ εθεί πνιχ πεξηζζφηεξν θαη απ’ απηνχο πνπ πεξλνχλ λα πάλε ζηελ
Πεινπφλλεζν- γηα ηα "αξψκαηα" πνπ πξνζθέξεη. Πξαγκαηηθά ε θαηάζηαζε είλαη απνπληθηηθή,
ην πεξηβάιινλ είλαη επηβαξεκέλν θαη ε ελ ιφγσ βηνκεραλία επηβαξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν
ηελ πεξηνρή.
Πήξακε κία απάληεζε ηελ νπνία ππνγξάθεη ν Τθππνπξγφο θ. θνπιάθεο, ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη φηη ηα ζηεξεά απφβιεηα πνπ απνζεθεχεη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε ζηελ παξαιία
Αζπξνπχξγνπ ζεσξνχληαη αδξαλή, αιιά δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηνπο πεξίνηθνπο θαη ην
πεξηβάιινλ. Μαο θάλεη εληχπσζε πξαγκαηηθά απηή ε ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Απφ πνηα
ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη απηά ηα πιηθά είλαη αδξαλή, φηαλ πξφθεηηαη γηα πιηθά πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηνλ ακίαλην, κε ηνλ αζβέζηε, κε ηε ζηδεξφζθνλε, κε ην ππξίηην, ην καγγάλην θαη έλα ζσξφ
άιια πιηθά πνπ βγαίλνπλ απφ ην ραιπβνπξγείν; Δίλαη δηαπηζησκέλα απηά. Δμ άιινπ
πξνεξρφκαζηε θαη απφ ην ρψξν ηνπ ραιπβνπξγείνπ θαη είλαη γλσζηά απηά ζε φινπο φζνπο
έρνπλ γλψζε ηνπ ζέκαηνο "ραιπβνπξγία".
Μαο θάλεη εληχπσζε ην γεγνλφο απηφ, φηη πξαγκαηηθά ρξφληα θαη ρξφληα θαη φιεο νη
θπβεξλήζεηο πάλσ ζ’ απηφ ην δήηεκα, έρνπλ κεηαρεηξηζζεί δηαθξηηηθά ηνλ εξγνδφηε ηεο
Διιεληθήο Υαιπβνπξγίαο, θ. αιαπάηα.
Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη απφ κία ζπδήηεζε πνπ θάλακε κε ηνπο καδηθνχο θνξείο
ζηελ πεξηνρή. Δμ ίζνπ επηθίλδπλε θαη επηβαξεκέλε ζην ρψξν απηφ είλαη ε θαηάζηαζε κε ηα
πγξά απφβιεηα ηεο βηνκεραλίαο απηήο, ηα νπνία βέβαηα πνηέ δελ έρνπλ ειεγρζεί.
Καζψο θαη ην ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηα απφβιεηα ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ, φζνλ αθνξά
δειαδή ηε ζθφλε. Γηαηί φπσο θαηαγγέιινπλ θαη ην σκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη καδηθνί
θνξείο, αιιά θαη δίπια ηα Γηυιηζηήξηα Αζπξνπχξγνπ θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, είλαη
αθφξεηε ε θαηάζηαζε, θπξίσο ηηο βξαδηλέο ψξεο πνπ θιείλνληαη ηα θίιηξα.

Σέινο, απηά ηα κπάδα πνπ είλαη καδεκέλα ζηελ παξαιία έρνπλ γίλεη, θχξηε Τπνπξγέ, έλαο
φγθνο- πνπ κπνξεί λα ηνλ έρεηε δεη θαη εζείο- θαη ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο λα πέζνπλ ζηελ
Δζληθή Οδφ. Σν εξψηεκα φκσο είλαη, ηη ζα ηα θάλεη απηά ε Διιεληθή Υαιπβνπξγία. Καη φπσο
θαηαγγέιινπλ νη θνξείο εθεί ηεο πεξηνρήο ππάξρεη θίλδπλνο ηνπ κπαδψκαηνο ηεο ζάιαζζαο
απφ ηνλ ελ ιφγσ εξγνδφηε. Γελ μέξσ εάλ αιεζεχεη απηή ε πιεξνθνξία θαη ηη κέηξα
πξνηίζεηαη λα πάξεη ε Κπβέξλεζε γηα λα απαιιαγεί ε παξαιία Αζπξνπχξγνπ απφ απηφ ην
ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο απφ ηελ Διιεληθή Υαιπβνπξγία.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θχξηνο Τπνπξγφο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο έρεη ην ιφγν.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Δπραξηζηψ, θχξηε
Πξφεδξε.
Δίλαη κία εξψηεζε θαη’ αξρήλ, πνπ απεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ζην ΤΠΔΥΧΓΔ.
Τπάξρνπλ απαληήζεηο θαη απφ ηνπο δχν Τπνπξγνχο, κε ραξά φκσο λα δψζσ κία ζπλέρηζε ζ’
απηά πνπ είπε ν θχξηνο ζπλάδειθνο. Θα ήζεια θαη’ αξρήλ λα πσ, φηη ζπκκεξίδνκαη απφιπηα
θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ θαη ηελ πξννπηηθή πνπ αλέπηπμε. Καη λνκίδσ φηη αληαλαθινχλ ηελ
αγσγία κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Δίλαη, ίζσο, επθαηξία λα πνχκε δχν θνπβέληεο γη’ απηά θαη λα
δνχκε ζηε ζπλέρεηα- θπξίσο ην πξφβιεκα ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ηα νπνία ηέζεθαλ ζήκεξαπσο κπνξνχκε λα ηα αληηκεησπίζνπκε.
Έηζη ζα παξαζέζσ θάπνηα ζηνηρεία, θχξηε ζπλάδειθε, θαη επραξίζησο λα δνχκε απφ εδψ θαη
πέξα, πσο ζα κπνξέζνπκε λα ζπζηεκαηηθνπνηήζνπκε ηελ παξνπζία καο, γηαηί λνκίδσ, φηη ην
πεξηβάιινλ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ αλάπηπμε, κε ζηφρν ηε δσή. Καη θπξίσο, ηε δσή
πξέπεη λα δνχκε. Δπίζεο, πξέπεη λα δνχκε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, πσο λα θηλεζνχκε
νξζνινγηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα.
Ζ Διιεληθή Υαιπβνπξγία ιεηηνπξγεί, λφκηκα κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ην Τπνπξγείν
Βηνκεραλίαο, απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε Βηνκεραλίαο Γπηηθήο Αηηηθήο. ηελ άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ππάξρεη έλαο φξνο, ηνλ νπνίν ζα ζαο παξαζέζσ: "Να
ζπλερηζζεί ε απφζεζε ησλ ζηεξεψλ θαηαιείπσλ ηνπ Υαιπβνπξγείνπ ζην παξαθείκελν γήπεδν
θαη λα ζηακαηήζεη ακέζσο κφιηο ηπρφλ απνδεηρζεί κε κέξηκλα ηνπ ΚΔΠΔ, ηεο Ννκαξρίαο φηη
ην κείγκα ησλ θαηαιείπσλ είλαη ηνμηθφ θαη λα ππνδεηρζεί απφ ηελ ίδηα ππεξεζία ηεο
Ννκαξρίαο ν θαηάιιεινο ρψξνο απφζεζεο". Απηφο είλαη ν φξνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ
άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ έδσζε ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο.
Σα ζηεξεά απφβιεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ έρνπλ ηνμηθέο νπζίεο, ζχκθσλα κε έγγξαθν πνπ έρεη
ζηαιεί ζηελ ππεξεζία καο, απφ ηνλ ηέηαξην κήλα ηνπ 1990. Σνμηθή φκσο είλαη κφλν ε ζθφλε
πνπ θαηαθξαηείηαη ζηα ζαθφθηιηξα θαη έρεη δειαδή θαη ζηεξεά κέηαιια. Ζ ζθφλε φκσο απηή
θαηαθξαηείηαη, κνξθνπνηείηαη ζε ζθπξίδηα θαη δηαηίζεηαη ζε ηξίηνπο γηαηί απνηειεί
εκπνξεχζηκε χιε. Σα ππφινηπα ζηεξεά απφβιεηα, ε ζθσξία θαη ε ιάζπε, κπνξνχλ λα
ελαπνζεηνχλ ζε ρσκαηεξέο, φπσο αλαθέξαηε πξνεγνπκέλσο.
Τπάξρεη αζθαιψο έλα πξφβιεκα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, πνπ δπζθνιεχεη ηελ εμέξεπζε
ρψξσλ ελαπφζεζήο ηνπο. Καη εθεί ηίζεηαη ην ζέκα ηεο ελαπφζεζήο ηνπο. Γηα ηε ζπλνιηθή
δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ησλ απνβιήησλ ηεο Διιεληθήο
Υαιπβνπξγίαο έρεη αλαηεζεί απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ ζην ΗΓΜΔ, κειέηε γηα ηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ ρψξσλ. Ζ πξψηε θάζε απηήο ηεο κειέηεο έρεη νινθιεξσζεί θαη έρεη ήδε
παξαδνζεί. Πξνηείλνληαη δε δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ην ρψξν απηφ φπνπ
αμηνινγνχληαη ζήκεξα απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ.
Έρεη δεκηνπξγεζεί πξφζθαηα κία επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη
εθπξφζσπνο ηνπ ΤΒΔΣ θαηφπηλ παξαθιήζεψο καο, γηα λα κπνξέζνπκε λα
νξηζηηθνπνηήζνπκε ηηο ζέζεηο καο. Έηζη πξάγκαηη, ππάξρεη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα, είλαη ζε
κία θάζε κειέηεο θαη κε κία πξφηαζε ελαιιαθηηθή. Βεβαίσο, πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ην
ζέκα φζνλ ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Δπίζεο, ζπκκεξίδνκαη θαη ηελ ζθέςε ζαο γηα ηα πγξά
απφβιεηα, γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη απηήλ ηε ζηηγκή θάηη ζπγθεθξηκέλν. Με ραξά φκσο λα
δνχκε ην ζέκα απφ θνληά θαη πψο κπνξνχκε απφ θνηλνχ λα ην αληηκεησπίζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηε Τπνπξγέ, έρεηε 3 ιεπηά θαη φρη 4 πνπ ζαο
είπα πξνεγνπκέλσο, δηφηη κφλν ζηηο επίθαηξεο εξσηήζεηο έρεηε ην δηθαίσκα ησλ 4 ιεπηψλ.
Ο θ. Κνπκπνχξεο έρεη ην ιφγν, γηα λα δεπηεξνινγήζεη.
ΓΖΜΟ ΚΟΤΜΠΟΤΡΖ: Αο θξαηήζνπκε ηελ ππφζρεζε ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ φηη ζα δεη θαη
ζα αληηκεησπίζεη απηφ ην πξφβιεκα, πνπ αλαγλσξίδεη θαη ν ίδηνο ηε ζνβαξφηεηα ηνπ.
Θα ήζεια φκσο, θχξηε Τπνπξγέ, λα είραηε νξηζκέλα ζηνηρεία παξαπάλσ ζ’ απηή ηελ
επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχμαηε. Πξψηα απφ φια, είλαη ιάζνο -θαη δελ μέξσ αλ απηφ ην
ιάζνο γίλεηαη απφ ζθνπηκφηεηα ή απφ άγλνηα- λα ππνζηεξίδνπλ νη ππεξεζίεο φηη δελ έρνπλ
ηνμηθφηεηα ηα ζηεξεά απφβιεηα πνπ απνζεθεχνληαη ζαλ κπάδα ζηνλ ρψξν ηεο παξαιίαο.

Έρνπλ ηνμηθφηεηα ηα απφβιεηα ηεο ζθφλεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο ζάθνπο ησλ θίιηξσλ,
φηαλ πξφθεηηαη γηα ην ίδην πιηθφ. Πξφθεηηαη, αθξηβψο, γηα ην ίδην πιηθφ. Σε ζηηγκή φκσο πνπ
γίλεηαη ε ηήμε ηνπ ζηδήξνπ έλα κέξνο θεχγεη πξνο ηα πάλσ. Απηφ απνζεθεχεηαη ζηνπο
ρψξνπο ησλ ζάθσλ πνπ είπαηε, φζν δνπιεχνπλ απηνί νη ζάθνη, γηαηί λχρηα δελ δνπιεχνπλ. Σν
ππφινηπν κέξνο απηψλ ησλ πιηθψλ, πνπ κέλεη ζηνλ πάην ηνπ θάδνπ, απνζεθεχεηαη ζην ρψξν
ηεο παξαιίαο, γηαηί δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζθφλε.
Δπνκέλσο, δελ ζηέθεη ην επηρείξεκα ηεο ηνμηθφηεηαο ή ηεο κε ηνμηθφηεηαο, έηζη φπσο ην
αλαπηχμαηε, δειαδή απηά πνπ είλαη ζηα θίιηξα θαη απηά πνπ είλαη ζηελ παξαιία. Δίλαη ηνμηθά.
Καη ζαο αλέθεξα ζπγθεθξηκέλα πνηα πιηθά είλαη.
Σν δεχηεξν πνπ ήζεια λα πσ, είλαη ην δήηεκα ηεο απνζήθεπζεο. Σν έρεη βξεη εχθνιν ε θάζε
επηρείξεζε θαη δελ έρεη έιεγρν γηα ηελ απνζήθεπζε απηψλ ησλ πιηθψλ, θχξηε Τπνπξγέ. Απηφ
είλαη ην δήηεκα. Δίλαη εχθνιν, είλαη κηθξφ ην θφζηνο, έρεη κηα γέθπξα, πεξλάεη ζηελ απέλαληη
κεξηά ηνπ δξφκνπ θαη ηα αδεηάδεη.
Μπνξεί λα ιπζεί ην δήηεκα θαη κπνξεί λα ιπζεί άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. Δίλαη δήηεκα
πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη ζα πεξηκέλνπκε ην επφκελν δηάζηεκα γη’ απηά πνπ ππνζρεζήθαηε θαη
γηα ηνλ έιεγρν ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ, αιιά θπξίσο ζηελ
απνκάθξπλζε απηνχ ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ πνπ πξαγκαηηθά γίλεηαη επηθίλδπλνο κε φιε ηελ
επηθηλδπλφηεηα πνπ αλέθεξα πξνεγνχκελα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θχξηνο Τπνπξγφο έρεη ην ιφγν.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Κχξηε Πξφεδξε,
λνκίδσ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζνπκε θάηη. εκαζία έρεη λα θάλνπκε ην παλ γηα λα
ιχζνπκε ηα δεηήκαηα. πκκεξίδνκαη ηηο απφςεηο ηνπ θπξίνπ ζπλαδέιθνπ θαη λνκίδσ φηη είλαη
κηα επθαηξία, κε ηελ εξψηεζε πνπ θαηαηέζεθε, λα αληηκεησπίζνπκε πην απνηειεζκαηηθά θαη
πην γξήγνξα ην πξφβιεκα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ζ ππ’ αξηζκ. 3 εξψηεζε είλαη ηνπ ζπλαδέιθνπ θ.
Νηθήηα Καθιακάλε "ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε απφ ηελ Διιάδα δνξπθφξνπ ζε γεσζηαηηθή
ηξνρηά γηα ηε ζχλδεζε κε ηνλ απφδεκν Διιεληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Ακπληηθήο
Αεξνδηαζηεκηθήο Βηνκεραλίαο".
Ο θ. Καθιακάλεο έρεη ην ιφγν.
ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, έρσ πάξεη γξαπηή πνιπζέιηδε απάληεζε πνπ
είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη δελ λνκίδσ φηη έρνπκε ηίπνηα λα πνχκε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Λάβαηε δνξπθνξηθή απάληεζε! Καηά ζπλέπεηα,
δηαγξάθεηαη ε εξψηεζε ηνπ θπξίνπ ζπλαδέιθνπ.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): ια ηα αηηήκαηα
έρνπλ ηθαλνπνηεζεί, θχξηε Πξφεδξε, φια ηα ζέκαηα.
ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Γελ ήηαλ αηηήκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ζ ππ’ αξηζκ. 4 εξψηεζε είλαη ησλ ζπλαδέιθσλ
θπξίσλ Η. Καηζαξνχ θαη Γ. Κνπκπνχξε "ζρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Μεηαιιείσλ "ΜΑΝΣΔΜ ΛΑΚΟ" ζηε Υαιθηδηθή θαη ηελ κε ηδησηηθνπνίεζε
ησλ".
Απηφ ην αίηεκα ηθαλνπνηήζεθε;
ΓΖΜΖΣΡΗΟ Β. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ: Απηφ δελ ηθαλνπνηήζεθε, είλαη αλνηθηφ. Θα αθνχζεηε
ηψξα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Ησάλλεο Καηζαξφο έρεη ην ιφγν.
ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΣΑΡΟ: Να ζεσξήζνπκε επηπρή ηε ζπγθπξία φηη ν θχξηνο Τθππνπξγφο είλαη
απφ ηε Υαιθηδηθή θαη ζα έρνπκε, ππνζέησ, ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο.
Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη ην πξφβιεκα ηνπ "ΜΑΝΣΔΜ ΛΑΚΟ" έρεη απαζρνιήζεη
επαλεηιεκκέλα ηε Βνπιή, ηδηαίηεξα ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα. Γελ αλαθέξνκαη παιαηά κε ηηο
κεγάιεο απεξγίεο. Πξφθεηηαη γηα ηα κεγαιχηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα κεηαιιεία ηεο Υψξαο πνπ
απνθέξνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Απηά ηα ζεκαληηθά θαη κεγαιχηεξα
κεηαιιεία ηεο Υψξαο απεηινχληαη κε θιείζηκν θαη νη ρίιηνη θαη πάλσ εξγαδφκελνη πνπ
δνπιεχνπλ εθεί, απεηινχληαη κε ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα.
Θέισ λα ππνγξακκίζσ φηη είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο, ε ζεκαληηθφηεξε ζα έιεγα επηρείξεζε πνπ
έρεη απνκείλεη ζηε Υαιθηδηθή θαη ε κφλε ζηε βφξεηα Υαιθηδηθή.
Απφ ηνλ Απξίιε ηνπ 1992 ηα κεηαιιεία πέξαζαλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη
ηέζεθαλ ζε θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο. Με ηε κέζνδν φκσο ηεο Σξάπεδαο, λα κελ
ρξεκαηνδνηεί ηα κεηαιιεία, ε επηρείξεζε έγηλε πξνβιεκαηηθή θαη ηψξα βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία αλαδήηεζεο επελδπηψλ. Γειαδή, κε άιια ιφγηα αλαδεηεί επελδπηέο ηδηψηεο λα ηελ
αλαιάβνπλ.

Σελ επζχλε βέβαηα, γη’ απηήλ ηελ εμέιημε, θχξηε Πξφεδξε, δελ ηελ απνδίδνπκε ζε απηήλ ηελ
Κπβέξλεζε, ηελ έρεη ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, ε νπνία είρε βαιζεί λα εθπνηήζεη φηη ππήξρε
θαη δελ ππήξρε ζην Γεκφζην πξνο φθεινο ησλ ηδησηψλ θαη ηεο ιεγφκελεο ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο.
Καη ζήκεξα φκσο ε θαηάζηαζε, θχξηε Τπνπξγέ, παξακέλεη ζηάζηκε -δελ μέξσ, ζα καο πείηε,
νη πιεξνθνξίεο καο απηφ ιέλε- θαη ν θίλδπλνο ηειηθά λα θιείζνπλ ηα κεηαιιεία είλαη άκεζνο
θαη νξαηφο.
Δκείο ζεσξνχκε φηη ηα κεηαιιεία, πνπ είλαη εζληθφο πινχηνο, πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηελ
ηδηνθηεζία ηνπ θξάηνπο. Γελ κπνξνχκε λα παξαδψζνπκε ηελ εθκεηάιιεπζε απηνχ ηνπ
εζληθνχ πινχηνπ ζηε ιεγφκελε ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Ννκίδνπκε, φηη πξέπεη λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα κεηαιιεία, θχξηε Τπνπξγέ. Καη απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα γηα λα
ππάξμεη έλαο εθζπγρξνληζκφο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, ψζηε λα κελ ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο νη
εξγαδφκελνη. Βέβαηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζηα πιαίζηα κηαο καθξνπξφζεζκεο επελδπηηθήο
πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαιιείσλ.
(ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ
Βνπιεπηή)
Μηζφ ιεπηφ, θχξηε Πξφεδξε, λα νινθιεξψζσ ηηο πξνηάζεηο καο.
Έρνπκε ηε γλψκε φηη πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη κειέηεο πνπ ππάξρνπλ θαη λα ππάξμεη ε
ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηεο επεμεξγαζίαο ρξπζνχ
πνπ ππάξρεη, ελφο εξγνζηαζίνπ κε θξνληίδα ζην πεξηβάιινλ. Γηαηί είλαη δίθαηε λνκίδνπκε ε
αλεζπρία θαη νη αληηξξήζεηο πνπ έρνπλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο γηα ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο
βηνκεραλίαο.
Θέινπκε λα αθνχζνπκε ηηο απαληήζεηο ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ. Γελ είλαη κφλν δηθή καο απηή ε
επηζπκία, θπξίσο είλαη επηζπκία ησλ ρηιίσλ εξγαδνκέλσλ εθεί θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ
μεπεξλνχλ ηηο 20 ρηιηάδεο πεξίπνπ, νη νπνίνη εκπιέθνληαη...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Παξαθαιψ, θχξηε ζπλάδειθε, λα νινθιεξψζεηε
ζηε δεπηεξνινγία ζαο.
Ο θχξηνο Τπνπξγφο Βηνκεραλίαο έρεη ην ιφγν.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Κχξηε ζπλάδειθε,
αγγίδεηε κία επαίζζεηε ρνξδή, ηε δηθή κνπ θαη φισλ καο πηζηεχσ. Πξφθεηηαη, θχξηε Πξφεδξεθαη έηζη είλαη- γηα ηα κεηαιιεία "ΜΑΝΣΔΜ-ΛΑΚΟ" ηξαησλίνπ θαη Οιπκπηάδνο, πνπ
απνηεινχλ ην πξψην κεηαιιεπηηθφ θέληξν ηεο Υψξαο θαη απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ην
κεγαιχηεξν κεηαιιείν κεηθηψλ ζεηνχρσλ ζε νιφθιεξε ηελ επξσπατθή έλσζε, κνιχβδνπ θαη
ςεπδαξγχξνπ, θαζψο θαη κία ζεκαληηθφηαηε πεγή παξαγσγήο ρξπζνχ θαη αξγχξνπ γηα ηε
Υψξα καο. Καη εδψ ε Νέα Γεκνθξαηία θαη νη λέεο ηδέεο ηεο είραλ επηηειέζεη ην ζαχκα ηνπο θαη
νδήγεζαλ, δπζηπρψο, ζηε ζπξξίθλσζε θαη ην καξαζκφ απηφ ην πξψην κεηαιιεπηηθφ θέληξν
ηεο Υψξαο καο θαη ην κεγαιχηεξν ζε είδνο ηνπ ζε κφιπβδν θαη ςεπδάξγπξν ζηελ Δπξψπε.
Γελ ζα κείλνπκε ζηα αίηηα, ζηηο παξακέηξνπο θαη ζην γηαηί. Μπνξνχκε λα ην θνπβεληηάζνπκε
θάπνηα άιιε ζηηγκή. ήκεξα λνκίδνπκε φηη ήξζε ε ψξα ηεο πξάμεο, ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο
επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Σα κεηαιιεία δελ ζα θιείζνπλ, θχξηνη ζπλάδειθνη. Σα
κεηαιιεία ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. Αιιά θπξίσο, απηφ πνπ έρεη αλάγθε ην κεηαιιείν,
είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη φξνη βησζηκφηεηάο ηνπο ζε κία κφληκε θαη ζηαζεξή ιεηηνπξγία. ην
πιαίζην ηεο πξνψζεζεο απηψλ ησλ βηψζηκσλ επελδπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηά απφ κία ζεηξά
δηαζθέςεσλ θαη δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηα κεηαιιεία ηεο
Καζζάλδξαο, θαηαιήμακε ζε έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηε δηάζσζε ησλ κεηαιιείσλ. Σν
επηρεηξεκαηηθφ απηφ ζρέδην ζέηεη ζαλ βαζηθή πξνυπφζεζε βησζηκφηεηαο ηελ ίδξπζε θαη
εγθαηάζηαζε εξγνζηαζίνπ κεηαιινπξγίαο ρξπζνχ ζηελ πεξηνρή ησλ κεηαιιείσλ ζηε Βφξεηα
Υαιθηδηθή. Σν ζρέδην ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο πνπ εθπνλήζακε είλαη απηφ πνπ πξνβιέπεη
πιήξε δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαηά ην νπνίν ην απφζεκα
ζπκππθλψκαηνο ηνπ ρξπζνθφξνπ ζηδεξνππξίηε θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε παξαγσγή
ηνπ κεηαιιείνπ Οιπκπηάδνο πνπ θζάλνπλ ζηηο 600.000 ηφλνπο ην ρξφλν, ζηεξίδνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηεο κεηαιινπξγίαο ρξπζνχ κε 180.000 ηφλνπο ην ρξφλν ζπκπχθλσκα πνπ
αληηζηνηρεί ζε εηήζηα παξαγσγή 5 ηφλσλ ρξπζνχ θαη 350 θηιψλ αξγχξνπ.
Ζ πινπνίεζε απηνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, φπσο απέδεημε πξφζθαηε κειέηε
ζθνπηκφηεηαο, ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε ηφζν γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, φζν θαη γηα ην ζχλνιν
ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο.
(ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ
Τπνπξγνχ).
Κχξηε Πξφεδξε, ζα κνπ επηηξέςεηε θαη εκέλα έλα ιεπηφ, άιισζηε αθνξά θαη ηελ πεξηνρή
κνπ.

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Έρεηε ιίγν ρξφλν αθφκα, θχξηε Τπνπξγέ.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Καζηζηά βηψζηκε ηε
δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο εμαζθαιίδνληαο φρη κφλν ηηο ζεκεξηλέο, αιιά θαη
ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηηο γεληέο πνπ έξρνληαη απφ εδψ θαη κπξνο, νιφθιεξνπ ηνπ
απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. Γεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαπέξα αμηνπνίεζε
ηνπ κεηαιιεπηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ αδχλαηε ιφγσ ησλ
δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ κεηάιινπ θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθκεηάιιεπζεο. Ο ρξπζφο ζήκεξα
δελ είλαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ έζνδν ζηα κεηαιιεία, είλαη ν άμνλαο πνπ ζα ζπκπαξαζχξεη
νιφθιεξα ηα κεηαιιεία ζε κία βηψζηκε πνξεία.
Αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά εγρψξηα πξψηε χιε πνπ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηεο είλαη
πξαθηηθά δχζθνιν λα απνξξνθεζεί απφ ηε δηεζλή αγνξά.
Δπηηπγράλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εηζαγσγψλ ρξπζνχ θαηά 5.000 kgr κε εμνηθνλφκεζε
ζπλαιιάγκαηνο πάλσ απφ 16 δηζ. δξαρκέο ην ρξφλν. Γεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
ηφλσζε ηεο κεηαιιεπηηθήο θαη κεηαιινπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Υψξαο καο πνπ ζήκεξα
βξίζθεηαη ζε χθεζε κε ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη άιισλ ρξπζνθφξσλ θνηηαζκάησλ
θαζψο θαη κε ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηερλνγλσζίαο πξνο ηξίηεο ρψξεο πέξα απφ ην φηη
δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα δεκηνπξγία κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Μία ηειεπηαία παξαηήξεζε, θχξηε Πξφεδξε. Σν εξγνζηάζην κεηαιινπξγία ρξπζνχ ζηελ
πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Υαιθηδηθήο πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζπκπαξαζχξνπκε
ηα κεηαιιεία ζε κία βηψζηκε πνξεία, ζα δηαθπιάμεη ην πεξηβάιινλ. Δίλαη κία κνλάδα
αληηξξχπαλζεο θαη παξαθαιψ λα ζηαζείηε νπζηαζηηθά ζην ζέκα απηφ γηα λα πάςνπλ νη
νπνηεζδήπνηε θσλέο ηεο Καζζάλδξαο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Καηζαξφο έρεη ην ιφγν.
ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΣΑΡΟ: Κχξηε Τπνπξγέ, ππνγξακκίδνπκε σο ζεηηθέο ηηο απαληήζεηο πνπ
δίλεηε. Θέινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ αλαθεξζήθαηε ζην ρξφλν, κέζα ζηνλ νπνίν ζα
ιπζνχλ ηα δεηήκαηα πνπ βάδεηε, ίζσο ζηε δεπηεξνινγία ζαο λα καο ηα ζίμεηε. Να
ππνγξακκίζνπκε φκσο φηη δελ ζίμαηε θαζφινπ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. Απηά πνπ ιέηε ζα
γίλνπλ ζηελ πξννπηηθή ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα παξακέλεη ζην Γεκφζην ή ζθέθηεζηε θαη ζεηο
λα ηε δψζνπκε ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία;
Κχξηε Τπνπξγέ, είκαζηε ζεηηθνί θαη’ αξρήλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο
ρξπζνχ. Θέινπκε, φκσο, λα ζαο πνχκε φηη φινη καο θαη εζείο θαη εκείο θαη νη θάηνηθνη, πξέπεη
λα είκαζηε επαίζζεηνη ζην πεξηβάιινλ. Γελ έρνπλ άδηθν λα είλαη δχζπηζηνη νη θάηνηθνη ζ’ απηφ
ην δήηεκα. Έρνπλ ππνζηεί πνιιά φρη κφλν ζ’ εθείλε ηελ πεξηνρή, αιιά θαη ζε άιιεο. Δίκαζηε
ζεηηθνί, γηαηί νξηζκέλεο κειέηεο ζχγρξνλεο δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ζχγρξνλνη κέζνδνη
επεμεξγαζίαο, φπνπ αθαηξείηαη απφ ην κεηάιιεπκα ν ρξπζφο ρσξίο λα απειεπζεξψλεηαη ζην
πεξηβάιινλ ην εμαηξεηηθά επηθίλδπλν ζηνηρείν ηνπ αξζεληθνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην κεηάιιεπκα.
Αλ -έηζη ιέλε νη ηειεπηαίεο κειέηεο, θχξηε Τπνπξγέ- δηαζθαιίδνληαη απηνί νη φξνη, εκείο ζα
ζπκθσλήζνπκε. Σέινο, ρσξίο λα ζέινπκε λα ππνβαζκίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπ Τπνπξγείνπ,
λνκίδνπκε φηη ε Βνπιή ζα κπνξνχζε λα ζπγθξνηήζεη κηα δηαθνκκαηηθή επηηξνπή, ε νπνία δελ
ζα ππνθαηαζηήζεη ην Τπνπξγείν, αιιά ζα ην δηεπθνιχλεη κάιινλ κε ηελ παξνπζία ηεο εθεί
επηηφπνπ, κε ην δηάινγν κε ηνπο θνξείο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα θάλεη, ηηο νπνίεο βέβαηα ην
Τπνπξγείν ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θχξηνο Τπνπξγφο έρεη ην ιφγν.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Κχξηε ζπλάδειθε,
ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ γηα ην εμήο: Υζεο ζπλεδξίαζε ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην Υαιθηδηθήο
θαη νκφθσλα απνθάζηζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
Μεηαιινπξγίαο Υξπζνχ ζηε βφξεηα Υαιθηδηθή, νκφθσλα.
Γεχηεξνλ, ζα ήζεια λα επαλαιάβσ φηη πξάγκαηη ε κεηαιινπξγία είλαη κία κνλάδα
αληηξξχπαλζεο, κία κνλάδα πνπ ζα πξνζηαηεχζεη ην πεξηβάιινλ απφ ηα νξζεληνχρα
θνηηάζκαηα. Αληίζηξνθα, αλ δελ γίλεη απηή ε κεηαιινπξγία ρξπζνχ θαη δηαθνπή ε ιεηηνπξγία
ησλ κεηαιιείσλ -γηαηί εθεί ζα θηάζνπκε, αλ δελ γίλεη κεηαιινπξγία ρξπζνχ- ηφηε, θχξηε
ζπλάδειθε, θηλδπλεχεη νιφθιεξε ε πεξηνρή λα θαηαζηξαθεί νηθνινγηθά γηα 500 νιφθιεξα
ρξφληα.
Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ην γξαθείν κνπ είλαη αλνηρηφ, γηα λα θάλνπκε νπνηαδήπνηε
θνπβέληα πάλσ ζ’ απηφ. Αο κελ απνπξνζαλαηνιηζηνχκε φκσο απφ ηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο,
πνπ είλαη λα κελ θιείζνπλ ηα κεηαιιεία, φπσο είπαηε θαη εζείο πξνεγνπκέλσο. Καη γηα λα κελ
θιείζνπλ ηα κεηαιιεία, πξέπεη λα ζπκβάινπκε φινη ζηε βησζηκφηεηά ηνπο, πνπ είλαη ε
ζπγθξφηεζε θαη ίδξπζε ηεο κεηαιινπξγίαο ρξπζνχ. Καη ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο, πνπ έρεη
απηφ ην επελδπηηθφ ζρέδην, ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο ήδε έρεη εληάμεη ζην αλαζεσξεκέλν
δεχηεξν θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο, ηε κνλάδα ηεο κεηαιινπξγίαο ρξπζνχ...

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Παξαθαιψ, νινθιεξψζηε.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τπ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): ρη, θχξηε Πξφεδξε, ε
ψξα ηνπ πξνεγνπκέλνπ ήηαλ. Γελ είλαη ε δηθή κνπ ψξα. Δπηηέινπο κηιάκε θαη γηα έλα
επελδπηηθφ έξγν θαη κηα θακηλάδα πξάζηλε, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): πλερίζηε. Αλαδερζήθαηε αλαγθαζηηθψο ρξένο
άιινπ θαη θαηά ζπλέπεηα απνζχξεηαη.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Έιεγα ινηπφλ φηη ζην
Παθέην Νηειφξ-2, ζην ππνπξφγξακκα 2 ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην έξγν απηφ, καδί κε ηελ
Αινπκίλα θαη ηε κνλάδα ζπκπαξαγσγήο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ηελ ζσηεξία
ηεο ΛΑΡΚΟ. Δίλαη ηξία κεγάια εζληθά έξγα, ηα νπνία έρνπκε επηιέμεη σο Τπνπξγείν
Βηνκεραλίαο λα πξνσζήζνπκε. Καη βεβαίσο, επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ θαιχηεξνπ
δπλαηνχ θνξέα, πνπ ζα πινπνηήζεη ην έξγν απηφ. Πξέπεη λα κείλνπκε, θχξηε ζπλάδειθε, ζηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο ίδξπζεο ηνπ έξγνπ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ θνξέα. Σα ππφινηπα ζα ηα
βξνχκε ζηε ζπλέρεηα λνκίδσ, αλ έρνπκε ζηφρν λα δηαηεξήζνπκε θαη ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο
θαη λα δψζνπκε ζπλέρεηα ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηε δσή 2.500 εηψλ. Πνηέ δελ δηαθφπεθε ε
ιεηηνπξγία ησλ κεηαιιείσλ, νχηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, νχηε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ηνπξθηθήο θαηνρήο. Κηλδχλεςαλ επί Κπβεξλήζεσο ηνπ θ. Μεηζνηάθε λα
θιείζνπλ. Γελ ζα θιείζνπλ φκσο, γηαηί έρεη αιιάμεη πιένλ πλνή ε ειπίδα θαη ε δσή ζηελ
παηξίδα καο. Δπραξηζηψ, θχξηνη ζπλάδειθνη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ζ ππ’ αξηζκ. 5 αλαθνξά, ηελ νπνία ππνγξάθεη
θαη εηζάγεη ν Βνπιεπηήο Αραΐαο θ. Β. Μπεθίξεο, είλαη ηνπ Γήκνπ Κάησ Αραΐαο θαη Κνηλνηήησλ
πεξηνρήο Γχκεο, γηα καηαίσζε πδξνδφηεζεο εξγνζηαζίνπ δεξκάησλ ζηε ΒΗΠΔ Παηξψλ, απφ
ηα ππφγεηα λεξά ηεο πεξηνρήο ησλ εθβνιψλ ηνπ Πείξνπ πνηακνχ, θαη
ε ππ’ αξηζκ. 6 αλαθνξά, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν θ. . πειησηφπνπινο, έρεη ην ίδην
αληηθείκελν κε ηελ πξνεγνχκελε.
Έρεηε αληίξξεζε λα ζπδεηεζνχλ απφ θνηλνχ; Δίλαη φκνηεο.
ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΔΚΗΡΖ: ρη.
ΠΖΛΗΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: ρη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): πλζπδεηνχληαη, θαηά ζπλέπεηα.
Ο θ. Μπεθίξεο έρεη ην ιφγν.
ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΔΚΗΡΖ: Κχξηε Πξφεδξε, είλαη γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή ηεο θάησ Αραΐαο
κεηψλνληαη ζπλερψο ηα ππφγεηα χδαηα. Ζ πεξηνρή νιφθιεξε θαη πδξεχεηαη θαη αξδεχεηαη απφ
γεσηξήζεηο. Δηδηθφηεξα ν Γήκνο ηεο Κάησ Αραΐαο πδξεχεηαη απφ γεψηξεζε, ε νπνία έρεη γίλεη
ζε κία πεξηνρή, πνπ ιέγεηαη Μπνχθα, ηεο πεξηνρήο Κάησ Αραΐαο.
Δπίζεο, απφ ηελ ίδηα πεξηνρή πδξεχεηαη θαη ε 116 πηέξπγα κάρεο ηεο αεξνπνξίαο θαζψο θαη
νη γχξσ θνηλφηεηεο. Σψξα, ηειεπηαία, κε απφθαζε ηεο λνκαξρίαο ή ηνπ Τπνπξγείνπ
κεηεθέξζε ε βηνκεραλία δεξκάησλ απφ ηα Κξχα Ηηεψλ, πνπ είλαη κία ζπλνηθία ηεο πφιεσο
ησλ Παηξψλ ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή. Δθεί φκσο, δελ ππάξρεη λεξφ θαη ε βηνκεραλία απηή
ησλ δεξκάησλ ρξεηάδεηαη κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, γη’ απηφ ε βηνκεραλία αλαγθάζηεθε λα
θάλεη κηα γεψηξεζε. Βέβαηα έγηλε ε γεψηξεζε, αιιά έγηλε πιεζίνλ ηεο γεσηξήζεσο, απφ ηελ
νπνία πδξεχεηαη ν Γήκνο ηεο Κάησ Αραΐαο, ε 116 πηέξπγα κάρεο θαη νη γχξσ θνηλφηεηεο. Σν
πξφβιεκα, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη είλαη ην εμήο: Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί ε γεψηξεζε ηεο
βηνκεραλίαο δεξκάησλ γηα ηε κεηαθνξά λεξνχ ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή, ζα θαηέβνπλ νη
πδάηηλνη νξίδνληεο πνιχ ρακειά θαη ζα έρνπκε πθαικχξσζε ησλ πδάησλ, πξάγκα ην νπνίν
ζεκαίλεη φηη ηα λεξά κεηά ζα είλαη αθαηάιιεια γηα πφζε. Χο εθ ηνχηνπ δηακαξηχξεηαη ν Γήκνο
ηεο Κάησ Αραΐαο θαη ησλ γχξσ ρσξηψλ γηα λα κελ πδξνδνηεζεί ε πεξηνρή ηεο βηνκεραληθήο
πεξηνρήο απφ ηε γεψηξεζε απηή θαη ε Πνιηηεία ή ε ΔΣΒΑ λα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα
δεκηνπξγήζεη ιηκλνδεμακελέο ή λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην δεχηεξν παθέην Νηειφξ, ην έξγν
γηα ην θξάγκα Πείξνπ- Παξαπείξνπ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πδξνδφηεζε ηεο
πφιεσο ησλ Παηξψλ, γηα ηελ άξδεπζε ηεο πεδηάδαο ηεο Αραγηάο θαη ηελ πδξνδφηεζε ηεο
βηνκεραληθήο πεξηνρήο. Απηέο είλαη νη πξνηάζεηο ησλ θαηνίθσλ. Έγηλε πξν εκεξψλ έλα
κεγάιν λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην κεγάιν ππφ ηελ έλλνηα φηη δηήξθεζε 7 ψξεο ρσξίο λα πάξνπλ
θαη θακηά ζπγθεθξηκέλε απφθαζε. Αθφκε φκσο δελ έρνπλ θαζαξνγξαθεί ηα πξαθηηθά ψζηε λα
ηα θέξνπκε εδψ θαη λα ελεκεξσζεί ην Τπνπξγείν θαη ε Βνπιή.
Πάλησο, ε νπζία είλαη κία φηη έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ηεξάζηην πξφβιεκα ζηε πεξηνρή θαη νη
θάηνηθνη νινθιήξνπ ηεο πεξηνρήο, 40.000 ηνλ αξηζκφ, δεηνχλ επηκφλσο λα κε γίλεη
πδξνδφηεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ δεξκάησλ απφ ηε γεψηξεζε ηε ζπγθεθξηκέλε πνπ έρεη γίλεη
πιεζίνλ ηεο γεσηξήζεσο απφ ηελ νπνία πδξεχεηαη ε Κάησ Αραΐα θαη ηεο γεσηξήζεσο πνπ
πδξεχεηαη ε 116 πηέξπγα κάρεο. Πξνο ηνχην θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπκε
θαη εηδηθή κειέηε ηελ νπνία ζα θαηαζέζσ θαη ζηα Πξαθηηθά απφ ην παλεπηζηήκην Παηξψλ θαη

εηδηθφηεξα απφ ην ηκήκα Γεσινγίαο πνπ ζπλεγνξεί κε ηελ άπνςε ηνπ δήκνπ ηεο Κάησ Αραΐαο
θαη ησλ γεηηνληθψλ θνηλνηήησλ ψζηε λα κε γίλεη πδξνδφηεζε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε.
(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Β. Μπεθίξεο θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά ην πξναλαθεξζέλ
έγγξαθν ην νπνίν βξίζθεηαη ζην αξρείν ηεο ηελνγξαθηθήο Τπεξεζίαο θαη είλαη ζηε δηάζεζε
θάζε ελδηαθεξνκέλνπ) ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. πειησηφπνπινο έρεη
ην ιφγν, επί ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο.
ΠΖΛΗΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, ζηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρεη ε
βηνκεραλία γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή Αραΐαο πξνζηίζεηαη θαη ην ζέκα ηεο πδξνδφηεζεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο απηήο βηνκεραλίαο, ε νπνία κεηεγθαηεζηάζε ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή, γηαηί
έπξεπε λα θχγεη νπσζδήπνηε κέζα απφ ηελ πφιε ησλ Παηξψλ. ηε πεξηνρή απηή ν Γήκνο
Κάησ Αραΐαο καδί κε 37 ρσξηά εθπξνζσπεί πεξίπνπ 40.000 θαηνίθνπο. Δίλαη κηα πεξηνρή
αγξνηνηνπξηζηηθή, ε νπνία ζπλερψο αλαπηχζζεηαη θαη κε ηελ παξνπζία ηεο βηνκεραληθήο
δψλεο εθεί ζα κπνξνχζε άξηζηα κε κηα ζσζηή δηαρείξηζε εθηφο ησλ άιισλ θαη ησλ πδαηίλσλ
πφξσλ ηεο πεξηνρήο λα έρνπκε κηα αλάπηπμε κεγάιε.
Θα ήζεια λα επηζεκάλσ ηελ πξνρεηξφηεηα κε ηελ νπνία ε θεληξηθή δηνίθεζε θαη ε ΔΣΒΑ
έδσζαλ ηελ άδεηα κεηεγθαηάζηαζεο, δηφηη φπσο θαηαγγέιιεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ
Γήκνπ Κάησ Αραΐαο, φηαλ ε ΔΣΒΑ έδσζε άδεηα πδξνδφηεζεο ζην βπξζνδεςείν απηφ,
δεζκεχζεθε γηα ηε παξνρή ησλ 2.000 θπβηθψλ κέηξσλ λεξνχ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα
ιεηηνπξγήζεη ην βπξζνδεςείν. ηε ζπλέρεηα αθνχ ππέγξαςαλ, ηνπο εηδνπνηεί φηη δελ έρεη λεξφ
θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή απφ 2.000 πνπ είραλ ππνγξάςεη, θαηαζέηεη γξαπηψο φηη κπνξεί λα
ηνπο παξέρεη κφλν 700 θπβηθά λεξφ. Δλ ηνηαχηε πεξίπησζε ε βηνκεραλία δελ κπνξεί λα
δνπιέςεη. Καη ζηε βηνκεραλία απηή απαζρνινχληαη 180 νηθνγέλεηεο.
Σν πξφβιεκα δε ηνπ λεξνχ αλάγθαζε θαη ηελ ΑΜΣΔΛ λα αλαζηείιεη κηα επέλδπζε χςνπο 15
δηζ δξαρκψλ. Αληηιακβάλεζηε ινηπφλ, απφ ηελ έιιεηςε ζρεδίνπ δηαρεηξίζεσο ησλ πδαηίλσλ
πφξσλ ηεο πεξηνρήο, πνην πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη, πνηεο επελδχζεηο καηαηψλνληαη θαη πφζν
ππνβαζκίδεηαη ε πεξηνρή.
Θα ήζεια λα επηζεκάλσ επίζεο φηη φπσο αλέθεξε ν θ. Μπεθίξεο, φιν ην κήθνο ησλ αθηψλ
ηνπ Παηξατθνχ θφιπνπ εθηφο κηαο πεξηνρήο 1000 κέηξσλ εθαηέξσζελ ηνπ πνηακνχ ΠχξξνπΠαξαπχξξνπ έρεη πιένλ πθαικχξσζε ησλ πδάησλ. Δίλαη κηα κε αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε.
Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεην λα πξνγξακκαηηζηεί κέζα ζην θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο ην
θξάγκα Πχξξνπ-Παξαπχξξνπ, πνπ είλαη έλα φλεηξν απφ ηελ επνρή ηνπ Γεσξγίνπ
Παπαλδξένπ. Καη φπσο αλαθέξνπλ ζε κηα επηζηνιή ηνπο πξνο ηνλ θχξην Πξσζππνπξγφ νη
εθπξφζσπνη ησλ ΟΣΑ -ζα ηελ θαηαζέζσ- ηεο πεξηνρήο, ε κειέηε ε νπνία ζπληάρζεθε παιαηά
θαη πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ θξάγκαηνο γηα άξδεπζε 200.000 ζηξεκκάησλ θαη
χδξεπζε ηαπηφρξνλα ηνπ αζηηθνχ θαη εκηαζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, απνηειεί φρη κφλν
έλα φλεηξν αιιά θαη έλα κεγάιν ζηφρν γελεψλ πνπ ζα πξέπεη επηηέινπο, φπσο είρε δεηήζεη
θαη ε Νέα Γεκνθξαηία, λα κπεη ζην θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο γηα λα ιπζεί νξηζηηθά ην
πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη κέιινλ θαη αλάπηπμε.
(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. π. πειησηφπνπινο θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά ηελ
πξναλαθεξζείζα επηζηνιή πξνο ηνλ θχξην Πξσζππνπξγφ ε νπνία βξίζθεηαη ζην αξρείν ηεο
ηελνγξαθηθήο Τπεξεζίαο θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θχξηνο Τθππνπξγφο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο
θαη Σερλνινγίαο έρεη ην ιφγν.
πσο είδαηε θαη αθνχζαηε, θχξηε Τθππνπξγέ, ην πξφβιεκα είλαη ζηελ πεξηνρή "Μπνχθα".
Δπνκέλσο, είζηε θαη ζηε κπνχθα θαη κε ηελ πηέξπγα κάρεο αληηκέησπνο. Πξνζέμηε!
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Ννκίδσ φηη ηα ζέκαηα
πνπ αλέπηπμαλ ν θ. Μπεθίξεο θαη ν θ. πειησηφπνπινο είλαη πνιχ ζνβαξά γηαηί φινπο καο
δηαηξέρεη ε αγσλία λα κπνξέζνπκε λα ζπλδπάζνπκε ηηο αλάγθεο ηεο αλάπηπμήο καο ζε φινπο
ηνπο ηνκείο θαη ζηνλ πξσηνγελή θαη ζην δεπηεξνγελή θαη βεβαίσο λα επηιχζνπκε ηηο αλάγθεο
χδξεπζεο φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 40.000.
Πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε φηη θχξην κέιεκά καο ζε κηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζε θζίλνπζα
πνξεία απφ ηελ απνβηνκεράληζε πνπ έρεη ζπληειεζηεί, είλαη ην λα ζθχςνπκε κε επαηζζεζία
πάλσ απφ εθείλεο ηηο βηνκεραλίεο πνπ δξνκνινγνχλ ηειηθά κηα δπλαηφηεηα αλαζπγθξφηεζεο
ηεο πεξηνρήο απφ άπνςε βηνκεραληθήο αλάπηπμεο.
Θα έιεγα φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζνβαξή βηνκεραλία πνπ κπνξεί λα παξάγεη πξντφληα πςειήο
ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο αληαγσληζηηθά ζηε δηεζλή θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ζ
βηνκεραλία θαηεξγαζίαο δεξκάησλ Διιάδνο άξρηζε απφ ην 1986 ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο απφ
ηνλ νηθηζκφ κέζα ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ησλ Παηξψλ κεηά θαη απφ παξαίλεζε ηεο θπξίαο
κεηφρνπ ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη ε ΔΣΒΑ. Ήδε έρεη αλεγείξεη έλα ππεξζχγρξνλν εξγνζηάζην
πνπ είλαη έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη. Σελ ψξα ινηπφλ πνπ ςάρλνπκε λα βξνχκε ζέζεηο εξγαζίαο

θαη δπλαηφηεηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο δελ ηνπ δίλνπκε λεξφ γηα λα ιεηηνπξγήζεη.
πκβαίλνπλ θαη απηά ζηε Υψξα καο.
Οη αλάγθεο ζε λεξφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα θαιχπηνληαη ελ κέξεη απφ ηελ
ΔΣΒΑ απφ ην δίθηπν πνπ έρεη ε ίδηα κέζα ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή θαη ελ κέξεη απφ ηδηφθηεηε
γεψηξεζε πνπ έρεη γίλεη λνκφηππα κε άδεηα ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, Τπεξεζία Δγγείσλ
Βειηηψζεσλ θαη Γηεχζπλζε Βηνκεραλίαο, γηα λα θαιπθζεί ε δηαθνξά φπσο αλαθέξζεθε
πξνεγνπκέλσο, πνπ δελ κπνξνχζε λα θαιχςεη ε ΔΣΒΑ κφλε ηεο. Γηα ηνλ ηξφπν
πδξνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ ηδησηηθή γεψηξεζή ηεο ππήξμαλ δηακαξηπξίεο απφ ηνπο
θαηνίθνπο γεηηνληθψλ ρψξσλ πνπ έρνπλ ην θφβν φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηνλ
πδξνθφξν νξίδνληαη θαη φηη ζα ππάξμεη πξφβιεκα ζηηο θαιιηέξγεηεο απφ ηελ πηζαλή
πθαικχξσζε ηνπ λεξνχ. πκκεξηδφκαζηε ηελ αγσλία απηψλ ησλ θαηνίθσλ πνπ ζέινπλ, λαη
κελ λα ππάξμεη βηνκεραλία αιιά ζέινπλ λα ζπλππάξμνπλ θαη νη ίδηνη κέζα απφ ηηο
πξσηνβνπιίεο ηνπο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.
ηε ζπλεδξίαζε πνπ αλαθέξεηε, θχξηε ζπλάδειθε, ηεο 17 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Ννκαξρηαθνχ
πκβνπιίνπ Αραΐαο, κε κνλαδηθφ ζέκα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ δεξκάησλ, ην
Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ηειηθά γλσκνδφηεζε -ηα έρνπκε ηα πξαθηηθά θαη λα ζαο δψζνπκε ηα
ζηνηρεία ηεο απφθαζεο- φηη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα γίλεη απφ αξηεζηαλφ
πεγάδη ηεο εηαηξίαο κε πνζφηεηεο κέρξη 50 θπβηθά ηελ ψξα. Απηή είλαη ε γλσκνδφηεζε ηνπ
Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ. Βεβαίσο, δελ επαξθεί, αιιά ηνπιάρηζηνλ δψζαλε απηήλ ηελ
έγθξηζε θαη είλαη έλα ζεηηθφ -ζα έιεγα- βήκα πξνο ηα κπξνο.
Σαπηφρξνλα, ε ΔΣΒΑ αλέιαβε -θαηά ηε δηάξθεηα πάιη ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ- ηε
δέζκεπζε θαη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζεη απφ ην δηθφ ηεο εζσηεξηθφ δίθηπν ζηε
βηνκεραληθή πεξηνρή 700 θπβηθά κέηξα λεξνχ ηελ εκέξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη ην
εξγνζηάζην κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη πξνβιήκαηα δελ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηηο αξδεχζεηο
θαη ηε γεσξγηθή παξαγσγή -ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά. κσο, πνιχ ζσζηά αλαθέξαηε θαη νη
δπν πξνεγνπκέλσο, φηη δελ είλαη νξηζηηθή ιχζε. Ζ νξηζηηθή ιχζε, πξέπεη λα έξζεη απφ ηελ
επέλδπζε, ηελ παξνπζία θαη ηελ παξέκβαζε πιένλ ηεο Πνιηηείαο κε ηελ πξφηαζε πνπ είπαηε
θαη εζείο. Θέισ θαη εγψ κε δπν ιφγηα λα ζαο απαληήζσ ζην ζεκείν απηφ.
Τπάξρεη εηζήγεζε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη κειεηάηαη
πξάγκαηη ε αμηνπνίεζε ησλ λεξψλ, ησλ ρεηκάξξσλ Πχξξνπ θαη Παξαπχξξνπ γηα ηελ επίιπζε
ηνπ ζνβαξφηαηνπ απηνχ πξνβιήκαηνο ηεο πδξνδφηεζεο ηεο ΒΗΠΔ Παηξψλ αιιά θαη
ηαπηφρξνλα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο αλνίγνληαη γηα ηε ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ, ησλ
γεσξγψλ θαη ησλ παξαγσγψλ καο.
Δμεηάδεηαη επίζεο, θχξηνη ζπλάδειθνη -θαη κε εηιηθξίλεηα ην ιέσ απηφ-ε έληαμε απφ ην
Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο ζην δεχηεξν θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο. Γειαδή λα εληάμνπκε ζην
πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο-Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο ηε δεκηνπξγία, γηαηί δελ
κπνξνχκε λα ην πεξάζνπκε σο αξδεπηηθή επέλδπζε αιιά πξέπεη λα ην πεξάζνπκε σο
βηνκεραληθή -θαη απηφ θάλνπκε απηήλ ηε ζηηγκή.
ΠΖΛΗΟ ΠΖΛΗΟΣΟΠΟΤΛΟ: Καη σο χδξεπζε.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Καη σο χδξεπζε.
Καη πξέπεη λα ζπληνληζηνχκε θαη κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ- γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαη
απφ ηελ Πεξηθέξεηα- κε ην νπνίν θαη εκείο ζπλεξγαδφκαζηε. Καη ειπίδσ εηιηθξηλά θαη ε
ζεκεξηλή απηή ζπδήηεζε φηη ζα δψζεη ζάξθα θαη νζηά θαη ζα βνεζήζεη ζην λα πινπνηεζεί
απηφ ην φξακα ησλ γελεψλ πνπ αλαθέξαηε πξνεγνπκέλσο.
Ννκίδσ, φηη ζπκθσλνχκε ζ’ απηφ θαη φηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε, φπσο κπνξνχκε
θαιχηεξα ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ. κσο πηζηεχνπκε φηη σο Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο
έρνπκε ππνρξέσζε λα ζηεξίμνπκε θάζε επελδπηηθή πξνζπάζεηα, αληίζηνηρε κε απηή ηεο
βηνκεραλίαο, θαηεξγαζίαο δεξκάησλ Διιάδνο. Θα είλαη θξίκα γηα ηελ πεξηνρή, ζα είλαη θξίκα
γηα ηε Υψξα καο έλα ηέηνην ππεξζχγρξνλν εξγνζηάζην λα κελ ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λα
ιεηηνπξγήζεη απξφζθνπηα.
Ννκίδσ αθφκα, φηη φινη πξέπεη λα ζπκβάινπκε- θαη ηδηαίηεξα εζείο πνπ είζηε απφ ηελ
πεξηνρή- πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, γηα λα ιπζνχλ νη δπζθνιίεο θαη νη αληηζέζεηο πνπ
ππάξρνπλ θαη λα μεπεξαζηνχλ, δεδνκέλνπ φηη ε απνβηνκεράληζε έρεη πιήμεη ηδηαίηεξα ηελ
πεξηνρή ζαο.
Θα ήζεια αθφκα κηα θξάζε λα πσ, θχξηε Πξφεδξε, γηα λα ηειεηψζσ. Θα ζαο δηαβεβαηψζσ
φηη νιφθιεξνο ν Ννκφο Αραΐαο θαη ε Πάηξα θαη ε άιιε πεξηνρή, έρεη εληαρζεί ζην πξφγξακκα
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνρψλ ζε θξίζε ιφγσ ηεο απνβηνκεράληζεο πνπ έρεη
ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δθπνλνχληαη δε εηδηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ζε
ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην ΤΠΔΘΟ θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο.
Να κελ έρεηε αλεζπρία ινηπφλ θαη γηα ηελ Πάηξα θαη ηελ πεξηνρή ηε δηθή ζαο.

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Μπεθίξεο έρεη ην ιφγν γηα λα
δεπηεξνινγήζεη.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ λα ζπληνκεχνπκε.
ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΔΚΗΡΖ: Κχξηε Πξφεδξε, δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
βηνκεραλίαο ζηελ πεξηνρή καο. Δμάιινπ, ήηαλ ζην παξειζφλ ε Πάηξα βηνκεραληθή πφιηο,
αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε κηα απνβηνκεράληζε ζε κεγάιε έθηαζε θαη ε αλεξγία έρεη
αλέβεη πάξα πνιχ ζηελ πεξηνρή καο.
Ζ δηαθνξά καο κε ηνλ θχξην Τθππνπξγφ είλαη -θαη δελ μέξσ αλ ζέιεη λα ην δηεθδηθήζνπκε- φηη
γηα καο πξνεγείηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Πξψηα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε λα πηνπλ
λεξφ νη θάηνηθνη θαη κεηά, αλ πεξηζζεχεη, επραξίζησο λα δνζεί θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
βηνκεραλίαο. Αιιά επ’ νπδελί ζα δερηνχκε λα κεησζεί ή λα αθαικπξσζεί ην λεξφ ηεο
πεξηνρήο γηα λα ζηεξηρηεί ε βηνκεραλία, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία είλαη γλσζηφ φηη ε Πνιηηεία
θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΔΣΒΑ κπνξεί λα ιάβεη νξηζκέλα κέηξα. πγθεθξηκέλν πξψην κέηξν ην
νπνίν πξέπεη λα ιάβεη δελ είλαη κφλν γηα ηνλ Πχξξν θαη Παξαπχξξν γηα ην νπνίν
ζπκθσλνχκε θαη είλαη έλα φλεηξν γελεψλ, φπσο ειέρζε, αιιά φηη πξέπεη λα γίλνπλ πξψηα
ιηκλνδεμακελέο. Γηφηη, αλ ζέιεηε, θχξηε Τπνπξγέ, λα ζηεξηρηεί ε βηνκεραλία ηεο πεξηνρήο
πξέπεη λα ην πξνζέμεηε ηδηαίηεξα.
πσο είπε ν ζπλάδειθφο κνπ ν θ. πειησηφπνπινο, εγθαηαιείθζεθε κία επέλδπζε 15 δηζ.
δξαρκψλ απφ ηελ ΑΜΣΔΛ εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ππάξρνπλ λεξά ζηελ πεξηνρή. Καη
άιιεο επελδχζεηο έρνπλ θχγεη απφ ηελ Πάηξα εμ αηηίαο απηνχ ηνπ κεγάινπ πξνβιήκαηνο ην
νπνίν καζηίδεη ηελ πεξηνρή.
Θα ήζεια λα θαηαιήμσ θαη λα παξαθαιέζσ φισο ηδηαηηέξσο λα ην πξνζέμεηε ην ζέκα. Γηφηη
είλαη έλα ζέκα πάξα πνιχ κεγάιν, αθνξά ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αθνξά ηελ αλάπηπμε
ηεο γεσξγίαο ηεο πεξηνρήο ελ κέξεη θαη ηελ αλεξγία ηεο πεξηνρήο. Γηφηη, αλ δελ ιεθζνχλ
άκεζα κέηξα γηα λα βξεζνχλ λεξά ζηελ πεξηνρή θαη εηδηθφηεξα αλ δελ γίλνπλ απηέο νη
ιηκλνδεμακελέο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε κηθξφ πνζφ ρξεκάησλ, δελ ζα θάλνπκε απνιχησο
ηίπνηα.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, πξέπεη λα ζηεξηρηείηε ζηε γλσκνδφηεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
θαη επ’ νπδελί λα ππεξβνχκε ηα 50 θπβηθά κέηξα σξηαίσο. Απηά πξέπεη λα κελ ηα ππεξβνχκε
κε θαλέλα ηξφπν, δηφηη ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Ο θ. πειησηφπνπινο έρεη ην ιφγν.
ΠΖΛΗΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ:Κχξηε Πξφεδξε, ραίξνκαη ηδηαίηεξα γηα ηελ επαηζζεζία ηελ
νπνία επηδεηθλχεη ν θχξηνο Τθππνπξγφο ζηα βηνκεραληθά ζέκαηα ηνπ Ννκνχ Αραΐαο, πνπ
πξάγκαηη έρεη πξφβιεκα.
Θα ήζεια λα επηζεκάλσ, θάηη πνπ ζπλδέεηαη κε ην πξφβιεκα ηνπ λεξνχ. ηη γηα λα
ιεηηνπξγήζεη ην βπξζνδεςείν ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ζα πξέπεη λα απνπεξαησζεί θαη ην
έξγν θαηαζθεπήο ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα ηειεηψζεη ζε 6 κήλεο. Αλ
αξρίζνπλ ηα απφβιεηα θαη πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα, θηλδπλεχνπλ νη παξαπνηάκηεο θαιιηέξγεηεο,
γηαηί ηα απφβιεηα ηνπ βπξζνδεςείνπ έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα φπσο είλαη πάξα
πνιχ γλσζηφ θαη απφ ηηο κειέηεο, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη.
Γη’ απηφ, θχξηε Τθππνπξγέ, ζα παξαθαινχζα ην εμήο: ηελ ΔΣΒΑ ππάξρεη κία κειέηε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ απηνχ θαηεξγαζίαο δεξκάησλ, κε ηελ νπνία θαίλεηαη φηη
κπνξεί κε αλαθχθισζε λα κεησζνχλ νη πνζφηεηεο ηνπ λεξνχ, νη αλάγθεο δειαδή ηνπ λεξνχ
απφ 2000 θπβηθά ζε 800 θπβηθά ηελ εκέξα.
Θα παξαθαινχζα λα θνηηάμεηε ηελ πεξίπησζε απηή, δηφηη πινπνηψληαο ηελ ηερληθή απηή
κειέηε επηηπγράλνπκε ηαπηφρξνλα δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: Πξψηνλ, ην ζέκα ηεο κνιχλζεσο
ηεο πεξηνρήο, (δηφηη δελ είλαη κφλν ε ξχπαλζε). Καη δεχηεξνλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ζε λεξφ. Ζ
κειέηε απηή έρεη γίλεη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ππάξρεη ζηελ ΔΣΒΑ, ε
νπνία πξέπεη ζ’ απηφ ην ζεκείν λα επαηζζεηνπνηεζεί θαη λα θνηηάμεη ηε κειέηε.
Βέβαηα, ζπκθσλψ θαη εγψ, φπσο φινη καο, φηη πξψηα ζα πξέπεη λα θνηηάμνπκε ηελ επηβίσζε
ησλ 40.000 θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζε πφζηκν λεξφ θαη κεηά λα θνηηάμνπκε λα επηβηψζνπλ νη
βηνκεραλίεο πνπ είλαη εμ ίζνπ δσηηθέο γηα ηελ πεξηνρή. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Ο θχξηνο Τθππνπξγφο έρεη ην ιφγν.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο):Γε λνκίδσ φηη έρσ
πνιιά πξάγκαηα λα πξνζζέζσ, θχξηε Πξφεδξε. Δίκαζηε αλνηρηνί ζε νπνηεζδήπνηε
επνηθνδνκεηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο. Καη είλαη ρξήζηκν φια απηά ηα νπνία
πξνεγνπκέλσο αλαθέξαηε, θχξηνη ζπλάδειθνη, λα ηα θαηαζέζεηε ψζηε απφ θνηλνχ λα ηα
πινπνηήζνπκε. ηφρνο γηα ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο είλαη λα δηαθνπεί ε απνβηνκεράληζε ηεο
Υψξαο καο. Καη αιίκνλν, αλ δελ αμηνπνηήζνπκε απηφ ην ξφιν καο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πξέπεη λα έρνπκε ζηνλ ηνκέα απηφ, ρσξίο βεβαίσο, λα δεκηνπξγεζνχλ παξάιιεια

πξνβιήκαηα ζε ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο είηε απηφ έρεη λα θάλεη κε ηηο θαιιηέξγεηεο είηε έρεη λα
θάλεη κε ηελ ίδηα ηελ αλάγθε γηα χδξεπζε ζηελ πεξηνρή ζαο. Αιιά πξέπεη λα ζπλππάξμνπλ.
Καη ε δσή ζέιεη θαη χδξεπζε, λεξφ πφζηκν, θαη λεξφ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη λεξφ γηα ηε
βηνκεραλία. Μφλν κε ην έλα ή ηα δχν απφ ηα ηξία δελ γίλεηαη απνιχησο ηίπνηα.
Γελ ππάξρεη, ινηπφλ, αληίζεζε λα αγσληζηνχκε θαη λα βνεζήζνπκε φινη καδί ζηελ επίιπζε
ησλ πξνβιεκάησλ. Δγψ ράξεθα γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ. Απιά, θχξηε
Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έλα ζηνηρείν κφλν λα θαηαζέζσ, φηη απηφ ην λέν
ππεξζχγρξνλν εξγνζηάζην έρεη νινθιεξσζεί απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1991 θαη δελ ιεηηνχξγεζε.
Λνηπφλ, έρεηε κία νπζηαζηηθή επζχλε σο απεξρφκελε θπβέξλεζε, γηαηί απφ ηνλ Απξίιην ηνπ
1991 πνπ ήηαλ έηνηκν, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη. Δχρνκαη λα επηηαρχλνπκε ηηο
δηαδηθαζίεο θαη φινη καδί λα πξνρσξήζνπκε ζε φια ηα κέησπα, θπξίσο φκσο λα δψζνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ εθείλεο νη ππνδνκέο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ φξνπο δσήο θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο, θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα, θαη γηα ηε
βηνκεραλία.
Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηνη Βνπιεπηέο, νη ζπλάδειθνη θχξηνη
Απφζηνινο Φσηηάδεο θαη Γεψξγηνο Σδηηδηθψζηαο κε αηηήζεηο ηνπο δεηνχλ άδεηα νιηγνήκεξεο
απνπζίαο ζην εμσηεξηθφ. Δγθξίλεη ην ψκα;
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): πλεπψο, ην ψκα εθέθξηλε ζηελ δεηεζείζα
άδεηα.
Έρσ ηε ραξά λα αλαθνηλψζσ ζην ψκα, θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη ηε ζπλεδξίαζε
παξαθνινπζνχλ απφ ηα δπηηθά ζεσξεία 113 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ Β’ Λπθείνπ Νέσλ
Ληνζίσλ κε 7 ζπλνδνχο-θαζεγεηέο.
Δπίζεο, απφ ηα λφηηα δπηηθά ζεσξεία παξαθνινπζνχλ ηε ζπλεδξίαζε 62 καζεηέο θαη
καζήηξηεο ηνπ Α’ Γπκλαζίνπ Αξγπξνχπνιεο κε δχν ζπλνδνχο-θαζεγεηέο.
Καη απφ ηα ζεσξεία δεκνζίσλ ππαιιήισλ παξαθνινπζνχλ ηε ζπλεδξίαζε 15 καζεηέο θαη
καζήηξηεο ηνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ Ζιηνχπνιεο κε δχν ζπλνδνχο-θαζεγεηέο.
Σνπο θαισζνξίδνπκε ζην Κνηλνβνχιην.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ φιεο ηηο Πηέξπγεο)
Κχξηνη ζπλάδειθνη, παξήιζε ν ρξφλνο ν πξνβιεπφκελνο γηα ηε ζπδήηεζε ησλ αλαθνξψλ θαη
εξσηήζεσλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο...
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΣΕΖΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Οη ππνιεηπφκελεο εξσηήζεηο, θχξηε Πξφεδξε, πφηε
ζα ζπδεηεζνχλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Θα ζπδεηεζνχλ ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε
αλαθνξψλ θαη εξσηήζεσλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο θαη ζα είζαζηε θαη πξψηνη.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ Β. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ: Σα δχζθνια γηα ηα ηζηκέληα ηα αθήζαηε.
ΥΡΖΣΟ ΠΑΥΣΑ (Τθππ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο): Δίρακε πνιιά λα
πνχκε γηα ηα ηζηκέληα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Γελ έρνπκε θαζφινπ ρξφλν γηα λα ζπδεηήζνπκε
απηφ ην ζέκα. Θα είζαζηε πξψηνη ηελ επφκελε θνξά. Μάιηζηα είλαη θνηλή ε εξψηεζε θαη ηνπ
θ. Κσζηφπνπινπ θαη ηνπ θ. Υαηδεδεκεηξίνπ, ησλ κηθξψλ δειαδή δπλάκεσλ!
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΣΕΖΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: ε ζρέζε κε ηηο παιαηέο ππάξρνπζεο δπλάκεηο, θχξηε
Πξφεδξε, εκείο είκαζηε νη λέεο δπλάκεηο, φρη νη κηθξέο δπλάκεηο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Θα δηαθφςνπκε γηα ιίγα ιεπηά, πξνθεηκέλνπ λα
κπνχκε ζηε Ννκνζεηηθή Δξγαζία.
( ΓΗΑΚΟΠΖ )
(ΜΔΣΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηνη ζπλάδειθνη, επαλαιακβάλεηαη ε δηαθνπείζα
ζπλεδξίαζε.
Δηζεξρφκεζα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε
ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
Μφλε ζπδήηεζε επί ηεο αξρήο, ησλ άξζξσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο πξφηαζεο λφκνπ: "Ζ 19ε
Μαΐνπ αλαγλσξίδεηαη ζαλ εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ" αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε ζπδήηεζε ηεο πξφηαζεο λφκνπ, έρσ ηελ ηηκή λα εθζέζσ ζην ψκα
ηα εμήο: Απφ ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη είκαη βέβαηνο φηη ζα δηαπηζησζεί φηη ε

θαζηέξσζε ηεο 19εο Μαΐνπ σο εκέξαο ηζηνξηθήο κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ
Πφληνπ, ζα απνηειέζεη κία ειάρηζηε, νθεηιφκελε πξν πνιινχ, εζηθή ζπκπαξάζηαζε ηεο
Διιεληθήο Βνπιήο ζην Οινθαχησκα ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ απφ ην 1916 έσο ην 1923.
Γηεξκελεχνληαο ηα αηζζήκαηα φισλ ησλ Πηεξχγσλ ηεο Βνπιήο, πηζηεχσ φηη ηζηνξηθνί, εζηθνί
θαη εζληθνί ιφγνη επηβάιινπλ λα γλσξίζεη θαη αλαγλσξίζεη ε Γηεζλήο Κνηλφηεηα ηνπο
ππεχζπλνπο ηνπ θξηθηαζηηθνχ αδηθήκαηνο ησλ δησγκψλ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο γελνθηνλίαο
ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ.
ηελ απνθαηάζηαζε απηήο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη αιήζεηαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά θαη
νπζηαζηηθά ε Διιεληθή Βνπιή κε ηελ έθδνζε ελφο ηφκνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη έγγξαθα πνπ
απέζηεηιαλ μέλνη πξεζβεπηέο ή πξφμελνη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε κχξλε, ηελ
Σξαπεδνχληα, ηελ Άγθπξα πξνο ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο θαη αλαθέξνληαη ζηα γεγνλφηα ηεο
γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ θαηά ηα έηε 1916-1923. Σα επηιεγκέλα αληηπξνζσπεπηηθά έγγξαθα
απφ ηα θξαηηθά αξρεία μέλσλ ρσξψλ ζα δεκνζηεπζνχλ ζην πξσηφηππφ ηνπο θαη ζε ειιεληθή
κεηάθξαζε. Ζ έθδνζε ζα πεξηιακβάλεη θαη ην ππφ ςήθηζε θείκελν ηνπ λφκνπ ηεο Διιεληθήο
Βνπιήο γηα θαζηέξσζε ηεο 19εο Μαΐνπ σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο. Ο ηφκνο απηφο ζα
απνζηαιεί ζηα Δζληθά Κνηλνβνχιηα άιισλ ρσξψλ, ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη άιινπο
θνξείο γηα απνθαηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο θαη ζηηγκαηηζκφ ησλ ππεπζχλσλ ηεο
γελνθηνλίαο. Σν πιηθφ ησλ εγγξάθσλ έρεη ζπιιεγεί ήδε απφ ην Κέληξν Πνληηαθψλ Μειεηψλ κε
ηελ ηδηαίηεξε επηκνλή θαη εξγαζία εθιεθηψλ ζπλεξγαηψλ.
ε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Πνληηαθψλ Μειεηψλ, πξνηείλσ λα αλαηεζεί ε ζπγγξαθή θαη
επηκέιεηα ηεο έθδνζεο απηνχ ηνπ ηφκνπ ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ επηκειεζεί ηε ζπγθέληξσζε
ηνπ πιηθνχ κε δαπάλεο ηεο Βνπιήο, σο ειάρηζηε ζπλεηζθνξά ηεο Διιεληθήο Βνπιήο ζην
εζληθφ απηφ ζέκα.
Δξσηάηαη ε Βνπιή αλ εγθξίλεη ηελ έθδνζε απηνχ ηνπ ηφκνπ;
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ φιεο ηηο Πηέξπγεο)
ΟΛΟΗ ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): πλεπψο ε Βνπιή παξεδέρζε νκνθψλσο.
Δμνπζηνδνηεί ε Βνπιή ηνλ Πξφεδξν ηνπ ψκαηνο λα πξνβεί κε απφθαζή ηνπ, πνπ ζα
θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο, ζηελ αλάζεζε κε δαπάλεο ηεο Βνπιήο ηεο έθδνζεο απηήο;
ΟΛΟΗ ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): πλεπψο ε Βνπιή παξέζρε ηε δεηεζείζα
εμνπζηνδφηεζε.
Πξνρσξνχκε ζηε ζπδήηεζε ηεο πξνηάζεσο λφκνπ.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Κχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια ην ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο Τθππνπξγφο ησλ Δζσηεξηθψλ θ. Γαζθαιάθεο έρεη
ην ιφγν.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Κχξηε Πξφεδξε, φπσο είρα δειψζεη θαη είρα
επηθπιαρζεί ζηελ αξκφδηα Γηαξθή Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, έρνπκε ζηείιεη έγθαηξα,
λνκίδσ, ζηε Βνπιή- αιιά ζέισ λα ην επαλαιάβσ γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα ην
θαηαζέζσ- έλα θαηλνχξην θείκελν αλακφξθσζεο ηεο εηζήγεζεο θαη κηαο άιιεο δηάηαμήο ηνπ.
Ήηαλ νκφθσλε ε απφθαζε ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο.
Θέισ λα ην θαηαζέζσ ζηα Πξαθηηθά κε κηα δηφξζσζε. Δθεί πνπ ιέεη: "ηηο αξρέο ηνπ 1992"
λα γίλεη "ηηο αξρέο ηνπ 1991". Θα παξαθαινχζα λα δηεμαρζεί ε ζπδήηεζε επί ηνπ λένπ απηνχ
θεηκέλνπ. Ννκίδσ, φηη κνηξάζηεθε απφ ηηο ππεξεζίεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Έρεη ήδε δηαλεκεζεί. Να θαηαηεζεί ζηα Πξαθηηθά.
(ην ζεκείν απηφ ν Τθππνπξγφο θ. Γ. Γαζθαιάθεο θαηαζέηεη ηελ πξναλαθεξζείζα εηζεγεηηθή
έθζεζε ηεο πξφηαζεο λφκνπ ε νπνία έρεη σο εμήο:
ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
ζηελ πξφηαζε λφκνπ " Γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ σο
εκέξαο κλήκεο"
Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ
ηηο αξρέο ηνπ 1991, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ ΠΑΟΚ, απνδέρηεθε νκφθσλα πξφηαζε
ηνπ Πξνέδξνπ θ. Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ - χζηεξα απφ επηζηνιή ησλ Πνληίσλ βνπιεπηψλ ηνπ
θηλήκαηνο - γηα θαηάζεζε πξφηαζεο λφκνπ γηα ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε απφ ηε Βνπιή ησλ
Διιήλσλ, ηεο γελνθηνλίαο ησλ 353.000 Πνληίσλ, πνπ έγηλε απφ ηνπο Σνχξθνπο απφ ην 1916
σο ην 1923 θαη γηα θαζηέξσζε ηεο 19εο Ματνπ σο

"ΖΜΔΡΑ ΜΝΖΜΖ ΣΖ ΓΔΝΟΚΣΟΝΗΑ
ΣΧΝ ΠΟΝΣΗΧΝ"
Έηζη ηελ 1ε Απξηιίνπ 1992, εηθνζηδχν (22) βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ θαηέζεζαλ ηε ζρεηηθή
πξφηαζε λφκνπ, ε νπνία νπδέπνηε πξνσζήζεθε γηα ζπδήηεζε.
ήκεξα, νη ππνγξάθνληεο βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ, επαλαθέξνπκε ηελ πξφηαζε απηή θαη
δεηνχκε απφ ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ηελ επίζπεπζε ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο ψζηε ε 19ε
Μαΐνπ 1994 λα απνηειέζεη ηελ πξψηε επίζεκα αλαγλσξηζκέλε εκέξα κλήκεο ηεο
γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ.
Ζ Κπβέξλεζε απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε λφκνπ ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ζχκθσλα κε
ηελ επηθχιαμε ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ελψπηνλ ηεο δηαξθνχο επηηξνπήο ηεο Βνπιήο,
θαηαζέηεη λέα εηζεγεηηθή έθζεζε.
Ζ παξνπζία ησλ Πνληίσλ ζηε Μηθξά Αζία θαη ζηα παξάιηα ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ, απφ ηελ
ηλψπε ζηα δπηηθά κέρξη ηνλ Όςε ζηα αλαηνιηθά, καξηπξείηαη απφ πνιιέο ηζηνξηθέο πεγέο.
Παξνπζία, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο πξν Υξηζηνχ. Ζ χπαξμή
ηνπο παίξλεη πνιιέο θνξέο απηφλνκε πνιηηηθή θξαηηθή κνξθή, είηε κε απηήλ ηεο πφιεοθξάηνπο ηεο αξραίαο θιαζηθήο πεξηφδνπ είηε κε ηε κνξθή ηνπ θξάηνπο-ρψξνπ ηεο
Διιεληζηηθήο πεξηφδνπ κε ηνπο Μηζξηδάηεο βαζηιείο ηνπ Πφληνπ είηε κε ηελ Απηνθξαηνξία ηεο
Σξαπεδνχληαο απφ ην 1204-1461, νπφηε αξρίδεη ε Οζσκαληθή θαηνρή.
Σν Οζσκαληθφ θαζεζηψο ππέβαιιε ζπζηεκαηηθά ηνλ Πνληηαθφ ιαφ ζε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο, κε ζηφρν ηελ αιινίσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ηε δηάζπαζε ηεο ελφηεηάο ηνπ,
ζπλζήθεο, πνπ απνηεινχζαλ ζηαζεξά αηηία ζπλερνχο θπγήο-εμφδνπ απφ ηνλ Πφλην ή
αλαδήηεζεο αζθάιεηαο θαη θαηαθπγίνπ ζηελ νξεηλή ελδνρψξα. Ζ θπγή απηή νδήγεζε ζηνλ
ζρεκαηηζκφ ησλ Πνληηαθψλ θνηλνηήησλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηε Ρσζία.
Ζ κεγάιε φκσο θπγή ησλ Διιήλσλ Πνληίσλ πξνο ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηελ πξψελ νβηεηηθή
Έλσζε, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηειηθά ησλ Πνληίσλ ζε έλα ιαφ
πξνζθχγσλ θαη δηαζπνξάο, είρε ζαλ αηηία ηα γεγνλφηα ηεο δξακαηηθήο πεξηφδνπ ησλ
δησγκψλ ηεο γελνθηνλίαο θαη ηνπ μεξηδσκνχ απφ ην 1916 έσο ην 1923.
Σν Οζσκαληθφ θαζεζηψο, ην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ θαη κεηέπεηηα ην Κεκαιηθφ θίλεκα,
απάληεζαλ ζην αίηεκα ηεο ηζηνξίαο γηα εθδεκνθξαηηζκφ ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, γηα βαζηέο
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε ηελ εμνιφζξεπζε θαη ηνλ μεξηδσκφ απηφρζνλσλ
αιινεζλψλ νκάδσλ φπσο νη Έιιελεο Πφληηνη. Σν Νενηνπξθηθφ θαη Κεκαιηθφ ζρέδην
δεκηνπξγίαο ελφο νκνηνγελνχο εζληθά ηνπξθηθνχ θξάηνπο-έζλνπο πξνυπέζεηε ηελ εζληθή
εθθαζάξηζε κε ηε ζπζηεκαηηθή γελνθηνλία ησλ απηφρζνλσλ ιαψλ.
Έλαο κεγάινο αξηζκφο, ηξηαθφζηνη πελήληα ηξεηο ρηιηάδεο (353.000) Πφληηνη ζε έλα ζχλνιν
επηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (750.000) εμαθαλίζζεθαλ κε ηε κέζνδν ησλ δηψμεσλ θαη ησλ
εθηνπίζεσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 1916-1923. Μέζα ζηα ρξφληα απηά έγηλαλ
κεγάιεο ζθαγέο, ππξπφιεζε θαη θαηαζηξνθή πφιεσλ θαη ρσξηψλ, ρηιηάδεο νη ζάλαηνη,
εμαθαλίζεηο θαη αγλννχκελνη ζηηο ζηξαηηέο ησλ εθηνπηζκέλσλ απφ ηα παξάιηα ηνπ Δχμεηλνπ
Πφληνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Αλαηνιήο ην Κνπξδηζηάλ, ηελ πξία.
Σα πξνκειεηεκέλα θαη πξνζρεδηαζκέλα γεγνλφηα θαηέιεμαλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή
γελνθηνλίαο. Δπξφθεηην γηα ηε δεχηεξε γελνθηνλία ηνπ αηψλα καο, κεηά ηελ γελνθηνλία ησλ
Αξκελίσλ.
Οη απνδείμεηο γηα ηα απαξάδεθηα απηά γεγνλφηα είλαη πνιπάξηζκεο θαη ζπγθιίλνπζεο.
Πξνθχπηνπλ αθφκε απφ ηα ίδηα ηα νζσκαληθά θαη ηνπξθηθά αξρεία θαη εθδφζεηο - θπβεξλεηηθέο
απνθάζεηο θαη λνκνζρέδηα- απφ ηα αξρεία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ησλ Ζ.Π.Α., απφ
αλαθνξέο μέλσλ δηπισκαηηθψλ ππαιιήισλ, πξεζβεπηψλ, πξνμέλσλ, ηεξαπνζηφισλ θαη
θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ. Σα θχξηα φκσο ζηνηρεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ εγθιήκαηνο

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ησλ Πνληηαθψλ νηθνγελεηψλ κε ηα δηθά ηεο ζχκαηα θαη
ηηο καξηπξίεο εθείλσλ πνπ επέδεζαλ απφ ηηο ζθαγέο.
ηελ πεξίπησζε ηεο Πνληηαθήο γελνθηνλίαο έρνπκε εμφλησζε ησλ κειψλ ζπγθεθξηκέλεο
εζληθήο νκάδαο, ζνβαξή πξνζβνιή ηεο θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη
ππνβνιή απηήο ζε ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ ζπλαπάγνληαλ ηε κεξηθή ή νιηθή βηνινγηθή
θαηαζηξνθή ηεο. Έρνπκε βίαηε κεηαθνξά παηδηψλ ζε άιιε εζληθή νκάδα. ιεο δειαδή ηηο
πξάμεηο, πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ
εγθιήκαηνο ηεο γελνθηνλίαο, πνπ πηνζέηεζε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 9
Γεθεκβξίνπ 1948, ζηνηρεηνζεηνχλ απηφ ην κεγάιν έγθιεκα ελάληηα ζηελ αλζξσπφηεηα, ην
έγθιεκα ηεο γελνθηνλίαο.
Γεσπνιηηηθνί ιφγνη θαη θξαηηθέο ζθνπηκφηεηεο επέβαιαλ κέρξη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα
παξακέλεη ιεζκνλεκέλε απφ ηνπο λφκνπο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο, αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο
αλζξσπφηεηαο απηή ε πνιηηηθή γελνθηνλία.
Οη Πφληηνη, έλα καξηπξηθφ θνκκάηη ηνπ Διιεληζκνχ κε κεγάιε αγάπε ζηελ ειεπζεξία, ηελ
αιήζεηα, ηε δσή, ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ηηο εζηθέο αμίεο, ηνλ άλζξσπν, είλαη πιένλ
αδχλαην λα αλερζνχλ ηελ απφθξπςε, ηε ιήζε, ηελ ππνβάζκηζε ησλ γεγνλφησλ, ηελ
ππνθξηζία, ην ςέκα, ηε ζησπή.
ζν κεγάιε ήηαλ ε αδηθία, φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν απνθξχθζεθαλ ηα γεγνλφηα, ηφζν πην
έληνλε είλαη ε επηζπκία θαη ε απαίηεζή ηνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα ηνπ
αδηθήκαηνο ησλ δησγκψλ πνπ ππέζηεζαλ.
ινη νη ιανί πνπ ππέζηεζαλ επηζέζεηο ελάληηα ζηελ αλζξψπηλή ηνπο χπαξμε απφ δπλάκεηο
βίαο, ζσβηληζκνχ θαη ξαηζηζκνχ θαζηέξσζαλ εκέξα κλήκεο ηνπ δηθνχ ηνπο νινθαπηψκαηνο.
Οη Πφληηνη, έλα θνκκάηη ηνπ Διιεληζκνχ κε κεγάιε πξνζθνξά ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο Μηθξάο
Αζίαο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ, δελ κπνξνχζαλ λα κείλνπλ ρσξίο εκέξα κλήκεο ηνπ δηθνχ
ηνπο νινθαπηψκαηνο.
Έηζη ηνπο ηειεπηαίνπο ρξφλνπο θαζηέξσζαλ ηελ 19ε Μαΐνπ θάζε έηνπο σο εκέξα κλήκεο ηεο
γελνθηνλίαο ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.
Ζ Διιεληθή Βνπιή έξρεηαη λα θαιχςεη έλα κεγάιν εζληθφ, ηζηνξηθφ, εζηθφ θαη πνιηηηθφ θελφ
θαζηεξψλνληαο ηελ 19ε Μαΐνπ, εκέξα, πνπ ν Μνπζηαθά Κεκάι απνβηβάζηεθε ην 1919 ζηε
ακςνχληα, γηα λα ζπλερίζεη κε εληνλφηεξν θαη θξηθηαζηηθφηεξν ηξφπν, ηε ζπζηεκαηηθή
γελνθηνλία ηνπ Διιεληζκνχ ηνπ Πφληνπ, πνπ είρε αξρίζεη απφ ην 1916 θαη ηειείσζε ην 1923,
σο εκέξα κλήκεο ηεο Πνληηαθήο γελνθηνλίαο. πκβάιινληαη, έηζη, έζησ θαη ζην ειάρηζην ζηελ
απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο θαηαζηξνθήο πνπ ππέζηε ν Πνληηαθφο Διιεληζκφο,
θαζηεξψλνληαο κηα εκέξα ηζηνξηθήο κλήκεο ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν φπσο ε ζεκεξηλή, φπνπ
επαλεκθαλίδνληαη θαηλφκελα ξαηζηζκνχ, μελνθνβίαο θαη ζσβηληζκνχ.
Ζ Κπβέξλεζε δηάθεηηαη ζεηηθά ζηελ πξφηαζε ησλ Πνληηαθψλ νξγαλψζεσλ λα πξνρσξήζεη,
κεηά ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο, ζηε δεκηνπξγία κηαο πφιεο κε ην φλνκα ΡΧΜΑΝΗΑ ζηελ
πεξηνρή ηεο Θξάθεο, πνπ ζα απνηειέζεη ηε Μεηξφπνιε ησλ απαληαρνχ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ
θαη ζα είλαη κηα νξαηή ζχλδεζε κε ηελ Πνληηαθή ηζηνξία θαη ηνλ Πνληηαθφ πνιηηηζκφ. Με ηελ
πξφζζεηε ππνρξέσζε αλέγεξζεο εζληθνχ κλεκείνπ ηεο πνληηαθήο γελνθηνλίαο ζηελ ίδηα
πεξηνρή.
Αζήλα, 23 Φεβξνπαξίνπ 1994

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ

Α. Σζνραηδφπνπινο

ΠΡΟΣΑΖ ΝΟΜΟΤ

Ζ 19ε Ματνπ θαζηεξψλεηαη σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ
Άξζξν 1

Οξίδεηαη ε 19ε Ματνπ σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ.

Άξζξν 2

Ο ραξαθηήξαο, ην πεξηερφκελν, ν θνξέαο θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ εθδειψζεσλ κλήκεο,
θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
χζηεξα απφ γλψκε ησλ πιένλ αλαγλσξηζκέλσλ Πνληηαθψλ ζσκαηείσλ.

Άξζξν 3

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια ην ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο θ. Κεθαινγηάλλεο έρεη ην ιφγν.
ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ: Καη’ αξρήλ, θχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια λα ζπγραξψ ηε δηθή
ζαο πξσηνβνπιία. Οη εθδειψζεηο ησλ Βνπιεπηψλ έδεημαλ ηελ νκνθσλία ηνπ ψκαηνο γη’
απηήλ θαη ραίξνκαη γηαηί ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, κε απηήλ ηελ πξφηαζε λφκνπ, έξρεηαη λα
ππελζπκίζεη ζε φιν ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν ηε γελνθηνλία, ηηο δηψμεηο, ηηο ζπκθνξέο πνπ
ππέζηε ν Πνληηαθφο Διιεληζκφο. Θεψξεζα ειάρηζην ρξένο λα επηζεκάλσ απηά γηα λα εμάξσ,
επαλαιακβάλσ, ηελ πξσηνβνπιία ηε δηθή ζαο, θχξηε Πξφεδξε.
Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ, εθφζνλ ην θείκελν έρεη ηξνπνπνηεζεί ζηα ζεκεία ηα νπνία
αλέθεξε ν θχξηνο Τθππνπξγφο ησλ Δζσηεξηθψλ, λα καο δηαλεκεζεί, νχησο ψζηε λα
κπνξέζνπκε λα θάλνπκε επ’ απηνχ ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο καο.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Έρεη ήδε δηαλεκεζεί ην θείκελν, θχξηε Κεθαινγηάλλε.
Θα ζαο δνζεί ηψξα γηα λα ιάβεηε γλψζε θαη εζείο.
Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο εηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο, έρεη ην ιφγν.
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα ζαο παξαθαινχζα
λα δείμεηε θαηαλφεζε γηα ηε ζπγθίλεζή κνπ.
Ζ ζεκεξηλή εκέξα είλαη ηζηνξηθή, φρη κφλν γηα ηνπο Πνληίνπο, αιιά γηα νιφθιεξν ηνλ
Διιεληζκφ.
Κχξηε Πξφεδξε, δελ είλαη κφλν νη άλζξσπνη νη νπνίνη δεηνχλ, νη νπνίνη αγσλίδνληαη γηα ηε
δηθαίσζή ηνπο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο, αιιά είλαη θαη ηα ζχκαηα, είλαη νη λεθξνί,
είλαη ην αδηθνρακέλν αίκα 350.000 αδειθψλ καο Πνληίσλ, Διιήλσλ πνπ έπεζαλ ζχκαηα ηεο
ηνπξθηθήο πνιηηηθήο θαη φρη ζχκαηα θάπνηαο εζληθήο έμαξζεο ηνπ ηνχξθηθνπ ιανχ. Σν έγθιεκα
ην νπνίν έρεη ζπληειεζηεί θαη δηαπξαρζεί θαηά ηνπο ρξφλνπο απφ ην 1916 κέρξη ην 1923 ήηαλ
πξνθαζνξηζκέλν, ήηαλ ζρεδηαζκέλν ζηε Θεζζαινλίθε ην 1911 απφ ην θφκκα ησλ
Νενηνχξθσλ.

Δλψ, θχξηε Πξφεδξε, άιινη ιανί αλαδεηνχλ ήξσεο, πιαζηνγξαθνχλ ηελ ηζηνξία ηνπο,
αλαδεηθλχνπλ ςεχηηθα γεγνλφηα ζε ηζηνξηθά, εκείο, ε Διιεληθή πνιηηεία, γηα θάπνηνπο
θαηαλνεηνχο θαη αθαηαλφεηνπο ιφγνπο, γηα 70 θαη πιένλ ρξφληα, απνζησπνχζακε έλα
ηζηνξηθφ γεγνλφο, εγθισβηζκέλνη θαη κεηο ζηελ πνιηηηθή εθείλε ηεο δήζελ ειιελνηνπξθηθήο
θηιίαο.
Σν ζεκεξηλφ ζέκα, ε ζεκεξηλή πξφηαζε λφκνπ, ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. δελ επηδέρεηαη
θακία θνκκαηηθή εθκεηάιιεπζε.
Άιισζηε, θχξηε Πξφεδξε, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο, ζέισ λα ζαο πσ φηη έλα
ρξφλν πξηλ εκείο νη Πφληηνη Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., θέξακε ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα
ηνπ ΠΑ.Ο.Κ ην ζέκα απηφ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ, ν Βνπιεπηήο ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Λάδαξνο Δθξαίκνγινπ, ζηηο 5 Ηνπιίνπ ηνπ 1990, κε εξψηεζή ηνπ ζηνλ
ηφηε Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ θ. ακαξά, δεηνχζε θαη απηφο -πξψηνο απηφο, αλ ζέιεηε- ηελ
αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ.
ηηο 15 Μαΐνπ 1991, 22 Βνπιεπηέο πνληηαθήο θαηαγσγήο δεηήζακε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
ΠΑ.Ο.Κ. θαη ζεκεξηλφ Πξσζππνπξγφ Αλδξέα Παπαλδξένπ, λα θέξεη ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή
Οκάδα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., αίηεκα ησλ Πνληίσλ Βνπιεπηψλ γηα αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ
Πνληίσλ.
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Γ’ Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο θ.
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΟΤΡΗΓΖ).
Ζ επηζηνιή απηή έρεη σο εμήο:
"Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κηλήκαηνο θαη ην Πξνεδξείν ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδνο ηνπ
ΠΑ.Ο.Κ..
Κχξηε Πξφεδξε, κε αθνξκή ηε 19ε Μαΐνπ πνπ έρεη θαζηεξσζεί απφ φια ηα Πνληηαθά
σκαηεία σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ, πηζηεχνπκε φηη ε Κνηλνβνπιεπηηθή
Οκάδα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. πξέπεη λα θαηαζέζεη πξφηαζε γηα επίζεκε αλαγλψξηζε απφ ηε Βνπιή
ησλ Διιήλσλ ηνπ νινθαπηψκαηνο ησλ 350.000 αζψσλ ζπκάησλ θαη καξηχξσλ ηεο ηνπξθηθήο
πνιηηηθήο, πνπ ζηφρεπε ζηελ εμφλησζε θάζε κε κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ ηεο Μηθξάο Αζίαο.
Οη Πφληηνη Βνπιεπηέο
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)".
Έηζη ηελ εκέξα εθείλε, ν Πξφεδξνο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζηελ νκηιία ηνπ
πξνο ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., κεηαμχ άιισλ, είπε θαη ηα εμήο: "’ απηφ ην ζεκείν θαη
πξηλ ζπλερίζσ, ζα ήζεια εκείο σο Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα, λα αλαγλσξίζνπκε ηε 19ε Μαΐνπ
σο εκέξα κλήκεο ηνπ νινθαπηψκαηνο ησλ Πνληίσλ αδειθψλ καο θαη λα πξνηείλνπκε ηελ
επίζεκε αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην. ρεηηθή αίηεζε σο πξνο
απηφ ππάξρεη". Καη θαηέζεζε ζην Πξνεδξείν ηελ επηζηνιή, ηελ νπνία αλέγλσζα πξηλ απφ
ιίγν.
ηε ζπλέρεηα, θχξηε Πξφεδξε, θαη θχξηνη ζπλάδειθνη εκείο νη Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.
πξνζπαζνχζακε λα βξνχκε ηξφπνπο λα πινπνηήζνπκε απηήλ ηελ απφθαζε ηεο
Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδνο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.. Έηζη ηελ 1ε Απξηιίνπ 1992, 22 Βνπιεπηέο ηνπ
ΠΑ.Ο.Κ. θαηαζέζακε ηε ζρεηηθή πξφηαζε λφκνπ ε νπνία φκσο νπδέπνηε πξνσζήζεθε γηα
ζπδήηεζε θαη απηφ απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο φπσο καο δηαβεβαίσλε θαη παξά ηηο
πξνζπάζεηέο ηεο ε πξψελ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θα Σζνπδεξνχ.
Μεηά ηηο εθινγέο ηεο 10.10.93 θαη ηελ λίθε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. επαλαθαηαζέζακε εκείο νη Έιιελεο
Πφληηνη Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. απηήλ ηε θνξά κε ηηο ππνγξαθέο θαη ησλ Βνπιεπηψλ απφ ηε
Θξάθε. Καη απηφ γηαηί ζέιακε λα δείμνπκε θαη πξαγκαηηθά φηη ε πξάμε καο απηή εκπεξηείρε θαη
έλα ζπκβνιηζκφ.
Πηζηεχακε, θχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη φπσο ν Διιεληζκφο ηνπ Πφληνπ, φπσο
ν Πφληνο απνηεινχζε ηνπο Αθξίηεο, απνηεινχζε ην θξνχξην ηνπ Διιεληζκνχ ηνπ Βπδαληίνπ,
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, έηζη θαη ζήκεξα ε Θξάθε απνηειεί ηνπο Αθξίηεο, ηνλ πξνκαρψλα
ηεο Διιάδνο. Απηφ έγηλε ζαλ κία ζπκβνιηθή θίλεζε θαη ηηκή γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο καο
Βνπιεπηέο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, παξ’ φηη δελ ήηαλ Πνληηαθήο θαηαγσγήο.
Δπαλαθέξακε, ινηπφλ, απηήλ ηελ πξφηαζε θαη δεηήζακε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ηελ
επίζπεπζε ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο, ψζηε ε 19ε Μαΐνπ 1994 λα απνηειέζεη ηελ πξψηε
επίζεκα αλαγλσξηζκέλε εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ.
Καη ζε απηφ ην ζεκείν, θχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια, απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ, λα ζαο
επραξηζηήζσ, γηαηί πξαγκαηηθά, θέξαηε ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ πξφηαζή καο
απηή πξνο ζπδήηεζε θαη ζήκεξα, απηήλ ηελ ηζηνξηθή εκέξα, ζπδεηάκε ηελ πξφηαζή καο.
Ζ Κπβέξλεζε δηα ηνπ Τθππνπξγνχ ηεο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Γαζθαιάθε, ζηηο δχν εκέξεο πνπ
είρακε ηε ζπδήηεζε ζηε δηαξθή θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή, αιιά θαη φια ηα Κφκκαηα, ηα
νπνία παξεβξέζεθαλ ζ’ απηέο ηηο ζπδεηήζεηο, απεδέρζεζαλ νκφθσλα ηελ πξφηαζή καο απηή.

Κχξηε Πξφεδξε, ε πξφηαζε απηή δελ έγηλε πξφρεηξα θαη ηπραία. Δίλαη κηα πξφηαζε-απφθαζε,
έλαο αγψλαο φισλ ησλ πνληηαθψλ ζσκαηείσλ, απαληαρνχ ηεο γεο, ηα νπνία εθπξνζσπνχλ
πάλσ απφ 2,5 εθαη. Έιιελεο πνληηαθήο θαηαγσγήο. Έρνπκε 24 δήκνπο θαη άπεηξεο
θνηλφηεηεο, νη νπνίεο θαηά θαηξνχο δήηεζαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο, απφ ηνλ Διιεληθφ Λαφ, απφ
ηελ Διιεληθή Πνιηηεία ηελ αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.
Δκείο απιψο πήξακε ηε ζθπηάιε απφ ηα πνληηαθά ζσκαηεία, πήξακε ηε ζθπηάιε απφ απηφλ
πνπ είρε ηελ ηδέα, ηελ άπνςε, πνπ πξψηνο έθεξε ηελ πξφηαζε απηή, ην αίηεκα απηφ, απφ ην
Μηράιε Υαξαιακπίδε, έλα γλψζηε, έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο έρεη κειεηήζεη, φζν ιίγνη άιινη
ηελ πνληηαθή ηζηνξία θαη έρεη ζθχςεη πάλσ ζην δξάκα, ζηελ αγσλία, ζηα πάζε απηνχ ηνπ
ιανχ.
Κχξηε Πξφεδξε, ε παξνπζία ησλ Πνληίσλ ζηε Μηθξά Αζία θαη ζηα παξάιηα ηνπ Δχμεηλνπ
Πφληνπ, απφ ηε ηλψπε ζηα δπηηθά κέρξη ην Νφθη ζηα αλαηνιηθά καξηπξείηαη απφ πνιιέο
ηζηνξηθέο πεγέο, ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο π.Υ. Ζ χπαξμή ηνπο
παίξλεη πνιιέο θνξέο απηφλνκε πνιηηηθή θξαηηθή κνξθή είηε κε απηή ηεο πφιεο-θξάηνπο ηεο
αξραίαο θιαζηθήο πεξηφδνπ είηε κε ηε κνξθή ηνπ θξάηνπο ηεο Διιεληζηηθήο Πεξηφδνπ, κε ηνπο
Μηζξηδάηεο βαζηιείο ηνπ Πφληνπ είηε κε ηελ Απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνχληαο, απφ ην 1204
έσο ην 1461, νπφηε αξρίδεη ε νζσκαληθή θαηνρή.
Σν νζσκαληθφ θαζεζηψο ππέβαιε ζπζηεκαηηθά ηνλ πνληηαθφ ιαφ ζε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο, κε ζηφρν ηελ αιινίσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ηε δηάζπαζε ηεο ελφηεηάο ηνπ,
ζπλζήθεο πνπ απνηεινχζαλ ζηαζεξά αηηίεο ζπλερνχο θπγήο, εμφδνπ απφ ηνλ Πφλην ή
αλαδήηεζε αζθάιεηαο θαη θαηαθπγίνπ ζηελ νξεηλή ελδνρψξα. Ζ θπγή απηή νδήγεζε ζην
ζρεκαηηζκφ ησλ πνληηαθψλ θνηλνηήησλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηε Ρσζία.
Σν νζσκαληθφ θαζεζηψο, ην θίλεκα ησλ λενηνχξθσλ θαη κεηέπεηηα ην Κεκαιηθφ θίλεκα
απάληεζαλ ζην αίηεκα ηεο ηζηνξίαο γηα εθδεκνθξαηηζκφ ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, γηα βαζηέο
πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε ηελ εμνιφζξεπζε θαη ηνλ μεξηδσκφ απηφρζνλσλ
αιινεζλψλ νκάδσλ, φπσο νη Έιιελεο Πφληηνη. Σν λενηνπξθηθφ θαη θεκαιηθφ ζρέδην
δεκηνπξγίαο ελφο νκνηνγελνχο εζληθά ηνπξθηθνχ θξάηνπο - έζλνπο πξνυπέζεηε ηελ εζληθή
εθθαζάξηζε, κε ηε ζπζηεκαηηθή γελνθηνλία ησλ απηφρζνλσλ ιαψλ.
Έλαο κεγάινο αξηζκφο, 353.000 Πφληηνη ζε έλα ζχλνιν 750.000, εμαθαλίζηεθαλ κε ηε
κέζνδν ησλ δηψμεσλ θαη ησλ εθηνπίζεσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 1916 θαη ηνπ
1923. Μέζα ζηα ρξφληα απηά έγηλαλ κεγάιεο ζθαγέο, ππξπφιεζε θαη θαηαζηξνθή πφιεσλ θαη
ρσξηψλ. Υηιηάδεο ζάλαηνη, εμαθαλίζεηο θαη αγλννχκελνη ζηηο ζηξαηηέο ησλ εθηνπηζκέλσλ απφ
ηα παξάιηα ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ, ζην εζσηεξηθφ ηεο Αλαηνιήο, ην Κνπξδηζηάλ, ηελ πξία.
ε φινπο απηνχο, θχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, νθείινπκε θαη ρξσζηάεη ε Διιεληθή
Πνιηηεία λα αλαγλσξίζεη ηε γελνθηνλία. Καη φρη κφλν ζ’ απηνχο. Σν ρξσζηάεη θαη ζηηο 100
γεληέο Πνληίσλ πνπ έδεζαλ εθεί, ην ρξσζηάεη ζηηο 3 γεληέο πξνζθχγσλ Πνληίσλ πνπ δνπλ
ζηελ Διιάδα θαη απαληαρνχ ηεο γεο, ην ρξσζηά ζηελ Παγθφζκηα Κνηλφηεηα, γηαηί πξφθεηηαη
πξάγκαηη γηα γελνθηνλία ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ ςεθίζηεθε ζηηο
9-12-1948 θαη ηελ ππέγξαςε ε Διιάδα ηνλ επφκελν ρξφλν ζηηο 19-12-1949. Γηαηί έλα
έγθιεκα ζχκθσλα κε ηελ πλζήθε θαη ηνλ νξηζκφ ηεο γελνθηνλίαο απφ ηνλ ΟΖΔ απνηειεί
έγθιεκα ελαληίνλ ηεο αλζξσπφηεηνο.
Κχξηε Πξφεδξε, βιέπσ φηη ν ρξφλνο ηξέρεη. Πξνεηνηκάζηεθα γηα 30 ιεπηά νκηιία. Θέιεζα λα
αγλνήζσ φηη ν λένο Καλνληζκφο ηεο Βνπιήο κε πεξηνξίδεη ζηα 20 ιεπηά. Θα πξνζπαζήζσ λα
είκαη ζχληνκνο.
Οθείινπκε απηήλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο θαη ζηνπο Κνχξδνπο. Γηαηί εθεί
πξνεηνηκάδεηαη κηα λέα γελνθηνλία ηνπ Κνπξδηθνχ ιανχ. Σν νθείινπκε ζε φινπο ηνπο ιανχο,
ζε φιεο ηηο θπιέο ηεο Σνπξθίαο νη νπνίεο απεηινχληαη κε αθαληζκφ.
(ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο ηεο ιήμεο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ
θπξίνπ Βνπιεπηή)
Κχξηε Πξφεδξε, θαιιηεξγείηαη έλα κίζνο ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ, ελαληίνλ ησλ Κνχξδσλ. ηα
ρέξηα κνπ έρσ έλα πνίεκα πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηνπξθηθή Δθεκεξίδα ΥΟΤΡΗΔΣ ην 1974Θα ην θαηαζέζσ ζηα Πξαθηηθά γηαηί δελ πξνιαβαίλσ λα ην δηαβάζσ- απφ ην νπνίν μερεηιίδεη
ην κίζνο ησλ Σνχξθσλ πνπ θαιιηεξγείηαη ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ.
Θα δηαβάζσ κφλν κεξηθέο ζεηξέο:
"Σν κίζνο
ζν ππάξρεη ζηνλ θφζκν ν άηηκνο ν Έιιελαο,
Μα ηνλ Αιιάρ δελ κνπ θεχγεη ην κίζνο απηφ.
ζν ζηέθνκαη θαη ηνλ βιέπσ απέλαληη κνπ ζαλ
ζθπιί,
κα ηνλ Αιιάρ δε κνπ θεχγεη απηφ ην κίζνο. Υίιηα

θεθάιηα απφ Γθηανχξεδεο λα μνθιήζνπλ δε κπνξνχλ ην κίζνο απηφ.
Μνλαδηθφο κνπ ζηφρνο είλαη ε εθδίθεζε.
ηαλ έιζεη ε ζεηξά κνπ θαη πάλσ ζην πεδίν
ηεο κάρεο,
κέζα ζε κία κέξα ζα ζθάμσ ρίιηνπο γθηανχξεδεο.
Μα ηνλ Αιιάρ δελ κνπ θεχγεη απηφ ην κίζνο.
Υίιηα θεθάιηα απφ γθηανχξεδεο λα μνθιήζνπλ δε
κπνξνχλ ην κίζνο απηφ.
Να ζχληξηβα κε πέηξα ην θεθάιη ηξηάληα ρηιηάδσλ
απφ δαχηνπο. Να μεξίδσλα κε ηα ρέξηα κνπ ηα
δφληηα δέθα ρηιηάδσλ απφ δαχηνπο.
Να πεηνχζα ηα πηψκαηα εθαηφ ρηιηάδσλ απφ
απφ δαχηνπο ζην πνηάκη. Μα ηνλ Αιιάρ δελ ζα κνπ
θχγεη απηφ ην κίζνο. Υίιηα θεθάιηα απφ Έιιελεο
λα μνθιήζνπλ δελ κπνξνχλ ην κίζνο απηφ".
Κχξηε Πξφεδξε, νθείινπκε απηήλ ηελ αλαγλψξηζε -θαη εδψ ζα ζηακαηήζσ- θαη ζηνπο
θξππηνρξηαζηηαλνχο. Πάλσ απφ 1 εθαη. αδέιθηα καο βίαηα εμηζιακηζκέλνη, πφληηνη, δνπλ εθεί
ζηα πςίπεδα ηνπ Πφληνπ. αο δηαβάδσ απφ ην πεξίθεκν, ην παλέκνξθν βηβιίν ηεο θαο
Κνξνκειά έλα απφζπαζκα πνπ κηιάεη γηα ηνπο θινζηνχο, δειαδή ηνπο θξππηνρξηζηηαλνχο
ηνπ Πφληνπ. Καη ιέεη απηφ ην πνληηαθφ ηξαγνχδη.
"Με ηπξαγληέζαη φληα κνπ θαη κε βαξεηνθαξδίδεηο,
ζα αιιάμεηο ην ρξπζφλνκα θαη Σνχξθηθν ζα βάιεηο,
άληξα παίξλεηο νιφρξπζν, είλαη ρξηζηηαλνπαίδη,
ζηα θαλεξά Μαρκνχη αγάο θαη ζηα θξπθά Νηθφιαο,
θαη ζηε κνλή κεζνλπρηίο ζα πάηε γηα ζηεθάλη."
Κχξηε Πξφεδξε, έηζη δνπλ ηα αδέιθηα καο, νη θξππηνρξηαζηηλνί ζηνλ Πφλην θαη πεξηκέλνπλ
έλα κήλπκα, κία ειηαρηίδα απφ ηε Μάλα-Διιάδα.
Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ, ζ’ φια απηά ηα νπνία αλαθέξεη ζε κία παλέκνξθε
επηζηνιή ηνπ ν ινγνηέρλεο Γεκήηξεο Καιιίαο- δελ έρσ θαηξφ λα ζαο δηαβάζσ, ζα ηελ
θαηαζέζσ- φπνπ εμεγείηαη ην πσο θαη γηαηί απηφο ν παηξησηηζκφο ησλ Διιήλσλ πνληηαθήο
θαηαγσγήο.
Θέισ λα ζαο δηαβάζσ δχν ιφγηα απφ ηε βηνγξαθία ηνπ Λεσλίδα Ηαζσλίδε, ηνπ Θείνπ απφ
ηελ αδειθή, ηνπ Βνπιεπηή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηνπ θ. Παλαγηψηε Φσκηάδε. Γξάθεη ζην
βηβιίν ηνπ εθείλνο ν πεξίθεκνο παηξηψηεο: "Καη άξαληεο επ’ ψκσλ καδί κε ηνλ ηαπξφλ ηνπ
Μαξηπξίνπ ηα πνληηαθά παιιάδηα θαη ιάβαξα θαη απνθνκίζαληεο κεζ’ εκψλ φινλ ηνλ
πινχηνλ ησλ αλακλήζεσλ εηο δξάκα, εηο ηξαγσδίαλ, εηο έπνο θαη εηο "κεκνπζσκέλελ" ιχξαλ
εθζάζακελ εηο ηελ θνηλήλ ησλ Παλειιήλσλ Μεηέξα -ηελ Διιάδα, κε ηελ ζηεξξάλ απφθαζηλ,
φπσο ζπκβάισκελ εηο ηελ αλνηθνδφκεζηλ ησλ ηεηρψλ απηήο".
κσο ε ςπρή κνπ ηξέρεη θαη ζα ηξέρεη πάληνηε εηο ηνπο Αγίνπο Σφπνπο ηνπ Πφληνπ καο, θαη
ηα ρείιε ζα ςηζπξίδνπλ πάληνηε:
"Αλάζεκα θαη ηα καθξά, φζελ ‘ θη πάεη ιαιίαλ!
Σ’ νκκάηα κ’ εζθνηίλεςαλ αο ζελ αξνζπκίαλ!"
Δπραξηζηψ πνιχ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ)
ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Δ. Κσλζηαληηλίδεο θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά ηα
πξναλαθεξζέληα θείκελα ηα νπνία βξίζθνληαη ζην Αξρείν ηεο ηελνγξαθηθήο Τπεξεζίαο θαη
είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ).
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο γνπξίδεο):Τπάξρεη κία επηζηνιή ζην Πξνεδξείν ηνπ
Κνηλνβνπιεπηηθνχ Δθπξνζψπνπ ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο ηνπ θ. Νηθήηα Καθιακάλε πνπ νξίδεη
ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε Δηδηθφ Αγνξεηή, γη’ απηήλ ηελ πξφηαζε λφκνπ, ηνλ θ. Νηθφπνπιν.
Τπάξρεη επίζεο κία επηζηνιή ζην Πξνεδξείν απφ ηνλ θ. Υαξάιακπν Καζηαλίδε, ν νπνίνο
ιέγεη φηη ιφγνη εμαηξεηηθνί δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζεκεξηλή ηζηνξηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηηκήο γηα ηνλ Πνληηαθφ Διιεληζκφ θαη
καο παξαθαιεί καδί κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο παξνχζεο, λα θάλνπκε γλσζηφ ζην ψκα φηη
ππεξςεθίδεη ηε ζπδεηνχκελε πξφηαζε, ηελ νπνία, άιισζηε, θαη απηφο ππνγξάθεη.
Σν ιφγν έρεη ζηελ πξφηαζε λφκνπ ν εηζεγεηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ν θ. Υατηίδεο.
ΔΤΓΔΝΗΟ ΥΑΨΣΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, δηαθαηέρνκαη απφ ηελ
ίδηα ζπγθίλεζε κε ην ζπλάδειθν ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε γηαηί πξαγκαηηθά, ε ζεκεξηλή εκέξα
είλαη κεγάιε. Δίλαη κία κεγάιε εκέξα θαη γηα ηνλ Διιεληζκφ θαη γηα ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην.

Δίλαη κεγάιε θαη ε ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη λα είκαη απφ ηνπο εηζεγεηέο ηεο πξνηάζεσο λφκνπ γηα
ηελ απφδνζε ηηκήο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο εκέξαο κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ
Πφληνπ.
Δπηηέινπο, απαιιαγήθακε απφ ην ζχλδξνκν ηνπ δήζελ ζνβηληζηηθνχ εζληθηζκνχ θαη
απνθαζίζακε λα ηηκνχκε σο εζληθέο επεηείνπο γεγνλφηα εζληθήο έμαξζεο θαη ζπζίαο, ράξηο
ζηα νπνία ππάξρνπκε ζήκεξα σο ειεχζεξν θξάηνο θαη δηαηεξνχκαζηε σο δηαθεθξηκέλν έζλνο
κέζα ζην ζχλνιν ησλ άιισλ εζλψλ ηεο γεο. Καη απηέο ηηο ππνζήθεο θαη ηα δηδάγκαηα πξέπεη
λα δίλνπκε ζηε ζεκεξηλή λενιαία -θαη ραίξνκαη δηφηη έλα ηκήκα ηεο ειιεληθήο λενιαίαο
παξαθνινπζεί απηήλ ηελ ηζηνξηθή ζπλεδξίαζε αληί ησλ μελφθεξησλ ζπλεζεηψλ θαη
ηλδαικάησλ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, πεξλάκε δχζθνιεο ζηηγκέο θαη απνηειεί ηξαγηθή ζπγθπξία ην γεγνλφο φηη
ζήκεξα ζπδεηνχκε απηήλ ηελ πξφηαζε λφκνπ. Σα ηξαγηθά, ηα αηκαηεξά γεγνλφηα πνπ
δηαδξακαηίδνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ζα πξέπεη λα καο ζπκίδνπλ φηη
θάπνηεο ηξαγηθέο ζηηγκέο πνπ πέξαζε ην Διιεληθφο Έζλνο, ίζσο ππάξρεη θίλδπλνο λα
επαλαιεθζνχλ. Απηφ ζα πξέπεη λα καο νδεγεί ζηελ απφθαζε λα ζπκφκαζηε θαη λα
παξαδεηγκαηηδφκαζηε γηα λα απνηξέςνπκε ζην κέιινλ ηελ επαλάιεςε ηέηνησλ γεγνλφησλ.
Δίλαη ηψξα κηα ζηηγκή πνπ κηιάεη ε θαξδηά ηνπ Έιιελα θαη φρη ην ζηφκα ηνπ πνιηηηθνχ. Δίλαη
ε ζηηγκή πνπ φιν καο ην είλαη μερεηιίδεη απφ ηνλ πφλν γηα ηα καξηχξηα θαη ηνλ ζαπκαζκφ γηα
ην κεγαιείν ελφο ιανχ ηνπ εληαίνπ νκνηνγελνχο θαη αδηαίξεηνπ Διιεληθνχ Λανχ. Καη αζθαιψο
έλα απφ ηα πνιπηηκφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Διιεληζκνχ είλαη ν Πνληηαθφο Διιεληζκφο.
Δίκαζηε φινη ππεχζπλνη γηαηί πξάγκαηη αξγήζακε πνιχ λα αλαγλσξίζνπκε εθείλνπο πνπ κε
θαξηεξία ππέκεηλαλ ηα πάληα θαη κε βεβαία ηελ εμνιφζξεπζή ηνπο, αξλήζεθαλ λα θχγνπλ
απφ ηνλ Πφλην. Μεηά 70 νιφθιεξα ρξφληα νη Έιιελεο Πφληηνη -φζνη κεηαθφκηζαλ ζηε
νβηεηηθή Έλσζε αιιά δελ άιιαμαλ δηαβαηήξηα- ζήκεξα έξρνληαη ζηελ Διιάδα δηαηεξψληαο
κε ππεξεθάλεηα ηα παιηά ηνπο δηαβαηήξηα.
Δίκαη ηδηαίηεξα επηπρήο γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έγηλε λα αλαθεξζψ ζην γεγνλφο ηεο ζπζίαο, ηεο
πξνζθνξάο ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ. Καη αθφκε είλαη πξνθαλήο ε ζπλαίλεζε φισλ ησλ
Πηεξχγσλ ηεο Βνπιήο θαη ζα είλαη ειπίδσ, παλεγπξηθά νκφθσλε ε απφθαζε πνπ ζα
πάξνπκε ζηελ πξνηεηλφκελε πξφηαζε λφκνπ. κσο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο θαη
πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ζην κέιινλ θάπνηα ζπκπεξηθνξά πνπ ππνλνκεχεη ηηο αξρηθέο
θαιέο πξνζέζεηο καο, ζα κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ κία δπζάξεζηε παξέλζεζε.
Καη’ αξρήλ ε πξφηαζε απηή είρε ζπκθσλεζεί λα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ’ Παγθνζκίνπ
Πνληηαθνχ πλεδξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ ήηαλ παξφληεο φινη νη Πφληηνη Βνπιεπηέο φισλ
ησλ Κνκκάησλ. Δπνκέλσο, δελ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλε πξσηνβνπιία κίαο ζπγθεθξηκέλεο
πνιηηηθήο παξάηαμεο, αιιά ήηαλ θνηλή δεκφζηα απφθαζε θαηαρσξεκέλε ζηα Πξαθηηθά ηνπ
πλεδξίνπ. Αιιά θαη αλ δελ ζπλέβαηλε απηφ, έπξεπε λα είραλ πξνθαιέζεη κηα θνηλή ελέξγεηα
θαη φρη λα πξνζπαζνχλ ζήκεξα λα ηελ απνδψζνπλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Κπβεξλήζεσο θ.
Αλδξέα Παπαλδξένπ, δεδνκέλνπ φηη κία ηέηνηα πξαθηηθή θάζε άιιν παξά βνεζά. Μεηαηξέπεη
αληίζεηα έλα εζληθφ ζέκα -πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηελ εζληθή νκνςπρία- ζε αληηθείκελν
πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο.
Ο θ. Βχξσλ Πνιχδσξσο σο Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο είρε ήδε επίζεκα αλαθεξζεί θαη
πξνηείλεη ε 19ε Μαΐνπ λα είλαη εκέξα εζληθνχ πφλνπ θαη εζληθήο κλήκεο γηα ηνπο 350.000
Έιιελεο πνπ εμνληψζεθαλ ζηνλ Διιεληθφ Πφλην απφ ην 1916 κέρξη ην 1922.
Αιιά, θχξηνη ζπλάδειθνη, εάλ θνηηάμνπκε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πξνο ηε δηαξθή επηηξνπή, ζα
δνχκε φηη ππήξρε κία θξαζενινγία -επηπρψο δηνξζψζεθε- κία δηαηχπσζε, ε νπνία θάζε άιιν
παξά ζπκβάιιεη ζηελ εζληθή νκνςπρία. Αληίζεηα, πξνζπαζνχζε λα δεκηνπξγήζεη δηάθνξεο
θνκκαηηθήο θχζεσο εληππψζεηο εηο βάξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηελ νπνία θαηεγνξεί φηη
ελψ είρε ππνβιεζεί απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 1992 ε πξφηαζε απηή, απνζησπήζεθε θαη δελ
πξνσζήζεθε. Καη δελ καο ιέγνπλ νη πξνηείλνληεο γηαηί, απηφ πνπ ππνηίζεηαη φηη έθαλε ε Νέα
Γεκνθξαηία δελ θξφληηζαλ λα ην απνθχγνπλ νη ίδηνη σο κέιε ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο
ζηελ πεξίνδν 1982-1989. Γηαηί δελ πξφηεηλαλ ηφηε ηε ζεκεξηλή πξφηαζε Νφκνπ;
Δπίζεο, εληχπσζε κνπ θάλεη ην γεγνλφο φηη ελψ ππήξρε ην ελδηαθέξνλ θακία πξνζπάζεηα
δελ έγηλε απφ πιεπξάο Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ λα επεμεξγαζηνχλ ην
ζπδεηνχκελν ζέκα, νχηε θαλ ππέβαιαλ ζήκεξα, φπσο φθεηιαλ, εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπο.
Γηθαηνινγεκέλε απνξία κνπ πξνθαιεί ε φςηκε ππνβνιή πξνηάζεσο λφκνπ, φηαλ είλαη
γλσζηφ φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 555/77 είλαη δπλαηφλ λα
θαζηεξσζεί ε ελ ιφγσ εκέξα σο παλειιήληα ενξηή κφλν κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα χζηεξα απφ
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. Γηαηί δελ έγηλε απηφ θαη εγθαιείηε θαηά θάπνην ηξφπν
ζήκεξα ηε Νέα Γεκνθξαηία; Αιιά αο θιείζνπκε εδψ ηελ παξέλζεζε θαη αο πξνρσξήζνπκε

ζηελ νπζία, ε νπνία λνκίδσ φηη είλαη απνιχησο επράξηζηε γηαηί καο βξίζθεη φινπο
ζχκθσλνπο, παξά ην ηξαγηθφ γεγνλφο ζην νπνίν αλαθέξεηαη.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, ακέηξεηεο ρηιηάδεο είλαη ηα ζχκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη
πξνζρεδηαζκέλεο γελνθηνλίαο ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ. Με ηνλ φξν γελνθηνλία ηνπ
Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, απνδίδνπκε έλα έγθιεκα πνπ ζπλίζηαηαη ζηε καδηθή εμφλησζε
αλζξψπσλ, κε κνλαδηθφ αίηην ηελ ειιεληθή θαηαγσγή ηνπο. Καη ε γελνθηνλία ζπληειέζηεθε,
είηε κε νκαδηθνχο θφλνπο είηε κε ηελ επηβνιή εηδηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηαιαηπσξηψλ,
πνπ είραλ ζαλ θπζηθφ επαθφινπζν ηελ εμφλησζε κεγάινπ αξηζκνχ Πνληίσλ φισλ ησλ
ειηθηψλ.
Οη Διιελνπφληηνη ην 1916 αξηζκνχζαλ έλα εθαηνκκχξην. Απ’ απηνχο είραλ πξνιάβεη θαη είραλ
απνκαθξπλζεί, κε αλερφκελνη ην θαζεζηψο ησλ Οζσκαλψλ, 350.000, πνπ πήγαλ ζηνλ
Καχθαζν. Γηα ηηο ππφινηπεο 650.000 πνπ έκεηλαλ, ζα ήζεια λα αλαθέξσ φηη είραλ εθείλε ηελ
επνρή 850 εθθιεζίεο, δειαδή αλαινγνχζε κία εθθιεζία ζε θάζε 700 θαηνίθνπο. Δίραλ 1400
ζρνιεία, δειαδή αλαινγνχζε έλα ζρνιείν γηα θάζε 460 θαηνίθνπο. Ήηαλ 85.000 νη καζεηέο,
δειαδή ην 13% ηνπ πιεζπζκνχ εθείλεο ηεο επνρήο ήζαλ λένη. Φαληαζηείηε πφζν δσληαλφ
ήηαλ ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα θαη πφζν αλεπηπγκέλε ε κφξθσζε ηνπο πφζν άξηηα
κάζαηλαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πφζν έληνλα δηαηεξνχζαλ ηελ ειιεληθή εζληθή ηνπο
ζπλείδεζε.
Δίραλ ζηα ρέξηα ηνπο ην 80% ηνπ εκπνξίνπ ηεο πεξηνρήο ηνπο, ην ππφινηπν 20% ήηαλ ζηα
ρέξηα ησλ Αξκελίσλ. Ήηαλ απαξαίηεην ινηπφλ γηα ηελ ινγηθή ησλ Σνχξθσλ, λα εμαθαλίζνπλ
ηνλ Διιεληζκφ απφ ηε Μηθξά Αζία θαη ηνλ Πφλην.
Δλψ ε επαλάζηαζε ησλ Σνχξθσλ μεθίλεζε κε δηαθεξχμεηο πνπ ηερλεέλησο ζχκηδαλ ηελ
Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, κφιηο πήξαλ ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο, ην ζηίγκα ησλ ζηφρσλ ηνπο
εθθξαδφηαλ ζην "Μία παηξίδα, κία ζξεζθεία, κία εθπαίδεπζε". Απηή ήηαλ ε επηδίσμή ηνπο.
Πρ. ν Σνχξθνο πξεζβεπηήο ζηελ Αζήλα έιεγε "Ζ λέα Σνπξθία ζέιεη λα ηειεηψλεη κε ηε
ζχγρπζε ησλ δχν εζλνηήησλ, ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Σνχξθνπο. Πξέπεη λα ηειεηψζνπκε κε
ηνπο Έιιελεο".
ηηο 24.7.1909 ν Γεξκαλφο πξεζβεπηήο ζηελ Αζήλα Wangenheim έγξαθε ζηνλ
αξρηθαγθειάξην Bulow ηη είπε ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο θαη Τπνπξγφο ηξαηησηηθψλ,
αξρηζηξάηεγνο, εθθέξ Παζάο γηα ηε λέα θαηάζηαζε "Οη Σνχξθνη έρνπλ απνθαζίζεη έλαλ
εμνλησηηθφ πφιεκν ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο απηνθξαηνξίαο. Θ’ αξρίζνπλ πξψηα κέζα
ζηελ Σνπξθία, εθεί φπνπ δεη ην κεγαιχηεξν κέξνο, θαη κεηά έμσ απφ ηελ Σνπξθία, εθεί φπνπ
ππάξρνπλ εζηίεο αληίζηαζεο."
ηηο 26.7.1909 ν Γεξκαλφο πξεζβεπηήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αλέθεξε φηη ζε ζπλάληεζε
ηνπ εθθέξ Παζά κε ηνλ Παηξηάξρε Ησαθείκ δήισζε πξνο ηνλ Παηξηάξρε : "Θα ζαο θφςνπκε
ηα θεθάιηα. Ή εζείο ζα επηδήζεηε ή εκείο. "
Πξφθεηηαη γηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζη’ αξρεία ηεο Βφλλεο θαη ζα θαηαζέζσ αληίγξαθά
ηνπο ζηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο.
Τπάξρνπλ πνιιά ηέηνηα θείκελα πνπ κεηαθξάδνληαη απφ ην Κέληξν Πνληηαθψλ Δξεπλψλ.
Αθνινπζεί κία πεξηγξαθή Σνχξθνπ εθέδξνπ αμησκαηηθνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην βηβιίν ηνπ
Κψζηα Φσηηάδε. Λέεη ν Σνχξθνο αμησκαηηθφο "Σελ 22α Ννεκβξίνπ εηο ην Σζνξνχ εγελφκεζα
απηφπηαη κάξηπξεο ελφο γεγνλφηνο εθηάζεσο αγξίνπ. Οη Έιιελεο Μπάθξαο θαη Αιάηζαο,
εθηνπηζζέληεο πάληεο επί ησ ζθνπψ γεληθήο ζθαγήο απερσξίζζεζαλ ηειείσο απφ ηνπο
άλδξεο. Καηά ρηιηάδεο , ινηπφλ, γπλαίθεο, παηδία θαη βξέθε θαη κεξηθνί γέξνληεο ελ ειεεηλή θαη
αζιία θαηαζηάζεη, κεηαθέξνλην ππφ ηελ επνπηεία ρσξνθπιάθσλ πξνο ηελ εβάζηεηα. Ζ
θαηάζηαζε ησλ Διιελίδσλ ηνχησλ γπλαηθψλ, παηδίσλ θαη βξεθψλ θαη γεξφλησλ ήην κέρξη
ηνηνχηνπ ζεκείνπ αμηνζξήλεηνο θαη ειεεηλή, ψζηε ήην αδχλαηνλ λα κελ ηνπο νηθηίξεη
άλζξσπνο νπνηαζδήπνηε εζληθφηεηνο θαη αλ είλαη". Απηά ιέεη ν Σνχξθνο Αμησκαηηθφο.
Καη ζπλερίδεη:"Τπφ ην δξηκχ ςχρνο , ππφ ηελ ρηνλνζχειια θαη παγεξά βξνρή έβιεπέ ηηο ηα
αζψα απηά πιάζκαηα λα βαδίδνπλ κε αηκαηνθχξηνπο πφδαο άλεπ ππνδεκάησλ θαη κε
ζθηζκέλαο πεξηθλεκίδαο, έβιεπέ ηηο γπλαίθαο θξαηνχζαο εηο ηαο αγθάιαο ηνπο ηα βξέθε ησλ
θαη ζπξνχζαο δηα ηεο ρεηξφο ησλ ηα θιαπζκεξίδνληα ηέθλα ησλ. Καζ’ νδφλ ζπκκνξίηαη
απνζηειιφκελνη επί ηνχησ επέδξακνλ ελαληίνλ ηνχησλ, ηαο απεγχκλσλαλ θαη ηαο έζθαδνλ.
Καζεκεξηλψο αη ρηιηάδαη απηαί ησλ γπλαηθνπαίδσλ θαη γεξφλησλ ειιαηνχλην βαζκεδφλ δηα
ησλ ζθαγψλ θαη ηνπ εθ πείλεο θαη θακάηνπ θαη ςχρνπο ζαλάηνπ θαη ίζσο κέρξηο φηνπ
θζάζνπλ εηο ηελ εβάζηεηαλ, λα κελ απνκείλεη θακία εμ απηψλ.
Τπνγξαθή: Έθεδξνο αμησκαηηθφο Μεκέη Ρενχθ, εθ Θεζζαινλίθεο, αδειθφο ηνπ εθ
Μάιηαο...."
ηελ πξψηε πεξίνδν απφ ην 1916 σο ην 1918 ππήξμε έλα ζπγθεθαιπκκέλν θπλεγεηφ. ηε
δεχηεξε πεξίνδν πνπ άξρηδε κε ηε απνβίβαζε ηνπ Κεκάι ζηε ακςνχληα είρακε κία

απξνθάιππηε πιένλ επίζεζε. Σα πξνζρήκαηα πνπ ππήξραλ ήηαλ ε γεληθή επηζηξάηεπζε πνπ
έγηλε ην Μάην ηνπ 1914. Πνιινί Έιιελεο, κε αλερφκελνη ηελ επηζηξάηεπζε, ιηπνηάθηεζαλ. Με
ην πξφζρεκα ηεο ιηπνηαμίαο ζπλέιαβαλ θαη πνιιέο θνξέο ζθφησλαλ ηνπο ζπγγελείο ηνπο γηα
λ’ απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο.
Οη ιηπνηάθηεο δεκηνχξγεζαλ έλα αληάξηηθν ζηνλ πφιεκν. Με ην πξφζρεκα ηνπ αληάξηηθνπ
θαη επεηδή ππνηίζεηαη θάπνηα ρσξηά ηνπο ηξνθνδνηνχζαλ κε ηξφθηκα, ηα έθαηγαλ. Έβαδαλ
ηνπο θαηνίθνπο ζηελ εθθιεζία θαη κεηά ηελ έθαηγαλ καδί κε ηνπο εγθιείζηνπο.
Τπάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά απφ 19.2.1917, ηελ νπνία ζα θαηαζέζσ κε άιια θείκελα. ην
έγγξαθν απηφ αλαθέξεηαη ξεηά "φια ηα άιια πνπ ζπλέβαηλαλ ζηνπο δησγκνχο ησλ Αξκελίσλ
βξίζθνληαη ζε εκεξεζία δηάηαμε. Δπαλαιακβάλνληαη θαη ζήκεξα ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ"
Σν ηξίην πξφζρεκα ήηαλ ν εθηνπηζκφο ηνλ νπνίνλ ηνπο ππέδεημε ν ζηξαηησηηθφο ζχκβνπιφο
ηνπο Γεξκαλφο ζηξαηεγφο Φνλ άιηεξο. Σνπο είρε ππνδείμεη λ’ απνκαθξχλνπλ ηνπο
ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο ηνπιάρηζηνλ 50 ρικ πξνο ηα ελδφηεξα γηα λα κελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα βνεζήζνπλ ελδερφκελε απφβαζε ηεο Αληάλη.
πγθεληξψλνληαο ρσξίο θακία δηάθξηζε γπλαηθφπαηδα, γέξνπο , αξξψζηνπο, ηνπο
απνκάθξπλαλ πάλσ απφ 500 κίιηα, θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο. ζνη αξγνπνξνχζαλ
ηνπθεθίδνληαλ.
Θα θαηαζέζσ κία πεξηγξαθή ησλ Σξηπνιηηψλ πνπ εθηνπίζηεθαλ. ηε ζπλέρεηα έθαηγαλ ηα
ρσξηά απηψλ πνπ εθηφπηδαλ. Καη ζα θαηαζέζσ δχν πίλαθεο ππξπνιεκέλσλ ρσξηψλ
ελδεηθηηθά.
Με απνδερφκελνο ηε πλζήθε ησλ εβξψλ ν Κεκάι μεθηλάεη εθζηξαηεία ζηε ακςνχληα γηα
ηε δεκηνπξγία ηνπ λεφηεξνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο. Σν ζχλζεκά ηνπ είλαη "Ζ Σνπξθία γηα ηνπο
Σνχξθνπο, δελ πξέπεη λα κείλεη δσληαλφο θαλέλαο Έιιελαο". Έηζη κάδεςε φιν ηνλ ππφθνζκν
ηνπ Πφληνπ πνπ απξνθάιππηα κεηά ηηο 19.5.1919 έζθαδαλ, έθαηγαλ θαη ξήκαδαλ.
Θα θαηαζέζσ επίζεο θάπνηεο εθζέζεηο μέλσλ, μεθηλψληαο απφ ηελ έθζεζε ηνπ ηαγκαηάξρε
νπελ, κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Βνεζεκάησλ ησλ Ζ.Π.Α. "Δίδα πηψκαηα 2.000 αλζξψπσλ
θαηά κήθνο ησλ νδψλ, βνξά ζθχισλ θαη γππαεηψλ. Έρσ ηελ έθζεζε ηεο Σφκζνλ ε νπνία
βξέζεθε εθεί απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1921 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1922 ζαλ κέινο κηαο ακεξηθαληθήο
επηηξνπήο πεξίζαιςεο. ε θάπνην ζεκείν ιέεη "Δίθνζη ρσξνθχιαθεο πεξηηξηγπξίδνπλ 300
λήπηα θαη ηα ζθάδνπλ έλα πξνο έλα". Θα θαηαζέζσ επίζεο ηελ θαηαγγειία ελφο Σνχξθνπ
αμησκαηηθνχ ν νπνίνο αλαθέξεη φηη πεξλψληαο ν Σνπάι Οζκάλ έθαλε δεχηεξε ηειεησηηθή
ζθαγή ζηε ακςνχληα θαη φηη πεξλψληαο απφ ηελ Πεξζεθνχληα έζθαδε Έιιελεο
αλεμαξηήησο ειηθίαο. Αθφκε ζηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ηνπ κάδεςε φινπο ηνπο άλδξεο ζε έλα
ράλη θαη ηνπο ζηξαγγάιηζε κε ζρνηληά.
Οη αλαθνξέο είλαη πάξα πνιιέο. Ο γλσζηφο πξέζβπο Υφξηνλ ν νπνίνο επί ζεηξά εηψλ είρε
δηέιζεη απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη απφ ηε κχξλε θαη απφ άιιεο πεξηνρέο φπνπ δηαηεξνχζαλ
δηπισκαηηθή αληηπξνζσπεία νη Ζ.Π.Α. γξάθεη ζην βηβιίν ηνπ "Ζ κάζηηγα ηεο Αζίαο" φηη:
"αθκάδνπζεο θνηλφηεηεο ηνπ Διιεληζκνχ εμνληψζεθαλ κε κία δηαξθή εθζηξαηεία ζθαγψλ,
εκπξεζκψλ θαη βηαζκψλ".
Γελ έρνπλ ηφζε ζεκαζία νη αξηζκνί. Αλαθεθαιαησηηθά θαη ζπλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη θαη’ ειάρηζηνλ πξέπεη λα ζθάγεζαλ πάλσ απφ 350.000 Έιιελεο Πφληηνη ήηνη ην
41% ηνπ θαηακεηξεκέλνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ ζε εθείλε ηελ πεξηνρή.
ε έλα βηβιίν ηνπ Αξρηκαλδξίηνπ Παλάξεηνπ εθδφζεσο 1927 πνπ έρεη ηίηιν "Ο Πφληνο αλά
ηνπο αηψλεο" αλαγξάθεηαη φηη "έλα εθ ησλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία ν Παγθφζκηνο Πφιεκνο
έζπξε πξν ηεο ηξαπέδεο ησλ ηζρπξψλ γηα δηαθαλνληζκφ ππήξμε θαη ην ηεο πνιηηηθήο
απνθαηαζηάζεσο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Πφληνπ. Ο Σνχξθνο αλίθαλνο λα ζπλαγσληζζεί
εηξεληθψο ελ ησ ζηαδίσ ηεο επγελνχο θαη θηινπξνφδνπ ακίιιεο, δηαηζζαλζείο δηα ηεο
εηξεληθήο πιελ ξαγδαίαο αλαπηχμεσο ελ φιαηο ηαηο εθθάλζεζη ηεο εζληθήο θαη θνηλσληθήο
δσήο ην έδαθνο ηεο επηθξαηήζεσο ηνπ Διιεληζκνχ, δελ εδπζθνιεχζεθα λα θαηαθχγεη θαη
πάιηλ εηο ηελ βίαλ, απνθαζίδνληαο λα ζέζεη νξηζηηθφλ ηέξκα εηο απηήλ ηελ χπαξμηλ ησλ
Διιήλσλ Υξηζηηαλψλ ηνπ Πφληνπ, ίλα θαηά ηελ θξίζηλ ηνπ απαιιαγή ησλ νριήζεσλ αο
πθίζηαην εθ κέξνπο ησλ ηζρπξψλ ηεο γεο Υξηζηηαλψλ", απφ φζνπο "ηζρπξνχο ρξηζηηαλνχο"
ππνηίζεηαη φηη δέρζεθαλ ηέηνηεο ‘ νριήζεηο" νη Σνχξθνη.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, ε γελνθηνλία ζπλεηειέζζε θαη ήηαλ έλα απφ ηα πιένλ απνηξφπαηα
γεγνλφηα θαη απφ ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά ζε πνζνζηφ επηηπρίαο γηα ηνπο εθηειεζηέο απηήο
ηεο απάλζξσπεο πξάμεσο. Δθείλν ην νπνίν απνκέλεη ζε καο είλαη κε ηνλ θαηαιιειφηεξν θαη
επηηπρέζηεξν ηξφπν αθελφο λα απνηίζνπκε ηνλ κέγηζην επηβεβιεκέλν θφξν ηηκήο θαη
αθεηέξνπ λα δηδαρζνχκε γηα ην κέιινλ.
Γη’ απηφ θαη επαλέξρνκαη ζηελ πξφηαζή κνπ λα γίλνπλ δεθηέο νξηζκέλεο ηξνπνινγίεο. Σηο
είρα πξνηείλεη ζηε δηαξθή επηηξνπή αιιά δελ πήξα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. Αλαγθάζζεθα

λα επαλέιζσ κε εκπξφζεζκε ηξνπνινγία ε νπνία ήδε ζαο έρεη δηαλεκεζεί θαη έρεη ππνγξαθεί
θαη απφ άιινπο Βνπιεπηέο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη πξνηείλεη ηα εμήο: Πξψηνλ, εθηφο απφ
ηελ αλαγλψξηζε θαη θαζηέξσζε ηεο 19εο Μαΐνπ σο εκέξαο ηηκήο θαη κλήκεο γηα ηε γελνθηνλία
ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ, ζε θάζε πφιε ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Πνιηηεία λα αλαγεξζεί ηνπιάρηζηνλ έλα κλεκείν πνπ ζα ζπκίδεη απηήλ ηελ
εκέξα θαη επέηεην πνπ απνθαζίδνπκε ζήκεξα.
Γεχηεξνλ, λα θαζηεξσζεί ε 19ε Μαΐνπ σο εζληθή ενξηή θαη λα ηηκάηαη ε γελνθηνλία ησλ
Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ κε ζρεηηθέο νκηιίεο ζηα ζρνιεία.
Σξίηνλ, λα κελ πεξηνξηζζνχκε ζηε δηθή καο απφθαζε, αιιά λα πξνζθχγνπκε ζηνλ ΟΖΔ, ζην
πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ζε φινπο ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ παγθφζκηα
αλαγλψξηζε θαη θαηαδίθε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο.
Σέηαξηνλ, λα ππάξρεη ζπληνληζκφο, ζπλεξγαζία, θνηλή άκπλα κε ηνπο άιινπο νκφδνμνπο
παξαδνζηαθνχο θίινπο καο ζην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο, φηαλ κηα λέα απεηιή γελνθηνλίαο ησλ
νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ ηεο Βαιθαληθήο δηαγξάθεηαη ζήκεξα, θάησ απφ ηα απαζή βιέκκαηα
ησλ ηζρπξψλ ηεο γεο.
Πέκπηνλ, ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο γηα ηελ 19ε Μαΐνπ -σο εκέξαο ηεο εζληθήο κλήκεο γηα
ηνπο Πνληίνπο θαη άιια παξεκθεξή εζληθά γεγνλφηα, ζα πξέπεη λα εηζαρζεί ζηελ χιε ηεο
ηζηνξίαο ησλ ζρνιείσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, δηφηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξά ηηο
δηαγξαθφκελεο επηθίλδπλεο εμειίμεηο είρακε ππνβαζκίζεη ηέηνηα γεγνλφηα θαη δελ
πξνεηνηκάζακε θαηάιιεια ηε λενιαία θαη ηνλ Διιεληθφ Λαφ γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζήκεξα. Ζ
αλάγθε απηή γίλεηαη κεγαιχηεξε επεηδή ηα ηειεπηαία ρξφληα θαιιηεξγήζεθε κηα λννηξνπία, φηη
ηέηνηα γεγνλφηα πξνθαινχλ ηνλ θίλδπλν εζληθηζηηθψλ εμάξζεσλ, κε απνηέιεζκα ζήκεξα, λα
θαινχκε ζε εζληθή εγξήγνξζε. Αιιά θνβνχκαη φηη ιείπεη ε απαξαίηεηε ππνδνκή γηα έλαλ
ηέηνην ζπλαγεξκφ.
Τπάξρεη αθφκα ην εζληθφ ειάηησκα, ε ζπλήζεηα, λα καο ρσξίδνπλ αληί λα καο ελψλνπλ ηα
εζληθά ζέκαηα. Καη ζα παξαθαινχζα λα ζπκβάινπκε φινη μεθηλψληαο απφ ηα Πνληηαθά
σκαηεία ηα αμηφινγα θαη πνιιά Πνληηαθά σκαηεία- λα βνεζήζνπκε φινη ζηε ζπλελλφεζε,
ζηε ζπλαίλεζε θαη ζηελ θνηλή δξάζε φισλ ησλ σκαηείσλ, ψζηε ζέκαηα ζαλ ην ζεκεξηλφ -λα
ζπγθεληξψλνπλ ηελ νκφζπκε ελεξγνπνίεζε ησλ Διιήλσλ.
Σειεηψλνληαο, θχξηε Πξφεδξε, ζαο δειψλσ εθ κέξνπο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο φηη εκείο
ππνζηεξίδνπκε ηελ πξφηαζε λφκνπ σο πξνο ηελ νπζία, κε πξνζζήθεο θαη επεθηάζεηο φπσο
αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή εκπξφζεζκε ηξνπνινγία πνπ θαηαζέζακε. Καη παξαθαινχκε ρσξίο
λα ζέινπκε λα ππνηηκήζνπκε ηηο θαιέο δηαζέζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ ησλ
Δζσηεξηθψλ λα κελ αλαζέζνπκε ζ’ απηφλ ην βαξχ θνξηίν, έζησ θαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε
κε ηα Πνληηαθά σκαηεία, λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηα κέηξα θαη ηηο κεζφδνπο, ψζηε λα
πινπνηεζεί απηή ε ζεκεξηλή καο απφθαζε, αιιά λα πξνρσξήζνπκε εκείο ε Βνπιή ησλ
Διιήλσλ σο θπξίαξρν ψκα, ζε ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο κέηξσλ, πνπ πεξηέρνληαη κέζα
ζηελ ηξνπνινγία ηελ νπνία έρνπκε θαηαζέζεη. Δπραξηζηψ πνιχ.
( Υεηξνθξνηήκαηα απ’ φιεο ηηο Πηέξπγεο ηεο Βνπιήο )
( ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Δ. Υατηίδεο θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ην
ζρεηηθφ έγγξαθν ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Αξρείν ηεο ηελνγξαθηθήο Τπεξεζίαο θαη είλαη ζηε
δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ).
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ(Παλαγηψηεο γνπξίδεο): Κχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ
ζην ψκα ηα εμήο:
Σε ζπλεδξίαζή καο παξαθνινπζνχλ απφ ηα δπηηθά γεληθά ζεσξεία 140 καζεηέο θαη
καζήηξηεο ηνπ Δ’ Γπκλαζίνπ Εσγξάθνπ κε ηνπο 6 ζπλνδνχο θαζεγεηέο ηνπο.
( Υεηξνθξνηήκαηα απ’ φιεο ηηο Πηέξπγεο ηεο Βνπιήο )
Ο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ ΚΚΔ θ. Γεκήηξεο Κσζηφπνπινο, έζηεηιε επηζηνιή
πνπ νξίδεη σο Δηδηθφ Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν γηα ηε ζπδήηεζε απηήο ηεο πξνηάζεσο
λφκνπ, ην Βνπιεπηή θ. Γεξάζηκν Αξαβαλή.
Ο Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Μηιηηάδεο Έβεξη, καο γλσζηνπνηεί κε επηζηνιή ηνπ φηη
ζ’ απηήλ ηελ πξφηαζε λφκνπ νξίδεη σο Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν ηνλ θ. Ησάλλε
Κεθαινγηάλλε.
Yπάξρεη κηα αίηεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ Βνπιεπηή θ. πχξνπ Καινχδε, ν νπνίνο δεηάεη
νιηγνήκεξε άδεηα απνπζίαο ζην εμσηεξηθφ.
Ζ Βνπιή εγθξίλεη;
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ(Παλαγηψηεο γνπξίδεο): Ζ Βνπιή ελέθξηλε ηε δεηεζείζα άδεηα.
Ο θ. Νηθφπνπινο έρεη ην ιφγν.

ΑΝΑΣΑΗΟ ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ε Πνιηηηθή Άλνημε
ππνδέρεηαη κε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε ηελ παξνχζα πξφηαζε λφκνπ θαη ηελ πξνζππνγξάθεη.
Ζ αλαγλψξηζε απηή πνπ πινπνηνχκε ζήκεξα είλαη κηα ζπκβνιή ζηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ
Διιεληζκνχ θαη αλαθέξεηαη ίζσο ζηελ πην βαζαληζκέλε ειιεληθή θπιή.
Ο Πξφεδξνο ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο, ν θ. ακαξάο, θαηά ηε ζεηεία ηνπ σο Τπνπξγφο ησλ
Δμσηεξηθψλ, είρε απνδερζεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη δεζκεχηεθε γηα ηελ
αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ θαη ηελ θαζηέξσζε εκέξαο κλήκεο.
Καη πψο είλαη δπλαηφ λα κελ αλαγλσξηζηεί θαη λα κελ θαζηεξσζεί ζαλ εκέξα κλήκεο, φηαλ νη
Πφληηνη απφ ηα πην απφκαθξα κέξε ηνπ θφζκνπ αγσλίδνληαη ίζα κε ζήκεξα γηα ηελ
ειιεληθφηεηά ηνπο, γηα ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ ειιεληθφ θνξκφ; Απφ ην Καδαθζηάλ, ζηα βάζε
ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, σο ην νρνχκη ηεο Γεσξγίαο, ηε Ρσζία θαη ηελ Οπθξαλία, νη Πφληηνη
δίλνπλ ζήκεξα πάιη ην παξφλ.
Πνιινί -θνβάκαη νη πεξηζζφηεξνη- δε γλσξίδνπλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηαηί ηελ
εγθαηέιεηςαλ παιηφηεξα ζε δχζθνια ρξφληα. Έρνπλ φκσο θξαηήζεη νινδψληαλε ηε ζξεζθεία
θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Έθηαζαλ ζήκεξα κε κχξηεο φζεο δπζθνιίεο ζηελ Παηξίδα, πξηλ απφ
πέληε πεξίπνπ ρξφληα. ινη απηνί, θαη απηνί πνπ ήξζαλ θαη απηνί πνπ έκεηλαλ, άλνημαλ ην
δξφκν θαη καο ζπκίδνπλ φηη νη απφγνλνη ησλ 500.000 Διιήλσλ Πνληίσλ πνπ είρε αλαγλσξίζεη
ην ζνβηεηηθφ θαζεζηψο ην 1920, δνπλ νη πεξηζζφηεξνη ζθνξπηζκέλνη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο
πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Καη γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ην ζχγρξνλν Διιεληθφ Κξάηνο λα
ραξάμεη ππεχζπλα ηε ζεκεξηλή πνιηηηθή ηνπ, νθείιεη λα δηαζέηεη κλήκε, λα δηδάζθεηαη απφ ηελ
ηζηνξηθή αιήζεηα, λα ζπκάηαη θάζε ζηηγκή θαη λα ζέηεη σο νδεγφ ζηελ πνιηηηθή ηνπ ηε γλψζε
γηα ηελ ηζηνξία, εηδηθά ησλ Πνληίσλ.
Πξέπεη λα γλσξίδνπκε πάληνηε φηη ε γελνθηνλία ησλ 350.000 Πνληίσλ, έγηλε θάησ απφ
ζπλζήθεο νη νπνίεο κπνξεί λα επαλαιεθζνχλ ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχκε
φηη αλ ηφηε είρε πξνιεθζεί ή θαηαγγειζεί, δε ζα αληηκεηψπηδαλ νχηε νη Αξκέληνη ηα ίδηα ηξαγηθά
πεξηζηαηηθά νχηε θαη ζήκεξα νη Σνχξθνη ηνλ πφιεκν ζε βάξνο ηνπο κε φια ηα ζχγρξνλα
θαηαζηαιηηθά κέηξα.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαη εθείλε ηελ επνρή αθφκε δπν ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο, ε "Αμάκ" θαη
ε "Βαρίη" θαηαδίθαζαλ ηε γελνθηνλία θαη έγξαθαλ ραξαθηεξηζηηθά ζηα θχιια ηνπο φηη ε
Οζσκαληθή Κπβέξλεζε δηέπξαμε ηα αθαηνλφκαζηα απηά εγθιήκαηα, εθαξκφδνληαο κεζφδνπο
παξφκνηεο κε απηέο ηνπ Μεζαίσλα ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ. Καη έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά, φηη
νθείιεη λα απνινγεζεί γη’ απηέο ηηο σκφηεηεο κπξνζηά ζην κεγάιν δηθαζηήξην πνπ ζα
ζπγθξνηεζεί ζχληνκα απφ ηελ αλζξσπφηεηα. Απηά ηα έιεγαλ δπν ηνχξθηθεο εθεκεξίδεο ηεο
επνρήο.
Δίλαη ρξήζηκν επίζεο, λα αλαινγηζηνχκε φηη, αλ ε ειιεληθή πνιηηηθή είρε πάληνηε ηελ ηφικε
θαη ν δηεζλήο παξάγνληαο ηελ απαξαίηεηε επαηζζεζία, δε ζα είρε ζπκβεί νχηε ν ηξαγηθφο
αθειιεληζκφο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, νχηε ε ζπξξίθλσζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο,
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
Ζ ππνδνρή ζήκεξα ησλ παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ Πνληίσλ, είλαη αλαγθαίν -λνκίδνπκε- λα
εθθξάζεη πξαθηηθά ην ζπκβνιηζκφ απηήο ηεο κλήκεο, λα απνδείμεη έκπξαθηα θαη έγθαηξα
ζηνπο Πφληηνπο φηη ην ζχγρξνλν Διιεληθφ Κξάηνο ηνπο ζέιεη θνληά ηνπ. Σν ίδξπκα
παιηλλνζηνχλησλ πνπ ηδξχζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, πξηλ
ηέζζεξα πεξίπνπ ρξφληα, πξαγκαηνπνίεζε θαη πξαγκαηνπνηεί έλα αμηφινγν έξγν ππνδνρήο,
ζηέγαζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ Πνληίσλ. Σν πξφγξακκα έρεη βέβαηα, αηέιεηεο, αιιά
θηλείηαη γεληθά πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Καη ν δηνξηζκφο ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ
Δμσηεξηθψλ ηεο Κχπξνπ ζηελ εγεζία ηνπ Ηδξχκαηνο, απνηειεί κηα πνιχ ζεηηθή εμέιημε πνπ
πξέπεη λα ππνζηεξηρηεί.
Ζ ζπδεηνχκελε πξφηαζε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, απνηειεί -θαη είλαη γλσζηφ- πάγην
αίηεκα ησλ νξγαλψζεσλ ησλ Πνληίσλ θαη πάγην πφξηζκα ζηα κέρξη ζήκεξα ζπλέδξηα ηνπ
Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ. Τπνζηεξηδφηαλ κάιηζηα, αλέθαζελ κε πεηζηηθφηεηα θαη
επηρεηξεκαηνινγία απφ ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πνληηαθψλ σκαηείσλ, ε νπνία θάησ
απφ ηελ επάμηα πξνεδξία ηνπ θίινπ, θ. ηέθαλνπ Σαληκαλίδε, δηαηεξεί ην πλεχκα ηνπ
Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ δσληαλφ θαη παξφλ θαη θαιιηεξγεί κε αμηνζεκείσηε επηηπρία ην
δπλακηζκφ θαη ηηο απαηηήζεηο κλήκεο ησλ ρακέλσλ παηξίδσλ.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηα ζεζκηθά κέηξα γηα λα ιεηηνπξγνχλ επξχηεξα θαη
απνηειεζκαηηθφηεξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ εζληθψλ ζηφρσλ, δε θζάλεη
λα εμαληινχληαη ζε θείκελα θαη ζε εθδειψζεηο ηειεηνπξγηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, αιιά είλαη
απαξαίηεην λα ζπλαξηψληαη κε ηνπο άμνλεο θαη ηνπο κνρινχο θίλεζεο ηεο εζληθήο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο. Ζ ηζηνξηθή απαίηεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο απηήο, ρξήζηκν είλαη λα

ιεηηνπξγήζεη θαη σο κέζν πίεζεο πξνο ην ππεχζπλν, γηα ηε γελνθηνλία απηή θαη έλα ζσξφ
άιισλ, ηνπξθηθφ θξάηνο.
Θα πξέπεη, αθφκε λα ζπλνδεπηεί απφ αλάινγε ζηαζεξή θαη επαλαιακβαλφκελε δηαθψηηζε
θαη θακπάληα, πξνπάλησλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη forum θαη λα πξνζιάβεη αθφκε ην
ραξαθηήξα έθθιεζεο γηα κία λέα αλζξψπηλε ζπλέρεηα ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο καο, ρσξίο
νινθαπηψκαηα, γελνθηνλίεο θαη βαξβαξφηεηεο.
Δίλαη κία πξφθιεζε πξνο ηελ Σνπξθία, γηα ηελ θξηηηθή ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο, γηα ηελ
αλάπηπμε απφ κέξνπο ηεο κηαο άιιεο πνιηηηθήο απέλαληη ζηνπο απηφρζνλεο ιανχο πνπ δνπλ
ζηε γεσπνιηηηθή ηεο επηθξάηεηα θαη γηα ηνπο γείηνλέο ηεο, απαιιαγκέλε απφ ην ζηίγκα ηεο
αξκεληθήο, πνληηαθήο θαη θνπξδηθήο γελνθηνλίαο πνπ ηε βαξχλεη θαη ζα ηε βαξχλεη εζαεί θαη
απαιιαγκέλε απφ ηα φζα ζε βάξνο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Ίκβξνπ, ηεο Σελέδνπ θαη ηεο Κχπξνπ
δηέπξαμε θαη ζπλερίδεη λα πξάηηεη.
Δίλαη, φκσο, θαη κία πξφθιεζε θαη πξνο ηε ζχγρξνλε Διιεληθή Πνιηηεία, γηα λα
πξνβιεκαηηζηεί, κήπσο νη ζπλζήθεο νη πνιηηηθέο πνπ νδήγεζαλ ζε εθείλε ηε γελνθηνλία
ππάξρνπλ ελ ζπέξκαηη ελ δπλάκεη ίζσο αθφκε θαη ζήκεξα. Δίλαη ρξήζηκν ε Διιεληθή Πνιηηεία
λα δηαθπιάζζεη ηα εζληθά ηεο θεθάιαηα, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηα εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ
επξηζθφκελα.
Ζ Πνιηηηθή Άλνημε επηδεηθλχεη επαηζζεζία ζ’ απηήλ ηε δηαθχιαμε. Πξφζθαηα κάιηζηα
θαηέζεζε ζρεηηθή εξψηεζε, ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Δθπξνζψπνπ καο θ. Καθιακάλε, ζε φ,ηη
αθνξά ηε δηδαζθαιία απηήο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, πνπ ζήκεξα παλεγπξηθά, θάησ απφ
πλεχκα εζληθήο δηαθνκκαηηθήο ζπλελλφεζεο θαη νκνςπρίαο, αλαγλσξίδνπκε θαη ηελ νπνία σο
πξφηαζε ππνζηεξίδνπκε θαη ππεξςεθίδνπκε.
αο επραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ φιεο ηηο Πηέξπγεο ηεο Βνπιήο)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο γνπξίδεο): Ο θ. Γεξάζηκνο Αξαβαλήο, σο Κνηλνβνπιεπηηθφο
Δθπξφζσπνο ηνπ ΚΚΔ, έρεη ην ιφγν.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, θαηαηέζεθε κία πξφηαζε λφκνπ απφ ηνλ θχξην
Τπνπξγφ ησλ Δζσηεξηθψλ, πξηλ αξρίζεη ε ζπδήηεζε, ε νπνία, πξέπεη λα πνχκε, φηη είλαη ίδηα
φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο, αιιά έρεη δηαθνξέο ζνβαξέο ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε. Τπάξρεη έλα
ζέκα, πψο ελαξκνλίδεηαη απηφ κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο. Μπνξεί λα ελαξκνλίδεηαη, αιιά,
ελ πάζε πεξηπηψζεη, έγηλε κία ζπδήηεζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε λφκνπ θαη ηψξα
ππάξρνπλ ζνβαξέο θαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο. Αθαηξέζεθαλ, δειαδή, νξηζκέλα ζηνηρεία απφ
ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ηα νπνία, αλ ζέιεηε, δεκηνχξγεζαλ ηηο αληηιήςεηο ζην πιαίζην εθείλν
θαη νδήγεζαλ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα θαηαζέζνπλ ηελ πξφηαζε λφκνπ. Απηφ είλαη έλα
πξφβιεκα.
Σν δεχηεξν ζέκα πνπ ήζεια λα πσ, είλαη ην εμήο: Πξέπεη, λνκίδσ, λα ππάξρεη θαη ππάξρεη
έλα εξψηεκα -θαη ζηε δηαξθή επηηξνπή παξ’ φηη δελ παξαθνινχζεζα, απαζρφιεζε- γηαηί
ηψξα απηή ε πξφηαζε λφκνπ θαη φρη 70-80 ρξφληα πνπ πέξαζαλ απφ ηφηε, πνπ θαη νη κλήκεο
ήηαλ πην λσπέο θαη ηα γεγνλφηα πην λσπά θαη νη πξφζθπγεο νη μεξηδσκέλνη, 1.000.000;
Να ξσηήζσ θαη θάηη άιιν: Γηαηί ζηελ 8εηία ηνπ ΠΑΟΚ δελ πξνσζήζεθαλ απηά ηα κέηξα;
Πξέπεη θαλείο λα δψζεη θάπνηα απάληεζε.
Σν πξψην ζέκα, θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη ην εμήο: ήκεξα γίλεηαη κία επίδεημε ελδηαθέξνληνο
θαη κάιηζηα αλέμνδε. Σν αθήλσ εδψ θαη δελ πεγαίλσ πην πέξα.
Γεχηεξνλ, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη δελ είλαη άζρεηε κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπκε ζήκεξα
ζηηο ζπλζήθεο. Άιιεο νη ζπλζήθεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘ 70 θαη ηνπ ‘ 80 θαη άιιεο νη ζπλζήθεο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘ 90. Καη αλαθέξνκαη ζην δηαθνξεηηθφ ζπζρεηηζκφ δχλακεο θαη ζηηο
γεληθφηεξεο ζπλζήθεο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ, εάλ ζέιεηε, κε κία
γεληθφηεξε ζπληεξεηηθνπνίεζε θαη ζηε Υψξα καο θαη ζηνλ θφζκν νιφθιεξν. Απηά ηα δχν
ζηνηρεία, θαηά ηε γλψκε καο, ηξνθνδνηνχλ απηήλ ηελ εμέιημε. Μπνξεί, εάλ ζέιεηε, ε δεθαεηία
ηνπ ‘ 80 λα ήηαλ θαηάιιειε επνρή γηα ηελ αλαγλψξηζε, έζησ θνπηζνπξεκέλα, ηεο Δζληθήο
Αληίζηαζεο. ήκεξα πξνσζείηαη απηφ ην γεγνλφο κε ην νπνίν ζπκθσλνχκε θαη ζα πνχκε ηελ
άπνςή καο, φζνλ αθνξά ηελ ηζηνξηθή ηνπ δηάζηαζε, αιιά πνπ φκσο ν ηξφπνο πνπ
πξνσζείηαη πξέπεη λα καο βάιεη ζε νξηζκέλεο ζθέςεηο. Θα ηα πνχκε αλαιπηηθά.
Σξίηνλ, ππάξρεη κία αλαθνξά ζηελ πξφηαζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα
ζην νπνίν εμειίρζεθαλ εθείλα ηα γεγνλφηα θαη ζηνίρηζαλ πξάγκαηη ηνλ μεξηδσκφ ησλ
εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ. Τπήξραλ λεθξνί μεξηδσκέλνη, πξφζθπγεο θαη φια φζα ιέεη ε ηζηνξία.
Γελ ηίζεηαη, φκσο ζπλνιηθά, θχξηνη ζπλάδειθνη, ην πιαίζην θαη εξσηψ γηαηί; Γηαηί έλα κέξνο
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απνθξχπηεηαη; Γελ πξέπεη λα ην πνχκε; Πνηεο ήηαλ νη εμειίμεηο; Πνηεο
δπλάκεηο ζπγθξνχνληαλ ζηελ πεξηνρή; Ση πνιηηηθή είρε ε Υψξα καο; Ση πνιηηηθή είραλ νη
Μεγάιεο Γπλάκεηο; Πνηα ζρέδηα πξνσζνχζαλ; Ση επζχλεο θέξνπλ νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ζε

εθείλεο ηηο εμειίμεηο, γηαηί θέξλνπλ επζχλεο. ια απηά πξέπεη λα ηα πνχκε γηα λα βγάινπκε
δηδάγκαηα γηα ην ζήκεξα, γηαηί ζήκεξα βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε θξίζηκεο, θξηζηκφηαηεο
εμειίμεηο ζηα Βαιθάληα θαη πξέπεη νη κλήκεο θαη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα λα καο γίλνπλ
καζήκαηα, γηα λα κπνξέζνπκε λα ζηαζνχκε ζσζηά ζήκεξα.
Γε ζα ηα πνχκε απηά ηα πξάγκαηα; Γελ πξέπεη πξάγκαηη λα ηα δνχκε ζε βάζνο θαη
αληηθεηκεληθά; Δγψ ζα δψζσ κεξηθά ζηνηρεία, ρσξίο λα ζέισ λα πσ φηη κε πιεξφηεηα ζα
απαληήζσ, γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα ην θάλσ.
Γελ είρακε ην Βαιθαληθφ πφιεκν θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα παξαπέξα αθξσηεξηαζκφ κεηά απφ
ην Βαιθαληθφ πφιεκν ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, πνπ πξνσζνχζαλ θπξίσο νη Μεγάιεο Γπλάκεηο,
ν νπνίνο ζαλ εμέιημε επηηάρπλε ηελ ίδηα ηελ εμφλησζε ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ; Γελ
ππήξρε ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο πνπ ψζεζε ηνπο Σνχξθνπο, ηφηε λα εθηνπίζνπλ -κε
ην πξφζρεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ παξαιίσλ- θαη λα εμνληψζνπλ πιεζπζκνχο ηνπ Πφληνπ; Γελ
ππήξραλ νη πξνζπάζεηεο ζηε ζπλέρεηα ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ ηεο επνρήο εθείλεο λα
εμαζθαιηζηνχλ ηα πεηξέιαηα ηεο Μνζνχιεο θαη γεληθφηεξα ηνπ Βφξεηνπ Ηξάθ κέζσ ηεο θαζ’
ππφηαμεο ηεο Σνπξθίαο; Καη εθεί ε Υψξα καο είρε έλα ξφιν, γηα ηνλ νπνίν ζπδεηνχζακε θαη’
επαλάιεςε θαη ηνλ νπνίν δερφζαζηαλ θαη δερφληαλ θαη ην ΠΑΟΚ θαη ηνλ νπνίν ζήκεξα δελ
ην βιέπσ. Γηαηί, θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα αιιάμνπκε δειαδή θαη ηελ ηζηνξία θαη πξάγκαηα πνπ
παξαδερφκαζηε κέρξη ζήκεξα ;
ΗΧΑΝΝΖ ΜΔΛΗΓΖ: Ση αιιάδεη ην ΠΑΟΚ; Γελ ην θαηάιαβα.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Θα ην πσ πνιχ αλαιπηηθά, θχξηνη ζπλάδειθνη.
ΗΧΑΝΝΖ ΜΔΛΗΓΖ: Να ην πείηε.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Πνην ξφιν έπαημε ε Υψξα καο ζε εθείλε ηε θάζε κε ηελ πνιηηηθή
ηεο Διιάδνο "ησλ πέληε ζαιαζζψλ θαη ησλ ηξηψλ επείξσλ", ε πεξηβφεηε "κεγάιε ηδέα" ηνπ
Βεληδειηζκνχ, εάλ ζέιεηε θαη πνην ξφιν παίμακε ζ’ εθείλεο ηηο ζπλζήθεο ζαλ Υψξα.
( Θφξπβνο-δηακαξηπξίεο).
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο γνπξίδεο): Κχξηε Αξαβαλή, ζαο παξαθαιψ!
Κχξηνη ζπλάδειθνη, κέζα ζε απηήλ ηελ Αίζνπζα αλαπηχζζεηαη ιφγνο θαη αληίινγνο. Ο
θαζέλαο έρεη ηελ άπνςή ηνπ. Μπνξεί λα κε ζπκθσλνχκε κε ηηο απφςεηο ησλ νκηιεηψλ,
κπνξεί λα κε ζπκθσλνχκε φινη κε ηηο απφςεηο θάπνηνπ άιινπ, αιιά απηφο έρεη δηθαίσκα λα
ηηο ππνζηεξίδεη. Απφ εθεί θαη πέξα εζείο, θχξηνη ζπλάδειθνη, κπνξείηε λα πάξεηε ην ιφγν λα
αλεβείηε επί ηνπ Βήκαηνο θαη λα ηηο θαηαξξίςεηε.
ΑΠΟΣΟΛΟ-ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δζσηεξηθψλ): Κχξηε Πξφεδξε ζα
ήζεια ην ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο γνπξίδεο): Κχξηε Αξαβαλή, δέρεζηε ηε δηαθνπή;
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Γέρνκαη ηε δηαθνπή ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ. Πηζηεχσ φηη ζα
βνεζήζεη.
ΑΠΟΣΟΛΟ-ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δζσηεξηθψλ): Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε
ζπλάδειθε αλακθηζβήηεηα ζηε Βνπιή ζπδεηνχκε θαη ν θαζέλαο θαηαζέηεη ηελ άπνςή ηνπ.
Απηφ είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα. Παξαθαιψ φκσο λα ιάβεηε ππφςε φηη ζήκεξα ζπλέξρεηαη ην
ψκα ζε κηα ζπλεδξίαζε, ζα έιεγα, ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα γηα λα απνθαζίζεη ηελ εθπιήξσζε
εζληθνχ θαζήθνληνο γηα ηε γελνθηνλία πνπ έγηλε ζηνλ Πνληηαθφ Διιεληζκφ. ην πιαίζην
ινηπφλ απηήο ηεο θνηλήο -αλακθηζβήηεηα απφ φιεο ηηο Πηέξπγεο- πξνζέγγηζεο, νη
ππνθεηκεληθέο εξκελείεο θάζε επνρήο -παξ’ φιν πνπ είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ θαζελφοδελ έρνπλ ζέζε απηήλ ηε ζηηγκή, δηφηη ππνθαζηζηνχλ ην θιίκα ελφηεηαο, πξνζέγγηζεο θαη
ηηκήο κε ην νπνίν πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Γη’ απηφ, θχξηε ζπλάδειθε, ρσξίο λα έρσ θακία πξφζεζε ππνδείμεσο, ζα ήζεια λα πσ φηη φπσο βιέπεηε θαη απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ θπξίσλ ζπλαδέιθσλ, θαη δηθαηνινγεκέλαππάξρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, εάλ ζέιακε λα αξρίζνπκε λα ζπδεηάκε ηελ εξκελεία
ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ απφ ην 1918, ην 1922, ην 1925 θαη κεηέπεηηα. Γελ είλαη φκσο ε
ζηηγκή θαηάιιειε, δελ πξνζθέξεηαη. Δηδάιισο, πνιχ θνβνχκαη φηη απηφ ην νπνίν ζέινπκε λα
θάλνπκε ζήκεξα, δε ζα ην επηηχρνπκε.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια λα ζαο ππελζπκίζσ φηη ζα πξέπεη λα
θξαηεζεί ν ρξφλνο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο γνπξίδεο): Ο ρξφλνο είλαη θξαηεκέλνο.
Κχξηε Αξαβαλή, ην Πξνεδξείν ζέιεη λα είλαη ζπλεπέο.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, φπσο ζα αθνχζεηε ζηελ πνξεία, θαλείο δελ
ακθηζβεηεί ηε κλήκε θαη ηελ αλάγθε λα ππάξρεη. Πξέπεη φκσο λα ηνπνζεηνχκε ην ζέκα
ζηα ζσζηά πιαίζηα θαη ζηα ζσζηά γεγνλφηα. Σν ζηξνγγχιεκα ησλ γεγνλφησλ θαη νη
εθπηψζεηο απφ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα δε βνεζνχλ θαλέλαλ. Απιψο ζπζθνηίδνπλ ηα
πξάγκαηα.

Ο θχξηνο ζπλάδειθνο ξψηεζε γηα ην ξφιν ησλ νβηεηηθψλ. Θα ζαο απαληήζσ, θχξηε
ζπλάδειθε. Αο δνχκε ινηπφλ ηα γεγνλφηα. Έρνπκε πνιέκνπο, ζηε νβηεηηθή Έλσζε ην 1917
βξίζθεηαη κηα λεαξή εμνπζία κεξηθψλ κελψλ ε νπνία είλαη πεξηθπθισκέλε θαη απεηιείηαη κε
αλαηξνπή. Γίλεηαη ε νπθξαληθή εθζηξαηεία θαη ε Διιάδα ζπκκεηέρεη. Απηφ είλαη έλα ζηνηρείν.
Έλα δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ην εμήο. Τπάξρεη ν ξφινο ησλ κεγάισλ ηκπεξηαιηζηηθψλ
δπλάκεσλ γηα ηα πεηξέιαηα πνπ πεξλνχλ κέζσ ηεο Σνπξθίαο απφ ηα λφηηα ζχλνξα ηεο
νβηεηηθήο Έλσζεο.
ε απηέο ηηο ζπλζήθεο δε ζα έπξεπε λα δηαθπιάμεη ηα ζχλνξά ηεο -θαη ζην βαζκφ πνπ ε
ζηάζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ήηαλ ρηχπεκα ηεο Σνπξθίαο, φζν ήηαλ- θαη λα δψζεη ρέξη
βνεζείαο ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ είρε λα θάλεη κε ηελ εμφλησζε ησλ ρηιηάδσλ
Διιήλσλ Πνληίσλ, αιιά θαη Αξκελίσλ θαη άιισλ εζλνηήησλ; Θα ζαο αλαθέξσ δχν ζηνηρεία,
θχξηνη ζπλάδειθνη, γηα λα γίλνπλ γλσζηά.
ηηο αξρέο ηνπ 1922 ε νβηεηηθή Έλσζε πξνζθέξζεθε κε απεζηαικέλν ηεο, πνπ ήξζε ζηελ
Διιάδα ην Γελάξε- απηά ηα έγγξαθα θαη απηά ηα ζηνηρεία ηα δψζακε ζηε δεκνζηφηεηα- λα
κεζνιαβήζεη, ψζηε λα εηξελεχζεη ε πεξηνρή ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη λα εμαζθαιηζηνχλ ηα
δηθαηψκαηα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Απηή είλαη κηα απνδεδεηγκέλε ηζηνξηθή αιήζεηα. Ξέξεηε
ηη απάληεζε ηφηε ε ειιεληθή θπβέξλεζε; ρη. Ζ νβηεηηθή Έλσζε ζπλέρηζε ηελ πξνζπάζεηα
ηεο δηακεζνιάβεζεο γηα εηξήλεπζε θαη εμνκάιπλζε. Ξέξεηε φηη νη Δγγιέδνη ην απέξξηςαλ
θαηεγνξεκαηηθά θαη εκείο κε ηε ζηάζε απηή ησλ Δγγιέδσλ ήκαζηαλ ζχκθσλνη;
( Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ).
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο γνπξίδεο): αο παξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη!
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Καζηεξψλεηαη, θχξηνη, ζπλάδειθνη κέξα κλήκεο.
Θα θάλσ ηξεηο παξαηεξήζεηο.
Ζ πξψηε, ε νπνία ζηξνγγπιεχεηαη θαηά πνιχ αλ ζέιεηε ζηελ πξφηαζε ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ
-θαη δελ είλαη αξλεηηθφ απηφ- είλαη έλα νιφθιεξν πιέγκα ζέζεσλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ
πεξηνρή καο νιφθιεξε θαη έλα ζηίγκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Θα δερζνχκε ηηο απφςεηο- κε ηηο
νπνίεο είκαζηε αληίζεηνη- κηαο νιφθιεξεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ζην φλνκα ηνπ λα
απνθαηαζηαζεί εκέξα κλήκεο; Καη αλ ζέιεηε, ζαο ιέσ γηα ηελ Αιεμάλδξεηα, γηα ην Κππξηαθφ,
γηα ηε Μνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα, γηα ην ξφιν ηνπ πξψελ Βνπιεπηή ηεο Μνπζνπικαληθήο
κεηνλφηεηαο ηνπ αδίθ, γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ζην Αηγαίν θιπ. Θα δερζνχκε ζην φλνκά
ηνπ λα απνθαηαζηαζεί εκέξα κλήκεο κηα νιφθιεξε ινγηθή γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή;
Γεχηεξνλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, φια παξαπέκπνληαη ζε έλα πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Πνην ζα είλαη
ην πεξηερφκελν, πνηα ζα είλαη ε θαηεχζπλζή ηνπ, πνηα ζα είλαη ε έθηαζή ηνπ, πνηα ζα είλαη ηα
ζπγθεθξηκέλα κέηξα, πψο ζα αμηνπνηεζεί;
Γηαηί θχξηνη ζπλάδειθνη, λα δψζνπκε έγθξηζε ελ ιεπθψ; Καη γηαηί δελ έρεηε ζήκεξα ζην
ζπγθεθξηκέλν λνκνζέηεκα, ζπγθεθξηκέλα κέηξα, λα ηα ζπδεηήζνπκε θαη λα ηα εγθξίλνπκε;
Καηα πνηα ινγηθή ζα δψζνπκε ινηπφλ εμνπζηνδφηεζε ζηελ Κπβέξλεζε λα ιχζεη απηά ηα ηφζν
ζνβαξά ζέκαηα;
Σξίηνλ, άθνπζα, θχξηνη ζπλάδειθνη, ηηο νκηιίεο ησλ εηζεγεηψλ θαη θπξίσο ηνπ εηζεγεηή ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο. Πεξηγξαθέο αλαηξηρηαζηηθέο. Μπνξνχζε λα πεη θαη άιια πνιιά θαη δελ
ήηαλ αλάγθε λα πάεη ζηνλ Πφλην γηα λα βξεη ηφζν αλαηξηρηαζηηθά. ηε Υψξα καο, αλ ζέιεηε,
κπνξνχζε λα βξεη πνιιά θαη ρεηξφηεξα, θχξηνη ζπλάδειθνη.
Σν εξψηεκά κνπ είλαη ην εμήο. Ομχλνπλ ηε κλήκε θαη ηε ζπλείδεζε γηα λα καο εμνπιίδνπλ
ζήκεξα λα έρνπκε ηε ζπλείδεζε πνπ πξέπεη σο Διιεληθφο Λαφο ή νη θχξηνη ζπλάδειθνη
νδεγνχλε ζε έλα θαλαηηζκφ γηα κηα εμφξκεζε; Πείηε κνπ εηιηθξηλά, ηη απφ ηα δχν ζέινπκε θαη
ηη πξέπεη λα επηδηψμνπκε; Κιίκα ζχγθξνπζεο ή εζληθή κλήκε ζηε βάζε ησλ ηζηνξηθψλ
γεγνλφησλ γηα λα ζπκβηψζνπκε ζε θιίκα εηξήλεο θαη θηιίαο κε ηνπο γείηνλέο καο, ρσξίο πνηέ
βέβαηα λα δψζνπκε ηίπνηα; Απαληήζηε κνπ. Δγψ απφ ηελ νκηιία ηνπ θπξίνπ ζπλαδέιθνπ θαη
φρη κφλν ηνπ θπξίνπ ζπλαδέιθνπ, απηφ ην ζηνηρείν έβγαια.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, είκαζηε ππέξ ηνπ λα ηηκνχληαη φια ηα ζχκαηα φισλ ησλ δησγκψλ,
ηδηαίηεξα ησλ καδηθψλ δησγκψλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ζ’ εθείλεο ηηο ζπλζήθεο εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο εμαλδξαπνδίζηεθαλ θπξηνιεθηηθά. Νεθξνί, μεξηδσκφο, πξνζθπγηά. Δίκαζηε ππέξ ηνπ
λα ππάξρνπλ θαη λα δηαηεξνχληαη φιεο νη ηζηνξηθέο κλήκεο. Υσξίο κλήκε δελ κπνξεί λα
ππάξμεη Λαφο, Έζλνο ζήκεξα. Δίκαζηε ππέξ ηνπ λα θαηαγξάθνληαη νη κλήκεο θαη λα
γηνξηάδνληαη. Οη πξαγκαηηθέο φκσο κλήκεο, ε πξαγκαηηθή ηζηνξία, πνπ δεκηνπξγεί ζηέξεα θαη
νξζή ζπλείδεζε θαη βάζε, πνπ αλ ζέιεηε ζα καο βνεζήζεη ζήκεξα λα εξκελεχζνπκε ηα
ζεκεξηλά δεηλά ησλ Βαιθαλίσλ θαη λα αζθήζνπκε ζσζηή εμσηεξηθή πνιηηηθή θχξηνη
ζπλάδειθνη.

Γη’ απηφ είπα φια εθείλα πξηλ. Γηαηί θνβφκαζηε θαη δε ζέινπκε λα επαιεζεπζνχκε, φηη ε
ηζηνξία θηλδπλεχεη λα επαλαιεθζεί θαη λα έρνπκε λέα δεηλά θαη ζήκεξα, αλ ε Υψξα καο δελ
πνιηηεπζεί ζσζηά θαη φπσο πξέπεη.
Δίκαζηε ππέξ ηνπ λα θαηαγξαθεί ε ηζηνξία θαη λα δηδάζθεηαη ε ηζηνξία, ν πνιηηηζκφο, νη
παξαδφζεηο, ηα ήζε, ηα έζηκα.
Αλ ζέιεηε θάληε θαη έλαλ απνινγηζκφ. Σφζεο δεθαεηίεο, ηφζεο θπβεξλήζεηο πνπ πέξαζαλ ηη
έθαλαλ φζνλ αθνξά ηνπο Πφληηνπο; Τπάξρνπλ φια απηά αιιά ππάξρνπλ θαη νη Πφληηνη θαη ηα
πξνβιήκαηά ηνπο.
Μηιάηε γηα κλεκείν αιιά ππάξρεη ήδε έλα κλεκείν, θχξηνη ζπλάδειθνη. Σν κλεκείν απηφ είλαη
νη άζιηεο πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο πνπ παξακέλνπλ θαη κέρξη ζήκεξα θαη αλ ζέιεηε
ππνγξακκίδνπλ, φρη κφλν εθείλε ηε γελνθηνλία αιιά θαη κηα άιιε "γελνθηνλία" πνπ
ζπληειέζηεθε δεθαεηίεο ηψξα εηο βάξνο ησλ Πνληίσλ πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα.
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο θ.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ).
Δίλαη απηέο νη άζιηεο πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο- ηξψγιεο πνπ δηαηεξνχληαη ζε πνιιέο ζπλνηθίεο
φπσο Κνθθηληά , Γξαπεηζψλα, Καιιηζέα, Νέα Ησλία θαη ζε θάζε γσληά ηεο Διιάδαο, 72
νιφθιεξα ρξφληα ηψξα. Γη’ απηφ δε ζα πξέπεη λα πνχκε ηίπνηε ή ζα πξέπεη λα κείλνπκε,
θχξηνη ζπλάδειθνη, ζε εθείλα ηα γεληθά πνπ δεκηνπξγνχλ κηα εληχπσζε φηη είκαζηε φινη
ελσκέλνη αιιά πνπ έρνπκε θάλεη ζνβαξφηαηεο εθπηψζεηο απφ ηελ αιήζεηα θαη απφ ηελ
ηζηνξία.
Τπάξρνπλ δεθάδεο ρηιηάδεο -δελ μέξσ θαη ηνλ αθξηβή αξηζκφ -ησλ Ρσζνπνληίσλ πνπ
έξρνληαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα.
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα -δηακαξηπξίεο- αληεγθιίζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηνη ζπλάδειθνη, δελ αληηιακβάλνκαη ζε έλα ζέκα,
ζην νπνίν θαηά βάζε ζπκθσλνχκε, γηαηί λα αλαπηχζζεηαη απηή ε αληίζεζε θαη κάιηζηα λα
γίλνληαη δηαθνπέο ζε νκηιεηέο πνπ δηθαηνχληαη απφ ην Βήκα λα εθζέζνπλ ειεπζέξσο ηηο
απφςεηο ηνπο. Απηφ είλαη εληειψο απαξάδεθην.
Παξαθαιψ, θχξηε Αξαβαλή, λα ζπλερίζεηε ηελ αγφξεπζε ζαο, εθζέηνληαο ειεπζέξσο, φπσο
ην δηθαηνχζζε, ηηο φπνηεο απφςεηο έρεηε.
Άιισζηε, θχξηνη ζπλάδειθνη, έρνπλ εγγξαθεί αξθεηνί νκηιεηέο θαη πξνβιέπσ φηη ε
ζπλεδξίαζε απηή δε ζα θζάζεη γηα ην ζέκα. Θα ζπλερηζζεί ε ζπδήηεζε επί ηεο πξνηάζεσο
λφκνπ θαη ζα έρεηε ηελ άλεζε θαη ηε δπλαηφηεηα, φινη λα δηαηππψζεηε ηηο φπνηεο απφςεηο
ζαο.
Οξίζηε, θχξηε Αξαβαλή, ζπλερίζηε.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Να ζπλερίζσ, θχξηε Πξφεδξε, γηα λα θιείζσ. Τπάξρνπλ ινηπφλ νη
Πφληηνη πνπ έξρνληαη εθ Ρσζίαο θαη γη’ απηφ απνθαινχληαη Ρσζνπφληηνη. Βεβαίσο είλαη
Έιιελεο ζην γέλνο. Απηά είλαη γλσζηά ζε φινπο. Σψξα ηη ρξεηάδεηαη λα ηα επηζεκαίλνπκε
θξαπγαιέα, απηφ δελ ην θαηαιαβαίλσ. Έξρνληαη θαη έρνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα. Ση ζα γίλεη
κε φια απηά ηα πξνβιήκαηα; Μφλν κία θνπβέληα ζα πσ θαη ήζεια ηελ απάληεζε ηνπ θπξίνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πνπ παξίζηαηαη. Τπάξρεη κία πνιηηηθή απνθαηάζηαζεο; Παίξλεη
ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο ζπνπδέο, ην επάγγεικα, ή ζα ζπλερηζζεί απηή ε απαξάδεθηε
θαηάζηαζε ησλ θαηαπιηζκψλ φπσο πεξηγξάθεθε ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή απφ εθπξνζψπνπο
ησλ Πνληίσλ κε ηα πην κειαλά ρξψκαηα; Τπάξρεη πνιηηηθή ζπγθεθξηκέλε; Έρνπλ εμεπξεζεί νη
πφξνη; Αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα; ρη λα πάκε λα ηνπο βάινπκε ζε θάπνην
θαηαπιηζκφ. Γελ κπνξεί λα θάλεη ηνλ αγξφηε ν γηαηξφο, ν κεραληθφο ή ν άιινο επηζηήκνλαο.
ε ιίγν ζα θχγνπλ φπσο έθπγαλ απφ ηελ Κνκνηελή θαη ζα ζθνξπηζζνχλ ζηηο ηέζζεξηο γσληέο
ηεο Διιάδαο γηα λα βξνπλ κεξνθάκαην λα δήζνπλ. Θα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο
ή ζα δνχκε εθείλν ην αίζρνο, θάησ απφ πιαηείεο θαη γέθπξεο Ρσζνπφληησλ πνπ θπξηνιεθηηθά
δνπιεχνπλ γηα 2.000 ή 2.500 δξαρκέο θαη ηξψλε έλα θνκκάηη ςσκί θαη θνηκνχληαη θάησ απφ
ηηο γέθπξεο; Πξνρζέο, έδεηρλε νιφθιεξα πιάλα ε ηειεφξαζε.
Θα αλαθεξζψ θαη ζε άιια πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ φζνλ αθνξά ηηο πεξηνπζίεο ηνπο, φζνλ
αθνξά ηα πξνβιήκαηα εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, ε αλάγθε λα δίλεηαη έλα επίδνκα
αλζξψπηλν, ε αλάγθε ζε ηειηθή αλάιπζε -γηα λα κελ πάσ πνιχ καθξηά- λα ππάξμνπλ κεηά
απφ κία ζπλελλφεζε κε ηε Γεσξγηαλή θπβέξλεζε φια εθείλα ηα κέηξα θαη ην πιαίζην πνπ
πξέπεη, ψζηε λα κείλνπλ ζηηο εζηίεο ηνπο. Απηφ δεηνχλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, νη Πφληηνη κέζσ
ησλ ππνκλεκάησλ ηνπο θαη απφ κία ζπδήηεζε πνπ θάλακε εδψ ιίγν πξηλ αξρίζεη ε
ζπλεδξίαζε κε εθπξφζσπν ησλ Πνληίσλ.
Δίπαηε, θχξηε Τπνπξγέ, γηα ηελ πφιε. Τπάξρεη έλα εξψηεκα: Ση ρξεηάδεηαη απηή ε πφιε; Να
έρνπκε έλαλ άζιην θαηαπιηζκφ αθφκε -δελ είδα λα ην δεηνχλ απηφ θαη νη Πφληηνη, δηαβάδνληαο

ην ππφκλεκά ηνπο- ή κέηξα γηα πξαγκαηηθή αλζξψπηλε απνθαηάζηαζή ηνπο; Δπραξηζηψ
πνιχ, θχξηε Πξφεδξε.
ΑΠΟΣΟΛΟ-ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δζσηεξηθψλ): Κχξηε Πξφεδξε, ην
ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο θχξηνο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ έρεη ην ιφγν.
ΑΠΟΣΟΛΟ-ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δζσηεξηθψλ): Κχξηε Πξφεδξε,
θπξίεο, θχξηνη ζπλάδειθνη, εθηεινχκε ρξένο λνκίδσ ζήκεξα θαη εχρνκαη νκφθσλα νιφθιεξν
ην Κνηλνβνχιην λα ζπκθσλήζεη, λα απνθαηαζηήζνπκε ηελ ηζηνξηθή κλήκε γηα ηε γελνθηνλία
ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ, πνπ αλεμάξηεηα ηεο ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο ηελ νπνία κπνξεί λα
έρεη ν θαζέλαο γηα ηα γεγνλφηα εθείλεο ηεο επνρήο, παξακέλεη αλακθηζβήηεην, αληηθεηκεληθφ
ηζηνξηθφ γεγνλφο φηη είλαη ε δεχηεξε γελνθηνλία ηνπ αηψλα καο, κεηά ηε γελνθηνλία ηνπ
αξκεληθνχ ιανχ.
Eπνκέλσο, πξνβιεκαηηζκνί φπσο απηνχο πνπ αθνχζακε κφιηο πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ
θχξην ζπλάδειθν, φηη δελ είλαη δπλαηφλ ζην φλνκα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο λα κελ αλαιχνπκε ζε
βάζνο γεγνλφηα -ηα νπνία ηζηνξηθά ν θαζέλαο κπνξεί λα έρεη ηε δηθή ηνπ άπνςε θαη ηε δηθή
ηνπ εξκελεία, αιιά ελ ζπλερεία νδεγνχλ πηζαλψο ζε θαλαηηζκφ ή θαη ζε επηβεβαίσζε
ζπγθξνχζεσλ ζηε ζεκεξηλή επνρή- δε λνκίδσ φηη κπνξνχλ νχηε ηζηνξηθά, νχηε πνιηηηθά, νχηε
εζηθά λα γίλνπλ απνδεθηνί. Γηαηί έρνπκε θαη έλα θαηλφκελν ηζηνξηθά θαη εζληθά θαηνρπξσκέλν
θαη εζληθά ζε φιε ηνπ ζρεδφλ ηελ έθηαζε, κε πξσηνβνπιία πξαγκαηηθά, ελφο κεγάινπ
αξηζκνχ πνληηαθψλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίνη πηζηνί ζηελ παξάδνζε θαη ζηελ ηζηνξηθή κλήκε,
θαηάθεξαλ κε πξσηνθαλή ελζνπζηαζκφ θαη πίζηε λα δηαζθαιίζνπλ ζηε ζεκεξηλή γεληά, έλα
πινχην δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ απηαπφδεηθησλ θαη γηα ηε γελνθηνλία ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ
αιιά θαη γηα ηε κεγάιε ηξαγσδία ηνπ ειιεληζκνχ εθείλεο ηεο επνρήο.
(ην ζεκείν απηφ, ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Δ’ Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο θ.
ΝΗΚΖΣΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟ)
Δπνκέλσο δελ είλαη δπλαηφλ ζήκεξα λνκίδσ ζε θακία πεξίπησζε λα ππνζηεξηρζεί απφ
θαλέλα, φηη ε λνκηκνπνίεζε, ε επηζεκνπνίεζε, απφ ηε κεξηά ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο θαη ε
αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ, είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη σο
ζεκείν θαλαηηζκνχ ή σο ζεκείν πξφθιεζεο πξνο νπνηαδήπνηε πιεπξά.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη -θαη απεπζχλνκαη ηδηαίηεξα ζηνλ θχξην ζπλάδειθν πνπ
ρξεζηκνπνίεζε απηήλ ηελ παξαιιαγή- κε απηήλ ηε ινγηθή δελ ζα έπξεπε λα αλαγλσξηζηεί θαη
ε ζθαγή ησλ 6 εθαη. Δβξαίσλ απφ ηνπο Ναδί κεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, αλ ήηαλ λα
θνβάηαη θαλείο ην θαλαηηζκφ ή ηελ πφισζε ή ηε ζχγθξνπζε ζηε λεψηεξε επνρή.
’ απηφ, ινηπφλ, ην αδηέμνδν νδεγείηαη φπνηνο επηρεηξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ
ηζηνξηθνχ ρξένπο ελφο ιανχ -ν νπνίνο ππέζηε απηήλ ηελ εζληθή ηξαγσδία θαη ηηο ζπλέπεηεο
κίαο ζθφπηκεο ζρεδηαζκέλεο εμνλησηηθήο πνιηηηθήο θαη εζληθηζηηθήο θάζαξζεο κε ζθνπφ ην
εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ζπλέπεηα ηελ εμφλησζε ελφο νιφθιεξνπ ιανχ. Γη’ απηφ αθξηβψο ην ιφγν
λνκίδσ φηη -θαη θάλσ έθθιεζε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε- φηη έρνπκε ηελ ηζηνξηθή
ππνρξέσζε, ηελ εζηθή ππνρξέσζε, ηελ πνιηηηθή ππνρξέσζε, νκφθσλα ην Διιεληθφ
Κνηλνβνχιην -φπσο ζπδήηεζε εμάιινπ απ’ φ,ηη έκαζα, δηφηη ν ίδηνο δπζηπρψο δελ κπφξεζα λα
παξεπξεζψ θαη ζηε ζπδήηεζε ζηελ Δπηηξνπή-λα αλαγλσξίζεη ηελ 19ε Μαΐνπ σο ηελ εκέξα
γελνθηνλίαο ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.
Βέβαηα ε επηινγή ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα πξνρσξήζεη ζ’ απηφ ην βήκα ζεκαίλεη θαη
πνιιά άιια πξάγκαηα. Γελ ζεκαίλεη απιά αλαγλψξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο, ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο ηεο γελνθηνλίαο ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ. εκαίλεη
πξψηα, θχξηα, θαη πάλσ απ’ φια κία άιιε αληίιεςε θαη κία άιιε πνιηηηθή πξνζέγγηζε πνπ
ηελ εθθξάδεη νκφθσλα ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην απέλαληη ζε ηέηνηνπ είδνπο κεζνδνινγίεο θαη
πξαθηηθέο. Καη θαηά ζχκπησζε, ε ζέζε απηή ζπκπίπηεη ζε κία επνρή φπνπ ηα θαηλφκελα ηνπ
ξαηζηζκνχ, ησλ εζληθηζηηθψλ εμάξζεσλ, ηνπ ζσβηληζκνχ θαη ησλ εζληθηζηηθψλ εθθαζαξίζεσλ,
είλαη φπσο βιέπεηε ζηελ πξψηε γξακκή.
Χο εθ ηνχηνπ, ε μεθάζαξε νκφθσλε ζέζε φηη ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηθέο νδεγνχλ ζε ηξαγσδίεο
ρηιηάδεο αζψνπο πνιίηεο, είλαη κία ζχγρξνλε, νινθιεξσκέλε δεκνθξαηηθή, πνιηηηθή
απάληεζε ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, γηα πξαθηηθέο πνπ αλήθνπλ ζην παξειζφλ θαη θαιφ είλαη
λα κείλνπλ εθεί πέξα θαη λα κελ μαλαέιζνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αλαγλψξηζε ηεο
γελνθηνλίαο ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ δεκηνπξγεί πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζηε ζχγρξνλε
ειιεληθή πνιηηεία. Έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ ππεχζπλε, κέζα απφ ηελ
εθπαίδεπζε, ηζηνξηθή ελεκέξσζε θαη γλψζε ζηα ληάηα ηνπ ειιεληζκνχ. Έρνπκε, φκσο,
ζπγρξφλσο ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζνπκε απηήλ ηε γλψζε θαη ηελ ππνρξέσζε κε
ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, πιένλ, ζε θάζε ζχγρξνλν Έιιελα. Καη βέβαηα απηφ πνπ έγηλε
απνδεθηφ θαη κέζα απφ αιιά Κνηλνβνχιηα ηνπ θφζκνπ γηα ηελ αξκεληθή γελνθηνλία είλαη

επίζεο κία πξφθιεζε γηα ηελ Διιεληθή Βνπιή κε πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο λα δηαζθαιίζεη
αλάινγε ππνδνρή θαη ζηήξημε, κηα πνπ ηα ηζηνξηθά ληνθνπκέληα, ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία, νη
έξεπλεο, αλακθηζβήηεηα ην επηβεβαηψλνπλ απηφ. Καη δελ απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε είηε
πξφζεζε ππεξβνιήο είηε πξφζεζε εθκεηάιιεπζεο ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, παξά κφλν ε
επίζεκε απνγξαθή θαη απνδνρή ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, πνπ δελ κπνξεί παξά λα είλαη
θαηαθξηηέν απφ φιε ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα.
Βέβαηα, ε δηαζθάιηζε πξσηνβνπιηψλ απφ ηε κεξηά ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο εμαζθαιίδνληαη
κε ηελ νκφθσλε απφθαζε ηεο Βνπιήο ηελ νπνία, φπσο είπα, πξνεγνπκέλσο, εχρνκαη θαη
ειπίδσ λα πάξνπκε θαη κε ηε δέζκεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζε ζπλελλφεζε κε ηα
πνληηαθά ζσκαηεία θαη ηηο πνληηαθέο νξγαλψζεηο λα πξνβιέςεη κία ζεηξά -φπσο ζην δεχηεξν
άξζξν λνκνζεηνχκε θαη κε ηα θφκκαηα θπζηθά- πξσηνβνπιίεο, πξάμεηο, παξεκβάζεηο, νη
νπνίεο ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα, ην πεξηερφκελν απηήο ηεο πνιηηηθήο απφθαζεο, ηελ νπνία
παίξλνπκε ζήκεξα εδψ λα εθθξαζηεί κε αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο κέζα φκσο απφ
ζπλελλφεζε, δηάινγν, ζπκθσλία είηε απηφ πξφθεηηαη λα είλαη έλα κλεκείν, ή πεξηζζφηεξα, γηα
ηε γελνθηνλία ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ είηε λα είλαη πξσηνβνπιίεο επηθνηλσλίαο θαη
ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ή άιισλ ρσξψλ, ή άιισλ νξγαληζκψλ, ή άιιεο κνξθήο
πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο ζα θαζηεξψζνπλ πξάγκαηη ηελ ππνρξέσζή καο λα ππάξμεη ε
πιαηχηεξε δπλαηή ελεκέξσζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ηεο ειιεληθήο,
φζν θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο γηα ην πεξηερφκελν ηεο πνληηαθήο γελνθηνλίαο, απηήο
ηεο ζιηβεξήο γηα ην Έζλνο, ην Λαφ θαη ηνλ ηφπν εμέιημεο εθείλεο ηεο επνρήο.
πγρξφλσο, φκσο, λνκίδσ φηη έρνπκε ππνρξέσζε λα ηνλίζνπκε σο Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, ην
νπνίν θηλείηαη απ’ φ,ηη θαίλεηαη λα πάξεη κία απφθαζε απνθαηάζηαζεο ελφο γεγνλφηνο ζηε
κλήκε ηνπ Διιεληθνχ Λανχ γη’ απηφ θαη νθείινπκε λα ζθεθζνχκε ην ζήκεξα θαη ην αχξην. Σν
ζήκεξα θαη ην αχξην ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιήκαηα ηα νπνία αθφκε έλα θνκκάηη ηνπ
πνληηαθνχ ειιεληζκνχ, μαλά, ηφζεο δεθαεηίεο κεηά ηε κεγάιε εθείλε θαηαζηξνθή
αληηκεησπίδεη θαη πάιη ζηηο ρψξεο, ηηο νπνίεο δεη θαη σο εθ ηνχηνπ βξίζθεηαη ζηελ αλάγθε λα
εθπιεξψζεη έλα παιηφ φλεηξν ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ, λα μαλάξζεη ζηηο ρακέλεο παηξίδεο
θαη έξρεηαη ζηελ Διιάδα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ καδηθά θαη αλαθέξνκαη ζηνπο Πνληίνπο πνπ
έξρνληαη απφ ηε Ρσζία θαη απφ ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Καη
εδψ λνκίδσ φηη ε ππνρξέσζε ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο είλαη κεγάιε, ψζηε λα δηακνξθψζεη ηηο
απαξαίηεηεο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο ππνδνρήο θαη ζηήξημεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο κε
φιεο ηηο πιεπξέο απφ άπνςε θξνληίδαο, αζθάιηζεο, εξγαζίαο, θαηνηθίαο γηα φινλ απηφλ ηνλ
απφδεκν ειιεληζκφ, ηνλ πνληηαθφ ειιεληζκφ πνπ μαλαδεί απηά πνπ έδεζε, ηφζν ν ειιεληζκφο
ηεο Ησλίαο, φζν θαη ν ειιεληζκφο ηνπ Πφληνπ ηελ επνρή κεηαμχ ηνπ 1916, 1924, 1928 θαη
1930 -1928 κε 1930 λνκίδσ φηη ήξζαλ νη ηειεπηαίνη πξφζθπγεο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ- ψζηε ζε
κία ζχγρξνλε αληίιεςε λα δεκηνπξγήζνπκε πξνυπνζέζεηο νπζηαζηηθήο αληηκεηψπηζεο απηψλ
ησλ πξνβιεκάησλ.
Καη, ηνπιάρηζηνλ, ζήκεξα ζην πιαίζην θαη ηεο γεληθφηεξεο εμέιημεο ηελ νπνία έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ε Υψξα καο, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά, λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε
αλάινγεο, απηνχ ηνπ επίπεδνπ αλάπηπμεο ζπλζήθεο, λα αληηκεησπίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα.
Καη πξέπεη λα παξαδερζνχκε, ρσξίο λα έρσ ηελ πξφζεζε νηαζδήπνηε θνκκαηηθήο
αληηπαξάζεζεο ή θξηηηθήο πξνο ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, φηη ε ζρεηηθή πξνζπάζεηα ηεο
Πνιηηείαο είηε κέζα απφ ην ίδξπκα, ην νπνίν έρεη ιεηηνπξγήζεη είηε κέζα απφ άιιεο
πξνζπάζεηεο, δελ έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη πξάγκαηη, θαηάιιεινπο ρψξνπο ππνδνρήο
ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ.
Ζ πξφηαζε ηελ νπνία απνδερζήθακε εθ κέξνπο ησλ πνληηαθψλ ζσκαηείσλ γηα ηε δεκηνπξγία
ηεο πφιεο ηεο Ρσκαλίαο ζηε Θξάθε, δελ είλαη έλα ππξνηέρλεκα, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά
ηηο πξνζέζεηο ηεο θπβεξλήζεσο. Καη είκαη βέβαηνο, φηη ζε απηφ ην πλεχκα- απ’ φ,ηη άθνπζα
εθθξάζηεθε ήδε θαη ζηε ζπδήηεζε ζηελ επηηξνπή- ζα θπξηαξρεζεί θαη ε ζέζε θαη ε
ηνπνζέηεζε θαη ε ςήθηζε ησλ ππνινίπσλ ζπλαδέιθσλ θαη φισλ ησλ Πηεξχγσλ.
Καλέλα άιιν κλεκείν δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πεξηζζφηεξν ζηελ επζχλε καο θαη ηελ
ππνρξέσζή καο, λα ηηκήζνπκε ηε γελνθηνλία ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ, απ’ φ,ηη εάλ
πξαγκαηηθά επηδηψμνπκε πξνγξακκαηηζκέλα, κειεηεκέλα, ζρεδηαζκέλα, λα δηακνξθψζνπκε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ηεο πνληηαθήο Ρσκαλίαο ζηε Θξάθε, σο
ηζηνξηθή ππνρξέσζε θαη ρξένο γηα φινπο εθείλνπο, νη νπνίνη εμνληψζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν,
εθείλε ηελ επνρή.
Βέβαηα, είλαη ζαθέο φηη ρξεηάδεηαη έλαο καθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο. Δίλαη ζαθέο φηη ρξεηάδεηαη
λα ζπγθξνηεζνχλ επηηειεία, λα γίλνπλ θνξείο νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε
πξαγκαηνπνηήζεσο κηαο ηέηνηαο επηινγήο.

Ζ Κπβέξλεζε δεζκεχεηαη λα πξνρσξήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, λα ελεκεξψζεη ην
Κνηλνβνχιην, λα θέξεη ελ θαηξψ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πινπνίεζεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.
Καη ηνλίδνπκε ηδηαίηεξα φηη πξφζεζή καο είλαη λα θέξνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε ζηε Βνπιή ηνλ
ηξφπν θαη ην πεξηερφκελν πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο επηινγήο, δηφηη πάληνηε
πηζηεχακε φηη ηδηαίηεξα ηέηνηεο επηινγέο, δελ κπνξεί παξά λα έρνπλ ηε ζπλνιηθή απνδνρή,
ζηήξημε θαη ηελ ππεξθνκκαηηθή απνδνρή , σο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ θαη εζληθφ, αιιά θαη
ηζηνξηθφ ζπγρξφλσο ξφιν, επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα ηνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο.
Με απηέο ηηο ζθέςεηο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλίζσ
φηη ε ζπδήηεζε ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, πξάγκαηη απνηειεί εθπιήξσζε ρξένπο ηεο
ζχγρξνλεο Διιάδνο, ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληζκνχ γεληθφηεξα, ζα έιεγα, απέλαληη ζηνλ
πνληηαθφ ειιεληζκφ, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ζπγρξφλσο θαη σο εκέξα επηθχξσζεο ηεο
ζπλείδεζεο θαη ηεο εζληθήο κλήκεο ηεο ηζηνξίαο καο, αιιά θαη σο αθεηεξία κηαο ππεχζπλεο,
ζρεδηαζκέλεο θαη ζπληνληζκέλεο, ζε θιίκα εζληθήο νκνθσλίαο θαη θνηλήο ζηήξημεο λέαο
πξνζπάζεηαο θαη λέαο πξσηνβνπιίαο, πέξαλ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ηζηνξηθήο, λα
δηακνξθψζνπκε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ν ζχγρξνλνο ειιεληζκφο λα αληηιεθζεί θαη λα
πξνσζήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην ζχγρξνλν απφδεκν ειιεληζκφ,
γεληθφηεξα. Απηά είρα λα πσ θχξηε Πξφεδξε.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ).
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Νηθήηαο Βεληδέινο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα ζαο
αλαθνηλψζσ φηη ηε ζπλεδξίαζε παξαθνινπζνχλ απφ ηα βφξεηα ζεσξεία αλσηάησλ
ιεηηνπξγψλ 17 εθπαηδεπφκελνη ζε πξφγξακκα ηεο ΔΟΚ, δεκνζηνγξάθνη ηνπ Μαθεδνληθνχ
Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε, κε έλα ζπλνδφ.
(Υεηξνθξνηήκαηα ζηελ Αίζνπζα)
Ο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ, ν θ. Ρνθφθπιινο έρεη ην ιφγν.
ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ: Γηα εθπιήξσζε εζληθνχ ρξένπο κίιεζε, πνιχ εχζηνρα, ν
Τπνπξγφο ησλ Δζσηεξηθψλ. Θα ήζεια λα κείλσ ιίγν ζ’ απηήλ ηε βαξπζήκαληε επηζήκαλζή
ηνπ.
Δίλαη εθπιήξσζε ρξένπο, θαηά ηε γλψκε κνπ, απέλαληη ζηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ Σφπνπ,
απέλαληη ζην έζλνο, πνπ κεγάιν ηκήκα ηνπ ζθαγηάζηεθε κε ηνλ θαηαηξεγκφ, κε ην
ζπζηεκαηηθφ θαη ζρεδηαζκέλν αθαληζκφ ηνπ Πνληηαθνχ ζηνηρείνπ. ε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
αλέξρνληαη ηα ζχκαηα ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ. Ο θαλαηηζκφο, ε κηζαιινδνμία, ε αθξαία
θαη άγξηα εζληθηζηηθή αληίιεςε θάπνησλ θχθισλ ηνπ παξειζφληνο έθαλαλ ην ζαχκα ηνπο.
Αιιά ην ρξένο δελ είλαη κφλν απέλαληη ζηνλ Διιεληζκφ. Δίλαη, θχξηε Πξφεδξε, θαη απέλαληη
ζηελ παγθφζκηα ζπλείδεζε, ε νπνία δελ αλέρεηαη ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, φπνπ γεο. Πάγηα είλαη πηα ε αληίιεςε πνπ βγαίλεη κέζα απφ ηε ζπλείδεζε ηεο
ζχγρξνλεο αλζξσπφηεηαο, πσο δελ είλαη αλεθηή απφ θαλέλα ε παξαβίαζε αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, αθφκε θαη αλ απηή γίλεηαη κεκνλσκέλα, ζε βάξνο, έζησ, ελφο πξνζψπνπ.
Ζ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ελφο αλζξψπνπ απνηειεί πιήγκα γηα νιφθιεξε ηελ
αλζξσπφηεηα θαη θαηά κείδνλα ιφγν φηαλ απηή ε παξαβίαζε γίλεηαη έληερλα, ζπζηεκαηηθά,
πξνγξακκαηηζκέλα ζε βάξνο ελφο νιφθιεξνπ ιανχ πνπ ζθαγηάδεηαη ζην βσκφ ησλ φπνησλ
κηζαιιφδνμσλ εζληθηζηηθψλ ζθνπηκνηήησλ.
Έηζη, ινηπφλ, ζηελ επνρή καο, φπνπ πηα θαηαγξάθνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη
γίλνληαη ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο, ζε παλεπξσπατθή αιιά θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα, γηα ηε
ζσξάθηζε θαη ηνπ κεκνλσκέλνπ αηφκνπ, αιιά θαη ησλ ιαψλ -ηδηαίηεξα ησλ κεηνλνηήησλ- απφ
ηέηνηα πιήγκαηα, είλαη ινγηθφ εκείο, ηηκψληαο ηε κλήκε θαη ζηακαηψληαο ηε ιήζε, λα
νξζψζνπκε έλα κλεκείν ζην κάξηπξα Πνληηαθφ Διιεληζκφ, πνπ ζπζηάζηεθε θαηά ηξφπν
άγξην, θαηά ηξφπν πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη αλεθηφο, νχηε θαλ θαηαλνεηφο, απφ ηα ζχγρξνλα
ήζε. Καη είλαη απηφ ρξένο ηνπ ζχγρξνλνπ Διιεληζκνχ, φπσο είλαη ρξένο θαη θάζε ειεχζεξνπ
αλζξψπνπ, φπνπ γεο, αθφκα θαη ζηελ Σνπξθία.
Λέρζεθε πσο ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο είλαη δπλαηφλ λα ππνδαπιίζνπλ ηα πάζε θαη λα
πξνθαιέζνπλ ην θαλαηηζκφ. Έρσ ηελ εληχπσζε πσο ην αληίζεην είλαη αιεζηλφ. Ζ γελνθηνλία
ησλ Πφληησλ αδειθψλ καο απνηειεί αιεζηλή ηξαγσδία, ζχκθσλα κε ηνλ απζεληηθφ νξηζκφ
ηνπ Αξηζηνηέιε. Καη ε αλαγλψξηζε ηεο ηξαγσδίαο δελ βιάπηεη θαλέλα. Αληίζεηα, "κε ην έιενο
θαη κε ην θφβν πεξαίλεη ηελ ησλ ηνηνχησλ παζεκάησλ θάζαξζε" φπσο έιεγε ν κεγάινο
ηαγεηξίηεο.
Δπνκέλσο θαη εθείλνη ζα πξέπεη λα πάξνπλ ηηο αλαγθαίεο απνζηάζεηο απφ ηνπο πξνγφλνπο
ηνπο, πνπ ζπλέβε λα θαηεβνχλ ζην ηειεπηαίν ζθαιί ζηε ζθάια ηεο κηζαιινδνμίαο. Δίλαη κηα
επθαηξία θαη γηα ηε ζχγρξνλε Σνπξθία λα πάξεη ηηο αλαγθαίεο απνζηάζεηο θαη ζε φ,ηη αθνξά
ηελ Αξκεληθή γελνθηνλία θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ Πνληηαθή γελνθηνλία.

Άιισζηε, ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε ήδε απφ ηνλ Τπνπξγφ ησλ Δζσηεξηθψλ είλαη
πάξα πνιχ ρξήζηκν. Ζ ζχγρξνλε Γεξκαλία, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, αλαγλψξηζε θαη απέηηζε
θφξν ηηκήο ζηα ζχκαηα ηεο λαδηζηηθήο ζεξησδίαο, ηεο γελνθηνλίαο ησλ Δβξαίσλ απφ ηνπο λαδί
Γεξκαλνχο. Πήξε ηηο αλαγθαίεο, ζσηήξηεο, εζηθέο απνζηάζεηο, έηζη ψζηε θαη εθείλε ζήκεξα
θιίλεη επιαβηθά ην γφλπ κπξνζηά ζηα ζχκαηα ηεο γεξκαληθήο ζεξησδίαο ηνπ παξειζφληνο.
Απηή ε αλαγλψξηζε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ζψδεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ γεξκαληθνχ έζλνπο,
ηνπιάρηζηνλ ζηε ζχγρξνλε έθθξαζή ηνπ.
Σν ίδην νθείιεη λα θάλεη θαη ε γεηηνληθή Σνπξθία. Δίλαη θαηξφο πηα λα πάξεη ηηο αλαγθαίεο θαη
ζσηήξηεο επαλαιακβάλσ θαη γηα εθείλε απνζηάζεηο απφ θάπνηα ηεξαηψδε εγθιεκαηηθά
ζθάικαηα ησλ πξνγφλσλ ηεο. Αιίκνλν αλ δελ ην θάλεη. Αιίκνλν αλ εμαθνινπζεί λα ηαπηίδεηαη
κε ηνπο ζθαγείο ησλ ιαψλ. ην θάησ-θάησ ηεο γξαθήο, ήηαλ άιιεο εθείλεο νη επνρέο, ήηαλ
άιια ηα ήζε. Οη δηθνί ηεο ίζσο πξσηαγσλίζηεζαλ ζ’ απηφλ ηνλ αράξηζην ξφιν ηεο
εζληθηζηηθήο εθθαζάξηζεο άιισλ ιαψλ είηε απηνί ήηαλ ρξηζηηαληθνί ιανί είηε ήηαλ ειιεληθήο
θαηαγσγήο νη Πφληηνη είραλ δπζηπρψο ην "ακάξηεκα" λα ζπγθεληξψλνπλ θαη ηηο δχν απηέο
"αξλεηηθέο", γηα ηηο αληηιήςεηο εθείλεο ηεο επνρήο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ακέζσο
κεηά ζηελ Κεκαιηθή Σνπξθία, απφςεηο θαη αληηιήςεηο. Έηζη, λνκίδσ φηη κε ην λα θάλνπκε
απηήλ ηε ζπδήηεζε ζήκεξα θαη κε ην λα πάξνπκε νκφθσλα, είκαη βέβαηνο, ηελ απφθαζε πνπ
επηβάιιεηαη λα πάξνπκε, εθπιεξψλνληαο ρξένο θαη απέλαληη ζην Έζλνο καο αιιά θαη
απέλαληη ζηελ παγθφζκηα ζπλείδεζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, λνκίδσ φηη δελ
ππνδαπιίδνπκε θαλέλα θαλαηηζκφ θαη δελ πξνζβάιινπκε θακία θηιαπηία εζληθή, θαιψο
λννχκελε ηνπιάρηζηνλ. Αληίζεηα, δηεπθνιχλνπκε θαη ηελ άιιε πιεπξά λα αληηιεθζεί ην δηθφ
ηεο ρξένο, γηαηί θαη εθείλνη έρνπλ ην ίδην κε καο ρξένο γηα ηε ιπηξσηηθή επηηέινπο απνθήξπμε
θαη ην ζηηγκαηηζκφ ηέηνησλ πξάμεσλ θαη ηέηνησλ θαηλνκέλσλ.
Απηήλ ηελ θίλεζε, απηήλ ηελ πξσηνβνπιία ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηελ εθιάβεη σο έλα άιινζη
ηεο ζχγρξνλεο Διιεληθήο Πνιηηείαο. Δθδίδνπκε έλα λφκν, θάλνπκε δεθηή κία ηηκεηηθή
πξφηαζε λφκνπ, ζηήλνπκε έλα κλεκείν εζληθήο αλαγλψξηζεο θαη απνηξνπηαζκνχ ηαπηφρξνλα
θαη απφ θεη θαη πέξα κπνξεί λα ζεσξήζνπκε φηη θάλακε ην ρξένο καο.
Γελ είλαη απηή ε αληίιεςε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ πνπ ππέγξαςαλ ηελ πξφηαζε, θαη
δελ είλαη απηή ε πξφζεζε ηεο ζεκεξηλήο, αιιά θαη θάζε άιιεο πηζηεχσ, ειιεληθήο
θπβέξλεζεο.
Ζ πξσηνβνπιία δελ ζα είλαη άιινζη αιιά αθεηεξία θαη βάζξν πάλσ ζην νπνίν ζα
ζηεξηρζνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνιηηηθήο. Καη πξηλ απ’ φια ζα πξέπεη πνιχ ζχληνκα -θαη
θάλσ έθθιεζε θαη ζηνλ Τπνπξγφ θαη ζηνλ Τθππνπξγφ Δζσηεξηθψλ λα θξνληίζνπλ γηα ηελ
ηαρχηαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
Παιηλλνζηνχλησλ Διιήλσλ θαη γηα ηελ παληνεηδή ελίζρπζή ηνπ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα
εθπιεξψζεη ηελ πνιχ ζεκαληηθή απνζηνιή ηνπ.
κσο, δελ ζα πξέπεη λα θαηνιηζζήζνπκε θαη ζε θάπνην θαηήθνξν εζληθνχ πεζηκηζκνχ. Καη
ην ιέσ απηφ, γηαηί εθηηκψ πάξα πνιχ ηνλ θ. Αξαβαλή. Γελ κπνξνχκε σζηφζν λα
εμνκνηψζνπκε θαη λ’ απνθαιέζνπκε γελνθηνλία ην γεγνλφο φηη δηαηεξνχληαη αθφκε θάπνηνη
θαηαπιηζκνί πξνζθπγηθνί φπνπ νη άλζξσπνη δνπλ θάησ απφ δχζθνιεο ζηεγαζηηθέο ζπλζήθεο
ζηελ παηξίδα καο απφ ην 1922 κέρξη ηηο κέξεο καο.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ. Ξεράζαηε λα πείηε ηα εηζαγσγηθά πνπ είπα. Πέζηε ηα θαη εζείο, γηα
λα είκαζηε φπσο πξέπεη. Δίπα γελνθηνλία, ζε εηζαγσγηθά.
ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ. Δίκαη βέβαηνο φηη θαη ε δηθή ζαο ε πξφζεζε δελ ήηαλ ηέηνηα.
Καιφ ζα είλαη, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε, λα κελ θάλνπκε ηέηνηεο εμνκνηψζεηο είηε κέζα
είηε έμσ απφ εηζαγσγηθά, γηαηί ν πιεζσξηζκφο ησλ θαηλνκέλσλ γελνθηνλίαο θέξλεη ηελ
ππνβάζκηζε θαη ηελ ππνηίκεζε. Κάζε πιεζσξηζκφο νδεγεί ζε ππνηίκεζε, φρη κφλν ηα
λνκηζκαηηθά κεγέζε, αιιά θαη φια ηα άιια. Καη θαιφ ζα είλαη λα ην απνθεχγνπκε γηα λα
είκαζηε εμάιινπ πην δίθαηνη απέλαληη ζ’ απηήλ ηε θησρή Διιάδα, ηε κηθξή θαη πησρή Διιάδα
ηνπ 1922, πνπ κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 5 εθαη. αλζξψπσλ κπφξεζε θαη ππνδέρζεθε κε
αμηνπξέπεηα, ζα έιεγα, θαη κέζα ζε αλεθηά φξηα, 1,5 εθαη. μεξηδσκέλνπο αδειθνχο.
ΓΔΧΡΓΗΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΑΓΚΑΚΖ: Ήηαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ ππήξμε πνηέ.
ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ: Ναη, ήηαλ πξάγκαηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ ππήξμε κέρξη
ηφηε. Να ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα απφ ηε ζχγρξνλε Γαιιία. ηαλ ιχζεθε κε ην γλσζηφ
ηξφπν απφ ηνλ Νηε Γθσι ην αιγεξηλφ πξφβιεκα ήξζαλ ζηε Γαιιία 1.100.000 Pied shmoits
"καπξνπνδαξάδεο" φπσο (απνθαινχλ ζθσπηηθά) νη Γάιινη ηεο απνηθίαο ηνπο ζηελ Αιγεξία,
πνπ άιισζηε είρε θεξπρζεί κεηξνπνιηηηθφ έδαθνο. Με ηελ επηζηξνθή ηνπο θινλίζηεθε
θπξηνιεθηηθά πινχζηα, ε Γαιιία ησλ 55 εθαη. θαηνίθσλ θάησ απφ ην βάξνο ηεο ππνδνρήο
ηνπο. Μέρξη ζήκεξα αθφκε, κεηά απφ ηφζα ρξφληα, δελ έρνπλ επηιπζεί ηα πξνβιήκαηα ηεο
απνξξφθεζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ.

Να γηαηί ζα πξέπεη λα είκαζηε φρη επηεηθέζηεξνη, αιιά δηθαηφηεξνη απέλαληη ζηελ ειιεληθή
παηξίδα Μνληηλία, πνπ κε ηηο γλσζηέο δεκνζηνλνκηθέο δπζρέξεηεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο
ζηελφηεηεο, πξνζπαζεί λα απνθαηαζηήζεη ηνπο αδειθνχο καο είηε απηνί πξνέξρνληαη απφ ηε
Γεσξγία θαη ηε Ρσζία ή απφ ηε Μηθξά Αζία θαη ηνλ Πφλην, απφ παληνχ φπνπ θάπνηε αλζνχζε
θαη θαξπνθνξνχζε - πνιηηηζηηθά, νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεκαηηθά - ν Διιεληζκφο. Γίλεηαη κηα
θηιφηηκε πξνζπάζεηα απφ φινλ ηνλ Διιεληθφ Λαφ θαη απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία. Καλέλα
πξφβιεκα δελ ιχλεηαη φκσο σο δηα καγείαο. Αθφκε θαη ηψξα ζηηο κεγάιεο επξσπατθέο
πνιηηείεο ζα δείηε γχξσ απφ ηηο πφιεηο θάπνηνπο ζπλνηθηζκνχο ηηο πεξίθεκεο banlieux πνπ
είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε. Απηφ είλαη έλα ηξαγηθφ ειάηησκα θαη φινη εχρνληαη ηελ εμάιεηςή
ηνπ. Απηφ φκσο δελ είλαη εχθνιν.
Γελ πξέπεη φκσο λα ζηεξηδφκαζηε ζε ηέηνηα θαηλφκελα γηα λα ζηειηηεχζνπκε εχθνια κηα
Διιεληθή Πνιηηεία, πνπ δελ ιέσ φηη θάλεη 100% ην ρξένο ηεο, αιιά πξνζπαζεί θαη είκαη
βέβαηνο φηη ζα πξνζπαζήζεη πνιχ πεξηζζφηεξν. Καη ηέηνηεο ζπδεηήζεηο ζαλ ηε ζεκεξηλή δελ
είλαη δπλαηφ παξά λα απνηειέζνπλ θίλεηξν θαη εθαιηήξην γηα ηε ζθέςε πνιιψλ ππεχζπλσλ
ρεηξηδφκελσλ ηηο ηχρεο ηνπ ιανχ καο πξνζψπσλ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζνχκε θαιχηεξα ζην
ρξένο καο. Δίλαη έλα κεγάιν, έλα αδπζψπεην ρξένο απέλαληη ζηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ ηφπνπ
θαη απέλαληη ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ.
Καη αλ ζέινπλ λα θάλνπλ νη Πφληηνη αδειθνί καο κηα δηθή ηνπο πφιε έηζη, ψζηε λα κε ραζνχλ
κέζα ζηνλ ειιεληθφ θνξκφ, αιιά λα δηαηεξήζνπλ θάπνηα εζηία πνπ λα ζπκίδεη ηε δηθή ηνπο
απζχπαξθηε νληφηεηα, γηαηί φρη; Πνηνο κπνξεί λα έρεη αληίξξεζε ζε απηφ; Μφλνλ νη ίδηνη
κπνξνχλ λα θάλνπλ απηήλ ηελ επηινγή. Καη αλ ηελ θάλνπλ, ε Πνιηηεία έρεη ρξένο λα ηε
ζηεξίμεη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κία εζηία ζαλ ηηο πεξίιακπξεο εζηίεο ηνπ Πφληνπ, φπσο ήηαλ
ε Κεξαζνχληα, ε ακςνχληα θαη ε Σξαπεδνχληα. Δίλαη κέζα ζην πλεχκα ηνπ Διιεληζκνχ λα
δεκηνπξγεί ηέηνηνπ είδνπο αλζξψπηλεο πνιηηηζηηθέο αθξνπφιεηο πνπ αθηηλνβνινχλ πνιηηηζκφ,
δξαζηεξηφηεηα θαη δπλακηζκφ. Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ζηεξίμνπκε κηα ηέηνηα επηινγή κε φια
ηα κέζα, ψζηε λα κείλεη σο δσληαλφ παξάδεηγκα εζαεί, ην Πνληηαθφ παξειζφλ, πνπ θάπνηνη
ηφζν βάλαπζα απνθάζηζαλ λα ζβήζνπλ θαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο θαη απφ ηηο
κλήκεο ησλ αλζξψπσλ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Νηθήηαο Βεληδέινο): Ο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο, θ. Κεθαινγηάλλεο έρεη ην ιφγν.
ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, νη ιανί πνπ μερλνχλ ηελ ηζηνξία
ηνπο, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ηζηνξηθή ζπλέρεηα. Ζ ειιεληθή ηζηνξία είλαη πινχζηα ζε
ηζηνξηθά γεγνλφηα, κε επηηπρίεο θαη απνηπρίεο, κε επράξηζηεο θαη δπζάξεζηεο ζηηγκέο.
Ζ Δζληθή Αληηπξνζσπεία ζήκεξα, κε νκνςπρία θαη νκνθσλία, ζπδεηάεη έλα ζέκα πνπ αθνξά
ηε γελνθηνλία, ην δξάκα ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ, πνπ ην έδεζε επί ζεηξά εηψλ ζηελ εζηία
ηνπ. Ννκίδσ φηη απηφ είλαη ην θπξηαξρηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν ζήκεξα καο απαζρνιεί -ρσξίο
βεβαίσο ζε θακία πεξίπησζε λα ζέινπκε λα απνκαθξπλζνχκε απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα
ηα νπνία αληηκεηψπηζε θαη αληηκεησπίδεη ν πνληηαθφο ειιεληζκφο. Απηά φκσο ηα πξνβιήκαηα
πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα ηα ζπδεηήζνπκε ελ ησ ζπλφισ ηνπο ζε κηα θάπνηα άιιε
ζπλεδξίαζε.
Δθείλν ην νπνίν θάλνπκε ζήκεξα είλαη λα εθπιεξψζνπκε έλα ηζηνξηθφ ρξένο απέλαληη ζηνλ
πνληηαθφ ειιεληζκφ, γηα κηα αλαίηην αιιά πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεηδεηή γελνθηνλία, πνπ
επεβιήζε απφ ην θαζεζηψο ησλ Νενηνχξθσλ εηο βάξνο ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ Πφλην.
Δίλαη πνιχ ιίγεο νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ πνπ θέξλνπλ ζε νκνθσλία φιεο ηηο
Πηέξπγεο ηεο Βνπιήο, ηφζν θνληά κεηαμχ ηνπο. Δγψ ραίξνκαη ηδηαηηέξσο, γηαηί λνκίδσ φηη ε
ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε δηεμήρζε ζε πλεχκα εζληθή νκνςπρίαο θαη ελφηεηαο, θάηη πνπ είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εζληθψλ καο ζεκάησλ. Γηαηί επηηέινπο πξέπεη πξψηνλ,
λα θαηαζηεί ζπλείδεζε ζε φινπο καο φηη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε απηφ πνπ πνιιέο
θνξέο έρσ δηαηππψζεη ζαλ έλα ηξίπηπρν ηεο εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο, φηη δειαδή πξέπεη λα
ππάξμεη ράξαμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ εμσηεξηθή καο πνιηηηθή.
Γεχηεξνλ, φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή πξέπεη λα είλαη επηζεηηθή θαη πνιχπιεπξε ζε πνιινχο
ηνκείο.
Σξίηνλ, φηη δελ έρνπκε δηθαίσκα λα ππνζηεξίδνπκε φηη δελ δηεθδηθνχκε ηίπνηα, δηφηη είλαη σο
λα αξλνχκεζα ηελ ηζηνξία καο.
Πηζηεχσ, φηη απηέο νη απφςεηο, αλ θάπνηε γίλνπλ απνδεθηέο απφ φινπο καο θαη αλ θάπνηε
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη πξέπεη λα ζηεξηδφκαζηε ζηηο ίδηεο ηηο δπλάκεηο καο ζα κπνξέζνπκε
λα αληηκεησπίζνπκε κε απηνπεπνίζεζε φια ηα εζληθά πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη ε
Υψξα καο. Απφδεημε ησλ πξνζέζεσλ φισλ φζσλ ζέινπλ λα αληηπαξαηίζεληαη ζηε ρψξα ηε
δηθή καο, ζηα εζληθά καο ζέκαηα είλαη ηα πξφζθαηα γεγνλφηα φπσο ηα αληηκεησπίδνπκε- θαη

λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή απηή ε άπνςε πνπ έρεη δηαηππσζεί θαη απφ κέλα θαη
απφ ηελ παξάηαμε ηε δηθή κνπ γηαηί πηζηεχσ φηη ζα ππεξεηήζνπκε θαιιίηεξα ηα εζληθά καο
δίθαηα.
Γηφηη ηα εζληθά ζέκαηα, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ αλήθνπλ νχηε ζε πξφζσπα, νχηε
ζε θφκκαηα. Αθνξνχλ ην Έζλνο. Αθνξνχλ φινπο καο θαη είλαη ρξένο καο εζληθφ λα ηα
ππεξαζπίζνπκε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο.
Ζ ππφ ςήθηζε πξφηαζε λφκνπ πξέπεη αθφκα λα θέξεη ζηε κλήκε καο φρη ηηο ρακέλεο
παηξίδεο, αιιά ηηο μεραζκέλεο παηξίδεο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε φιεο εθείλεο ηηο
πξνυπνζέζεηο , ηα κλεκεία, ηηο ηζηνξηθέο επεηείνπο, ηε δηδαζθαιία ζηνπο λένπο ηεο Διιάδνο,
φηη πξέπεη πάληνηε λα κελ μερλνχλ θαη φηη πξέπεη πάληνηε εκείο νη Έιιελεο λα ζπκνχκαζηε.
Γηαηί είκαζηε έλαο ιαφο κε κηα πινχζηα ηζηνξία, κε κηα πινχζηα παξάδνζε, κε κνλαδηθή
πξνζθνξά ηα ηδαληθά θαη ην πνιηηηζκφ ζηε ζχγρξνλε αλζξσπφηεηα.
Έρσ πεη θαη άιινηε, φηη εκείο νη Έιιελεο είκαζηε θαηαδηθαζκέλνη απφ ηελ ηζηνξία λα
ππεξαζπηδφκαζηε πάληνηε ηα ηδαληθά, ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ ε ειιεληθή δηαλφεζε έδσζε
ζηελ αλζξσπφηεηα, φπσο είλαη ε δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία, ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ. Καη απηφ ην πξάμακε κε ζπλέπεηα φια ηα ρξφληα, θαη αθ’ φηνπ ππήξμακε ζαλ
ειεχζεξν θξάηνο, αλεμάξηεηα εάλ νη ζπζίεο ηνπ ειιεληζκνχ δελ εθηηκήζεθαλ πνηέ φζν ζα
έπξεπε απφ εθείλνπο πνπ καο θαινχζαλ -θαη δελ ήηαλ αλάγθε λα καο θαιέζνπλ γηαηί ην
θάλακε κφλνη καο - ζε ζπζίεο γηα λα κνηξαζηνχκε ηελ θνηλή λίθε πνπ πνηέ δελ έγηλε.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα επαλαθέξσ ηε ζπδήηεζε, φπσο αθξηβψο ηελ
αληηιεθζήθακε εκείο απφ ηελ πιεπξά ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Γελ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηηο
κηθξνιεπηνκέξεηεο πνηνο πήξε πξψηνο ηελ πξσηνβνπιία. Οθείισ φκσο λα εθηηκήζσ
ηδηαίηεξα θαη ηελ νκηιία αιιά θαη ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ εηζεγεηή ηεο Πιεηνςεθίαο ηνπ θ.
Κσλζηαληηλίδε, ν νπνίνο έθαλε κηα ζσζηή ηζηνξηθή ηνπνζέηεζε. Αιιά απηφ -ζαο
επαλαιακβάλσ- είλαη ην ιηγφηεξν, απιψο θαη κφλν γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο ζα θαηαζέζσ ην
πξψην επίζεκν - πηζηεχσ- θείκελν ην νπνίν έγηλε απφ πιεπξάο ηνπ θφκκαηφο καο απφ ηνλ
Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνλ θ. Πνιχδσξα, πξν δηεηίαο.
(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Η. Κεθαινγηάλλεο θαηαζέηεη ζηα Πξαθηηθά ην ζρεηηθφ θείκελν
ην νπνίν έρεη σο εμήο:
(ΠΑΡΔΜΒΑΛΛΔΣΑΗ ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΥΗ ΠΡΑΚΣΗΚΑ)
ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ: Δθεί πνπ ζα επηκείλσ θαη ζα ήζεια ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο
απφ ηελ πιεπξά ηεο Κπβέξλεζεο -δηφηη δελ δηαθσλνχκε, θχξηε Τπνπξγέ ζηελ πξφηαζε είλαη
φηη ζα πξέπεη λα δηαηππψζνπκε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, πσο απηή ε πξφηαζε λφκνπ ε
νπνία γίλεηαη νκφθσλα δεθηή απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο
καο κε νπζηαζηηθά έξγα.
Ννκίδσ φηη ήηαλ ρξένο ηζηνξηθφ ηνπ Έζλνπο λα θαζηεξψζεη ηε γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ
Πφληνπ σο εκέξα κλήκεο αιιά θαη πξνβιεκαηηζκνχ ηελ 19ε Μαΐνπ. Γηφηη ε γελνθηνλία είλαη
θαηά ηελ αληίιεςε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο -θαη ζσζηά- έγθιεκα ελαληίνλ ηεο αλζξσπφηεηαο
θαη αδηακθηζβήηεηα ε πιένλ βάξβαξε θαθνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γηφηη
απνζηεξνχκε απφ ηνλ πνιίηε ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ πνπ έρεη, ηε δσή ηνπ.
Γη’ απηφ θαη νξζά ππάξρεη απηή ε επαηζζεζία ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο, πνπ πηζηεχσ κε ηε
ζεκεξηλή απφθαζε ηεο Βνπιήο ζα ηεο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα δεη απηφ ην πξφβιεκα κε ηελ
ειπίδα λα επαηζζεηνπνηεζεί θαη λα αλαγλσξίζεη πνιιέο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο
πξνηάζεηο πνπ πνιχ ζπρλά, εθ ησλ πξαγκάησλ δπζηπρψο, αλαγθάδεηαη λα πάξεη ε Υψξα καο
γηα λα πξναζπίζεη ηα εζληθά ηεο δίθαηα θάλνληάο ηα γλσζηά ζηε Γηεζλή Κνηλφηεηα.
Πξψην ινηπφλ ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη κε ην λνκνζρέδην απηφ θαζηεξψλνπκε ηε Γελνθηνλία
ζαλ εκέξα κλήκεο. Γεχηεξν ζεηηθφ ζηνηρείν ζεσξψ ηελ πξφηαζε, ε νπνία έγηλε απφ ηνλ
Πξφεδξν ηεο Βνπιήο φηη κε ηε βνήζεηα ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, ην πνληηαθφ ζηνηρείν ζα
θέξεη φ,ηη ηζηνξηθά ληνθνπκέληα ππάξρνπλ φρη κφλν απφ ηηο νκνινγίεο ησλ ηδίσλ πνπ
ππέζηεζαλ, φζα ππέζηεζαλ, αιιά απφ ηε πινχζηα πξάγκαηη βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη απφ
δηπισκάηεο, απφ ζηξαηησηηθνχο, απφ αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο, νη νπνίνη έδεζαλ ηελ
πεξίνδν απηή θαη θαηαδίθαζαλ κε ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα απηφ ην έγθιεκα πνπ έγηλε εηο
βάξνο ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.
Θα πξέπεη απηά ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα εθδνζνχλ ζε κηα αμηφινγε, φπσο ειπίδσ έθδνζε, κε
δαπάλεο ηεο Βνπιήο, λα πάλε ζε φια εθείλα ηα forum, ηα θνηλνβνχιηα θαη νξγαληζκνχο ηα
νπνία αζρνινχληαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.

Θα ήζεια, επίζεο, λα απνηειέζεη απφθαζε ηεο Βνπιήο θαη λα κελ είλαη έθθξαζε επρήο -δηφηη
ην πξνεγνχκελν είλαη κηα απφθαζε πνπ απεδέρζε νκφθσλα ε Βνπιή θαη πνπ ζα πινπνηεζείε πξφηαζε, ηελ νπνία έθαλε ν εηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο θ. Υατηίδεο, λα αλαγξαθεί ζηα βηβιία
ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο ε πξαγκαηηθή ηζηνξία, ην δξάκα
θαη ε γελνθηνλία ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.
Θα πξέπεη λα ιάβνπκε απφθαζε φηη απηφ δελ ζα ην αλαπέκςνπκε ζε κηα θνηλή απφθαζε, ή
ζε κηα πξσηνβνπιία, πνπ ζα ηελ πξνζδηνξίζεη ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, αιιά ζα είλαη κηα
απφθαζε Βνπιήο πνπ ζα δεζκεχζεη φρη κφλν ηε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε, αιιά θαη ηελ
νπνηαδήπνηε απξηαλή θπβέξλεζε, δηφηη, φπσο είπα ζηελ αξρή θαη ζα ην επαλαιάβσ, νη ιανί
πνπ μερλνχλ ηελ ηζηνξία ηνπο, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ηζηνξηθή ζπλέρεηα. Καη απηφ ην δξάκα,
απηή ηε γελνθηνλία απηφ ην έγθιεκα πνπ έγηλε εηο βάξνο ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, ζα
πξέπεη λα ην γλσξίδνπλ φια ηα παηδηά ηεο Διιάδνο, γηα λα κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα
ζπκνχληαη, λα ζπκνχληαη ηηο παηξίδεο πνπ ράζεθαλ θαη πνπ πξέπεη ζπλερψο λα βξίζθνληαη
ζηε ζθέςε καο!
Θα ήζεια, επίζεο, λα ζεκεηψζσ -θαη ζ’ απηφ ην ζεκείν ζα πσ ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ ΚΚΔ φηη
αδηθεί ηελ Κπβέξλεζε- φηη είρακε ζπκθσλήζεη ζηε Γηαξθή Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη
είρακε παξαθαιέζεη ηελ Κπβέξλεζε, εάλ ελφκηδε φηη ε εηζεγεηηθή έθζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ
Βνπιεπηψλ ερξεηάδεην, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν ησλ Δμσηεξηθψλ, κία νπνηαδήπνηε
δηφξζσζε, ζα κπνξνχζε λα ηελ θάλεη. Απηφ έγηλε θαη δελ λνκίδσ φηη ε Κπβέξλεζε βξίζθεηαη
έμσ απφ ηα πιαίζηα, ηα νπνία θαζφξηζε ε Δπηηξνπή θαηά ηε ζπδήηεζή ηεο.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα έρσ κία απάληεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Κπβέξλεζεο ζ’ απηφ ην νπνίν
ππεζηήξημα κε πάζνο -εάλ κνπ επηηξαπεί ε έθθξαζε- ηεο ίδξπζεο ηεο πφιεσο Ρσκαλία, δηφηη
απηή ζα απνηειέζεη ηε Μεηξφπνιε ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.
(Υεηξνθξνηήκαηα).
ρη λα ην παξαπέκςνπκε ζε επρή. Θα ην απνθαζίζνπκε ηψξα, ζα ην ςεθίζνπκε ηψξα,
νχησο ψζηε κε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα, ηα ηερληθά, αιιά θαη κε φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ
πινχζηνπ παξαδνζηαθνχ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, κε ηα ήζε θαη ηα έζηκα, κε ηελ αξρηηεθηνληθή
ηνπ, ε πφιε απηή λα ζπκίδεη πάληνηε φηη ππήξμε θαη ππάξρεη ζηελ ςπρή ησλ Διιήλσλ ν
Πνληηαθφο Διιεληζκφο, πνπ δελ πξφθεηηαη λα ζβήζεη πνηέ.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΟ: Απηνθξαηνξηθή ηδέα.
ΑΝΑΣΑΗΟ ΝΔΡΑΝΣΕΖ: αλ Πφληηνο κηιάηε, θχξηε ζπλάδειθε!
ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΤΡΗΟΤΝΖ: Με γελλαηφηεηα θαη ζσθξνζχλε.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΟ: Γηα λα απνθηήζνπκε θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή.
ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε ζπλάδειθε, δηαηππψλσ κε πιήξε ειεπζεξία ηελ άπνςε
ηεο γλψκεο κνπ θαη φζα ιέσ βγαίλνπλ κέζα απφ ηελ ςπρή ηε δηθή κνπ, γηαηί πξνζπαζψ φζν
είλαη δπλαηφλ λα δηαβάδσ, φηαλ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία, ηελ ειιεληθή ηζηνξία. Καη φπσο είπα
ζηελ αξρή ηεο νκηιίαο κνπ, είλαη ηζηνξία κε επηηπρίεο, κε έλδνμεο επνρέο θαη πνξείεο, αιιά θαη
κε απνηπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο, πνπ ζε θακία πεξίπησζε απφ ηελ πιεπξά ηε δηθή κνπ
δελ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα μεράζνπκε.
Απηφ ην ζεσξψ ζεκαληηθφ, ηελ ίδξπζε ηεο πφιεσο Ρσκαλίαο, δηφηη δελ είλαη κφλν φηη ζα
ζηεγάζεη φινπο ηνπο Πνληίνπο αλά ηνλ θφζκν, πνπ ζα ήζειαλ ζε κία θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή
λα επαλαθάκςνπλ ζηε κεηέξα Διιάδα, αιιά αθφκα θαη Πφληηνη Έιιελεο, πνπ δνπλ ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν απφ ρξφληα, ζα κπνξνχζαλ λα κεηνηθήζνπλ θαη λα γίλνπλ κφληκνη θάηνηθνη ζ’
απηήλ ηελ λέα πφιε, πνπ ε θπζηθή ηεο ζέζε δελ κπνξεί λα είλαη άιιε πεξηθέξεηα απφ ηε
Θξάθε.
Σελ πξφηαζε απηή ηελ άθνπζα γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ θ. Υαξαιακπίδε ζηε δηαξθή
επηηξνπή ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπνπ εθιήζεζαλ εθπξφζσπνη ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ
θαη εμέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο. Δηιηθξηλά κε ζπλεθίλεζε θαη ηελ βξήθα απφιπηα ζσζηή.
Δθείλν ην νπνίν ζα ήζεια λα ηνλίζσ είλαη φηη ε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε νθείιεη λα κελ εθθξάδεη
απηήλ ηελ άπνςε ζαλ επρή, αιιά λα ηελ ζεζκνζεηήζεη, φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε
ηελ νπνία έθαλα. Γειαδή πξέπεη λα ιάβεη απφθαζε ε Βνπιή λα θαηαγξαθεί ζηε ζηνηρεηψδε
θαη κέζε εθπαίδεπζε φιν ην νδνηπνξηθφ, ε ηζηνξία, ν πνιηηηζκφο, ε άλζηζε, νη έλδνμεο ζηηγκέο
αιιά θαη νη ηξαγηθέο ζηηγκέο, ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ. Απηή ε θαηαγξαθή ελφο
πξαγκαηηθνχ νδνηπνξηθνχ είλαη ρξένο καο. Θα πξέπεη θαη λα ην θαηαγξάςνπκε θαη λα ην
ππελζπκίδνπκε ζηηο λεφηεξεο γεληέο.
Μ’ απηέο ηηο παξαηεξήζεηο θαη ζεβφκελνο ην ρξφλν, ζα ήζεια λα δειψζσ πξνο ην ψκα φηη
ε Νέα Γεκνθξαηία ηάζζεηαη αλεπηθχιαθηα ππέξ ηεο ςήθηζεο απηήο ηεο πξνηάζεσο λφκνπ,
αιιά κε ηελ παξάθιεζε λα ιεθζνχλ ππφςε απηά ηα νπνία απνδέρεηαη ε Κπβέξλεζε θαη απηή
ε πξφηαζε, ηελ νπνία έθαλε ν εηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο θ. Υατηίδεο, γηα ηελ θαηαγξαθή ζηα

ζρνιηθά βηβιία ηνπ νδνηπνξηθνχ θαη ηεο πνξείαο ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, φπσο θαη γηα ηελ
ίδξπζε ηεο πφιεσο Ρσκαλία.
Κάλσ έθθιεζε ζηε Βνπιή -εκείο νη Βνπιεπηέο λνκνζεηνχκε- λα πάξνπκε απφθαζε λα
ζεζκνζεηήζνπκε απηέο ηηο δχν πξνηάζεηο, γηαηί πηζηεχσ φηη θαη νη δπν ζα βνεζήζνπλ λα
παξακείλεη πάληνηε δσληαλφ ζηε κλήκε φισλ ησλ Διιήλσλ ε ηζηνξία ηνπ πνληηαθνχ
ειιεληζκνχ.
Πηζηεχσ αθφκε -γηα λα ζπκθσλήζσ θαη κε ηνλ θχξην ζπλάδειθν, Κνηλνβνπιεπηηθφ
Δθπξφζσπν ηεο θπβεξλψζεο πιεπξάο- φηη φιεο απηέο νη πξσηνβνπιίεο ίζσο απνηειέζνπλ θαη ζα ήηαλ επρήο έξγνλ- κηα απαξρή αιιαγήο ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο απέλαληη ησλ
κεηνλνηήησλ, γηαηί ζήκεξα ε δηεζλήο θνηλσλία θαη επαηζζεζίεο έρεη, θαη ζέζεηο παίξλεη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
Δπραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Νηθήηαο Βεληδέινο): Ο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ ΚΚΔ, θ.
Κσζηφπνπινο, έρεη ην ιφγν γηα λα δεπηεξνινγήζεη.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ Β. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ:Κχξηε Πξφεδξε, παίξλσ ην ιφγν γηα λα δψζσ θάπνηεο
δηεπθξηλήζεηο.
Θα ήζεια λα ζεκεηψζσ εμ’ αξρήο φηη ηφζν ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ,φζν θαη ν
παξαθαζήκελνο Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, δελ θεκίδνληαη -θαη ην ιέσ απηφ κε πιήξε
επίγλσζε ηεο έθθξαζεο- γηα παξεξκελεία ησλ φζσλ αθνχλε απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο ζην
Κνηλνβνχιην. Μπνξεί πξνθαλψο, κέζα ζηελ έληαζε πνπ πξνθιήζεθε, θάπνηα ζηηγκή ν θχξηνο
Τπνπξγφο λα κελ ζπγθέληξσζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα ιεγφκελα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΚΚΔ.
πλερίδνληαο, θαη γηα λα ππνζηεξίμσ ηε ζέζε ηνπ θφκκαηφο καο, ζα ήζεια λα πσ φηη
δερφκαζηε ηελ πξσηνβνπιία -δελ είλαη πξσηνβνπιία θαη’ αλάγθελ θάπνηνπ, είλαη
πξσηνβνπιία νινλψλ, φπσο θαηαγξάθεηαη εμάιινπ απφ ηηο απφςεηο- γηα εκέξα κλήκεο γηα
ηνπο Πφληηνπο, γηα ηνλ Πφλην. Απηφ είλαη δεδνκέλν. Καη ζηελ επηηξνπή πνπ ζπδεηήζεθε, θαη
ζηελ πξνεγνχκελε Βνπιή πνπ ζπδεηήζεθε, ήηαλ δεδνκέλν. πλεπψο δελ πξέπεη λα ππάξμεη
εδψ θακία παξεξκελεία γηαηί δελ είλαη θαηξφο γηα παξεξκελείεο ζε ηέηνηα δεηήκαηα, εδψ πνπ
ηα ιέκε.
Χζηφζν ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη έρνπκε ηηο απφςεηο καο θαη αληηξξήζεηο ζην ζθεπηηθφ
πνπ ζπλνδεχεη απηήλ ηελ πξφηαζε. Καη ζα ήηαλ θαη παξάδνμν λα κελ ηηο έρνπκε, γηαηί κέζα
ζ’ απηήλ ηελ πξφηαζε ελππάξρνπλ δχν ζεκειηαθά ζηνηρεία, θαηά ηε γλψκε καο.
Σν έλα είλαη ην έγθιεκα -ν νπνίν ζπλάδειθνη πνπ αλέβεθαλ ζην Βήκα εθηεηακέλα αλέιπζαλ
θαη αλέπηπμαλ- πνπ πξέπεη λα ην αλαπηχμεηο, θαη λα ππνγξακκίδεηο ηηο εγθιεκαηηθέο επζχλεο
εθείλσλ ησλ δπλάκεσλ πνπ γηα ρίιηνπο ιφγνπο θαηαζηξέθνπλ εζηίεο θαη αλζξψπνπο.
Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ ζεκειηαθφ δήηεκα είλαη, ηη αθνινπζεί ην έγθιεκα. Καη δελ κπνξνχκε λα
θιείλνπκε ηα κάηηα, αιιά κε ηελ επθαηξία απηήο ηεο ζπδήηεζεο ζα πξέπεη λα αλαδείμνπκε ηα
πξνβιήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηνπο Πφληηνπο, εδψ θαη πάξα πνιιέο δεθαεηίεο.
Βεβαίσο ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΟΚ ιέεη φηη δελ κπνξείο λα παηήζεηο ηα
θνπκπηά θαη λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα. Αιίκνλν, αλ δελ δερφκαζηαλ απηή ηελ άπνςε. Με
θνπκπηά δελ ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα.
εκαζία έρεη, φκσο, πνηα πνιηηηθή αθνινπζείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ, ησλ
κεζνπξφζεζκσλ, ησλ καθξνπξφζεζκσλ πξνβιεκάησλ. Καη εθεί έρνπκε ηελ δηθή καο άπνςε.
Να κελ ηελ θαηαζέζνπκε, επεηδή ππάξρνπλ θάπνηνη ζπλάδειθνη, πνπ αληηδξνχλ; Να κελ ηελ
θαηαζέζνπκε.
Αιιά δελ είλαη σθέιηκν λα ζαο πνχκε φηη πξφζθαηα επηζθεθζήθακε ηνλ νηθηζκφ ηεο Θξάθεο
θαη ππάξρνπλ επψδπλεο θαηαζηάζεηο; Γελ πξέπεη λα ζαο πνχκε φηη ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη
κεγαιχηεξε κέξηκλα, γη’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ ήζειαλ λα θχγνπλ απφ ηελ εζηία
ηνπο απφ ηνλ Πφλην, αιιά κέζα απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, απφ αλαηαξαρέο, αλαγθάζζεθαλ
λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην δξφκν, δειαδή λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα;
Δπνκέλσο, δελ ρξεηάδνληαη απηέο νη εμάξζεηο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν νη αληηδηθίεο απηνχ ηνπ
ραξαθηήξα. Καη θνβνχκαη λα πσ φηη κάιινλ ήηαλ απφξξνηα νξηζκέλσλ εθθξάζεσλ,
πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο θαη εθλεπξηζκνχ, παξά φηη πίζηεπαλ θάπνηνη
ζπλάδειθνη Βνπιεπηέο απηά πνπ έιεγαλ γηα ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα, κε δεδνκέλν -είλαη
γλσζηφ εμάιινπ θαη ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλν- φηη ζηηο γξακκέο ηνπ ΚΚΔ ήηαλ πάξα πνιινί
Πφληηνη, ζηελ αξρηθή θάζε ζπγθξφηεζεο απηνχ ηνπ θφκκαηνο.
Δπνκέλσο ιέσ φηη πξέπεη λα ζηαζνχκε ζηα πξνβιήκαηα, λα κελ πεξάζεη ην κήλπκα φηη
ζπδεηήζακε ζηε Βνπιή -καο παξαθνινπζνχλ νη Πφληηνη θαη φινο ν Διιεληθφο Λαφο- φηη

αζρνιεζήθακε κε απηφ ην δήηεκα θαη δελ ζπδεηήζακε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζήκεξα θαη ρζεο
θαη πξνρζέο -γηα λα κελ είκαζηε άδηθνη κε θαλέλαλ- καο απαζρνινχλ.
Ννκίδνπκε φηη πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζ’ απηά ηα δεηήκαηα θαη
εμάιινπ, απηφο είλαη θαη ν ξφινο καο, εδψ λα αλαδείρλνπκε ν θαζέλαο απφ ηελ δηθή ηνπ κεξηά
ηηο πιεπξέο δηάθνξσλ δεηεκάησλ.
Δκείο ζα ζαο πνχκε φηη φζα θαηαζέζακε, εκπεξηέρνληαη ζηα έγγξαθα, ζηα ππνκλήκαηα, αλ
ζέιεηε ζηηο αγσληψδεηο εθθιήζεηο ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ νκνζπνλδηψλ ησλ Πνληίσλ. Δδψ
είλαη ηα έγγξαθα.
Έρσ ζηα ρέξηα κνπ έγγξαθν νκνζπνλδίαο Πνληίσλ πνπ ιέεη: "Αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο
ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην θαη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο".
Έλα απηφ. Αθφκα ιέεη: "Καζηέξσζε ηεο 19εο Μαΐνπ, σο εκέξα εζληθήο κλήκεο θ.ιπ. Να
πεξάζεη ε έλδνμε ηξηζρηιηφρξνλε ηζηνξία ηνπ ειιεληζκνχ ηνπ Πφληνπ ζηελ εθπαίδεπζε.
Διπίδνπκε λα πηνζεηήζεηε ηηο πξνηάζεηο καο".
Απηφ ιέλε ηα ζσκαηεία. Σαπηφρξνλα, φκσο, επεηδή εθθξάδνπλ έλαλ θφζκν, ηηο αγσλίεο απηνχ
ηνπ θφζκνπ, ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ βηψλνπλ, δελ κπνξνχλ λα αδηαθνξήζνπλ γη’
απηά ηα πξνβιήκαηα θαη κέζα ζηα ππνκλήκαηά ηνπο ηα αλαθέξνπλ εληειψο ζπγθεθξηκέλα.
Θα πξέπεη λα ηα έρεη ππφςε ηεο ε Κπβέξλεζε θαη ε πξνεγνχκελε, ψζηε λα κεξηκλήζνπκε λα
αληηκεησπίδνληαη απηά ηα πξνβιήκαηα. Μπνξεί εκείο λα αμηψλνπκε έλα κάμηκνπκ 100% ηεο
ιχζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ε θπβέξλεζε λα ιέεη "δελ έρσ απηή ηελ δπλαηφηεηα, έρσ ηελ
δπλαηφηεηα γηα 50% ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ". Αιιά απηφ ην 50% λα είλαη ζηελ
πξάμε θαη φρη ζηα ιφγηα.
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο θ.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ:)
Τπάξρνπλ θαηαγγειίεο ζνβαξέο ζηα ληνθνπκέληα ησλ πνληηαθψλ ζσκαηείσλ επηηέινπο θαη
φρη ηνπ ΚΚΔ, φηη δελ ππάξρνπλ βεκαηηζκνί απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ.
Σέινο, ζα ήζεια λα πσ ηελ άπνςή καο, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε πνπ γίλεηαη γηα ηελ ίδξπζε
ηεο πφιεο ηεο Ρσκαλίαο. Γηαηί λα έρνπκε αληίξξεζε εκείο ην ΚΚΔ; αο ξσηάσ, γηα πνην ιφγν
λα έρνπκε αληίξξεζε;
Έξρεηαη έλαο θφζκνο, πάεη ζε δηάθνξεο γεηηνληέο θαη θάλεη απηέο ηηο δνπιεηέο πνπ θάλεη θαη
ηηο γλσξίδνπκε φινη. Δίλαη ζε κία θαηάζηαζε, ζπρλά άζιηα, νξηζκέλνη. κσο, θηηάρλεηο κηα
πφιε. Γελ ζα ήηαλ θξφληκν, ζθφπηκν θαη απαξαίηεην απ’ φιεο ηηο απφςεηο λα ην ζπδεηήζνπκε
θαη φρη θαη’ αλάγθε φια ηα ζέκαηα λα έξρνληαη εδψ; Καη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κπνξεί
λα γίλεη ζπδήηεζε θαη κε ηα θφκκαηα μερσξηζηά λα γίλεη ζπδήηεζε γηα λα δνχκε φιεο ηηο
πιεπξέο απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, λα επηθνηλσλήζνπκε κεηαμχ θαιχηεξα γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ ν
θαζέλαο έρεη γη’ απηήλ ηελ πξσηνβνπιία ψζηε λα έρνπκε κία νινθιεξσκέλε άπνςε. Γηαηί, κε
κνπ πείηε φηη είλαη πάξα πνιχ κηθξή ππφζεζε ή πάξα πνιχ αζήκαληε απφθαζε πνιηηηθή, λα
θηηάμεηο κία πφιε φπνπ επηιερζεί. Δίλαη πνιχ ζνβαξφ δήηεκα, εκείο θάλνπκε αίηεζε ζηελ
Κπβέξλεζε λα θαηαλνήζεη απηήλ καο ηελ πξφηαζε - επηζπκία, λα θνπβεληηάζνπκε
νινθιεξσκέλα ην δήηεκα γηα λα έρνπκε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δάλ απηή ε
γλψκε καο δελ γίλεη δεθηή, παίξλεηε ηελ επζχλε θαη πξνρσξάηε. Αιιά εκείο έρνπκε
ππνρξέσζε λα ηελ θαηαζέζνπκε θαη παξαθαινχκε, δε δερφκαζηε παξεξκελείεο ζ’ απηά πνπ
εκείο ιέκε. Απφ εθεί θαη πέξα ν θαζέλαο βγάδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Δπραξηζηψ, θχξηε
Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο):Κχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη ήδε αξθεηνί ζπλάδειθνη
γξακκέλνη γηα λα κηιήζνπλ. Απ’ φιεο ηηο πιεπξέο ππάξρεη ε ζχκθσλνο γλψκε -αλ θαη είρα πεη
φηη ζα ππάξμεη δπλαηφηεηα, ίζσο θαη άιιεο ζπλεδξίαζεο -θαη εγψ ην λνκίδσ φηη ην ζέκα
κπνξεί λα θιείζεη κε ηηο νκηιίεο θαη ησλ ππνινίπσλ ζπλαδέιθσλ ζήκεξα. Καη γη’ απηφ ζα
ρξεηαζηεί λα πάκε απφ ην δεθάιεπην ζην πεληάιεπην.
ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΖΡΗΟΤΝΖ:ρη, θχξηε Πξφεδξε. Σψξα πνπ θζάζακε ζηνπο Βνπιεπηέο,
ζπκφκαζηε ην ρξφλν;
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΤΝΑΣΟ:ρη. Γεθάιεπην ζε φινπο, θχξηε Πξφεδξε.
ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΚΔΛΗΓΖ:ρη πεληάιεπην εκείο, θχξηε ξφεδξε. Μίιεζαλ νη Κνηλνβνπιεπηηθνί
Δθπξφζσπνη θαη έθπγαλ.
ΑΝΔΣΖ ΑΑΣΟΓΛΟΤ:Να κελ πεξηνξηζηνχκε εκείο ζην πεληάιεπην, θχξηε Πξφεδξε.
ΓΔΧΡΓΗΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΑΓΚΑΚΖ:Σξηζήκηζε ψξεο ζπλεδξίαζε θαη έρνπλ κηιήζεη κφλν
νη Κνηλνβνπιεπηηθνί Δθπξφζσπνη θαη θαλέλαο Βνπιεπηήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Παξαθαιψ. Καθψο έθαγαλ ην ρξφλν νη
Κνηλνβνπιεπηηθνί Δθπξφζσπνη. Έρεηε απνιχησο δίθην ζ’ απηφ.

Δλ ηνχηνηο, ζα παξαθαιέζσ γηα ηελ θαηαλφεζή ζαο. Γηα λα θάλσ απηήλ ηελ πξφηαζε,
ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ιφγνο.
Θα παξαθαιέζσ λα θνηηάμεηε λα ζπλνςίζεηε ζηα πέληε ιεπηά θαη ζα νινθιεξσζεί ε
ζπδήηεζε ζήκεξα. Θα πάκε, φκσο, φζν ρξεηαζηεί, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα κηιήζνπλ φινη νη
εγγεγξακκέλνη ζπλάδειθνη. Καηά ζπλέπεηα, κε ηε ζχκθσλν γλψκε φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ζα
θξαηήζεη ε ζπλεδξίαζε φζν ζα ρξεηαζηεί γηα λα κηιήζνπλ φινη νη ζπλάδειθνη ζην πεληάιεπην.
Δίκεζα ζχκθσλνη;
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα , κάιηζηα. ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
ΜΑΓΚΑΚΖ:Πεξηνξηζκφο ζε πέληε ιεπηά, θχξηε Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο):Παξαθαιψ, ν θχξηνο Τπνπξγφο έρεη ην ιφγν.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ):Κχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
λνκίδσ φηη φινη αληηιακβαλφκαζηε ηνπο ιφγνπο ηεο αληίδξαζήο ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο):Δπί ηεο πξνηάζεσο κηιήζηε, θχξηε Τπνπξγέ.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Ναη, θχξηε Πξφεδξε, επί ηεο πξνηάζεσο.
Αιιά πξέπεη λα ζαο ζπκίζσ φηη ε Κπβέξλεζε φηαλ απεδέρζε ζηελ επηηξνπή ηελ πξφηαζε...
ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΚΡΗΣΗΓΖ:Υξεηάδεηαη λα κηιήζεηε, θχξηε Τπνπξγέ;
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ):Υξεηάδεηαη.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΑΓΚΑΚΖ: Σν γεγνλφο φηη παίξλεηε ην ιφγν, δείρλεη φηη δελ
θαηαλνήζαηε.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ Δζσηεξηθψλ): Μπήθαλ εξσηήκαηα. Θα κηιήζσ ηφζν ιίγν
πνπ δελ ζα ζαο θνπξάζσ, αιιά δε λνκίδσ πσο ην ξπζκίδεηε εζείο, θχξηε Αθξηηίδε, αλ πξέπεη
λα κηιήζσ ή φρη.
ΓΔΧΡΓΗΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΑΓΚΑΚΖ: Γχν Τπνπξγνί πξέπεη λα κηιάλε; Γελ είλαη νξζφ
απηφ πνπ γίλεηαη.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Δπραξηζηψ, θχξηε Μαγθάθε!
ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΑΓΚΑΚΖ : Να κε επραξηζηείηε γηα ην γεγνλφο φηη ζαο
ππελζπκίδσ ηη ζα έπξεπε λα θάλεηε.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Γελ μέξσ πφζν νξζφ ην λνηψζεηε εζείο,
ηψξα πνπ ζέιεηε λα κηιήζεηε ζαλ Βνπιεπηήο. ηαλ κηιάηε ζαλ Κνηλνβνπιεπηηθφο
Δθπξφζσπνο, εμαληιείηε ηελ ψξα ζαο ζην πνιιαπιάζην. Καη έρσ ππνρξέσζε λα απαληήζσ
ζηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο εθπξνζψπνπο.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΑΓΚΑΚΖ : Μελ αλαθέξεζζε ζε κέλα δηφηη δελ έρσ δηαηειέζεη
θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο. Αηπρήζαηε ζηνλ ππαηληγκφ.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Με αθήλεηε λα κηιήζσ; Δπραξηζηψ.
Κχξηε Πξφεδξε, έρσ ην ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Οξίζηε, θχξηε Τπνπξγέ, ζπλερίζηε.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Μίιεζαλ λνκίδσ -θαη πξέπεη λα
απαληεζνχλ θάπνηα δεηήκαηα- νη ηξεηο Κνηλνβνπιεπηηθνί Δθπξφζσπνη. Καη νη ζπλάδειθνη ζα
κηιήζνπλ. Ννκίδσ φηη είλαη θνηλή δηαπίζησζε, πιένλ, φηη πέξα απφ παξεμεγήζεηο θαη
παξαλνήζεηο δελ ππάξρεη αληίζεηε άπνςε. Ήζεια λα πσ, φκσο, φηη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε
θαη ζηελ πξφηαζε λφκνπ ηελ νπνία απνδερζήθακε -θαη αλαθέξνκαη ζηνλ θ. Κσζηφπνπιν- δελ
πξνζπαζήζακε θαη δελ επηδηψμακε -θαη δελ ήηαλ δήηεκα δηθφ καο απηφ- λα θαηαγξάςνπκε
ηελ ηζηνξία νιφθιεξε ή ηελ ηζηνξία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ή ηελ ηζηνξία ησλ ΖΠΑ ή ηελ
ηζηνξία ηεο Αγγιίαο. Απιά, νη πξνηάζεηο θαη απφςεηο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα Πξαθηηθά, ζα
απνηειέζνπλ ληνθνπκέληα θαη πιηθά. Καη γη’ απηφ, πνιχ ζσζηά, πξνεγνχκελα ν θχξηνο
Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο είπε φηη ειεχζεξα δηαηππψλνληαη -θαη ειεχζεξα πξέπεη λα
δηαηππψλνληαη- νη απφςεηο.
Θέισ, επίζεο, λα πσ φηη δελ κπνξεί λα πεξάζεη -νχηε ίρλνο ππφλνηαο- ε αληίιεςε φηη
θάπνηνο απφ καο, κέζα απφ ηελ νκνθσλία πνπ καο δηαθξίλεη, επηδηψθεη ή ελδερφκελα ζα
επηηξέςεη λα πξνθχςεη θάπνηα δηάζεζε κηζαιινδνμίαο, εζληθηζηηθψλ εμάξζεσλ, ζνβηληζηηθψλ
πξσηνβνπιηψλ ή φρη. Γηαηί αθνχζηεθαλ θαη απηά. Αληίζεηα -θαη δελ ζα ην επαλαιάβσ- ζε
πνιχ ζσζηή βάζε ην έβαιαλ φινη νη θνηλνβνπιεπηηθνί εθπξφζσπνη θαη ν θ. Ρνθφθπιινο. Γελ
κπνξνχκε, φκσο, λα κε δηεθδηθήζνπκε έλα πξάγκα απφ ηελ νκφθσλή καο άπνςε. Να
δηεθδηθήζνπκε ην ζεβαζκφ ζηελ ηζηνξηθή αιήζεηα θαη ζην δηθαίσκά καο, λα ηηκάκε ηελ ηζηνξία
καο θαη λα ηελ ππεξαζπηδφκαζηε. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ινηπφλ, πηζηεχσ φηη
ζπκβάιιεη απφιπηα θαη ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε θαη ην πιαίζην πνπ εκείο επηδηψθνπκε λα
δψζνπκε θαη ε νκφθσλε απφθαζε πνπ επίθεηηαη λα ιεθζεί. Δίλαη πξαγκαηηθά έλα ηζηνξηθφ
ρξένο ην νπνίν νθείιακε θαη κε θαζπζηέξεζε ην απνδίδνπκε φπνπ πξέπεη, φινη καο.
Θα ήζεια, αθφκα -γηαηί έρσ δεζκεπηεί ζηνλ θχξην Πξφεδξν ηεο Βνπιήο λα κηιήζσ γηα επηά
ιεπηά θαη δελ ζέισ νχηε λα ηα ππεξβψ, νχηε θαλ λα ηα πξνζεγγίζσ- λα απαληήζσ ζε

θάπνηεο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ή θαη κελχκαηα φζνλ αθνξά ην ραξαθηήξα, ηελ
πξσηνβνπιία θαη φζα είπε ν θ. Κσζηφπνπινο γηα ηε Ρσκαλία.
Ήηαλ ζαθήο ε ηνπνζέηεζε ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ. Δθδειψλνπκε ηε ζέιεζή καο θαη ηε
ζέιεζε ηεο Πνιηηείαο, πηζηεχσ, φπσο νκφθσλα δηαπηζηψζεθε, κεηά απφ κειέηεο, απφ
ζπδήηεζε θαη απφ πξνηάζεηο θαη δηάινγν, αιιά θαη αλ είλαη δπλαηφλ νκφθσλε θαηάζεζε
πξφηαζεο ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, λα πξνρσξήζνπκε ζε απηήλ ηελ πινπνίεζε. πσο
αληηιακβάλεζζε ρξεηάδεηαη θάπνηνο ρξφλνο θαη γηα ηε ζχιιεςή ηεο αιιά θαη γηα ηελ
νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηεο.
Απαληψ, φκσο, ζε θάπνηνπο πνπ κηινχλ γηα γθέην. Ξέξνπκε, πηζηεχσ, φινη καο πνιχ θαιά
φηη ηα γθέην δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ νκάδα απηψλ πνπ θαηνηθνχλ, αιιά απφ ηηο
θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο ζπλζήθεο πνπ ηνπο δεκηνπξγείο. Άξα, είλαη ζην ρέξη φισλ
καο απηή ε κεηξφπνιε ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ, φηαλ απνθαζηζηεί θαη φηαλ αξρίζεη λα
δεκηνπξγείηαη λα έρεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξαγκαηηθά δελ ζα ηελ ραξαθηεξίδεη
κία εζσζηξέθεηα θαη έλα θιείζηκν, αιιά ζα αθηηλνβνιεί θαη ζα ζπκβάιεη ζε κία αλαλέσζε ηεο
δσήο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζην ρψξν φπνπ ζα επηιεγεί, φηαλ επηιεγεί λα ρηηζηεί.
Καη θιείλνληαο ζα ήζεια λα πσ απφ ηψξα, φρη γηα νηθνλνκία ρξφλνπ, αιιά γηα ηνπο ιφγνπο
πνπ φινη αληηιακβαλφκαζηε, πνπ είλαη ιφγνη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο -αλαθέξνκαη ζηελ
ηξνπνινγία γηα ςήθηζκα απφ ηνλ ΟΖΔ θάπνησλ ζπλαδέιθσλ- φπσο θαη ζηελ ηξνπνινγία γηα
ηα ζρνιηθά βηβιία πνπ είλαη αξκνδηφηεηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε ζρέζε κε
πξνγξάκκαηα θιπ. φηη δελ κπνξνχκε εκείο λα...
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Τπνπξγέ, ην 5ιεπην ηζρχεη θαη γηα ζαο.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Σειεηψλσ. Γηα ηηο ηξνπνινγίεο ζα κηιήζσ
κφλν, γηαηί δελ ζα μαλαπάξσ ην ιφγν.
κσο αλακθίβνια -δηαπηζηψζεθε θαη δηαηππψζεθε θαη ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή θαη
εδψ- φηη θαη φζνλ αθνξά ηα κλεκεία θαη φζνλ αθνξά ηελ έληαμε θάπνησλ καζεκάησλ ζηα
ζρνιεία, είλαη ζηα ππφςε θαη ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη εθ’
φζνλ νη ζπλζήθεο -θαη δελ ελλνψ πνιηηηθά, αιιά ελλνψ ρξνληθά- ην επηηξέςνπλ, ζα
αληηκεησπηζηεί.
Κχξηε Πξφεδξε, ηειείσζα θαη παξαθαιψ θαη εζάο, φπσο θαη ηε Βνπιή, λα πξνρσξήζνπκε
φζν γίλεηαη πην ζχληνκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Μάιηζηα.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, ζην πλεχκα ηεο πξνηάζεσο ηελ νπνία έθαλα θαη ηελ νπνία είκαη βέβαηνο
φηη φινη απνδέρεζζε, ην πεληάιεπην δελ ζα εθαξκνζηεί απζηεξψο. Θα ππάξμεη θάπνηα αλνρή
θαη επαθίνκαη ζηε δηάζεζε θάζε ζπλαδέιθνπ, λα θάλεη ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, ψζηε
ζε θάζε πεξίπησζε λα ηειεηψζνπκε ζήκεξα θαη λα ιεθζεί απφθαζε ζήκεξα επί ηεο
πξνηάζεσο λφκνπ.
Ο θ. Κεπνπξφο έρεη ην ιφγν.
ΥΡΖΣΟ ΚΖΠΟΤΡΟ: Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, πξηλ απφ ηελ
αλάπηπμε ηεο νκηιίαο κνπ, ήζεια λα θάλσ 4 ζπγθεθξηκέλα ζρφιηα, πνπ αθνξνχλ ηα εμήο:
Πξψηνλ, ηελ πεξίνδν αξθεηά ρξφληα πξηλ, απηή ε ηδέα ηνπ Μηράιε Υαξαιακπίδε πνπ
αλαδεηθλπφηαλ δηαλνεηηθά θαη πνιηηηθά, ζπλάληεζε έλα πεξηβάιινλ φρη θηιηθφ. Να κελ
επεθηαζνχκε πεξηζζφηεξν ζ’ απηφ.
Δίλαη ινηπφλ λνκίδσ γλσζηφ ζε φζνπο έρνπλ κλήκε θαη ζε φζνπο δελ ην μέξνπλ, κπνξνχλ λα
ην πιεξνθνξεζνχλ, πνηνο ρψξνο γέλλεζε θαη κεγάισζε φρη κφλν απηήλ ηελ ηδέα. ήκεξα
βέβαηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ πνιιέο δηεθδηθήζεηο παηξφηεηαο, αιιά ππάξρεη έλα εχινγν
εξψηεκα πξνο ηελ πιεπξά ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο: Γηαηί δελ έθεξε κέρξη ρζεο ην ζέκα απηφ
ζηε Βνπιή; Γηαηί απηφο πνπ ην θέξλεη ζήκεξα είλαη ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ; Δίλαη κεγάιε
ηηκή γη’ απηήλ θαη λνκίδσ φηη αμίδεη ζπγραξεηήξηα.
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Δ’ Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο, θ.
ΝΗΚΖΣΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟ)
Θεηηθή είλαη ε ζεκεξηλή ζηάζε ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο. Ννκίδσ φκσο φηη αλ θαλείο
παξαηεξήζεη, δελ έρεη άπνςε γηα ηε γελνθηνλία, γηαηί αλ είρε, δελ ζα απνθαινχζε
παιηλλνζηνχληεο ηνπο Πφληηνπο πξφζθπγεο. Γελ ζα ην εχξε απηφ ν ζεκεξηλφο Αξρεγφο ηεο
Πνιηηηθήο Άλνημεο, νχηε βεβαίσο ζα ην ζηειέρσλε κε 250 θαη πιένλ Καιακαηηαλνχο.
Έλα ηειεπηαίν ζρφιην ζα θάλσ γηα φζα αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΚΚΔ. Ννκίδσ, φηη
απηή ε παξάηαμε, απηφο ν θφζκνο παξακέλεη πνιηηηθά εμαξηεκέλνο απφ κεξηθά ηζηνξηθά
ζχλδξνκα.
Καη λνκίδσ φηη δελ ζπκθσλεί ν θφζκνο ηεο Αξηζηεξάο κε απηέο ηηο απφςεηο, πνπ εθθξάδνληαη
απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Αξηζηεξάο κέζα ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην. Ννκίδσ φηη φηαλ
δείρλνπκε πξνο ηα έμσ φηη κεηαμχ καο έρνπκε ηέηνηεο αγεθχξσηεο δηαθνξέο, ν κφλνο πνπ ζα

ηθαλνπνηείηαη ζα είλαη έλαο ηνχξθνο δηπισκάηεο πνπ θαζφηαλ απέλαληη θαη θσηνγξάθηδε ζηελ
αξρή ηεο νκηιίαο ηνπο Βνπιεπηέο θαη βεβαίσο ηνλ θ. Υαξαιακπίδε κε ηνλ θ. Νενθιή αξξή
πνπ θαζφηαλ ζ’ εθείλελ ηελ πηέξπγα.
Μπαίλνληαο ζην ζέκα κνπ δελ ζα πσ πνιιά πξάγκαηα θαη ζα θξνληίζσ λα αληαπνθξηζψ
ζηελ έθθιεζε, πνπ έθαλε ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο.
Δκείο ζαλ Έζλνο, λνκίδσ φηη είκαζηε δπν θχξηεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηα
θνκκάηηα εθείλα ηνπ Διιεληζκνχ πνπ παξ’ φιν φηη ππέζηεζαλ αδηθήκαηα, δηψμεηο,
θαηαλαγθαζκνχο, βία θ.ιπ., εηδηθφ ηνλ ηειεπηαίν αηψλα, έρνπλ δηαηεξήζεη κηα κηθξή παηξίδα.
Έρνπλ ππνζηεί δηρνηνκήζεηο, ν επεηξσηηθφο Διιεληζκφο, ν καθεδνληθφο, ν ζξαθηθφο, ν
θππξηαθφο θαη γηαηί αλ ζέιεηε πξέπεη λα ηνλίζσ φηη ην κνληέιν "Κχπξνο" πνπ επηρεηξεί
ζήκεξα ε Σνπξθία λα ην δηεθδηθεί ζην ρψξν ηεο δπηηθήο Θξάθεο, έρεη έλα ηζηνξηθφ
πξνεγνχκελν. ηελ Κχπξν είρε πξσηνεθαξκνζηεί ην κνληέιν "Θξάθε", γηαηί φπσο μέξνπκε
φινη καο θαη φζνη κειεηνχλ ηελ ηζηνξία ε Θξάθε έρεη δηρνηνκεζεί θαηά ην παξειζφλ. Έηζη
ινηπφλ, απηφ ην θνκκάηη ηνπ Διιεληζκνχ ζήκεξα ζπκπαξαζηέθεηαη θαη αλαγλσξίδεη ηελ
ηζηνξηθή αλάγθε, λα αλαγλσξηζηεί ε γελνθηνλία ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, πνπ είλαη έλα
άιιν θνκκάηη, πνπ αλήθεη ζηνλ αλαηνιηθφ Διιεληζκφ, πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο
ζχκβαζεο ηνπ ΟΖΔ ππέζηε ην αδίθεκα ηεο γελνθηνλίαο. Δηδηθφηεξα, ν πνληηαθφο Διιεληζκφο
πνπ ην νινθαχησκά ηνπ ζήκεξα αλαγλσξίδεη ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, δίλεη κηα γξακκή π.ρ.
αθφκα θαη ζηελ Αθαδεκία Αζελψλ, λα αλαθαιέζεη εθείλα ηα βξαβεία πνπ αθεηδψο πξνζέθεξε
ζε ηζηνξηθά ζπγγξάκκαηα, ηα νπνία ηελ πνληηαθή γελνθηνλία ηελ αλαθέξνπλ παξαραξαγκέλα
θαη κάιηζηα είλαη θαη ειιεληθά.
Δπίζεο, ε ζεκεξηλή αλαγλψξηζε δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζην επίπεδν ηνπ δηθαίνπ ηεο
εζηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. Δπεηδή πεξηθιείεη κηα ηεξάζηηα δπλακηθή απφ ηε κηα πιεπξά
απνηειεί εγγχεζε πξφιεςεο λέσλ αδηθεκάησλ -βιέπε Κνπξδηζηάλ- θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά
κέζα ζηνλ Διιεληζκφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ραξαρζεί έλα εζληθφ ζρέδην αμηνπξέπεηαο.
εκείν απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αμηνπξέπεηαο είλαη ε πξφηαζε θαη ε εηζεγεηηθή έθζεζε, πνπ έθαλε
ην Τπνπξγείν ησλ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ απνδνρή ηεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο πνληηαθήο πφιεο
ηεο Ρσκαλίαο. Αλ κε ηη άιιν, ην Διιαδηθφ θξάηνο λ’ αξζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ έζησ
εθείλνπ ηνπ θξάηνπο ηνπ 1923 πνπ είρε θηίζεη ηε Νέα Οξεζηηάδα θαη ηφηε ίζσο ζα ππήξραλ
αληηξξήζεηο γηα ην αλ ζα γίλεη γθέην ή γηα ην αλ ζα γίλεη θάηη άιιν ε πφιε ηεο Οξεζηηάδαο. Καη
φκσο ζήκεξα είλαη θαη βηηξίλα ηνπ Διιεληζκνχ, αιιά θαη αληίπαιν δένο απέλαληη ζηελ
Αλδξηαλνχπνιε.
Σειεηψλνληαο επεηδή πηζηεχσ φηη ην θεληξηθφ απηφ αίηεκα φισλ ησλ πνληηαθψλ νξγαλψζεσλ
ζήκεξα απνηειεί πιένλ θαη πνιηηηθή απφθαζε ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ καδί κε ηελ ηηκή
πνπ αλήθεη ζηε Κπβέξλεζε ηελ ρξεψλεη θαη κε κηα κεγάιε ππνρξέσζε. Να θέξεη ην δήηεκα
ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
παξάιιεια λα δεηήζεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο απφ ην ππεχζπλν γηα ηε γελνθηνλία ηνπξθηθφ
ξαηζηζηηθφ θαη θαζηζηηθφ θξάηνο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ(Νηθήηαο Βεληδέινο): Ο θ. Μαγθάθεο έρεη ην ιφγν.
ΓΔΧΡΓΗΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΑΓΚΑΚΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηνλίζηεθε ήδε ζρεδφλ
απ’ φινπο ηνπο νκηιεηέο φηη ζήκεξα εθπιεξψλεη ε Διιεληθή Βνπιή έλα ρξένο πξνο έλα απφ
ηα δπλακηθφηεξα ηκήκαηα ηνπ Διιεληζκνχ, ηνλ Διιεληζκφ ηνπ Πφληνπ, ν νπνίνο ππήξμε ζχκα
ζνβηληζηηθήο αγξηφηεηαο θαη ζεξησδίαο, ζχκα ηνπ ρεηξίζηνπ ίζσο εγθιήκαηνο πνπ γλσξίδεη ε
αλζξσπφηεηα, ηνπ εγθιήκαηνο ηεο γελνθηνλίαο.
Σν έγθιεκα απηφ αλήθεη ζηε κεζνδνινγία δπζηπρψο ηνπ ηνπξθηθνχ ζσβηληζκνχ. Δίλαη
αθξηβψο ν πξψηνο δηδάμαο ν ηνπξθηθφο ζσβηληζκφο ζε ηνχην ηνπιάρηζηνλ ηνλ αηψλα ηεο
ηέιεζεο απηνχ ηνπ εγθιήκαηνο. Αξρίδεη ην 1911 ζε βάξνο ησλ Αξκελίσλ πνπ είλαη ην πξψην
ζχκα. πλερίδεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ ην 1916 κέρξη ην
1922. πλερίδεηαη ζε βάξνο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Ησλίαο ην 1922 θαη δελ ζηακαηά εθεί. Γελ
πξέπεη λα μερλάκε φηη ζπλερίδεηαη ζε βάξνο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ.
πλερίδεηαη ην ‘ 56 ζε βάξνο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη εθαξκφδεηαη θαη
ηψξα ζε βάξνο ησλ Κνχξδσλ. Δίλαη κηα ζηαζεξή κεζνδνινγία ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηνπξθηθνχ
ζσβηληζκνχ.
Δκείο γηα ιφγνπο αιεζηλά ζεβαζηνχο ζα ιέγακε, αιιά άζηνρνπο, αξγήζακε λα
εθπιεξψζνπκε απηφ ην ρξένο καο. Ο ιφγνο ήηαλ φηη ζέιακε λα επηδείμνπκε πξαγκαηηθά θαιή
ζέιεζε, λα ζηεξίμνπκε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο αλάκεζα ζηνπο δχν ιανχο καο θαη γη’
απηφ δείμακε ζ’ απηφ ην πξάγκα, πξαγκαηηθά κηα αλνρή. Ζ εληεηλφκελε φκσο ηνπξθηθή
πξνθιεηηθφηεηα, κε ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη λα ζπλεηδεηνπνηεζεί βαζχηεξα φηη ζήκεξα
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή, εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ ακεηαλφεηεο

ζνβηληζηηθέο δπλάκεηο, καο επηβάιιεη πξαγκαηηθά, επηηέινπο, λα απνδψζνπκε ηνλ νθεηιφκελν
ζεβαζκφ ζηνλ Διιεληζκφ ηνπ Πφληνπ θαη ηελ ηηκή πνπ ηνπ αλήθεη.
Αιιά δελ πξέπεη λα μερλάκε -θαη πξέπεη λα ην ηνλίζνπκε, θχξηνη ζπλάδειθνη- φηη παξάιιεια
κ’ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη κηα πξνζπάζεηα λα ζηηγκαηηζηεί απηφ ην
απαίζην έγθιεκα ηεο γελνθηνλίαο ζε βάξνο ησλ Πνληίσλ, πξέπεη λα εληείλνπκε θαη ηελ
πξνζπάζεηά καο επηθνηλσλίαο κε ηηο δεκνθξαηηθέο, πξννδεπηηθέο, θηιεηξεληθέο θαη
αληηηκπεξηαιηζηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ. Γελ πξέπεη λα ην μερλάκε. Οη δχν
πξνζπάζεηεο, πξέπεη λα βαδίδνπλ παξάιιεια, ζρεδφλ ζα έιεγα, ρέξη κε ρέξη. Καη ε
απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο, φζν ζθιεξή θαη αλ είλαη θαη ε απφδνζε ηεο ηηκήο ζ’ εθείλνπο
πνπ ήηαλ ζχκαηα ηεο ζεξησδίαο. Αιιά επίζεο, δελ κπνξνχκε λα θαηαδηθάδνπκε έλα
νιφθιεξν ιαφ θαη λα ηνλ θαζηζηνχκε ππεχζπλν γηα ηα εγθιήκαηα πνπ δηέπξαμε ζε κηα
δεδνκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή ε θπξίαξρε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δχλακε, γηα λα κπνξέζνπκε έηζη
λα εληζρχζνπκε ηηο βάζεηο γηα κηα κειινληηθή εηξεληθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δχν ιανχο.
ήκεξα εθπιεξψλνπκε ην θαζήθνλ καο απέλαληη ζ’ έλα απφ ηα εθιεθηφηεξα ηκήκαηα ηνπ
Διιεληζκνχ. Ο πνληηαθφο ειιεληζκφο είλαη αιεζηλά αθξίηαο, κε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηεο
ιέμεσο. ην εζληθφ ηνπ θξφλεκα άθακπηνο. Γελ μέξσ ίζσο εάλ ππάξρνπλ, ζα ππάξρνπλ
αζθαιψο θαη άιινη ιανί, αιιά θαλείο δελ ππεξέρεη ζηελ αθακςία....
( ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο ηεο ιήμεο ηεο νκηιίαο ηνπ θπξίνπ
Βνπιεπηή )
Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ λα έρσ ηελ κηθξή αλνρή πνπ ππνζρέζεθε ν Πξφεδξνο ηνπ
ψκαηνο φηη ζα δείμεηε.
Άθακπηνο ζην εζληθφ ηνπ θξφλεκα, δεκηνπξγηθφηαηνο, έληηκνο, επθπήο, εξγαηηθφο, ζίγνπξνο.
Υαίξεζαη λα ζπλαιιάζζεζαη κε ηνλ Πφληην. Ξέξεηο πνχ βξίζθεζαη θαη μέξεηο φηη ζε ηηκά.
Ο θαιχηεξνο ηξφπνο λ’ απνδψζνπκε ηελ ηηκή, είλαη, πέξαλ απηνχ πνπ θάλνπκε ζήκεξα πνπ
είλαη απηνλφεην, είλαη θάηη πνπ ειέρζε θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ νκηιεηή ηνπ ΚΚΔ, πξέπεη λα
πάξνπκε πξαγκαηηθά ζνβαξά κέηξα γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηελ θνηλσληθή ηνπ έληαμε γηα λα
εμαζθαιίζνπκε κηα αιεζηλή δσή θαη φρη λα είλαη θαηαδηθαζκέλνο ζε πεξηζσξηαθέο κνξθέο
δσήο.
Πξέπεη, πξψηνλ, ε ζεκεξηλή καο απφθαζε λα ζπλνδεπηεί θαη απφ κηα ζεηξά απφ κέηξα, πνπ
ζα δψζνπλ θνηλσληθή ζηήξημε ζηνπο πξφζθπγεο ζπκπαηξηψηεο καο αδειθνχο απφ ηνλ
Πφλην. Καη δεχηεξνλ, πξέπεη αζθαιψο λα ηνπο δνζεί κηα λέα εζηία, ε νπνία κπνξεί λα παίμεη,
πξαγκαηηθά, ην ξφιν κηαο θαηλνχξηαο κεηξφπνιεο, ελφο ζεκείνπ αλαθνξάο. Αιιά, ζα έιεγα
πξνο ηελ Κπβέξλεζε, φηη φζν ζσζηή είλαη κηα ηέηνηα απφθαζε, άιιν ηφζν δχζθνιε είλαη ε
πινπνίεζή ηεο.
Διέρζε απφ ηνλ θ. Κσζηφπνπιν φηη ε δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη πφιεηο θαη θνηλσληθέο
κνλάδεο πνπ ζρεδηάδνληαη ζηα ραξηηά, ζηα γξαθεία ηερλνθξαηψλ, δελ επδνθηκνχλ,
δεκηνπξγνχλ πειψξηα πξνβιήκαηα. Καιχηεξα είλαη λα ηηο ζπλδέζεηο κε έλαλ ππάξρνληα
νηθηζηηθφ κεραληζκφ θαη ηζηφ, παξά λα ηηο δεκηνπξγήζεηο εμ αξρήο.
Απφ ηε ζηηγκή, φκσο, πνπ εκείο απνθαζίδνπκε λα αλαιάβνπκε απηφ ην εγρείξεκα, πξέπεη λα
εγθαηαιείςνπκε θαη λα απνκαθξχλνπκε απφ κέζα καο ηε γλσζηή ειιεληθή καο
επηπνιαηφηεηα. ρη λα ην μεθηλήζνπκε θαη χζηεξα λα δεκηνπξγεζεί κηα εζηία εμαζιίσζεο. Απφ
ηε ζηηγκή πνπ ζα ην μεθηλήζεη ην Διιεληθφ Κξάηνο, πξέπεη λα δνπιέςεη κεζνδεπκέλα, λα
θάλεη θαη ηηο ζπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη, λα θαηαβάιεη θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ απαηηείηαη θαη
λα εμαζθαιίζεη, κε έλα ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη έληαμε ζηελ
νηθνλνκία ηεο ρψξαο, απηήο ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο, πνπ ζα ιέγεηαη Ρσκαλία.
Δίκαη, επνκέλσο, απνιχησο ζχκθσλνο λα ην απνθαζίζνπκε, αιιά λα ην απνθαζίζνπκε θαη
λα είκαζηε θαη έληηκνη, λα θάλνπκε φιν εθείλν ην ζνβαξφ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα
θαηαβάιινπκε ζηε ζπλέρεηα φιε εθείλε ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη, γηα λα δεκηνπξγεζεί,
αιεζηλά, κηα δσληαλή πφιε θαη φρη κηα απνζήθε αλζξψπσλ, κε ηνπο νπνίνπο δελ ζα μέξνπκε
ηη λα θάλνπκε.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, έρσ ηελ εληχπσζε φηη φηαλ ην Διιεληθφ Κξάηνο, ε ειιεληθή θνηλσλία
ζηαζεί ζην πιεπξφ ησλ αδειθψλ καο Πνληίσλ, εκείο ζα πινπηηζηνχκε, ν Διιεληθφο Λαφο θαη
ε ειιεληθή θνηλσλία ζα πινπηηζηεί, γηαηί, πξαγκαηηθά, ζα απνθηήζεη κηα λέα κεγάιε θνηλσληθή
δχλακε πξνφδνπ θαη ηαπηφρξνλα κηα λέα έπαιμε ειιεληζκνχ θαη κάιηζηα, αλ δηεπθνιπλζεί θαη
βξεη ηηο λέεο ηνπ εζηίεο ζηε Βφξεηα Διιάδα, ζηε Θξάθε θαη ζηε Μαθεδνλία, ηεο νπνίαο,
άιισζηε, ηελ αλάπηπμε ηελ νθείινπκε, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη πάιη ζηνπο Πνληίνπο,
φπσο θαη ζηνπο άιινπο Έιιελεο ηεο Ησλίαο.
αο επραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Νηθήηαο Βεληδέινο): Ο θ. ππξηνχλεο έρεη ην ιφγν.

ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΤΡΗΟΤΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, φζν ζθιεξφ θαη αλ ζαο θαλεί, ζα κνπ επηηξέςεηε
λα ζαο πσ, δχν πξάγκαηα, γηαηί ηα λνηψζσ θαη ζπλεζίδσ, φ,ηη λνηψζσ λα ην ιέσ, αλεμάξηεηα
εάλ κε σθειεί ή κε βιάπηεη.
Πξψηνλ, αλεβαίλσ ζην Βήκα θαη δελ παξαηηνχκαη ηεο νκηιίαο κνπ, φπσο ζα έθαλα ζε έλδεημε
δηακαξηπξίαο γηα ηε ζπζηεκαηηθά επηδεηθλπνκέλε επαηζζεζία ππέξ ηνπ ρξφλνπ, φηαλ έξρεηαη ε
ζεηξά ησλ Βνπιεπηψλ. Δπαηζζεζία ρξφλνπ δελ ππάξρεη γηα ηνπο άιινπο νκηιεηέο. Κχξηε
Πξφεδξε, κεηά ηα 5 ιεπηά ζα ζηακαηήζσ.
Γηα παξάδεηγκα, ζπκάκαη -έρσ κλήκε αθφκα- φηη ζην λνκνζρέδην γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε,
ζηελ θαη’ αξρήλ ζπδήηεζε είραλ γξαθηεί πεξίπνπ 85 Βνπιεπηέο. Μίιεζαλ 26. ηελ θαη’
άξζξνλ ζπδήηεζε είραλ γξαθηεί 27 ή 28. Μίιεζαλ 6. ηε ζπδήηεζε, απφ ηηο 18.00’ κέρξη ηηο
21.00’ κίιεζαλ 4 πξφζσπα θαη απφ ηηο 21.00’ κέρξη ηηο 21.30’ κίιεζαλ 27 Βνπιεπηέο. Σν ίδην
γίλεηαη θαη ζήκεξα. Άξρηζε ε επαηζζεζία γηα ην ρξφλν, ηφηε πνπ αξρίζακε εκείο λα κηιάκε.
Δάλ δελ ζεβφκνπλα ην πξφζσπν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο θαη δελ έηξεθα ηελ εθηίκεζε
πξνο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη, νκνινγνπκέλσο, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ε
αληίδξαζή κνπ ζα ήηαλ, θχξηε Πξφεδξε, κε παξαίηεζε απφ ηελ νκηιία κνπ.
Γεχηεξνλ, ηηκνχκε ηνπο Πφληηνπο γηα ην ραξαθηήξα ηνπο. πληαπηίδνκαη απφιπηα κε απηά
πνπ είπαηε θχξηε Μαγθάθε θαη ηα επηβεβαηψλσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ. Καη είλαη επίθαηξν ην
κήλπκα πνπ δίλνπλ. Σελ αθνζίσζε ζηελ παξάδνζε θαη ηνπο αγψλεο ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. Καη ηα δχν απηά ζηνηρεία ρξεηάδνληαη γηα ηελ απηνγλσζία ηεο παηξίδαο
ηνπο, γηα ηελ απηνγλσζία ηνπ έζλνπο, πνπ απνηειεί ηελ θαιχηεξε εγγχεζε γηα ηελ επηβίσζε
ηεο ρψξαο.
ια ηα θφκκαηα, φιεο νη παξαηάμεηο θαη φιεο νη θπβεξλήζεηο επζχλνληαη γηα ζθάικαηα, γηα
παξαιείςεηο, γη’ αλεπάξθεηεο, γηα πιεκκέιεηεο. Θα ήηαλ δε θαη εληειψο αλήζπρν λα
δηεθδηθνχκε ζαλ άηνκα ή ζαλ κφξηα νκάδσλ φηη είκαζηε αιάλζαζηνη. Σν ΚΚΔ δηεθδηθεί ην
αιάλζαζην. Με εξεζίδεηε λα ζπκεζψ ηνλ Παπαξεγφπνπιν πάιη, πνπ έιεγε φηη έηζη έρεηε
απνιέζεη θαη ηελ ειπίδα λα κελ θάλεηε ιάζε. Αλ δελ ζπλεηδεηνπνηήζεηε ηα ιάζε ζαο,
απεκπνιάηε ην δηθαίσκα κέζα απφ ηελ απηνθξηηηθή, λα δηνξζψζεηε ηνπο εαπηνχο ζαο. Καη
εγψ είκαη ν ηειεπηαίνο πνπ δελ ζα ήζεια λα δηνξζψζεηε ηνπο εαπηνχο ζαο, γηαηί πηζηεχσ ζην
ξφιν ζαο βαζηά.
ε φηη αθνξά ηελ Σνπξθία δελ λνκίδεηε φηη είλαη θαηξφο λα πνχκε ηη καο έθαλε; Γλσξίδσ
ηζηνξία θαη επηηξέςηε κνπ ηελ παξαβίαζε ηεο κεηξηνθξνζχλεο κνπ πνπ ζαο νθείισ. Να κελ
πάκε απφ ηα παηδνκαδψκαηα θιπ, λα πάκε ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία, ζηελ αγσλία ηνπ
Βεληδέινπ ζην 1914. Σε ζπκθσλία ηεο Σ. αηάιηζα ηνπ πξψηνπ βαιθαληθνχ πνιέκνπ δελ ηελ
ππνγξάςακε γηαηί ηφηε ζέιακε λα ειεπζεξψζνπκε ηελ Βφξεην Ήπεηξν. Καη ηφηε ε Σνπξθία
άξρηζε ηελ γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ θαη εηνίκαδε ηελ γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ. Σν 1914 είρε
παξαγγείιεη ηα δχν γλσζηά ζσξεθηά πινία, ε Σνπξθία ν Βεληδέινο, γηαηί αλεζπρνχζε γηα ην
ειιεληθφ ζηνηρείν, πξνβιεκαηίζζεθε γηα βχζηζε ηνπο. Ζ ζθαγή πξαγκαηνπνηήζεθε ιίγν
αξγφηεξα.
Ση έθαλε ε νβηεηηθή Έλσζε ην 1920 κε ηε ζπκθσλία ηνπ Κεκάι θαη ησλ Μπνιζεβίθσλ; Ση
ζπλέπεηεο είρε απηφ εηο βάξνο ηεο ειιεληθήο εθζηξαηείαο; Ση έθαλε πνπ παξέδσζε ηα φπια; Ση
έθαλε ην πξφζθαηα ηφηε κεηνλνκαζζέλ ζε θνκκνπληζηηθφ θφκκα ην αγξνηνζνζηαιηζηηθφ, γηα
λα ζηεξίμεη εθείλνλ ηνλ αγψλα; Αθνινχζεζε κία άιιε αθξαία πνιηηηθή. Σν "νίθαδε". Με
ςηζχξνπο ππνλφκεπε ηελ ελφηεηα θαη ηελ αξκνλία ηνπ κεηψπνπ θαη απηά είλαη ηζηνξηθά
ζηνηρεία.
ηελ Βαιθαληθή θνκκνπληζηηθή νκνζπνλδία, θχξηε Κσζηφπνπιε- γηα λα ηα ιέκε, γηαηί ε
ηζηνξία δηδάζθεη, λα κελ μαλαθάλνπκε ηα ιάζε- ν Κνξδάηνο έθπγε απφ ην 4ν ζπλέδξην γηαηί
έζεζαλ ζέκα αλεμαξηεζίαο ηεο Μαθεδνλίαο. Καη δηαγξάθεθε. Καη ην 1924 ζην 6ν ζπλέδξην ηεο
Μφζραο έγηλε ην ιάζνο.
Οη Πφληηνη καο δηδάζθνπλ δχν πξάγκαηα ζήκεξα. Σελ ηζηνξηθή ηνπο ζπζία θαη ηελ αθνζίσζε
ζηελ παξάδνζε. Πξέπεη λα πνχκε θαη ζηελ Σνπξθία φηη ε εηξήλε είλαη επζχλε θαη ησλ δχν
πιεπξψλ. Ζ αμία ηεο ηζηνξίαο, "αλ ηα παξαιειπζφηα κλεκνλεχεηο, άκπλνλ πεξί ησλ
κειιφλησλ βνπιεχζεη". Καη γηα καο απηφ, ε δηδαρή ηεο ηζηνξίαο, είλαη ν θαιχηεξνο ξφινο γηα
λα κελ μαλαγίλνπλ εθείλα ηα εγθιήκαηα πνπ έγηλαλ ζε βάξνο ηεο παηξίδαο καο. Δπραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Νηθήηαο Βεληδέινο). Ο θ. Σααηζφγινπ έρεη ην ιφγν.
ΑΝΔΣΖ ΑΑΣΟΓΛΟΤ. Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, πξαγκαηηθά ζεσξψ
επηπρή ζπγθπξία φηη είκαη έλαο κεηαμχ εηθνζηελφο ζπλαδέιθσλ πνπ ππέγξαςαλ ηελ πξφηαζε
λφκνπ θαη ζήκεξα ηε ζπδεηάκε ζ’ απηφ ην Κνηλνβνχιην.
Δπίζεο, ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ επηπρή φηη είκαη κέινο απηήο ηεο Βνπιήο πνπ ζα ςεθίζεη
νκφθσλα ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην.

Ννκίδσ, ινηπφλ, φηη ζήκεξα είλαη κία μερσξηζηή εκέξα, φρη κφλν γηα ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ,
αιιά θαη γηα ηνλ πνληηαθφ Διιεληζκφ, αθνχ εηζάγεηαη ζηε Βνπιή ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε
λφκνπ, γηα λα αλαγλσξηζηεί ε 19ε Μαΐνπ ζαλ εκέξα κλήκεο γηα ηε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ.
Θα εθζέζσ νξηζκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα. Σελ 19ε Μαΐνπ 1994, ν Μνπζηαθά Κεκάι
απνβηβάζζεθε ζηε ακςνχληα, γηα λα ζπλερίζεη κε εληνλφηεξν θαη πην θξηθηαζηηθφ ηξφπν ηε
ζπζηεκαηηθή γελνθηνλία ηνπ Διιεληζκνχ ηνπ Πφληνπ, πνπ είρε αξρίζεη ην 1916 θαη ηειείσζε
ην 1923. Πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε γελνθηνλία ηνπ αηψλα. Πξνεγήζεθε απηή ησλ Αξκελίσλ.
Δίλαη ζπλεζηζκέλνη, ινηπφλ, νη Σνχξθνη ζηηο γελνθηνλίεο. Οη Αξκέληνη, νη Πφληηνη θαη νη
Κνχξδνη ππέζηεζαλ θαη πθίζηαληαη ηηο ζεξησδίεο ηνπο, ρσξίο λα επαηζζεηνπνηείηαη ε δηεζλήο
θνηλφηεηα. Ζ γελνθηνλία απεηέιεζε επίζεκε ηνπξθηθή πνιηηηθή θαη επηδίσμε απφ ην 1911, κε
ζηφρν ηελ πιήξε εμαθάληζε ησλ ρξηζηηαληθψλ ιαψλ ηεο πεξηνρήο. Απφ ην 1916 κέρξη ην 1923
είρακε κηα επηηπρεκέλε πνιηηηθή γελνθηνλίαο απφ πιεπξάο Σνχξθσλ θαη ζηνλ Πφλην είρακε
φιεο εθείλεο ηηο πξάμεηο πνπ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηνπ ΟΖΔ απνηεινχλ πξάμεηο
γελνθηνλίαο. Απηήλ ηε ζχκβαζε ηελ επηθχξσζε ρσξίο επηθπιάμεηο θαη ληξνπή ε Σνπξθία
κεηέπεηηα ζηηο 31 Ηνπιίνπ 1950.
Σν έγθιεκα ελάληηα ζηνλ πνληηαθφ Διιεληζκφ πξνθχπηεη απφ ηα ληνθνπκέληα, απφ ηηο
εθζέζεηο ησλ μέλσλ πξνμέλσλ θαη πξεζβεπηψλ πξνο ηηο ρψξεο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 19161923 θαη απφ ηα ίδηα ηα νζσκαληθά θαη ηνπξθηθά αξρεία θαη εθδφζεηο, θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο
θαη λνκνζρέδηα. Αθφκα πξνθχπηεη απφ ηηο καξηπξίεο ησλ επηδεζάλησλ πξνγφλσλ καο,
παπνχδσλ καο θαη παηέξσλ καο.
Οη πφληηνη είραλ ειιεληθή θαηαγσγή θαη νξζφδνμε ρξηζηηαληθή πίζηε. Έηζη νη Σνχξθνη βξήθαλ
ηελ αθνξκή θαη ηνλ ηξφπν λα ηνπο αθαλίζνπλ βηνινγηθά. Υξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξεο
κεζφδνπο, βηαζκνχο, απαγσγέο, αξπαγέο πεξηνπζηψλ, ιεειαζίεο, ππξπνιήζεηο, εμνξίεο,
θαηαλαγθαζηηθά ηάγκαηα εξγαζίαο, βαζαληζκνχο, ιηκνθηνλίεο, νκαδηθέο ζθαγέο,
απαγρνληζκνχο. Σα ζχκαηα αλήιζαλ ζε 353.000 άηνκα πνληηαθήο ειιεληθήο θαηαγσγήο.
Έηζη, ινηπφλ, πξνο απνθπγήλ ηνπ νινθιεξσηηθνχ αθαληζκνχ ηνπ ν πνληηαθφο Διιεληζκφο
κεηαθηλήζεθε πξνο Διιάδα θαη νβηεηηθή Έλσζε. Πάλσ απφ 200.000 Πφληηνη δελ
θαηφξζσζαλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη παξέκεηλαλ θπξίσο ζηα νξεηλά ρσξηά ηνπ Πφληνπ, κε
ζπλέπεηα ηνλ βίαην εμηζιακηζκφ ηνπο. Οη Σνχξθνη ζε απηήλ ηε γελνθηνλία βνεζήζεθαλ θαη
είραλ ηελ πνιηηηθή θάιπςε Γεξκαλψλ, νβηεηηθψλ Άγγισλ, Γάιισλ θαη Ακεξηθαλψλ. Καη
βέβαηα, εδψ δελ θαηάιαβα, ηελ επαηζζεζία ηνπ ΚΚΔ, λα ππεξαζπηζηεί ηελ ηφηε νβηεηηθή
Έλσζε, αλεμαξηήησο ηνπ ηη έθαλε αληηθεηκεληθά ή ππνθεηκεληθά ή θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ
κέρξη πξφηηλνο, πξηλ δηαιπζεί ε νβηεηηθή Έλσζε, φηαλ θψθεπε θαη δελ βνεζνχζε ηελ
θαηάζηαζε απηψλ πνπ θαηαπηέδνλην ζηελ Σνπξθία.
Καη βέβαηα, δελ θαηαιαβαίλσ, φρη κφλν ηελ "επαηζζεζία" ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, αιιά θαη
ησλ θξαηψλ ηεο ΔΟΚ, Γεξκαλίαο, Αγγιίαο, Γαιιίαο, αιιά θαη ησλ ΖΠΑ, ηα νπνία ζσπεχνπλ
ηελ Σνπξθία κέρξη ζήκεξα, φηαλ θαηαπηέδνπλ, εμνληψλνπλ θαη ππξπνινχλ ηνπο Κνχξδνπο, νη
νπνίνη απαξηζκνχλ 22 εθαη.
Πάιεςε, ινηπφλ, ν πνληηαθφο Διιεληζκφο, απηνακχλζεθε, δεκηνχξγεζε εζληθφ
απειεπζεξσηηθφ θίλεκα, γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Πφληνπ θαη γηα ηελ ίδξπζε ειιεληθήο
δεκνθξαηίαο ηνπ Πφληνπ. Γελ επεηεχρζεθε φκσο ν ζηφρνο θαη επήιζε ηειηθά ν αθαληζκφο
ηνπ.
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Α’ Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο θ.
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Ν. ΚΡΖΣΗΚΟ)
Δπί 73 ρξφληα ε πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ζην ζέκα ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ γελνθηνληψλ
παξακέλεη ε ίδηα. Σν 1937 νη Σνχξθνη πξνζήξηεζαλ ηελ Αιεμαλδξέηηα θαη ην 1974 θαηέιαβαλ
ηε κηζή Κχπξν. Σα ίδηα έθαλαλ ζηελ Ίκβξν θαη ζηελ Σέλεδν θαη έδησμαλ ην ειιεληθφ ζηνηρείν
απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
Δδψ βέβαηα είλαη πξφζθαηεο νη καξηπξίεο ζπλαδέιθσλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Ίκβξν πξηλ
απφ ιίγεο εκέξεο. Δθεί άθνπζαλ πσο γθξεκίζηεθαλ νη εθθιεζίεο, πσο εμηζιακίζηεθαλ νη ιίγνη
ελαπνκείλαληεο Έιιελεο θαη πσο γθξεκίζηεθαλ ηα πνιιά ζρνιεηά πνπ είραλ ε Ίκβξνο θαη ε
Σέλεδνο. ήκεξα νη Σνχξθνη ζέηνπλ ζέκα Θξάθεο, Γσδεθαλήζνπ, ελαέξηνπ ρψξνπ,
αηγηαιίηηδαο δψλεο ζην Αηγαίν. Σνπξθνπνηνχλ ηηο κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο ζηελ Διιάδα,
ζηε Βνπιγαξία θαη ζηα θφπηα θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα Βαιθάληα. Έρνπλ αλακεηρζεί
αθφκα θαη ζηνλ πφιεκν ηεο Βνζλίαο. Δίλαη, ινηπφλ, παληνχ παξφληεο, ζε φιεο ηηο
θαηαζηξνθέο.
ήκεξα ζπληειείηαη απφ ηνπο Σνχξθνπο, φπσο πξναλέθεξα θαη ε γελνθηνλία ησλ Κνχξδσλ.
Δίλαη νξαηφο ν θίλδπλνο εμ αλαηνιψλ κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ παληνπξθηζκνχ απφ
πιεπξάο Σνπξθίαο κε ηηο γελνθηνλίεο θαη ηηο θαηαιήςεηο μέλσλ εδαθψλ.

Ο Διιεληζκφο ζε νιφθιεξε ηε γε πξέπεη λα επαγξππλεί θαη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα. Ο
πνληηαθφο Διιεληζκφο, πνπ είλαη 2.500.000 ζε φιν ηνλ θφζκν, ζεσξεί ηελ αλαγλψξηζε ηεο
γελνθηνλίαο ησλ 353.000 ζπκάησλ ηεο ηνπξθηθήο ζεξησδίαο, ειάρηζην θφξν ηηκήο, ζηελ
παξνπζία, ζηηο ζπζίεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ ζην Έζλνο. Ζ
αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηελ αζθάιεηα ηνπ Διιεληζκνχ θαη ηελ
εγγχεζε, φηη ην ηνπξθηθφ θξάηνο δελ ζα ηελ επαλαιάβεη ζε βάξνο καο ή ζε βάξνο άιινπ ιανχ
ηεο πεξηνρήο.
Οη πφληηνη ηεο Μηθξάο Αζίαο έθεξαλ καδί ηνπ ην 1922 -ρξνληά εμφλησζεο ηνπ πνληηαθνχ
Διιεληζκνχ θαη ρξνληά πνπ ήξζαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζην ειιαδηθφ ρψξν νη πεξηζζφηεξνηηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηα γξάκκαηα θαη ηε κφξθσζή ηνπο. Δίραλ πξνεγκέλν πνιηηηζηηθφ θαη
κνξθσηηθφ επίπεδν, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπο, ηνπο ρνξνχο ηνπο, ηε θηινμελία θαη ηελ αγάπε
ηνπο γηα ηελ παηξίδα. Οη πεξηζζφηεξνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Μαθεδνλία καο.
Οη παππνχδεο θαη νη γνλείο καο, φπνπ αλέπηπμαλ μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα θαη
κεγαινχξγεζαλ ζηνπο απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο ηεο Παηξίδαο καο θαηά ησλ εθάζηνηε
θαηαθηεηψλ ηεο, είζαλ εζηζκέλνη ζε απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο λσξίηεξα θφληξα ζηηο
ζεξησδίεο ησλ Σνχξθσλ, ήζαλ θαη είλαη ζήκεξα νη επφκελεο γεληέο ησλ πνληίσλ, νη άγξππλνη
θξνπξνί ησλ ζπλφξσλ καο, είλαη νη αθξίηεο ηεο Παηξίδνο καο. Φπιάλε Θεξκνπχιεο ζηα
βφξεηα θαη αλαηνιηθά ζχλνξα ηεο Διιάδαο καο, δψζαλε θαη είλαη έηνηκνη λα δψζνπλ ηε δσή
ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο Παηξίδνο καο.
Σηκή, ινηπφλ, ζηνπο πξνγφλνπο καο ηνπο Έιιελεο ηνπ Πφληνπ, κε ην παξφλ λνκνζρέδην θαη
ηελ αλαγλψξηζε ηεο 19εο ηνπ Μάε, ζαλ κέξαο κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ηνπο θαη ηηκή ζε απηήλ
ηε Βνπιή πνπ ηελ αλαγλσξίδεη. Μηα ηέηνηα απφθαζε ζα ηνλψζεη ην ζπλαίζζεκα φινπ ηνπ
Διιεληζκνχ θαη ζα θαηαγξαθεί αλεμίηειε ζηελ ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Σειεηψλεηε, θχξηε ζπλάδειθε.
ΑΝΔΣΖ ΑΑΣΕΟΓΛΟΤ: Σειεηψλσ θχξηε Πξφεδξε.
Θα θάλσ θαη δχν-ηξεηο πξνηάζεηο πνπ λνκίδσ, φηη είλαη νπζηαζηηθέο θαη πξέπεη λα
πινπνηεζνχλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Κπβέξλεζεο. Να αλεγεξζνχλ κλεκεία πνληηαθήο
γελνθηνλίαο ζηηο ειιεληθέο πφιεηο, φπνπ ππεξηεξεί ην πνληηαθφ ζηνηρείν, επ’ επθαηξία πιένλ
ηνπ ενξηαζκνχ ηεο 19εο ηνπ Μάε. Να πεξηιεθζεί ζηα ζρνιηθά βηβιία πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε ηζηνξία ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ θαη ε πξνζπάζεηα
αθαληζκνχ ηνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο. Σέινο λα ηδξπζεί πφιε ησλ Πνληίσλ ζηε Θξάθε κε ην
φλνκα Ρσκαλία -θαη εδψ είλαη γλσζηφ ην πνληηαθφ γλσκηθφ "Ζ Ρσκαλία θαη αλ πέξαζελ αλζεί
θαη θέξεη θαη άιιν", ζηελ νπνία Ρσκαλία ζα εγθαηαζηαζνχλ νη απαληαρνχ πφληηνη ηνπ
ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη νη νκνγελείο καο απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε.
Σειεηψλνληαο, αλαθέξσ φηη θάπνηνη ιέλε: "φρη πηα άιιεο ρακέλεο παηξίδεο". Δγψ ηνλίδσ φηη
δελ ππάξρνπλ ρακέλεο παηξίδεο. Τπάξρνπλ αιχηξσηεο θαη ζθιαβσκέλεο παηξίδεο. αο
επραξηζηψ πνιχ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Κνθειίδεο έρεη ην ιφγν.
ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΚΔΛΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζέισ θαη’ αξρήλ λα ππνγξακκίζσ απφ απηφ ην
Βήκα ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα φιν ην πνληηαθφ θαη πξνζθπγηθφ γεληθφηεξα -ζα έιεγαπιεζπζκφ, ε αλαγλψξηζε ησλ αγψλσλ ηνπ, ε ζπκβνιή ηεο ζπζίαο ηνπ θαη ν ηξαγηθφο ηνπ
ξφινο ζηελ ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνχ.
Δίλαη κηα δηθαίσζε πνπ ηηκά φινπο απηνχο πνπ είραλ ηελ επαηζζεζία λα πξνθαιέζνπλ θαη λα
ηηκήζνπλ ην έπνο ελφο ιανχ. Ήηαλ έλα ρξένο ζηε γελνθηνλία ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ, πνπ
ήξζε βέβαηα κε θαζπζηέξεζε θάπνησλ δεθαεηηψλ θαη καο μαλαέθεξε κλήκεο γηα ρακέλεο
παηξίδεο θαη αιχηξσηνπο αδειθνχο γηα κηα Διιάδα έμσ απφ ηα ζχλνξα, πνπ κεγαινχξγεζε,
θαη θψηηζε θαη δίδαμε αλζξψπηλεο αμίεο, αξεηέο θαη έθαλε ηε γε ηνπ Πφληνπ επινγεκέλε.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη νη ιανί πνπ μερλνχλ δελ έρνπλ κέιινλ. Ζ γελνθηνλία ησλ
πνληίσλ δίλεη ζήκεξα φζν πνηέ άιινηε ην δηθφ ηεο λφεκα θαη απαηηεί ηε δηθή ηεο ηζηνξηθή
αλάιπζε γηα ηα θξίζηκα εζληθά γεγνλφηα πνπ αληηκεησπίδεη ε παηξίδα καο ζήκεξα.
Ο πνληηαθφο Διιεληζκφο -θαη εδψ αο κνπ επηηξαπεί λα μαλαγεληθεχζσ ηνλ φξν-, ν
πξνζθπγηθφο Διιεληζκφο ηεο Μηθξάο Αζίαο, γλσξίδεη πάξα πνιχ θαιά θαη πεξηζζφηεξν απφ
θάζε άιινλ, ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο απεηιείηαη ζήκεξα ε Παηξίδα καο θαη είλαη
απνθαζηζκέλνο λα κελ επηηξέςεη νχηε άιιε εζληθή ηξαγσδία νχηε λέα ζπξξίθλσζε ηνπ
Διιεληζκνχ.
Δίλαη απνθαζηζκέλνο λα θαηαγγείιεη ηελ επεθηαηηθή θαη επηζεηηθή πνιηηηθή ηεο "θίιεο"
Σνπξθίαο θαη ζπκκάρνπ εληφο ΝΑΣΟηθψλ ζρεδηαζκψλ. Δίλαη απνθαζηζκέλνο λα κε δερζεί
ηεηειεζκέλα. Οη δησγκνί θαη ε αξπαγή ησλ πεξηνπζηψλ ζηελ πφιε, ε εηζβνιή ζηελ Κχπξν, νη

παξάινγεο θαη έμσ απφ θάζε δίθαην απαηηήζεηο ζην Αηγαίν είλαη ελδεηθηηθέο ησλ πξνζέζεσλ
θαη ησλ άλνκσλ ζηφρσλ πνπ επεμεξγάδεηαη εηο βάξνο ηνπ Διιεληζκνχ ε Σνπξθία.
Ζ αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ πνληίσλ, αο δηεγείξεη ηελ εζληθή καο ζπλείδεζε, αο καο
αθππλίζεη θαη αο ηεο δψζεη ην λφεκα, ην δηθαίσκα πνπ έρεη ζην Πάλζενλ ηεο ειιεληθήο
ηζηνξίαο.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πάλε 8 δεθαεηίεο, έλαο αηψλαο πεξίπνπ, απφ ηνλ μεξηδσκφ ηνπ
πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, απφ ηφηε πνπ ν πνληηαθφο ιαφο θεξχρζεθε ζε δησγκφ. Σνπ ζηέξεζαλ
ην δηθαίσκα λα δεη θαη λα θαηέρεη ηε γε ηνπ, λα δεκηνπξγεί θαη λα θαηαθηά ην βίνο ηνπ ελ εηξήλε
θαη ελ εηξήλε λα πνξεχεηαη κέζα ζε κία θνηλσλία ζπλαδέιθσζεο, φζν θαη αλ απηφ ελνρινχζε
θαη εκπφδηδε ηελ εζληθηζηηθή πζηεξία ησλ λεφηνπξθσλ, πζηεξία πνπ ζπλερίδεη κε θαλαηηζκφ
θαη ζήκεξα ην ηνπξθηθφ θξάηνο.
Δπηρείξεζαλ λα αιινηψζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, λα δηαζηξέςνπλ ηε πίζηε ηνπ θαη λα
θαηαξγήζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. Αλ είλαη δπλαηφλ, απηφ πνπ δελ θαηάθεξαλ αηψλεο θαη
αηψλεο ζθφηνπο θαη νξδέο βαξβάξσλ ζην πέξαζκά ηνπο, πίζηεπαλ πσο ζα ην θαηφξζσλαλ κε
δησγκνχο θαη εθηνπίζεηο. Καη φηαλ δηαπίζησζαλ πσο απηή ε ξάηζα ήηαλ θαη απφ ζθιεξά
πιηθά θαη άληερε, πξνζπάζεζαλ ηε θπζηθή ηνπο εμφλησζε.
Πξνζπάζεζαλ λα εμνληψζνπλ έλα ιαφ θαηαθεχγνληαο ζηε γελνθηνλία, επηδηδφκελνη ζε
ζθαγέο θαη ιεειαζίεο, ζε εγθιήκαηα ηα νπνία φρη κφλν δελ επιήξσζαλ, αιιά νχηε ηνπο
δεηήζεθε λα κεηακειεζνχλ.
Δίλαη έλα ζηίγκα, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ,
φπσο ηφζα άιισζηε, πνπ ζα βαξχλεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα, φρη κφλν γηαηί έρεη ηελ ππνρξέσζε
λα κελ λνκηκνπνηεί ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, αιιά λα αμηψλεη ηελ εζηθή θαη λνκηθή απνθαηάζηαζε.
Αιίκνλν φκσο -θαη εδψ θαίλεηαη πφζν επίθαηξε είλαη ε γελνθηνλία ηνπ πνληηαθνχ
Διιεληζκνχ- ε δηεζλήο θνηλφηεηα λα κε είλαη πην αθξηβήο. Οη κεγάινη, φρη κφλν δελ
θαηαδηθάδνπλ ην ζχηε, αιιά αληίζεηα ηνλ ελζαξξχλνπλ ζε λέεο νξέμεηο, πξνρσξψληαο
ζήκεξα ζηε γελνθηνλία ηνπ θνπξδηθνχ ιανχ. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη παξάιιειε
πνξεία κεηαμχ ηνπ πνληηαθνχ θαη ηνπ θνπξδηθνχ ιανχ.
Γπζηπρψο δεκηνπξγεί ζιίςε ην γεγνλφο λα βιέπεηο απηφ ηνλ απιφ ιαφ πνπ νη Έιιελεο ηνπ
Πφληνπ ζπκβίσλαλ θαη πξφθνβαλ καδί, λα ζχξεηαη ζε ηαπεηλνχο δξφκνπο ζαλαηηθήο πζηεξίαο,
αθηνληζκέλνο απφ έλα θξάηνο πνπ θνιαθεχεηαη λα παίδεη ην ξφιν ηνπ ηζακπνπθά ζε κία
έλνρε ζησπή ησλ κεγάισλ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, αλ ην νινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ ή ε γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ
επαηζζεηνπνίεζε ηε Γηεζλή Κνηλφηεηα, ε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ ζα έπξεπε λα ηε
ζπγθινλίζεη θαη ιφγσ ησλ δξακαηηθψλ γεγνλφησλ θαη ιφγσ ηνπ φηη ν παληαρνχ Διιεληζκφο
επαίζζεηνο πάληα ζηα εζληθά ζέκαηα έδηλε ηνπο δηθνχο ηνπ αγψλεο.
κσο φισο πεξηέξγσο ε δηεζλήο θνηλφηεηα, σο άιινο Πφληηνο Πηιάηνο ην κφλν πνπ
επεδίσμε ήηαλ ε ιήζε γη’ απηήλ ηελ ηξαγσδία ηνπ Διιεληζκνχ, ιήζε γηα ρακέλεο παηξίδεο,
ιήζε γηα ηνπο 350.000 πνπ εμνληψζεθαλ απφ ην 1916 έσο ην 1923, ιήζε γη’ απηνχο πνπ
ράζεθαλ ζην καθξηλφ ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο. Ξεθίλεζαλ άπνηθνη θαη γχξηζαλ πξφζθπγεο.
Γηέδσζαλ ην κεγαιείν ηεο θπιήο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη γχξηζαλ θέξνληαο κέζα ζηα θνπξέιηα
ηνπο ηελ απφγλσζε, ηνλ ηξφκν, ην εηθφληζκα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο θαη ιίγν απφ ην επινγεκέλν
ρψκα ηεο πνληηαθήο γεο. Απηά θαη ηίπνηε άιιν.
Γελ κπνξνχζαλ λα πηζηέςνπλ πσο φια ράζεθαλ κέζα ζην ραιαζκφ, παξάηεζαλ ηηο δνπιεηέο
ηνπο ζηε κέζε, πξφιαβαλ δελ πξφιαβαλ λα ραηξεηήζνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο. Γελ ήμεξαλ αλ
απηφ ήηαλ ζπζία ή ηνπο έθξηλε ν Θεφο. πσο θαη λα έρεη, ηπιίρζεθαλ ζηελ πίθξα ηνπ
μεξηδσκνχ θαη μεθίλεζαλ ζηελ αηέιεησηε λχθηα ηνπ γπξηζκνχ. Έλαο νιφθιεξνο ιαφο
μεξηδσκέλνο κε ηε ςπρή ζην ζηφκα, έθζαλε ζηελ πάηξηα γε. Δθεί πνπ νη άιινη Έιιελεο
πξφζθαηα ειεπζεξσκέλνη απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ κε θφπν πξνζπάζεζαλ λα ζηαζνχλ ζηα
πφδηα ηνπο, κηα κηθξή παηξίδα, ε κάλα Διιάδα, άπισλε ηελ αγθαιηά ηεο λα ρσξέζνπλ φινη.
Έδσζε έλα θνκκάηη ηεο λα αλαζηήζεη εθ λένπ απηά ηα παηδηά ηεο ζηε Μαθεδνλία, ζηε Θξάθε,
ζηηο πξνζθπγηθέο ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο θαη αιινχ.
Καη βεβαίσο, θχξηε Πξφεδξε, εδψ λα ηνλίζνπκε ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έπαημε ν
πξσζππνπξγφο ηεο Υψξαο εθείλελ ηελ πεξίνδν, ν Δζληθφο Ζγέηεο Βεληδέινο, ν νπνίνο ίζσο
θαη απφ ην φηη ζεσξνχζε φηη νη πφληηνη θαη νη θξήηεο είραλ θάπνηα θνηλή πνξεία, έβιεπε κε
ηδηαίηεξν ηξφπν, ζα έιεγα, ηνλ πνληηαθφ Διιεληζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Kξεηηθφο): Οινθιεξψζηε παξαθαιψ, θχξηε ζπλάδειθε, γηαηί
ππάξρνπλ πνιινί ζπλάδειθνη εγγεγξακκέλνη.
ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΚΔΛΗΓΖ: Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.
Οη ρζεζηλνί αθξίηεο ηνπ Πφληνπ, λένη αθξίηεο ζηα ζεκεξηλά ζχλνξα, παιεχνπλ λα
μαλαζηήζνπλ ην ζπηηηθφ ηνπο. Ζ νδχλε γηα ηνπο δηθνχο ηνπο πνπ καξηχξεζαλ, ν πφλνο γηα ηηο

παηξίδεο πνπ ράζεθαλ, έγηλε ζχκεζε επιαβηθή θαη λνζηαιγηθφ ηξαγνχδη, αιιά ν αγψλαο γηα
ην αχξην αζηακάηεηνο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, ε ζεκεξηλή εκέξα απνηειεί γηα ηνλ πνληηαθφ Διιεληζκφ κηα δηθαίσζε
εηψλ. Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη αλεμέιεγθηα. Ζ γιψζζα ησλ πξνγφλσλ καο βγαίλεη
πιεκκπξίδνληαο ηε ςπρή κνπ:
Έθαςαλ η’ εγθιεζίαο εκνχλ
Έθαςαλ ηα ζρνιεία κνπλ
Ακάλ λέ ε πίζηε κνπλ εράζελ
Νέ ε γιψζζα κνπλ
Μ’ αηά ηα δπν έδεζακε αδαθά
Μ’ αηά ζα εκπαίλσκε ζε ζηξάηαλ
Καη κ’ αηά ζ’ αξρηλνχκε α’ ζελ αξρήλ φπνπ θη αλ πάκε
Λέλε, ινηπφλ, απηέο νη θξάζεηο απφ έλα πνληηαθφ ηξαγνχδη: "Έθαςαλ ηηο εθθιεζηέο καο,
έθαςαλ ηα ζρνιεία καο, ε πίζηε καο, φκσο δελ ράζεθε, νχηε ε γιψζζα καο. Μ’ απηά ηα δχν
δήζακε εδψ" -δειαδή ζηνλ Πφλην- "κ’ απηά κπαίλνπκε ζηνλ θαηλνχξην δξφκν καο, κ’ απηά ζα
αξρίζνπκε απφ ηελ αξρή φπνπ θαη αλ πάκε".
(ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο ηεο ιήμεο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ
θπξίνπ Βνπιεπηή)
Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Με ηέηνηεο ζπγθινληζηηθέο πεξηγξαθέο απφ ην
καξηπξνιφγην ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, κνπ είλαη δχζθνιν λα ζαο ζηακαηήζσ.
ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΚΔΛΗΓΖ: Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.
Έθηηζαλ ηελ θαηλνχξηα δσή κε θφπν θαη κε ηδξψηα. Γελ έγηλαλ επαίηεο, νχηε θαη ζήκεξα
παξαθάιεζαλ γηα θάηη. Ζ αλαγλψξηζε ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ είλαη δηθή καο
ππνρξέσζε θαη απηφ πξέπεη λα πξάμνπκε ζήκεξα. ήκεξα είκαζηε πινπζηφηεξνη, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη, γηαηί γλσξίδνπκε ηελ ηζηνξία καο!
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ φιεο ηηο Πηέξπγεο ηεο Βνπιήο)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Γατηαλίδεο έρεη ην ιφγν.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΨΣΑΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε θχξηνη ζπλάδειθνη, είκαη απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηελ πξφηαζε λφκνπ θαη είλαη θαη ηηκή κνπ, πνπ πξάγκαηη κνπ δίλεηαη ε επθαηξία,
έζησ θαη αλ ε ειηθία κνπ είλαη 55 εηψλ. Δβδνκήληα νιφθιεξα ρξφληα ν Διιεληζκφο ηνπ
Πφληνπ δεηνχζε ηε δηθαίσζή ηνπ.
Ηζηνξηθά, θχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ν Διιεληζκφο ηνπ Πφληνπ μεθίλεζε απφ ηελ
Σξίπνιε, απφ ηελ Πεινπφλλεζν.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Γη’ απηφ είκαη εγψ εδψ.
ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΤΡΗΟΤΝΖ: Απφ ηε πάξηε.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΨΣΑΝΗΓΖ: Ξεθίλεζε γηα λα θάλεη ηηο πξψηεο απνηθίεο ζ’ απηφ ην ρψξν φπσο
ιέεη θαη ε ειιεληθή κπζνινγία. Απηή ε πεγή ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ Πφλην ζε φιεο ηηο ζηηγκέο,
ζε φιε ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ Διιεληζκνχ εκβνιίαδε ην Διιεληθφ Έζλνο.
Αθφκε θαη ηελ πεξίνδν ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ήηαλ ε πεγή κέζα απφ ηελ νπνία ην
Βπδάληην αληινχζε ηηο δπλάκεηο θαη πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά αιιά θαη πνιηηηζηηθά.
Αθφκε θαη απφ ηε δεκηνπξγία ηεο απηνθξαηνξίαο ηεο Σξαπεδνχληαο ην 1204 ν Διιεληζκφο
απηφο ζηάζεθε μαλά δίπια ζην Διιεληθφ Βπδάληην γηα λα πξνζθέξεη ηε βνήζεηα ηνπ. Ξέξεη ν
Διιεληθφο Λαφο φηη ν Διιεληζκφο ηνπ Πφληνπ, φηαλ έπεζε ε Απηνθξαηνξία ηνπ Βπδαληίνπ ην
1453, κεηά απφ 8 ρξφληα έπεζε θαη ην άιιν θάζηξν ηνπ Διιεληζκνχ ε Απηνθξαηνξία ηεο
Σξαπεδνχληαο. Απηφο ν Διιεληζκφο, απηή ε πεγή πνπ εκβνιηάδεη θάζε ηφζν ην Διιεληθφ
Έζλνο θαη ηελ Παηξίδα καο , θνβνχκαη φηη έξρνληαη ζηηγκέο πνπ αξρίδεη λα ηειεηψλεη.
Γελ κπνξεί θαλέλαο λα αγλνήζεη, θχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη απηφο ν
Διιεληζκφο πνπ πξφζθεξε πάξα πνιιά, ζήθσζε ην αλάζηεκα ηνπ κέζα ζηελ θαξδηά ηεο
νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.
Σα ρσξηά ηεο άληαο είραλ κία απηνλνκία πνπ δηαηεξήζεθε 300 ρξφληα θαη δελ πάηεζε πνηέ
θαηαθηεηήο ζ’ απηά ηα ρσξηά, γηαηί είραλ δηθή ηνπο απηνλνκία, δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ θαη δηθή
ηνπο δηθαηνζχλε.
Σν 1712, θχξηνη ζπλάδειθνη, ήηαλ ην πξψην μεθίλεκα ηεο απειεπζέξσζεο απφ ηνλ ηνχξθηθν
δπγφ. Αιιά ε πξφζθαηε ειιεληθή ηζηνξία δελ γξάθεηαη πνπζελά, δελ ηελ μέξνπκε θαη δελ ηε
γλσξίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηα λέα, ηα απξηαλά παηδηά, πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε
απηήο ηεο Υψξαο. Θπκάκαη -έηζη πξέπεη λα είλαη θαη έηζη πξέπεη λα θάλεη ε Παηξίδα θαη ην
Έζλνο-ην Εάινγγν, ηε Νάνπζα. Καλέλαο, φκσο, δελ μέξεη θαη δε γλψξηζε κέρξη ζηηγκήο, θχξηε
Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη ε θαινκάλα ε δηθή καο, ε Πφληηα ε κάλα ε κεγάιε, ήηαλ ε
πξψηε πνπ έδσζε ην παξάδεηγκα γηα ηνπο Έιιελεο εδψ. Γηα λα κελ αηηκαζζεί καδί κε ηα

παηδηά ηεο, καδί κε ηα εγγφληα θαη ηα δηζέγγνλα έθαλε απηφ πνπ έπξεπε λα θάλεη θάζε
Διιελίδα γηαγηά, κάλα θαη αδειθή. Γε γξάθεηαη, φκσο, ζηελ ηζηνξία.
Σν 1912 ήηαλ ε πξψηε πξνζπάζεηα γηα λα απειεπζεξσζεί θαη λα ππάξρεη κία απηνλνκία
ζηνλ Πφλην θαη ηελ πιήξσζε ε ηφηε πλεπκαηηθή εγεζία ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ.
Γλσξίδνπκε ηε δξάζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Υξχζαλζνπ, ηνπ κεηέπεηηα Αξρηεπηζθφπνπ ηεο
Αζήλαο θαη πάζεο Διιάδνο. Γλσξίδνπκε ηελ θαηαζηξνθή πνπ έθεξε ε βαξβαξφηεηα ησλ
Σνχξθσλ θαη δελ είλαη κφλν ε παιαηά, αιιά θαη ε λεφηεξε.
Απφ ην 1916 έσο ην 1924, θχξηνη ζπλάδειθνη, απηφο ν Διιεληζκφο -ε πεγή ηνπ Διιεληζκνχ,
φπσο είπα- νδεγήζεθε καζεκαηηθά ζηνλ αθαληζκφ κε ηε ζθαγή ησλ 350.000 ησλ αδειθψλ
καο Πνληίσλ θαη ράζεθε φιε ε πλεπκαηηθή ηνπ εγεζία. Δλ ζπλερεία, πνιινί απφ απηνχο πνπ
έκεηλαλ, έθπγαλ θαη πήγαλ ηφηε ζηε Ρσζία, ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ζπγγελεηψλ, αιιά θαη ζηε
Γεσξγία. ήκεξα πάιη ζε δχζθνιεο ζηηγκέο επαλέξρνληαη λα εκβνιηάζνπλ μαλά ην Διιεληθφ
Έζλνο θαη ηελ Παηξίδα καο ζε εθείλεο αθξηβψο ηηο επάισηεο πεξηνρέο, φπσο είλαη ε Θξάθε, ε
Μαθεδνλία καο θαη ηα λεζηά καο.
Απηή ε πεγή, φκσο, εμαληιείηαη θαη πξέπεη λα ηελ πξνζέμνπκε. Πξέπεη λα δψζνπκε
θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα λα κείλνπλ νη Έιιελεο εθεί πνπ πξέπεη, γηα
λα γίλεη ε γέθπξα κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο θαη απηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο
Θάιαζζαο.
(Υεηξνθξνηήκαηα)
Κχξηνη ζπλάδειθνη, ε ηδέα ηνπ λα ππάξρεη, σο ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο, ε κλήκε ησλ
ζθαγηαζζέλησλ αδειθψλ δελ είλαη πξφζθαηε. Δίλαη κία ηζηνξία πνπ μεθηλάεη απφ ην 1928,
απφ φζα ηνπιάρηζηνλ κε ζπκίδεη ε ηζηνξία κνπ. Αιιά απφ εθεί θαη χζηεξα, ε πξνζπάζεηα απηή
λα αλαγλσξηζζεί ε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ, φπσο είπα, μεθίλεζε απφ ην 1968. Δπαλήιζε ζηα
ηξία ηειεπηαία παγθφζκηα πνληηαθά ζπλέδξηα κε κφλν ζηφρν απηή ε εζηθή θαη πνιηηηθή
ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο απέλαληη ζηνπο αδειθνχο Πνληίνπο λα ηειεηψζεη. Καη ζήκεξα
πξάγκαηη είκαη ππεξήθαλνο ζαλ Βνπιεπηήο, ζαλ αγξφηεο πνπ είκαη, γηαηί -αλ κπνξψ λα ην
πσ απηφ ην πξάγκα- είκαη μαλά ν απφγνλνο απηψλ ησλ Πνληίσλ πνπ ζηήξημαλ ζε πνιχ
θξίζηκεο ζηηγκέο ζηελ ηζηνξία ηεο Παηξίδνο καο ζηηο αθξηηηθέο πεξηνρέο ηεο Σξαπεδνχληαο,
ηνπ Βπδαληίνπ θαη ζήκεξα μαλά είκαη ζηα ζχλνξα δίπια ζηα θφπηα φπνπ ακθηζβεηείηαη ε
ειεπζεξία, ε δεκνθξαηία, αιιά θαη ε αθεξαηφηεηα ηεο Υψξαο.
Απ’ απηήλ ηε γεληά πξνέξρνκαη θαη κ’ απηά ηα ιφγηα, θχξηε Πξφεδξε, ςεθίδσ ηελ πξφηαζε.
Αιιά ππνρξέσζε καο είλαη -θαη εγψ δέρνκαη ηελ πξφηαζε πνπ έθαλε ν θ. Κεθαινγηάλλεο θαη
ε Παξάηαμε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο-ε ηζηνξία ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ λα έξζεη θαη ζηελ
πξσηνβάζκηα, αιιά θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, γηαηί έρνπκε ηεξή ππνρξέσζε
απέλαληη ζε φινπο απηνχο πνπ ζα έξζνπλ. Δίλαη κία ηηκή, είλαη κία επζχλε θαη είλαη θάηη πνπ
είλαη αλάγθε λα ην πνχκε.
O θ. Κεθαινγηάλλεο έθπγε. Θα ήζεια, φκσο, λα επαλαθέξσ ζηε κλήκε καο ην εμήο: Σν 950
κ.Υ. επί Απηνθξάηνξα Φσθά, φηαλ είραλ θαηαιεθζεί ε Κξήηε, ηα Γσδεθάλεζα θαη ε Κχπξνο,
ήιζε μαλά ην εκβφιηαζκα απφ ηελ Σξαπεδνχληα. Καη απηή ε ζπγγέλεηα εθθξάδεηαη κέζα απφ
ην ηξαγνχδη, κέζα απφ ηε ιχξα, κέζα απφ ηε ζηνιή. Απηέο είλαη νη ζπγγέλεηεο ζ’ απηέο ηηο
επάισηεο πεξηνρέο.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
(Υεηξνθξνηήκαηα )
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Ο θ. Σζεξηηθίδεο έρεη ην ιφγν.
ΠΑΝΣΔΛΖ ΣΔΡΣΗΚΗΓΖ:Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, κε θαζπζηέξεζε 70 εηψλ θαη
πιένλ, επηηέινπο ήιζε ε ζηηγκή λα δηθαησζεί ν πνληηαθφο Διιεληζκφο. Ήιζε ε ψξα λα
απνδψζνπκε ηνλ απαηηνχκελν θφξν ηηκήο. Καηά θαηξνχο έρνπλ γξαθηεί πνιιά γηα ην δξάκα
ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, γηα ηελ γελνθηνλία, γηα ην μεξίδσκα ελφο νιφθιεξνπ ιανχ.
Έλα απφ ηα πην εληππσζηαθά θαηλφκελα ζηε λεψηεξε ηζηνξία καο είλαη ε κεγάιε νηθνλνκηθή
θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ησλ Πνληίσλ ην 19ν αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Απηή
φκσο ε αμηνδήιεπηε πνξεία ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ αλαθφπηεηαη ηε δεχηεξε 10εηία ηνπ
αηψλα καο, γηαηί αθαηξέζεθε ην δηθαίσκα απφ ηνπο Έιιελεο ηνπ Πφληνπ λα δνπλ εηξεληθά,
δεκηνπξγηθά ζηηο εζηίεο ηνπο. Πνηνο φκσο επζχλεηαη γη’ απηφ; ηνλ πνληηαθφ Διιεληζκφ
επηθπιάρζεθε κηα ηέηνηα αληηκεηψπηζε, φπσο επίζεο ζε έλα άιιν ηζηνξηθφ ρξηζηηαληθφ ιαφ
ηεο πεξηνρήο καο, ηνπο Αξκέληνπο.
ηηο 19 Μαΐνπ ηνπ 1919 ν γλσζηφο ζε φινπο καο Κεκάι -απηφο πνπ θαη’ εκάο είλαη ν
κεγαιχηεξνο ζθαγέαο ησλ ιαψλ- άξρηζε ηελ εμφλησζε ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. Γελ είλαη
φκσο κφλν ν Κεκάι πνπ εγθαηλίαζε ηνλ αθαληζκφ ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ. Απηφο ηνλ
νινθιήξσζε. Σν ζρέδην γελνθηνλίαο είρε κπεη ήδε ζε εθαξκνγή απφ πνιχ λσξίηεξα, απφ ην
1908, κε ηελ επαλάζηαζε ησλ λεφηνπξθσλ. Δηδηθφηεξα φκσο απφ ην 1916 έσο ην 1923 ν

πνληηαθφο Διιεληζκφο έγηλε αληηθείκελν ζθαγήο, βαζαληζκψλ, δηψμεσλ, εθηνπίζεσλ,
εθηειέζεσλ, δειαδή έγηλε αληηθείκελν εθείλσλ ησλ βηαηνηήησλ πνπ νδεγνχλ έλα ιαφ ζηνλ
αθαληζκφ, ζηε γελνθηνλία.
Σν δξάκα ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ δελ αλαδεηθλχεηαη κφλν απφ ηηο καξηπξίεο απηψλ, νη
νπνίνη έρνπλ επηδήζεη νχηε απφ ηηο ειιεληθέο πεγέο θαη απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία.
Αλαδεηθλχεηαη απφ ληνθνπκέληα, απφ έγγξαθα ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο,
ηεο Απζηξννπγγαξίαο, δειαδή δπλάκεσλ πνπ ήηαλ ζχκκαρνη κε ηελ Σνπξθία.
Σίζεηαη ηψξα, θχξηνη ζπλάδειθνη, ην εξψηεκα, πνηνο έρεη επζχλε γηα φια απηά. Ζ εμφλησζε
ησλ Πνληίσλ είλαη απνηέιεζκα κηαο πξνκειεηεκέλεο πνιηηηθήο ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο πνπ
είρε ζαλ ζηφρν ηελ εμφλησζε ηνπ πνληηαθνχ ιανχ. Δίλαη φκσο κία πνιηηηθή γηα ηελ νπνία
κεγάιε επζχλε είραλ θαη έρνπλ κεγάιεο ρξηζηηαληθέο δπλάκεηο ηεο Γχζεο, νη νπνίεο κε ηελ
έλνρε αλνρή ηνπο επέηξεςαλ ζηνλ ηνπξθηθφ ξαηζηζκφ λα πινπνηήζεη ηνλ απάλζξσπν,
ηζηνξηθφ ηνπ ξφιν.
Αιήζεηα, πνηνο επζχλεηαη γηα ην γεγνλφο φηη ζήκεξα δηαβηνχλ ζηελ Πφιε ιηγφηεξνη απφ 2.500
Έιιελεο; Πνηνο επζχλεηαη γηα ην γεγνλφο φηη ζήκεξα ζηελ Ίκβξν θαη ζηελ Σέλεδν δηαβηνχλ
κεξηθέο δεθάδεο γέξηθεο θηγνχξεο; Δίλαη πξνο ηηκήλ ησλ πνιηηηζηηθψλ ζσκαηείσλ ησλ
Πνληίσλ ην γεγνλφο φηη απηά ηα 70 ρξφληα πεξίπνπ θξάηεζαλ κε ην ρνξφ θαη ην ηξαγνχδη ηε
κλήκε γηα ηηο αιεζκφλεηεο παηξίδεο, φηη θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο
ηδηαηηεξφηεηα θαη λα ηε κεηαθέξνπλ ζηνπο απνγφλνπο ηνπο. Ση λα πεη φκσο θαλείο γηα ηελ
πνιηηηθή θαη γηα ηελ Πνιηηεία; Πνπ ήηαλ φια απηά ηα ρξφληα; Γπζηπρψο ζα πξέπεη λα
παξαδερζνχκε, φηη ε πνιηηηθή καο ζ’ απηά ηα ζέκαηα φια απηά ηα ρξφληα επηζθηαδφηαλ απφ
κία έλνρε, αδηέμνδε θαη άθαξπε ιήζε.
ζν ζα ζπλερίδεηαη ε δηθή καο ιήζε θαη ε ζησπή, φζν ην ηνπξθηθφ θξάηνο δελ ζα πηέδεηαη λα
παξαδερηεί ηα εγθιήκαηά ηνπ, ε ξαηζηζηηθή πνιηηηθή ζα λνκηκνπνηείηαη. Ζ ιήζε επηηξέπεη ζηνλ
ηνπξθηθφ ξαηζηζκφ λα ζπλερίδεη ηνλ ηζηνξηθφ ηνπ ξφιν, λα παξαραξάδεη ηελ ηζηνξία, λα
θαηαζηξέθεη πνιηηηζκνχο, λα εμνληψλεη ιανχο, λα ιεζηεχεη έζλε. Δπηηξέπεη ηελ επαλάιεςε
ησλ βηαηνηήησλ, ησλ εθηνπίζεσλ, ηα ηάγκαηα εξγαζίαο, ηελ εζλνθηνλία.
(ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο ηεο ιήμεο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ
θπξίνπ Βνπιεπηή).
Παξαθαιψ ηελ αλνρή ζαο, θχξηε Πξφεδξε, γηα δχν ιεπηά.
Ζ γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ, ε ζπξξίθλσζε ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Διιεληζκνχ δελ
ήηαλ έλα ηπραίν, ζηηγκηαίν γεγνλφο. Ήηαλ κία δηαξθήο, καθξνρξφληα, επί 10 αηψλεο δνινθνλία
ηνπ Διιεληζκνχ. Δίλαη ε γλσζηή δνθηκαζία πνπ θαη ζήκεξα ζηηο κέξεο καο ζπληειείηαη ζηελ
Κχπξν θαη ζπληειείηαη αθφκα ζε βάξνο ηνπ Κνπξδηθνχ ιανχ.
ζν εκείο, πνπ είκαζηε ηα ζχκαηα απηήο ηεο πνιηηηθήο, δελ ελεξγνπνηνχκαζηε, νη Σνχξθνη ζα
ζπλερίδνπλ λα ζπληεινχλ ην θαηαζηξεπηηθφ ηνπο έξγν είηε ζηελ Κχπξν είηε ζηνπο Κνχξδνπο
είηε αιινχ.
Ζ αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ είλαη έλαο ειάρηζηνο θφξνο ηηκήο
ζηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζχκαηα ηνπ ηνπξθηθνχ ζσβηληζκνχ. Γελ είλαη φκσο κφλν απηφ.
Σαπηφρξνλα είλαη θαη ε αζπίδα πνπ απνηξέπεη ηέηνηεο πνιηηηθέο.
Δίλαη κεγάιε ηηκή γηα ηελ Κπβέξλεζε, θχξηνη ζπλάδειθνη θαη γηα ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο
Υψξαο, ην γεγνλφο φηη πήξε κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία γηα ηελ αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ κεγάινπ
εγθιήκαηνο πνπ ζπληειέζηεθε ζηνλ πνληηαθφ Διιεληζκφ. Δπραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα).
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. γνπξίδεο έρεη ην ιφγν.
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΟΤΡΗΓΖ (Γ’ Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο): Κχξηνη ζπλάδειθνη, ζήκεξα είλαη
κία ηζηνξηθή ζηηγκή γηα ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην. πάεη, επηηέινπο, ε έλνρε ζησπή 50
ρξφλσλ. Δπηηέινπο, ζηέθεηαη ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη
αλαγλσξίδεηαη ε 19ε Μαΐνπ, σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ αδειθψλ καο.
Ο φξνο αλαγλψξηζε, θχξηνη ζπλάδειθνη, θαηά ηελ άπνςή κνπ δελ είλαη ζσζηφο. Γελ είλαη
ζσζηή ε έθθξαζε. Θα ηνλ ραξαθηήξηδα φξν αδφθηκν. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε "νξίδεη ή
θαζνξίδεη ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ηε 19ε Μαΐνπ, σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ
Πνληίσλ αδειθψλ καο".
Γηφηη, θχξηνη ζπλάδειθνη, αλαγλσξίδεηο θάηη ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα ην αλαγλσξίζεηο, δηφηη
ακθηζβεηείηαη ή ακθηιέγεηαη. Σν νινθαχησκα ησλ Πνληίσλ νχηε ακθηζβεηείηαη νχηε
ακθηιέγεηαη. Δίλαη έλα γεγνλφο, ην νπνίν ην ζπλεηέιεζε ην ηνπξθηθφ θξάηνο, κηα γελνθηνλία
πνπ μεθίλεζε απφ ην 1908. Σν 1911 είρε γίλεη έλα "εξηηκέ πξνγγξακέ" έλα πξφγξακκα
θαηαζηξνθήο, δηάιπζεο, φισλ ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ πνπ ππήξραλ ζηε Μηθξά Αζία.
Έηζη έρνπκε ηελ εμνιφζξεπζε ησλ 1,5 εθαηνκκπξίσλ Αξκελίσλ.

Απφ ην 1916 κέρξη ην 1923 ζπλεηειέζζε ε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ. Σνπο αλεβάδνπλ ζηηο
350.000, θαη’ άιινπο πεξηζζφηεξνπο, θαη’ άιινπο ιηγφηεξνπο. Αιιά, φκσο, έρνπκε θαη ηηο
650.000 Μηθξαζηάηεο, πνπ ράζεθαλ ζηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή.
Καη ζπλερίζηεθε απηφ ην "εξηηκέ πξνγγακέ" κε ηελ εμνιφζξεπζε φζσλ είραλ κείλεη κεηά ηε
πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, ησλ 280.000 πεξίπνπ Διιήλσλ πνπ έκεηλαλ εθεί. ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε δελ έρνπλ κείλεη παξαπάλσ απφ 3.000 κε 4.000. Πξφζθαηα πνπ
επηζθεθζήθακε ηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν, είδακε φηη απφ κία ζθίδνπζα ειιεληθή παξνηθία ησλ
10.000 θαηνίθσλ ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ, δελ έρνπλ κείλεη παξά κφλν 350 γέξνληεο άλσ ησλ
62 ρξνλψλ. Καη πεξηκέλνπλ ηελ ψξα λα πεζάλνπλ, γηα λα θχγνπλ θαη απηνί.
Καη ζπλερίζηεθε απηφ ην "εξηηκέ πξνγγξακέ" κε ηε γελνθηνλία ησλ Κνχξδσλ, κ’ απηά πνπ
ζπληειέζηεθαλ ζηελ Κχπξν. Δίλαη, ινηπφλ, γεγνλφο ε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ, άξα δε
ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξηζηεί, αιιά λα νξηζζεί ε κέξα. Καη απηφ θάλνπκε ζήκεξα, νξίδνπκε ηελ
εκέξα.
Ζ δεχηεξε πξάμε ηεο γελνθηνλίαο απηήο είρε γξαθεί ην 1919, φηαλ πάηεζε ην πφδη ηνπ ζηε
ακςνχληα ν Μνπζηαθά Κεκάι, ν επνλνκαδφκελνο Αηαηνχξθ, παηέξαο ησλ Σνχξθσλ -είλαη
ην παξαηζνχθιη, πνπ ιέκε- θαη νξγάλσζε νπζηαζηηθά ην καδηθφ έγθιεκα. Δίλαη γεγνλφο, θχξηνη
ζπλάδειθνη, ε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ θαη πξέπεη λα δηδάζθεηαη, αιιά θπξίσο λα αμηνπνηείηαη
θαη απηφ θάλνπκε ζήκεξα. Γηδαζθφκαζηε απφ απηήλ θαη ηελ αμηνπνηνχκε, γηα λα κπνξέζνπκε
λα θαηαδηθάζνπκε λα παξελνριήζνπκε ή λα ζηακαηήζνπκε απηά, ηα νπνία ζα ζπλερίδνληαη
λα γίλνληαη απφ ηε γείηνλα Σνπξθία. Σν Διιεληθφ Έζλνο, επηηέινπο, πξέπεη λα απνθηήζεη ηε
κλήκε ηνπ. Λαφο πνπ δελ έρεη κλήκε, έρεη παξειζφλ θαη παξφλ, δελ έρεη κέιινλ. Καη πξέπεη
λα έρνπκε κλήκε, γηα λα κπνξνχκε λα ειπίδνπκε φηη ζα έρνπκε κέιινλ. Δίλαη ζέκα
αμηνπξέπεηαο γηα καο ε αλαγλψξηζε απηή, ν θαζνξηζκφο ηεο εκεξνκελίαο απηήο. Δίλαη ζέκα
ηζηνξίαο γηα καο, είλαη ζέκα ζεβαζκνχ ζηνπο λεθξνχο καο. Δίλαη ρξένο κέζα απφ ηελ
επηκνλή, ηελ νπνία ζα δείμνπκε, λα πείζνπκε ηε δηεζλή Κνηλφηεηα, ηε δηεζλή θνηλή γλψκε, γηα
λα απνθχγνπκε θη άιιεο ηέηνηεο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο απφ ην ζπλερή θαη ελδνγελή
επεθηαηηζκφ ηεο Σνπξθίαο. Ζ άξρνπζα ηάμε ηεο Σνπξθίαο είλαη θχζεη θαη ελδνγελψο
επεθηαηηθή.
ηε Γεξκαλία, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, δελ ππάξρνπλ αγάικαηα ηνπ Υίηιεξ. Τπάξρεη ην
κλεκείν ηνπ νινθαπηψκαηνο ησλ Δβξαίσλ, πνπ ζθαγηάζηεθαλ. ηελ Ηαπσλία δελ ππάξρνπλ
αγάικαηα ηνπ Υηξνρίην. Τπάξρεη ην άγαικα ηεο εηξήλεο θαη ην πεξηζηέξη ηεο εηξήλεο κε ηνλ
ειιεληθφ θιάδν ειαίαο. ηελ Σνπξθία, εθεί πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ην κλεκείν ησλ
νινθαπησκάησλ φισλ ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ πνπ ζθαγηάζηεθαλ, ππάξρεη ην άγαικα
ηνπ Σνπάι Οζκάλ, απηνχ ηνπ ζθαγέα, ν νπνίνο καδί κε ηνλ Αηαηνχξθ ζπλεηέιεζαλ, ηα
εγθιήκαηα απηά. Καη πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη αλ δε γίλεη ε αλαγλψξηζε θαη δελ γίλεη ε
πίεζε απφ ηε δηεζλή Κνηλφηεηα πξνο ηελ Σνπξθία, ζα έρνπκε ηε ζπλερή απνζξάζπλζή ηεο.
Βιέπνπκε ζην Αηγαίν, βιέπνπκε ζηελ Κχπξν, βιέπνπκε ην ηη επηρεηξείηαη λα γίλεη ζηε Θξάθε.
Πάκε γηα κηα ηνπξθνπνίεζε, θππξνπνίεζε ηεο Θξάθεο.
ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΤΡΗΟΤΝΖ: Γελ ηνικά, δελ κπνξεί λα ηελ θάλεη, θχξηε γνπξίδε.
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΟΤΡΗΓΖ (Γ’ Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο): ίγνπξα λαη, ηξαηεγέ, αιιά
πξέπεη λα μέξεηε φηη εκείο πξέπεη νπσζδήπνηε λα ιάβνπκε ηα κέηξα καο. Ζ αμία ηεο πξάμεο
απηήο πνπ θάλνπκε ζήκεξα ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην θαίλεηαη απφ ην φηη θαη ην Τπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο ήδε ζηηο 16.2.94 έζηεηιε επηζηνιή πξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ
ηεο Διιάδνο, αιιά θαη παξάιιεια θαηήγγεηιε ην ζέκα απηφ. Καη γξάθεη κάιηζηα απφ ηελ
αλαθνίλσζε, πνπ εθδφζεθε, φηη "Ζ απφθαζε απηή απνηειεί επηβεβαίσζε φηη νη ζεκεξηλνί
Έιιελεο πνιηηηθνί δελ έρνπλ αθφκα ζπκθηιησζεί κε ην ηέινο πνπ έζεζε ν ηνπξθηθφο αγψλαο
θαη ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο. Καη ράξαμε έλα λέν κέησπν θαη φια απηά".
Κχξηνη ζπλάδειθνη, απηφ θαη κφλν ζεκαίλεη φηη ε Σνπξθία θαηάιαβε φηη ηα πξάγκαηα
αληηζηξέθνληαη. Ξχπλεζαλ νη αδηθνρακέλνη θαη ηα εγθιήκαηα ζα θαηαγγειζνχλ ζηε δηεζλή
Κνηλφηεηα. κσο, θχξηνη ζπλάδειθνη, ν πνληηαθφο Διιεληζκφο κέζα απφ ηε δηαρξνληθή ηνπ
πνξεία ζηελ Κεξαζνχληα, ζηε ηλψπε, ζηε Γπνζθνπξία, ζηηο αξραίεο πφιεηο-θξάηε ηεο
αξραίαο πεξηφδνπ, ζηελ Απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνχληαο ζηε Βπδαληηλή πεξίνδν, κέρξη θαη
ην...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Γελ έρεηε άιιν ρξφλν, γηα έλα ηφζν κεγάιν
νδνηπνξηθφ, πνπ αξρίζαηε.
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΟΤΡΗΓΖ (Γ’ Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο):... κέρξη θαη ην αληάξηηθν ηνπ
Δπθιείδε -ζαο θαηαιαβαίλσ, θχξηε Πξφεδξε- ζηε ζχγρξνλε επνρή, έγξαςε κηα ηζηνξία. Καη
έρεη απαίηεζε, απηή ε ηζηνξία, λα ζπκπεξηιεθζεί ζαλ θνκκάηη ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο.
Σέηνηα πξνζπάζεηα άξρηζε λα γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, αιιά πξέπεη θαη εκείο λα
ζπληείλνπκε ζε απηφ. Δπηηέινπο, πξέπεη λα δψζνπκε θαη κηα άιιε δηάζηαζε ζηνπο

λενπξφζθπγεο, νη νπνίνη καο έξρνληαη θαη πξέπεη λα έρνπκε θαη κηα ζνβαξή θαη ππεχζπλε
ζηάζε αληηκεηψπηζεο απέλαληί ηνπο.
Έξρεηαη θαη ν δάζθαιφο κνπ ν θ. Αθξηηίδεο λα κε δηαδερζεί ζην Βήκα, γη’ απηφ ηειεηψλσ,
ιέγνληαο, φηη δελ κπνξψ παξά λα εθθξάζσ ηελ ηθαλνπνίεζή κνπ θαη πξνο ηελ ειιεληθή
Κπβέξλεζε πνπ πξαγκαηηθά φξηζε απηήλ ηελ εκεξνκελία, αιιά θαη πξνο ην Πξνεδξείν ηεο
Βνπιήο γηαηί πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε απηψλ ησλ πνιχηηκσλ πξαγκαηηθά ζηνηρείσλ, γηα λα
δνζνχλ ζε φια ηα Κνηλνβνχιηα. Δπραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Αθξηηίδεο έρεη ην ιφγν.
ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΚΡΗΣΗΓΖ: Πεξήθαλνο ν δάζθαινο γηα ην καζεηή ηνπ, θχξηε Πξφεδξε!
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, δε ρσξεί ακθηβνιία φηη ε Δζληθή Αληηπξνζσπεία ζήκεξα
επηθνηλσλεί κε ηελ ηζηνξία ηνπ Λανχ καο. Μεηαπνιηηεπηηθά, ίζσο θαη κεηαπνιεκηθά κηα αθφκα
ηέηνηα επθαηξία ππήξμε. Ήηαλ ε αλαγλψξηζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. Καη ήηαλ θαη ηφηε
νκφζπκε ε ζπκθσλία ζε φιν ην εχξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, πνιηηηθνχ θαη εζηθνχ, εθείλεο ηεο
πξάμεο. Καη είλαη θαη ηψξα αλακθίβνιν -θαη ην δηαπηζηψλνπκε -φηη είλαη θαη πάιη νκφζπκε ε
ζπκθσλία θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Λανχ, θαη νιφθιεξνπ ηνπ Διιεληθνχ Λανχ, γη’ απηφ ην
δεχηεξν ηζηνξηθφ βήκα πνπ γίλεηαη ζ’ απηή ηε Βνπιή.
Σν ηνλίδσ γηα λα πσ φηη θάπνηεο θσλέο, πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ, δε ζηάζεθαλ ζην χςνο ηεο
επζχλεο ελφο ηέηνηνπ δηαιφγνπ, δελ εθθξάδνπλ -πηζηεχσ- παξά αζήκαληα ίζσο πνζνζηά ηνπ
Διιεληθνχ Λανχ.
Φαίλεηαη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φηη σξίκαζε πηα ν ρξφλνο, ψζηε ν πέπινο ηεο ζησπήο, κε
θξαηηθή επζχλε θαη ίζσο θαη πξσηνβνπιία, πνπ είρε θαιχςεη ηελ ηζηνξία ηνπ κεγάινπ
Διιεληζκνχ ηεο Αλαηνιήο ζην ζχλνιφ ηνπ -Πφληνο, Θξάθε, Μηθξά Αζία θαη ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ θαη ε Κχπξνο- απηφο ν πέπινο ηεο ιήζεο ήξζε ε ψξα λα αξζεί. Καη ήξζε αθφκα ε ψξα
πηζηεχσ λα πέζνπλ ηα ηείρε ηεο ζησπήο γχξσ απφ ην έγθιεκα πνπ δηαπξάρζεθε ζε βάξνο
ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, θαη γεληθφηεξα, γχξσ απφ γεγνλφηα δξακαηηθά σο πξνο ην
ραξαθηήξα ηνπο, φπσο ήηαλ ην νινθαχησκα ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, ην παιαηφ ηνπ 19141923, ην λεψηεξν ηνπ 1947-1949 απφ ην ηάιηλ θαη ηνλ Μπέξηα. Ήξζε ε ψξα απηά ηα
θξάγκαηα ζησπήο λα πέζνπλ. Καη απηφ θπζηθά είλαη κηα ππφζεζε πνιηηηθή.
Πηζηεχσ, φηη απηή ηελ ψξα θαη ζην ζθέινο ηνπ δηαιφγνπ καο κε ηελ ηζηνξία θαη ζην ζθέινο
ηεο ππεπζπλφηεηαο ζηελ πνιηηηθή καο απφθαζε θάλνπκε έλα άικα πξνο ηα εκπξφο,
αγαπεηνί ζπλάδειθνη.
Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία -ηνλίζηεθε θαη δε ζα επαλέιζσ- φηη ην νινθαχησκα ηνπ
πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, φπσο έρεη πεξηγξαθεί, είλαη ην απνηέιεζκα κηαο αδίζηαθηεο πνιηηηθήο
επηινγήο πνπ εθάξκνζαλ νη λεφηνπξθνη, απηνί πνπ δηεθήξπζαλ ην θηιειεπζεξηζκφ θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε ηνπξθηθφ. Σελ ψξα πνπ
απηνί δηεθήξπζζαλ ην θηιειεπζεξηζκφ, επέιεμαλ ηελ πνιηηηθή ηεο εμφλησζεο ησλ αιινθχισλ
ράξηλ ηεο εζληθήο θαζαξφηεηαο, θαηλφκελν πνπ ην είδακε θαη άιιεο θνξέο, ην βιέπνπκε θαη
ζε άιινπο ιανχο, φπσο ν Αξκεληθφο, αιιά φρη κφλν απηφο. Δίλαη νη Λαδνί, νη Κηξθάζηνη,
πνιιέο κεηνλφηεηεο κνπζνπικαληθέο, νη χξηνη πνπ εμνληψζεθαλ ζην βσκφ απηνχ ηνπ
ζθνπνχ. Καη βέβαηα ην βιέπνπκε ζήκεξα κε ηνπο ίδηνπο ζχηεο ζηνπο Κνχξδνπο.
Καη δελ είλαη κφλν απηνί. Καη δίπια καο θάηη αλάινγν γίλεηαη θαη θπζηθά κε ηε ζπλδξνκή
πξνζηαηψλ.
Δίλαη, ινηπφλ, απηή ε αηηία, γηα ηελ νπνία καξηχξεζε ν πνληηαθφο Διιεληζκφο. Καη ζα ήζεια
λα θιείζσ δηαβάδνληάο ζαο θαη πάιη, κηα αλαθνξά κε ηελ νπνία έθιεηζε ν Υξχζαλζνο, ν
ηειεπηαίνο Μεηξνπνιίηεο ηεο Σξαπεδνχληαο, ην κεγάιν ηνπ βηβιίν "Ζ ηζηνξία ηεο εθθιεζίαο
ηεο Σξαπεδνχληαο" πνπ έρεη σο εμήο:
"Σε ελφρσ ζπλεξγεία δχν κεγάισλ ρξηζηηαληθψλ δπλάκεσλ ηεο Γχζεσο ηεο Γεξκαλίαο θαη
ηεο Απζηξίαο θαηά ηα έηε 1914-1918..." - δειαδή ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ- "...εζθάγε ππφ
ησλ λενηνχξθσλ νιφθιεξνλ έζλνο ην Αξκεληθφλ θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδσλ Διιήλσλ βηαίσο
απεζπάζζεζαλ απφ ησλ εζηηψλ απηψλ θαη απέζαλνλ ελ ηε εμνξία.
Σε ελφρσ ζπλεξγεία ησλ ζπκκάρσλ ρξηζηηαληθψλ Γπλάκεσλ ηεο Γχζεσο θαηά ηα έηε 19191922..." -ηνπ Άμνλα δειαδή- "...ην εζληθφλ θίλεκα ησλ Σνχξθσλ ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι παζά
ζπλεπιήξσζε ην έξγνλ ησλ λενηνχξθσλ θαη θαηά εθαηνληάδαο απεγρνλίδνλην Έιιελεο
θιεξηθνί θαη πξφθξηηνη ηνπ Πφληνπ, ελ νηο θαη ν αληηπξφζσπνο ηεο κεηξνπφιεσο ηεο
Σξαπεδνχληνο αείκλεζηνο Μαηζαίνο Κνθίδεο, ελψ ρηιηάδεο άιιαη ζηξαηεπζίκσλ λέσλ
θαηεδηθάδνλην εηο ηνλ δηα ηεο πείλεο θαη ησλ ηαιαηπσξηψλ ζάλαηνλ ελ ηε εμνξία. Καη επήιζε
θαηά Αχγνπζηνλ ηνπ 1922 ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη επεθνινχζεζελ ελ έηεη 1923 ε
αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ θαη ε εληεχζελ εξήκσζηο Πφληνπ, Μηθξάο Αζίαο θαη Θξάθεο θαη ε
θαηαζηξνθή νινθιήξνπ ρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ."

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Καη ζα ήζεια κε ηελ αλνρή ζαο, λα ζαο δηαβάζσ θαη έλα
δεκψδεο πνληηαθφ πνπ πεξηγξάθεη αθξηβψο, απηήλ ηελ θαηαζηξνθή θαη ιέεη ηα εμήο:
(ΠΑΡΔΜΒΑΛΛΔΣΑΗ ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΥΗ ΠΡΑΚΣΗΚΑ)
Απηφ είλαη ην θιείζηκν απηήο ηεο ηζηνξίαο.
Ο ειιεληθφο Πφληνο γεσγξαθηθά θαη νληνινγηθά αλήθεη πηα ζηελ ηζηνξία. Αιιά εθείλε ε
ηζηνξία είλαη δηθή καο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαη απηφ δελ ην έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη, θαη
θπξίσο δελ έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη ράλνπκε απφ ηελ άγλνηά ηεο.
Ο πνληηαθφο Διιεληζκφο δεθαεηίεο ηψξα, απφ ηφηε πνπ ήξζε, απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε
εθείλνπ ηνπ νινθαπηψκαηνο θαη απαηηεί ηαπηφρξνλα, ην δηθαίσκά ηνπ ζηελ ηζηνξία -ζηελ δηθή
καο ηελ θνηλή ηζηνξία. Σν ίδην ηζρχεη θαη ην δηαπηζηψλνπκε ηειεπηαίσο θαη ζηελ πεξίπησζε
ηεο Πφιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ. Καη βεβαίσο, ε αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ
Πνληίσλ, πέξαλ ηεο εζηθήο ηεο δηάζηαζεο, έρεη θαη ηεξάζηηα πνιηηηθή δηάζηαζε. Γηαηί κφλν
κέζα απφ κία ηέηνηα ζηάζε, πνιηηηθή, εζληθή, ζα κπνξνχζακε λα απνηξέςνπκε ηε ζπλέρηζε
ηεο πνιηηηθήο εθείλεο πνπ δεκηνχξγεζε απηφ ην έγθιεκα, ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο εθείλεο
πνπ απνζξαζχλεη θαη ζήκεξα αθφκα ζνβηληζηηθνχο θχθινπο ηεο Άγθπξαο.
(ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο ιήμεο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ
Βνπιεπηή.)
Μία ιέμε κφλν ζα πσ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Δπραξίζησο, αιιά πξέπεη λα ηειεηψζεη ε
ζπδήηεζε.
ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΚΡΗΣΗΓΖ: Αθξηβψο ην 1992, φηαλ δεκηνπξγήζεθε ην "Μαθεδνληθφ", ππήξμε κία
έθδνζε απφ έλαλ γλσζηφ Σνχξθν δεκνζηνγξάθν, ηνλ θ. Αηαθζί, ν νπνίνο ιέεη ζηελ έξεπλά
ηνπ, αλάκεζα ζηα άιια φηη "Σα βαζαληζηήξηα πνπ έθαλαλ νη Έιιελεο ζηνπο Μαθεδφλεο, είλαη
ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ αλαηξηρίια αθφκα θαη ζηηο πην άγξηεο θαη βάξβαξεο θπιέο". Δπίζεο,
ιέεη θαη άιια πνιιά πξάγκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην εμήο: "Πξνζπαζνχλ νη Έιιελεο λα
εμαθαλίζνπλ ηνπο Μαθεδφλεο κε θάζε είδνπο βαζαληζηήξηα", ην επαλαιακβάλεη, "Ζ αιήζεηα
φκσο είλαη κία, φηη θαηαθέξλνπλ..." γξάθεη θνβεξά θαη ηξνκεξά πξάγκαηα "... δελ είλαη δηθή
καο δνπιεηά λα θάλνπκε ηελ Διιάδα λα απνβάιεη ηηο θαθέο ηεο ζπλήζεηεο θαη λα πάςεη λα
αθνινπζεί Μαθεδνληθή πνιηηηθή.
Ζ αιήζεηα είλαη κία φηη φζνη λνκίδνπλ φηη θαηαθέξλνπλ λα αξλεζνχλ ηηο ηζηνξηθέο αιήζεηεο
ζβήλνπλ ληξνπηαζκέλνη θάησ απφ ην θσο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.". Απηφ ζέινπκε ηίπνηε πέξαλ
απηνχ γηα ηελ ίδηα ηελ Σνπξθία θαη γηα ην γεγνλφο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πνηέ ην αίηεκα ησλ Πνληίσλ δε ζρεηίδνληαλ κε πξνζέζεηο ππνθίλεζεο
θπιεηηθήο κηζαιινδνμίαο νχηε πνηέ αλαθηλψληαο απηφ ην ζέκα θαη ζήκεξα αθφκα ζειήζακε
λα αλαζεξκάλνπκε ζνβηληζηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δίλαη ρξένο ηζηνξηθφ, είλαη ρξένο πνιηηηθφ,
είλαη πξνζθνξά ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ αηψλα καο, είλαη πξνζθνξά ζηελ εηξήλε θαη ηελ
νκαιφηεηα ζηελ πεξηνρή καο ε θίλεζε απηή ηεο αλαγλψξηζεο.
Σν δηθαίσκα ζηελ ηζηνξία δπζηπρψο κέρξη ηψξα ην δηεθδηθεί ν πνληηαθφο Διιεληζκφο θαη ζα
είλαη θέξδνο ηεο ίδηαο ηεο Διιάδαο, ηεο ίδηαο ηεο πξνζπάζεηαο νινθιήξσζεο ηεο ηζηνξηθήο
καο θπζηνγλσκίαο θαη ηαπηφηεηαο ε εηζαγσγή ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. Δίλαη
εζληθή θαη εζηθή αλάγθε ε ηζηνξία απηή λα πεξάζεη ζην ζχζηεκα δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο ηεο
ηζηνξίαο, πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επζχλε ηνπ Κξάηνπο. Πξέπεη λα γίλνπλ ηδξχκαηα
έξεπλαο ηεο ηζηνξίαο απηήο θαη φρη κφλν ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, αιιά νιφθιεξνπ ηνπ
Διιεληζκνχ ηεο Αλαηνιήο θαη πξέπεη αζθαιψο λα εηζαρζεί ε ηζηνξία ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
παηδείαο καο.
Απηφ είλαη ην ζεκεξηλφ καο ρξένο, ην ρξένο ηεο γεληάο καο θαη ζ’ απηφ πηζηεχσ φηη γίλεηαη έλα
βήκα ζήκεξα. αο επραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Κνιηνπάλνο έρεη ην ιφγν.
ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΛΗΟΠΑΝΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, νη θίινη καο Κνηλνβνπιεπηηθνί Δθπξφζσπνη
θαη πάιη έθαλαλ ην ζαχκα ηνπο. Απνξξφθεζαλ ηα 3/4 ηνπ ρξφλνπ απηήο ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε λφκνπ θαη άθεζαλ ειάρηζηα ιεπηά γηα ηνπο παξίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ,
γηα καο ηνπο Βνπιεπηέο...
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΤΝΑΣΟ: Καη δελ είλαη παξφληεο!!
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΛΗΟΠΑΝΟ:Καη δελ είλαη θαη παξφληεο.
Δίκαζηε, φκσο, ππνρξεσκέλνη θαη είκαη θαη εγψ ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζσ κέζα ζε ιίγα
ιεπηά -ιηγφηεξν ίζσο θαη απφ ηα 5 ιεπηά, δηφηη ηειηθά δελ έρεη λφεκα γηαηί θαλείο δελ κπνξεί

λα αλαπηχμεη ην ιφγν ηνπ κέζα ζε 5 ιεπηά- θάπνηεο ζθέςεηο αθνχ πξψηα θαηαζέζσ ηε
ζπγθίλεζε πνπ πξάγκαηη αηζζάλνκαη ζαλ Έιιελαο Βνπιεπηήο φηη ζήκεξα είκαζηε ζ’ απηή ηελ
Αίζνπζα ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη έρνπκε ηελ ηηκή λα ζηεξίμνπκε, λα ςεθίζνπκε ηε
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε λφκνπ.
Δίλαη αιήζεηα πσο ε αλαγλψξηζε ηνπ νινθαπηψκαηνο ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, γίλεηαη
ζήκεξα κε πνιχ κεγάιε θαζπζηέξεζε, πάξα πνιχ κεγάιε, κεγαιχηεξε θαη απφ εθείλε ηεο
Δζληθήο Αληίζηαζεο. Αο ειπίζνπκε φκσο φηη ηνχηε ε κέξα ζα είλαη κηα αθεηεξία πνπ
ελδερνκέλσο ζα άξεη ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο ηνπ παξειζφληνο. Γηαηί, ζα πξέπεη λα
αλαθέξσ ζην ζεκείν απηφ φηη θαη ζην ζέκα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ππήξμε θάπνηα
ππαλαρψξεζε ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ζθέινο θαη ειπίδνπκε φινη καο απηή ε
ππαλαρψξεζε λα είλαη πξνζσξηλή. Σέηνηεο φκσο ππαλαρσξήζεηο, ελδερνκέλσο, δε ζα
δηθαηνινγνχληαη γηα ην κεγάιν ζέκα, γηα ην ζέκα ηεο γελνθηνλίαο ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη ίζσο εχθνιν λα θαζηεξψλνπκε εκέξεο κλήκεο, εκέξα γηα ηε
γπλαίθα, εκέξα γηα ην πεξηβάιινλ, εκέξα γηα ηελ Δζληθή Αληίζηαζε, εκέξεο γηα πξφζσπα, γηα
γεγνλφηα, αθφκε θαη γηα πξάγκαηα. Ίζσο ην θάλνπκε γηαηί μέξνπκε πσο ε ιήζε είλαη ζχκθπηε
κε ηελ ειιεληθή θπιή, είλαη ζχκθπηε κε καο. Δδψ, ινηπφλ, αξρίδεη θαη ε κεγάιε καο επζχλε.
Απηφ είλαη ην εχθνιν έζησ θαη φηαλ γίλεηαη κε θαζπζηέξεζε. Σν δχζθνιν είλαη ε θαζεκεξηλή
πξάμε, ε θαζεκεξηλή πνιηηηθή, ε ίδηα ε δσή, εάλ κε ηελ πνξεία καο δηθαηψλνπκε ηελ ηζηνξία.
ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα αλαθέξσ κηα θξάζε, φπσο αθξηβψο ηελ αληέγξαςα απφ ηα
Πξαθηηθά ηεο αξκφδηαο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο. Δίλαη κηα θξάζε ηνπ θ. Υαξαιακπίδε πνπ είρε
ηε δπλαηφηεηα λα κηιήζεη κε ην λέν Καλνληζκφ ζηελ αληίζηνηρε επηηξνπή, ν νπνίνο κεηαμχ
άιισλ ιέεη, "φηαλ θαλείο γίλεη ζηε δσή ηνπ κηα θνξά πξφζθπγαο, εάλ δελ απνθαηαζηαζεί ην
δίθην, ζ’ φιε ηνπ ηε δσή ζα είλαη πξφζθπγαο". Καη μέξνπκε λνκίδσ, φινη ζ’ απηή ηελ Αίζνπζα
φηη ην Διιεληθφ Κξάηνο, ε Διιεληθή Πνιηηεία, ειάρηζηα έθαλε ζ’ απηφ ην δηάζηεκα ησλ
εβδνκήληα εηψλ ψζηε λα απνθαηαζηήζεη ην δίθην φζνλ αθνξά ηε κεγάιε γελνθηνλία ηνπ
πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.
Τπάξρεη, ινηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, έλα κεγάιν, έλα ηεξάζηην έιιεηκκα δηθαίσζεο θαη
απνθαηάζηαζεο, φρη κφλν απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε αιιά θαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη απφ ηελ Παγθφζκηα Κνηλφηεηα. Γε ζέισ νχηε κπνξψ θαη ιφγσ ηνπ ρξφλνπ, λα
αλαθεξζψ ζην ηζηνξηθφ, ζην νδνηπνξηθφ ηεο πνληηαθήο γελνθηνλίαο. Άιισζηε θαη λα είρα ην
ρξφλν, δε ζα ην έθαλα κε φζε επηηπρία ην έθαλαλ πνιινί έσο ηψξα ζπλάδειθνη θαη εηζεγεηέο,
αιιά αθφκα θαη ζηε ζπδήηεζε ζηελ επηηξνπή πνπ ζπδεηήζεθε ε πξφηαζε λφκνπ.
Θα ήζεια, φκσο, απιά θαη κφλν λα επηκείλσ ζ’ απηφ πνπ είπα, ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε, ζ’
απηφ πνπ ζα γίλεη απφ εδψ θαη πέξα. Γηαηί θαίλεηαη πσο ζηα ιφγηα είκαζηε πάληα πνιχ θαινί,
αιιά ζηελ πξάμε πζηεξνχκε.
Θέισ, ινηπφλ, λα αλαθέξσ δπν παξαδείγκαηα, ρσξίο λα θαηαινγίδσ επζχλεο ζε θακία
Πιεπξά, απφ ην πξφζθαην παξειζφλ, πνπ είλαη παξαδείγκαηα γηα απνθπγή αιιά πνπ
επηβεβαηψλνπλ ην πφζν δπζθνιεπφκαζηε ζηελ πξάμε.
Πξηλ απφ ιίγεο κέξεο, ζ’ απηήλ εδψ ηελ Αίζνπζα, κε ηελ επθαηξία ηεο ζπδήηεζεο ελφο
ζρεδίνπ λφκνπ, ηνπ λφκνπ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, κε αθνξκή θάπνηα δηάηαμε, πνπ
πξνζπαζνχζε λα δψζεη θάπνηα κφξηα ζε Πφληηνπο παιηλλνζηνχληεο γηα ην δηνξηζκφ ηνπο ζην
δεκφζην ηνκέα, θάπνηα ειάρηζηα κφξηα θαη κάιηζηα κε ζθιεξέο πξνυπνζέζεηο γηα αθξηηηθνχο
λνκνχο θαη κε δεθαεηή ππνρξέσζε ζεηείαο, ππήξμε κε αθνξκή ηε γλσκνδφηεζε ηεο
αληίζηνηρεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο, νιφθιεξε δχκσζε θαη ζπδήηεζε απφ κηα
Πηέξπγα ηεο Βνπιήο, φηη κπνξεί λα είλαη αληηζπληαγκαηηθή απηή ε δηάηαμε, κε αθνξκή απηφ
θαη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. Σν έλα είλαη απηφ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΤΝΑΣΟ: Να αληηθαηαζηαζεί ε επηηξνπή απηή, είλαη αληηζπληαγκαηηθή!
ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΛΗΟΠΑΝΟ: Σν άιιν είλαη επίζεο πξφζθαην γεγνλφο. Αλαθέξνκαη ζην
πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ζηελ αληίζηνηρε θνηλνβνπιεπηηθή ζπλέιεπζε, φπνπ κε αθνξκή
ζπδήηεζεο ηνπ θνπξδηθνχ δεηήκαηνο, ε ζπδήηεζε πεξηνξίζηεθε κφλν ζην ζέκα "νη θνχξδνη
ζην Ηξάθ", ελψ ήηαλ κηα πνιχ θαιή επθαηξία λα ζπδεηεζεί ην ζέκα ησλ Κνχξδσλ ζηελ
Σνπξθία, κηα πνιχ θαιή επθαηξία λα ζηηγκαηηζηεί ν ηνπξθηθφο ζσβηληζκφο θαη ν νζσκαληθφο
επεθηαηηζκφο.
Κιείλσ εδψ ηελ νκηιία κνπ, γηαηί δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα ρξφλνπ, ιέγνληαο θαη
επαλαιακβάλνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε θαη ηηκή πνπ αηζζάλνκαη, αιιά ηελ αλάινγε θαη
ηελ αληίζηνηρε επζχλε πνπ αλαιακβάλνπκε φινη, πνπ ςεθίδνληαο απηή ηε ζρεηηθή πξφηαζε
λφκνπ θαζηεξψλνπκε εκέξα κλήκεο ηε 19ε Μαΐνπ γηα ην πνληηαθφ νινθαχησκα. Αιιά
ηαπηφρξνλα, αλαιακβάλνπκε κηα ηεξάζηηα επζχλε, κηα επζχλε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ
απνθαηάζηαζε φισλ φζσλ ιεζκνλήζακε εζειεκέλα, αζέιεηα, ηα εβδνκήληα ρξφληα πνπ
πέξαζαλ. Δπραξηζηψ πνιχ.

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.).
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Υαξάιακπνο Γακηαλίδεο έρεη ην ιφγν.
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΑΜΗΑΝΗΓΖ: Θα κηιήζσ απφ ηε ζέζε κνπ, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Σν πεληάιεπην επηβάιιεη ηελ νκηιία απφ ηε ζέζε
ζαο, θχξηε ζπλάδειθε.
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΑΜΗΑΝΗΓΖ: Γελ πξνζκεηξάηε ην ρξφλν ηεο αλφδνπ απ’ φ,ηη είδα.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, εγψ πξάγκαηη δε ζα θάλσ ρξήζε θαη ηνπ πεληαιέπηνπ αθφκα. Θα ήζεια
λα μεθηλήζσ απφ κηα γεληθή επηζήκαλζε. Ζ Διιεληθή Πνιηηεία ζήκεξα εθπιεξψλεη κηα βαξηά
ππνρξέσζε πνπ είρε απέλαληη ζηνλ πνληηαθφ Διιεληζκφ. Ο φξνο "ιήζε", γηα κέλα ηνλ
άλζξσπν ηεο δεχηεξεο γεληάο, ηεο πξψηεο ζεηξάο ησλ Πνληίσλ, είλαη απαξάδεθηε. Ο φξνο
είλαη απαξάδεθηνο.
Οη Πφληηνη, δε δψζακε ην δηθαίσκα ζηελ Διιεληθή Πνιηηεία νχηε απνζπξζήθακε ηζηνξηθά απφ
ηελ πνξεία καο, γηα λα δψζνπκε δηθαίσκα ζε νπνηνλδήπνηε ζε ιήζε γηα ηε δηθή καο ηζηνξία.
Ζ ιήζε πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ έλνρε ζησπή ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο θαη ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ. Σξεηο ρηιηάδεο ρξφληα ηζηνξίαο θαη ζπλερνχο παξνπζίαο έρεη ν πνληηαθφο
Διιεληζκφο, έλαο Διιεληζκφο, ν νπνίνο ζην γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ θαηνίθεζε είρε κία ηζηνξία
2.500 ρξφλσλ πξηλ εκθαληζζεί ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία.
πλεπψο, ζήκεξα, δελ θάλνπκε ηίπνηε άιιν, παξά ν ζπλερήο αγψλαο ηνπ πνληηαθνχ
Διιεληζκνχ λα δηθαηψλεηαη. Γηθαηψλεηαη ν ζπλερήο αγψλαο καο θαη αθξηβψο επηβεβαηψλεηαη ε
ηζηνξηθή παξνπζία ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηνπ Διιεληζκνχ. Αο κελ έρνπκε, ινηπφλ, ηελ
ςεπδαίζζεζε φηη ραξίδνπκε ζε ηίπνηα. Δπηβεβαηψλνπκε απιά ηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ
δσληαλνχ ηκήκαηνο ηνπ Διιεληζκνχ ησλ 2.500.000 Διιήλσλ πνπ είραλ, δπζηπρψο, ηελ
ηξαγηθή εκπεηξία λα δηαζθνξπηζηνχλ ζηα πέξαηα ηεο γεο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, απιψο επηβεβαίσζε ζέιακε, γηαηί ε αλαγλψξηζε έξρεηαη κε ηελ ηζηνξηθή
καο παξνπζία θαη δελ επηβεβαηψλεηαη κε θάπνηνλ λφκν. Δπηβεβαίσζε δεηνχκε ηεο ηζηνξηθήο
καο χπαξμεο θαη παξνπζίαο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο είλαη ζπλέρεηα απηήο ηεο
ηζηνξηθήο καο παξνπζίαο ζην ρψξν απηφλ.
Δπηπιένλ, ε αλαγλψξηζε απηή, ηελ νπνία απνθαζίδεη έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα ε Διιεληθή
Πνιηηεία, δελ είλαη ζέκα απηήο ηεο Βνπιήο κφλν, είλαη ζέκα ηζηνξηθήο ππνρξέσζεο ηεο
Διιάδαο νιφθιεξεο, ηεο Παηξίδαο νιφθιεξεο απφ ηφηε πνπ άξρηζε ε ηξαγσδία απηνχ ηνπ
ηκήκαηνο ηνπ Διιεληζκνχ κέρξη ζήκεξα. Καη ηελ πξαγκαηνπνηεί κε θαζπζηέξεζε 70 θαη
πιένλ ρξφλσλ.
Θα πξέπεη, ινηπφλ, λα αηζζαλφκεζα θαη νιίγνλ έλνρνη ζηε ζπλείδεζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε.
Ζ επηβεβαίσζε, ινηπφλ, απηή ηεο ηζηνξηθήο παξνπζίαο ηνπ Διιεληζκνχ ηνπ Πφληνπ, απνηειεί
πξαγκαηηθά ζήκεξα κία δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηνλ Διιεληζκφ, δηφηη ζα ζηείινπκε έλα κήλπκα
-θαη πξέπεη λα απνηειέζεη κήλπκα- ζην θαη’ εμαθνινχζεζε έλνρν ηνπξθηθφ θξάηνο, λα
ζηακαηήζεη θάζε παξαπέξα πξνζπάζεηα θαιθίδεπζεο θαη απεηιήο ελάληηα ζηα εζληθά καο
δίθαηα θαη φρη κφλν ηα ειιεληθά, αιιά θαη φισλ ησλ ιαψλ πνπ γεηηνλεχνπλ κε ηελ Σνπξθία.
Γηαηί, δπζηπρψο, ε Σνπξθία δελ έπαςε ην παηρλίδη ηνπ παληνπξθηζκνχ λα ην παίδεη ζε δχν
επίπεδα, ζην επίπεδν ηεο εμφλησζεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ ρξηζηηαληθψλ Λαψλ, πνπ δνπλ ζηα
φξηα ηεο θπξηαξρίαο ηεο θαη ζηελ θαηάιεςε μέλσλ εδαθψλ.
Κχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια εηιηθξηλά λα επραξηζηήζσ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ηφζν ηνλ
εηζεγεηή ηεο Πιεηνςεθίαο, αιιά θαη φιεο ηηο Πιεπξέο, ζαλ Θξαθηψηεο Βνπιεπηήο, γηα ηνλ
παξαιιειηζκφ πνπ έγηλε γηα ηε Θξάθε θαη ε ηζηνξηθή ζέζε πξαγκαηηθά θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο
Θξάθεο ζήκεξα, ζαλ ν άιινο Πφληνο ηνπ Διιεληζκνχ, ζαλ ν άιινο πξνκαρψλαο θαη ην
πξνπχξγην ηνπ ζχγρξνλνπ Διιεληζκνχ. Καη ζα δηαβεβαηψζσ ην ψκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
θαη ηε ζπγθίλεζή κνπ γηα ηε δηαβεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ φηη ε Ρσκαλία ζα
απνηειέζεη κέιεκα -θαη ην εχρνκαη θαη ζα αγσληζηνχκε γη’ απηφ- πξαγκαηηθά απηήο ηεο
Βνπιήο, πξηλ ιήμεη ε ζχλνδνο απηήο ηεο βνπιεπηηθήο πεξηφδνπ.
Γηαηί δελ είλαη κφλν ν ρψξνο πνπ ζα ζπγθεληξψζεη θαη ζα ζπκππθλψζεη ηνπο Πφληηνπο ηεο
δηαζπνξάο. Θα είλαη έλα ηζηνξηθφ αληίβαξν πξνο ηηο ρακέλεο παηξίδεο πξνο εθείλεο φπνπ νη
ζθέςεηο καο, ηα φλεηξά καο, ηα ζπλαηζζήκαηά καο πάληα είλαη ζηξακκέλα πξνο ηα εθεί.
Καη ζα θαηαζέζσ γηα ηε βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ηα εμήο βηβιία.
1. Αλησλίνπ Γαβξηειίδε
"ειίδεο εθ ηεο Μαχξεο Δζληθήο πκθνξάο ηνπ Πφληνπ."
2. Υάξε Σζηξθηλίδε.
"Δπηηέινπο ηνπο μεξηδψζακε..."
3. Π.Γ. Σαληκαλίδε - Γ.Θ. Αλησληάδε.
"Σν Αληάξηηθν ζηνλ Πφλην."
4. "Α’ Παγθφζκην πλέδξην Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.

Θεζζαινλίθε 7-11 Ηνπιίνπ 1985."
5. "Β’ Παγθφζκην πλέδξην Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ
31 Ηνπιίνπ - 7 Απγνχζηνπ 1988."
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ζ Βνπιή ζαο ζπγραίξεη θαη ζαο επραξηζηεί.
Ο θ. Μπαληνπβάο έρεη ην ιφγν.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΑΝΣΟΤΒΑ : Κχξηνη ζπλάδειθνη, ην Διιεληθφ Έζλνο δηα ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπ, δηα ησλ κειψλ ηνπ Δζληθνχ Κνηλνβνπιίνπ θιίλεη θαη ζήκεξα θαη ζηε
ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε γηα κηα αθφκα θνξά επιαβηθά ην γφλπ ζηνπο κάξηπξεο , ζηνπο ήξσεο ,
ζηα ηξαγηθά ζχκαηα ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.
Ζ Βνπιή ζε θιίκα εζληθήο έμαξζεο ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηζθηάζεη θαη λα θειηδψζεη
νπνηαδήπνηε ζιηβεξή εμαίξεζε , απψηηζε θαη πάιη - θαη ην ηνλίδσ απηφ θαη πάιη- ηνλ θφξν
ηηκήο ζε απηφλ. ήκεξα ε Βνπιή δελ αλαγλψξηζε θχξηνη ζπλάδειθνη, κφλν ην κέγεζνο ηεο
πξνζθνξάο θαη ην κεγαιείν ηεο ζπζίαο ηνπ πνληηαθνχ Διιεληζκνχ. Έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ην
Έζλνο. Απφ ζχζζσκν ην Διιεληθφ Έζλνο, ην εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ, θαη έρεη αλαγλσξηζζεί
απφ νιφθιεξν ηνλ ειεχζεξν θφζκν ηνπ νπνίνπ ην ζαπκαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε έρεη
απνζπάζεη.
ήκεξα επαλαιακβάλνπκε απηφ ην κεγαιείν γηα λα απνηειέζεη λπγκφ, γηα λα επαλαθέξεη ζηηο
κλήκεο ην κέγεζνο απηήο ηεο ζπζίαο αιιά θαη λπγκφ ηδηαίηεξα γηα ηνπο λεσηέξνπο, νη νπνίνη
δελ είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη.
Καη, επίζεο, ζήκεξα απηφ ην νπνίν θάλνπκε γηα πξψηε θνξά είλαη λα λνκηκνπνηνχκε ηε
ζιηβεξή, ηελ ηξαγηθή εθείλε γηα ηνλ Διιεληζκφ πεξίνδν ζε έλα απφ ηα πην λεπξαιγηθά ζεκεία
ηεο πθειίνπ θαη ζε έλα απφ ηνπο πην παξαγσγηθνχο θαη πξνθιεηηθνχο ζηίβνπο ηεο
παγθφζκηαο ηζηνξίαο ηνπ, ζηνλ Πφλην.
ήκεξα, ινηπφλ, αλαγλσξίδνπκε ζαλ εκέξα κλήκεο ηνπ Έζλνπο ηελ ηξαγηθή εθείλε 19ε ηνπ
Μάε πνπ ζπκβνιίδεη νιφθιεξε ηελ πεξίνδν απφ ην 1916 κέρξη ην 1923, πεξίνδν πνπ ν
πνληηαθφο Διιεληζκφο δελ έζθπςε ηνλ απρέλα, δελ ηνλ επηφεζαλ ηα γηαηαγάληα, ε ζεξησδία
θαη ε βαξβαξφηεηα ησλ Οχλσλ ηεο Σνπξθίαο. Γηαηί εγψ δε ζα επαλαιάβσ απηά πνπ ηφζν
γιαθπξά θαη κε ηφζε ζπγθίλεζε, ζπγθινληζηηθή ζπγθίλεζε, αλέθεξαλ νη ζπλάδειθνη αδειθνί
Πφληηνη Βνπιεπηέο πνπ επάμηα θαη ηίκηα θαη εζληθά εθπξνζσπνχλ απηήλ ηε παξάδνζε ζε απηφ
ην Κνηλνβνχιην. Δγψ ζα πσ κφλν φηη ελψ ηελ πεξίνδν απηή ν πνληηαθφο Διιεληζκφο θάησ
απφ ηα ςπρξά βιέκκαηα ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο θαη πνιιέο θνξέο κε ηελ αλνρή θαη
επζχλε ησλ επηζήκσλ θπβεξλήζεσλ ησλ ηζρπξψλ ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, ζθάδαδε θάησ απφ
ην γηαηαγάλη θαη ην πέικα ηνπ Σνχξθνπ θαηαθηεηνχ. Δπερείξεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επέηπρε,
ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο, ην νπνίν απέβιεπε ζηελ νξγάλσζε φρη, κφλν ηεο
αληηκεηψπηζεο ησλ ζθαγέσλ ηνπ, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία δεκνθξαηηθνχ ειιεληθνχ θξάηνπο
ζηνλ Πφλην.
Πνιινί απφ εθείλνπο ηνπο αγσληζηέο ήξζαλ εδψ θαη πξσηνζηάηεζαλ ζηα κεηέπεηηα εζληθά
πξνζθιεηήξηα ηεο Υψξαο. ηελ Κξήηε είρακε ηελ ηηκή ζηελ εζληθή αληίζηαζε ηνπ θξεηηθνχ
ιανχ ζηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, πνπ ππήξμε ε πξψηε αληίζηαζε θαηά ησλ Γεξκαλψλ ζε
νιφθιεξν ηνλ θφζκν, λα πξσηνζηαηήζνπλ θαη λα αξρεγέςνπλ Πφληηνη θαπεηαλαίνη, φπσο ν
αείκλεζηνο Αλαζηάζηνο Μπνπηδαιήο. Απηή ινηπφλ ηελ έλλνηα έρεη ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε.
κσο δελ αξθεί ε απφηηζε θφξνπ ηηκήο, δελ αξθεί ε ππφκλεζε ηεο ηζηνξίαο, δελ αξθεί ε
αλαγλψξηζε. Θα πξέπεη απηήλ ηε ζηηγκή λα θάλνπκε θαη κηα απηνθξηηηθή πνπ ιέεη φηη ε
επίζεκε Διιάδα θαζπζηέξεζε 74 ζπλαπηά ρξφληα λα απνηίζεη απηή ηε ζηνηρεηψδε, ηελ εζληθά
αλαγθαία ηηκή κε ηελ αλαγλψξηζε απηήο ηεο εκεξνκελίαο ζαλ εκεξνκελία κλήκεο ηεο ζπζίαο
ησλ Πνληίσλ.
Καη εδψ ζα ήζεια λα πσ φηη δπζηπρψο ην επίζεκν Κξάηνο δελ αμηνπνίεζε ηα φπια κε ηα
νπνία είρε ζσξαθίζεη θαη εκπινπηίζεη ηελ εζληθή θαξέηξα ε κεγαινθπΐα ηνπ Διεπζεξίνπ
Βεληδέινπ, γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο εθηφο ζπλφξσλ Έιιελεο απηνχο πνπ βξίζθνλην ζηε
δηάζεζε ηεο Σνπξθίαο. Έηζη ζπλέβεζαλ ηα φζα ζπλέβεζαλ ζην Πφλην, ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηελ Ίκβξν ηελ νπνία επηζθέθζε πξφζθαηα Γηαθνκκαηηθή
Κνηλνβνπιεπηηθή Αληηπξνζσπεία. Δίρακε αθειιεληζκφ, εμφλησζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ κε
κηα κεζφδεπζε πνπ δηεθδηθεί δηθαίσο παγθφζκην δίπισκα εγθιεκαηηθήο επξεζηηερλίαο ζε φιεο
ηηο επνρέο. Δθεπξέηεο θαη εκπλεπζηήο ήηαλ νη Οχλλνη ηεο Άγθπξαο.
Καη εκείο ηη θάλακε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη; Σν επίζεκν Διιεληθφ Κξάηνο ζηάζεθε ζεαηήο.
Πήγακε ζηελ Ίκβξν. Δβδνκήληα έλα ρξφληα δελ είρε παηήζεη επίζεκν πξφζσπν απφ ηελ
Διιάδα.
(ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο ηεο ιήμεο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ
θπξίνπ Βνπιεπηή)

Δκείο δε δεηάκε μέλα εδάθε θαη αλαηξνπή ηνπ εδαθηθνχ status quo, φπσο νξηζκέλνη
κεηνδφηεο ζέινπλ λα εκθαλίζνπλ. Δκείο ζεβφκαζηε ηα ζχλνξα, αιιά δεηάκε ζεβαζκφ ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο ζξεζθείαο, ηεο γιψζζαο ησλ αδειθψλ καο, φπνπ θαη αλ
βξίζθνληαη, φπσο θαη εκείο ζεβφκεζα φζνπο βξίζθνληαη ζην δηθφ καο Κξάηνο επεκεξνχληεο
θαη επηπρνχληεο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη απηή ε έιιεηςε κλήκεο απφ πιεπξάο
παρπδεξκηθψλ επηζήκσλ ψησλ θαη ε έιιεηςε αληίδξαζεο νδήγεζε ζηε ζπλέρεηα ζε απηφ ην
νπνίν θαηεγγέιζε εδψ ζήκεξα, δειαδή ζηελ πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο θαη ζην εζσηεξηθφ
ηεο Διιάδαο θαη ζηε Βαιθαληθή, ηεο απφπεηξαο ηνπξθνπνίεζεο...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): αο παξαθαιψ, θχξηε Μπαληνπβά, έρεη ηειεηψζεη
ν ρξφλνο ζαο. Οη ζπλάδειθνη έρνπλ αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο εθηφο Βνπιήο.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΑΝΣΟΤΒΑ:... ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ ην κεγαιχηεξν ηκήκα
ηνπ νπνίνπ έρεη εμηζιακηζζεί δηα ηεο βίαο κε ην γηαηαγάλη. Γελ πξέπεη λα μεράζνπκε επίζεο
φηη ην ίδην επηρείξεζαλ κε ηνλ ηξφπν ηεο γελνθηνλίαο θαη κε ηελ θαηάθηεζε μέλσλ εδαθψλ θαη
ζηελ Κχπξν. Καη εδψ ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηεζνχκε θαη λα αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο γηα
λα πξνζηαηεχζνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε ην πνληηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν βξίζθεηαη εδψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): αο παξαθαιψ, θχξηε Μπαληνπβά, ηειεηψζηε. Θα
δηεπθνιχλεηε ην Πξνεδξείν.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΑΝΣΟΤΒΑ: Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.
ζνη ζπλάδειθνη πνπ πήγακε ζηελ Ίκβξν ζπγθξνηήζακε κηα δηαθνκκαηηθή επηηξνπή
πξσηνβνπιίαο γηα ζέκαηα Διιεληζκνχ, γηα ηελ εηξήλε, γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, γηα ην
ζεβαζκφ ηεο ζπλείδεζεο, γηα ην δίθαην θάζε ιανχ.
Απηή ε επηηξνπή, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο θαη
λα πεξηιάβεη ζηνπο θφιπνπο ηεο φια ηα κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, εθηφο απφ ηηο ζιηβεξέο
εμαηξέζεηο πνπ ζέινπλ λα κεηνδνηνχλ ζε εζληθά ζέκαηα.
(Υεηξνθξνηήκαηα)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Φσηηάδεο έρεη ην ιφγν.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΦΧΣΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, πξάγκαηη είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο θαη ηζηνξηθή -ζα κπνξνχζακε λα πνχκε- γηαηί
ηα 70 ρξφληα έλνρεο ζησπήο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ιχλνληαη ζήκεξα κε ηδηαίηεξα
παλεγπξηθφ ηξφπν κέζα ζ’ απηφλ ηνλ ηεξφ ρψξν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.
ήκεξα, πξάηηνπκε απηφ πνπ δελ θάλακε 70 ρξφληα. Καη κάιηζηα είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο
ζηηγκέο γηα κέλα ζαλ Βνπιεπηή πνπ ζπλαληψ ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα ηελ νκνθσλία φισλ ησλ
πνιηηηθψλ Πηεξχγσλ, φισλ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ Σφπνπ πάλσ ζ’ έλα δήηεκα θαζαξά
εζληθφ. Πηζηεχσ φηη απηέο νη ζηηγκέο ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη θαη λα έρνπκε ζπρλά θαη
ζε άιια ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο καο δσήο απηήλ ηελ θαηαπιεθηηθή νκνθσλία.
ήκεξα, κηιάκε γηα ηε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ, απηνχ ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ Διιεληζκνχ, πνπ
δέρζεθε ηφζα πνιιά πιήγκαηα. Καη γηα λα είκαζηε πεξηζζφηεξν ζαθείο θαη λα θπξηνιεθηνχκε.
Γελ αξθεί λα κηιάκε γηα αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο αιιά γηα αλαγλψξηζε σο εκέξα εζληθήο
κλήκεο, γηα ηε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ. Γηαηί ε γελνθηνλία αζθαιψο θαη είλαη αλαγλσξηζκέλε
απφ φινπο εκάο θαη πηζηεχσ φηη θαλέλαο δελ ην ακθηζβεηεί απηφ. Δμάιινπ θαη νη ίδηνη νη
Σνχξθνη ζε εθεκεξίδεο ηνπο Αμάκ θαη Βαθίη απφ ην 1918 αλαγλψξηζαλ απηή ηε γελνθηνλία
φηαλ έγξαθαλ φηη "ε Οζσκαληθή Κπβέξλεζε δηέπξαμε αθαηαλφκαζηα εγθιήκαηα
εθαξκφδνληαο κεζφδνπο παξφκνηεο κε απηέο ηνπ κεζαίσλα ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ θαη
νθείιεη λα απνινγεζεί γη’ απηέο".
Δπνκέλσο, ζήκεξα εξρφκαζηε εδψ λα ηηκήζνπκε απηή ηελ γελνθηνλία, πξάηηνληαο απηφ πνπ
δελ έπξαμαλ νη πξνεγνχκελνη ζπλάδειθνί καο ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην επί 70 ρξφληα. Ζ
γελνθηνλία δελ αθνξνχζε κφλν ηνπο Πνληίνπο, αιιά ήηαλ κηα πάγηα πνιηηηθή πξαθηηθή ηεο
Σνπξθίαο απέλαληη ζε ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο, κηα πνιηηηθή ε νπνία μεθίλεζε απφ ηνπο
Πφληηνπο θαη ζπλέρηζε κε ηνπο Έιιελεο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Θα κπνξνχζακε θπξηνιεθηψληαο
λα ιέγακε φηη πξφθεηηαη γηα γελνθηνλία ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Διιεληζκνχ ή ηνπ Διιεληζκνχ ηεο
Αλαηνιήο, γηα λα πεξηιάβνπκε φινπο ηνπο Έιιελεο, φζνη δηψρζεθαλ, θαηαπηέζηεθαλ,
βηάζηεθαλ θαη έθπγαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο.
Ήηαλ κηα πνιηηηθή ε νπνία ζπλερίζηεθε κε ηε ζππξίθλσζε ηνπ Διιεληζκνχ ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ ή ηεο Σελέδνπ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΤΝΑΣΟ: αο ζπγραίξσ γη’ απηφ. Δίζηε ν κφλνο πνπ ην ζπκεζήθαηε.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΦΧΣΗΑΓΖ: Ζ παξνπζία ησλ ζπλαδέιθσλ εδψ, νη νπνίνη πήγαλ ζηελ Ίκβξν
πξηλ απφ ιίγεο κέξεο, κέζα απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, πξαγκαηηθά ήηαλ έλα παξάδεηγκα
αμηέπαηλν. Καη αηζζάλζεθα ιχπε γηαηί δελ κπφξεζα λα έξζσ θαη εγψ αλ θαη ην πξνγξακκάηηδα
λα επηζθεθζψ καδί ζαο, θχξηνη ζπλάδειθνη, ηελ Ίκβξν.

Δίλαη ζεκαληηθφ ην φηη φιεο νη Πηέξπγεο ηεο Βνπιήο ζπκθψλεζαλ, κε ηε λέα ηζηνξηθή
πξφθιεζε ηεο ειεχζεσο ησλ αδειθψλ καο Πνληίσλ ζηε Υψξα καο θαη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη
ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο Θξάθεο. Αιιά ζα ήζεια εμίζνπ λα ηνλίζσ, κήπσο απηφ
απνηειεί νπηνπία ή ππνθξηζία φισλ καο εδψ κέζα, φισλ ησλ Πηεξχγσλ ηεο Βνπιήο;
Μήπσο ην ειιεληθφ Κξάηνο δελ ήηαλ εθείλν πνπ επί 70 ρξφληα αδηαθφξεζε κε φιεο ηηο
Κπβεξλήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο πεξηνρήο; Μήπσο δελ επζπλφκαζηε φινη γηα ηελ
εξήκσζε ησλ ρσξηψλ ηεο Θξάθεο, φηαλ 60.000 κφλν απφ ηνλ Έβξν δνπλ ζηελ Γπηηθή
Γεξκαλία θαη άιινη ηφζνη ζηα κεγάια θέληξα ηεο Υψξαο καο Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε;
Δπνκέλσο, ζαλ πξφηαζε ζα έιεγα φηη είλαη ζεκαληηθή. Αιιά, φηαλ ζέινπκε απηνί νη αδειθνί
καο Πφληηνη λα κείλνπλ ζηε Θξάθε, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε θαη ηηο απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο, πέξα απφ ζπίηηα θαη νηθηζκνχο, ψζηε λα κείλνπλ. Γηαηί ε κέρξη ηψξα
εκπεηξία καο έρεη δείμεη φηη κφιηο ηειεηψζνπλ ηα επηδφκαηα απηνχ ηνπ απαξάδεθηνπ εζληθνχ
ηδξχκαηνο ππνδνρήο ησλ "παιηλλνζηνχλησλ" Διιήλσλ Πνληίσλ, απηνί νη άλζξσπνη κε
έρνληαο εξγαζία ζα θαηαθεχγνπλ πάιη ζηελ Αζήλα ή ηελ Θεζζαινλίθε. Ή, αλ θάπνηνη κείλνπλ
ζην ρψξν ηεο Θξάθεο, πέθηνπλ ζχκαηα κηαο παξάιιειεο καχξεο αγνξάο εξγαζίαο.
Δπνκέλσο, κε επθαηξία ηε ζεκεξηλή θαηαπιεθηηθή ζχκπλνηά καο πάλσ ζην δήηεκα απηφ ηεο
αλαγλψξηζεο σο εκέξαο κλήκεο ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ, αλ ζέινπκε λα έρνπκε
νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, λα ιχζνπκε ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα θαη λα πεξηνξίζνπκε ηε
δεκνγξαθηθή ζπξξίθλσζε ζηε Θξάθε... (ρεηξνθξνηήκαηα)...έλα πξφβιεκα ηδηαίηεξα εζληθφ, ζα
πξέπεη ζνβαξά λα δνχκε ην δήηεκα, λα κε κέλνπκε κφλν εδψ ζηε Βνπιή ζηα ιφγηα, λα κε
κέλνπκε ζε νκφθσλα ςεθίζκαηα ή ζπζηάζεηο δηαθνκκαηηθψλ επηηξνπψλ, φπσο απηή ε
ηζηνξηθή δηαθνκκαηηθή επηηξνπή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Θξάθεο. ηαλ ιέσ ηζηνξηθή,
θπξηνιεθηψ πξάγκαηη. Δίλαη κηα επηηξνπή ηεο νπνίαο ην ζεκαληηθφ πφξηζκα έκεηλε
θαηαρσληαζκέλν ζηα ζπξηάξηα ρσξίο λα πινπνηεζεί. Οη ειάρηζηεο θσηεηλέο εμαηξέζεηο
πξνζπαζεηψλ αλάπηπμεο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, δελ κπνξνχλ λα ιχζνπλ ην
πξφβιεκα.
Πηζηεχσ φηη καο δίλεηαη ε επθαηξία κέζα απ’ απηφ ηνλ εζληθφ πξνβιεκαηηζκφ πνπ έρνπκε
ζήκεξα λα δνχκε φηη ε Θξάθε απνηειεί ζήκεξα ην θπξίαξρν θαη πξψην εζληθφ καο πξφβιεκα.
Τπάξρνπλ αζθαιψο θαη άιια εζληθά πξνβιήκαηα. Αιπζίδα είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη έλαο
θξίθνο απηήο ηεο αιπζίδαο είλαη ε Θξάθε, νη άιινη ην Αηγαίν, ε Κχπξνο, ε Μαθεδνλία. Αιιά ν
κφλνο ππαξθηφο θίλδπλνο πξνέξρεηαη θαη πξνεξρφηαλ πάληα εμ αλαηνιψλ. ια ηα άιια
πξνβιήκαηα ηα ζπκκεξηδφκαζηε. πκκεηέρνπκε. Έρνπκε ηελ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζαλ
Θξαθηψηεο βνπιεπηέο, απέλαληη ζε απηά, αιιά -ην μαλαηνλίδσ-ρσξίο αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
ηεο Θξάθεο, νχηε Πφληηνη ζα κείλνπλ ζηελ Θξάθε αιιά νχηε θαη νη Θξαθηψηεο ζα κείλνπλ ζ’
απηή ηελ πεξηνρή. Μεηά απφ ιίγν θαηξφ, αλ δελ αληηζηξέςνπκε απηή ηελ αξλεηηθή πνξεία,
θνβάκαη φηη ζα κηιάκε πάιη γηα ρακέλεο επθαηξίεο. Αο κελ έιζνπκε ζ’ απηή ηελ δχζθνιε
ζηηγκή. Δπραξηζηψ πνιχ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ φιεο ηηο Πηέξπγεο ηεο Βνπιήο)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Κνπξηίδεο...
ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ήζεια απιψο λα ζαο κεηαθέξσ φηη ν θ.
Κνπξηίδεο είρε πξνπαξαζθεπαζηεί θαη ήζειε λα θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο
ηνπ σο γλήζηνο Πφληηνο γηα ηελ πξαγκαηηθά δξακαηηθή πνξεία ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.
κσο είρε παξακείλεη ζηελ δηαβεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ φηη ε πξφηαζε ζα ζπδεηείην θαη ζε
επφκελε ζπλεδξίαζε. Χο εθ ηνχηνπ κε επηθφξησζε κε ηελ επζχλε λα δηαβεβαηψζσ ην ψκα
φηη πξαγκαηηθά ιππάηαη πνπ δελ κπφξεζε λα πάξεη ην ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Δίλαη ζαθέο φηη απερψξεζε ν θ. Κνπξηίδεο ελδερνκέλσο θαη άιινη ζπλάδειθνη πνπ είλαη γξακκέλνη παξαθάησ- κε ηελ εληχπσζε φηη ζα
ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε θαη ζε επφκελε ζπλεδξίαζε. Καηά ζπλέπεηα ήηαλ αλαγθαία ε
δηεπθξίληζε ηνπ θ. Κεθαινγηάλλε.
Ο θ. Βνπλάηζνο έρεη ην ιφγν.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΤΝΑΣΟ: "Πεξίιππνο έζηηλ ε ςπρή κνπ έσο ζαλάηνπ". Κχξηε Πξφεδξε θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη, είκαη έλαο εθ ησλ 13 ζπλαδέιθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θπξίνπ
Αληηπξνέδξνπ ηεο Βνπιήο θαη ηνπ εθπξνζσπνχληνο ηελ Κπβέξλεζε θπξίνπ Τπνπξγνχ, νη
νπνίνη παξακέλνπλ απηήλ ηελ έζραηε ψξα ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα λα
ζπδεηήζνπκε ηη; Γη’ απηά ηα ιφγηα ηα ππέξνρα, ηα κεγάια, ηα παηξησηηθά, ηα εζληθά, πεξί ησλ
νπνίσλ θαη ηφκνη βηβιίσλ θαηαηέζεθαλ εδψ ζηε Βνπιή θαη πεξί ησλ νπνίσλ ρηιηάδεο άιινπο
ηφκνπο...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Οπζηαζηηθά έρεηε δίθαην, θχξηε ζπλάδειθε, αιιά
ζε φπνηα άιιε επθαηξία κπνξνχζαηε λα θάλεηε απηή ηελ επηζήκαλζε. Σψξα ίζσο δελ
ρξεηαδφηαλ.

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΤΝΑΣΟ: Αηζζάλνκαη σο κέινο νηθνγελείαο, ε νπνία απνρσξεί απφ
θεδεία θαη έρνπλ ελαπνκείλεη νη ειάρηζηνη ελψπηνλ ηνπ κλήκαηνο!
Αο ιερζνχλ κεξηθέο θνπβέληεο κε φζε ηξαγηθφηεηα κπνξεί λα επηζηξαηεπζεί ηε ζηηγκή απηή,
θχξηε Πξφεδξε θαη αο κελ πξνζβάιιεηαη θαλέλαο. "Γίθαηα ιέγεηε σ άλδξεο Πιαηαηείο ελ
πξάηηεηε ηνηο έξγνηο νκνίσο" είπε ν βαζηιεχο εθείλνο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ. Δκείο δελ
πξάηηνπκε ηνηο έξγνηο νκνίσο, ιέγνπκε απιψο ιφγηα!
Καη γηα λα ηειεηψλσ, επεηδή ππνιείπνληαη αθφκα 4 ιεπηά. Ζ κελ ηζηνξία
θαη νη ηζηνξηθνί θαηέγξαςαλ ηηο αηηίεο ηνπ δξάκαηνο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ 1922, ε
παξαδνζηαθή Αξηζηεξά -θαη ιππάκαη φηη νκηιψ ελ απνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο, εθείλε
θηαίεη- είπε ηε κία άπνςε ηελ ηζηνξηθή. θεηιαλ λα ηελ πνπλ κε κεγαιχηεξε ζεκλφηεηα.
ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΤΡΗΟΤΝΖ: Καη αθξίβεηα.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΤΝΑΣΟ: Καη αθξίβεηα. Δπραξηζηψ γηα ηε ζπκπιήξσζε.
πνπ λα πάσ ε Διιάδα κε πηθξαίλεη!
Φζάλνπκε, ινηπφλ, ηφζα ρξφληα αξγφηεξα λα επηηεινχκε κλεκφζπλν θαη λα απνηεινχλ νη
πφιεηο ηνπ Πφληνπ, νη πφιεηο ηεο Μηθξάο Αζίαο, νη πφιεηο ηνπ Διιεληζκνχ αλά ηνλ θφζκν, είηε
ιήκκαηα εγθπθινπαηδεηψλ, είηε νλνκαζίεο δξφκσλ ζηελ Αζήλα θαη θάπνπ αιινχ.
θεηιε ε Κπβέξλεζε λα παξνπζηαζηεί ζήκεξα κε ηζρπξφηεξε αληηπξνζψπεπζε, φθεηιαλ ηα
θφκκαηα ζήκεξα φια λα παξνπζηαζηνχλ δηά ησλ αξρεγψλ ησλ εδψ, γηαηί ε κνίξα ηνπ
πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, είλαη κνίξα ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Διιεληζκνχ, είλαη κνίξα, αλ ζέιεηε, ηνπ
Θξαθηθνχ ειιεληζκνχ, ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο -πξνζζέησ- είλαη κνίξα ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο
Σελέδνπ, είλαη κνίξα ηεο Κχπξνπ, είλαη ηνπ Διιεληζκνχ ησλ λνηίσλ θαη αλαηνιηθψλ πεξηνρψλ
ηεο Μηθξάο Αζίαο, απηψλ ησλ θξππηνρξηζηηαλψλ πνπ ππάξρνπλ αθφκα -πξνρξηζηηαλνί
ιέγνληαη- ζηελ Αληηφρεηα θαη είλαη θαη κνίξα πνιιψλ άιισλ! Έσο πφηε ε Διιάδα ζα ηειεί
κλεκφζπλα; Μπνξεί λα θαπρεζεί εμίζνπ εζληθέο επεηείνπο, φζεο νη κλήκεο ησλ κλεκνζχλσλ
ηεο; Φνβάκαη φηη δελ ην κπνξεί.
πλδέεη ηε Μπηηιήλε κε ηνλ ειιεληζκφ ηνπ Πφληνπ, έλα αλζεξφηαην εκπφξην ησ θαηξψ
εθείλσ, αιιά πεξηζζφηεξν θαη απφ ηηο ηζρπξέο Λεζβηαθέο παξνηθίεο ζηε ηλψπε, ζηε
ακςνχληα, ζηε Κεξαζνχληα, ζηελ Ακάζηα ππάξρεη ε εζληθή παηξησηηθή θπζηνγλσκία ηνπ
Γεξκαλνχ Καξαβαγγέιε, ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Ακαζίαο, ηνλ νπνίν, Λέζβηνο εγψ, ν νκηιψλ, ηελ
πζηάηε απηή ψξα ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νθείισ λα ελζπκεζψ θαη
λα πσ φηη ζπαλίσο εγψ ζπλεθψλεζα κε ην ΚΚΔ, παξά ηαχηα είραλ κεξίδην δίθηνπ θαη φζνη
άιινη ζπλάδειθνη πεξί απηνχ νκίιεζαλ, θαηά ην φηη, εληάμεη κε ηα παιηά, κε ηα ησξηλά ηη ζα
γίλεη;
Καζήθνλ ηεο Βνπιήο λα ην ζπιινγηζηεί, θαζήθνλ ησλ θνκκάησλ φισλ λα ζηακαηήζνπλ ηα
ιφγηα θαη λα πξάμνπλ ηα έξγα.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, -δελ ππάξρεη θακία θπξία εδψ, ιππάκαη-ν Κεκάι Αηαηνχξθ
είπε θάπνηε, "ηη κεγάιε ηηκή λα αηζζάλεζαη Σνχξθνο!". Πξάγκαηη αλ γηα θάηη πξέπεη λα
ρξεσζεί σο ηηκή ε Σνπξθία είλαη φηη πνηέ κε δεκηνπξγήζαληεο πνιηηηζκφ, ειήζηεπζαλ,
εβίαζαλ, θαηαθξενχξγεζαλ, θαηέζηξεςαλ, εζχιεζαλ ιανχο θαη πνιηηηζκνχο!
Δίδε πξνζθάησο ε επηηξνπή ε νπνία επεζθέθζε ηελ Ίκβξν, ην ζχγρξνλν κλεκείν ηνπ
Σνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ. Καη κελ πηζηεχεηε φηη κε ηελ πξαγκαηνπνηνχκελε, χζηεξα απφ ηφζεο
δεθαεηίεο, αλαγλψξηζε απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή πσο θάηη ην νπζηαζηηθφηεξν πξφθεηηαη λα
αιιάμεη ζηηο ζπλεηδήζεηο εθείλσλ ησλ θξαηψλ, ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα πξναλέθεξαλ πάξα
πνιινί ζπλάδειθνη θαη ήιπηζαλ.
Αο μαλαγπξίζνπκε επηηέινπο ζηελ απιή αληίιεςε ησλ ηξηψλ δεκηνπξγψλ ηεο Φηιηθήο
Δηαηξείαο, ηνπ Ξάλζνπ, ηνπ Σζαθάισθ θαη ηνπ θνπθά, πσο "αλ είλαη λα ζσζεί" -έηζη
ζθέθζεθαλ, έηζη έγξαςαλ ζηε Μπζηηθή Δηαηξεία, ηελ νπνία δεκηνχξγεζαλ, κία αλαξρηθή
ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε, ζα έιεγε θαλείο, ηνλ θαηξφ εθείλν- "ην γέλνο ησλ Διιήλσλ ζα είλαη
έξγνλ ησλ ρεηξψλ ηνπ θαη κφλνλ".
Απηή ε επηζήκαλζε ηελ νπνία γλσξίδεηε αζθαιψο, θχξηνη ζπλάδειθνη, κε νδεγεί, θιίλνληαο
ηε ζχληνκε παξέκβαζε κνπ ησλ 6 ιεπηψλ -κε απεηιεί θαη ν Πξφεδξνο δηαξθψο δηα ηεο
θιεςχδξαο θαη δηα ηνπ θνβεξνχ δηαπεξαζηηθνχ ήρνπ θαη έρσ πξφβιεκα εηο ηα ψηα κνπ-...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο ): Υάξηλ ηνπ κειίξξεηνπ ιφγνπ ζαο, ζπλερίζηε.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΤΝΑΣΟ:...λα πσ ζε εκάο ηνπο ειάρηζηνπο ελαπνκέλνληαο λα
απεπζπλζνχκε ζηα θφκκαηά καο, ζηηο εγεζίεο ησλ θαη φ,ηη επηηχρακε σο minimum
ζπλεξγαζίαο εθπνλήζεσο κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, φζνη κεηείρακε ζε εθείλεο ηηο
δηαθνκκαηηθέο εζεινληηθέο επηηξνπέο ζην Ηξάθ, ή ην Νηηγηάξ Μπαθίξ, ή ηελ Άγθπξα, ή επ’
εζράησλ ηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν. Γηαηί ζα δεηήζσ -θαη έρσ φιν ην δηθαίσκα σο Βνπιεπηήο
θαη Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ, Ννκφο Λέζβνπ ήηαλ κέρξη ην 1923, χζηεξα απφ κία δηαδηθαζία ε
νπνία, θχξηε Πξφεδξε, ζα πξνυπάξμεη θαζ’ νλ ηξφπν θαη απηή πεξί ηεο νπνίαο νκηινχκε-λα

ζπλέιζεη ην ψκα κία κέξα γηα λα ζπδεηήζεη γηα ηελ αλνηθηή πιεγή ηνπ Διιεληζκνχ. ηελ
Ίκβξν θαη ζηελ Σέλεδν κία άιιε εζλνθηνλία, κηα άιιε γελνθηνλία ην 1964, ην 1974 θαη δηαξθεί
κέρξη ζήκεξα, εάλ απηά φια ηα γεγνλφηα είλαη ηνπ παξειζφληνο!
Με απηέο ηηο θνπβέληεο βαζχηαηα πηθξακέλνο εηιηθξηλά θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηεο
ζπδεηήζεσο θαη επεηδή εδψ πέξαλ ηνπ esprit de corps πνπ επηθξαηεί κεηαμχ καο θαη ησλ
θηινθξνλήζεσλ θαη ησλ θαιψλ ιφγσλ, νθείιεη λα ιέγεηαη ε αιήζεηα. Καη "α-" -κεηά ην "α" ην
ζηεξεηηθφ- "ιήζεηα" ζεκαίλεη "φρη ιεζκφλεζε, φρη ιήζε". Θα ην θάλνπκε επηηέινπο
πξαγκαηηθφηεηα ηψξα, φηαλ ν ειιεληζκφο μχλεη ηνλ πάην ηνπ βαξειηνχ; Δπραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Αιέμαλδξνο Γακηαλίδεο έρεη ην ιφγν.
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΑΜΗΑΝΗΓΖ:Κχξηε Πξφεδξε, ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ρξεηάζηεθαλ πάξα
πνιιά ρξφληα, πνιινί αγψλεο -ιέρζεθαλ θαη γξάθηεθαλ πάξα πνιιά- γηα λα θζάζνπκε ζηε
ζεκεξηλή κέξα, γηα λα έιζεη απηφ ην ζέκα ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ.
Θα ήηαλ θαη παξάιεηςή κνπ, εάλ δελ είρα πξνζζέζεη φηη ηα πνληηαθά ζσκαηεία θαη ηδίσο ε
Παλειιήληα Έλσζε Πνληηαθψλ σκαηείσλ ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζην λα πεηζζεί επηηέινπο
θαη ε ειιεληθή Πνιηηεία φηη πξέπεη λα θζάζνπκε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο εκέξαο απηήο, ηεο
19εο Μαΐνπ, σο εκέξαο κλήκεο γηα ηε γελνθηνλία. Δίλαη ην ιεγφκελν "δηθαίσκα ζηε κλήκε"
θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ην ζηεξήζεη απφ ηνπο απνγφλνπο εθείλσλ, νη νπνίνη έρπζαλ ην αίκα
ηνπο θάησ απφ ηε ζεξησδία ησλ Σνχξθσλ ηεο επνρήο εθείλεο.
ήκεξα, θχξηε Πξφεδξε, ζα πσ θαη εγψ, φπσο ν πξνιαιήιαο θχξηνο ζπλάδειθνο, φηη έηζη
θάπσο ζηα κνπισθηά πεξλάεη απηή ε ππφζεζε απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην. Βέβαηα είλαη
θάηη. ην θαζφινπ, είλαη ζεκαληηθφ, αιιά δελ έπξεπε ζήκεξα απηή ηελ παλεγπξηθή εκέξα λα
βξίζθνληαη ηα θφκκαηα ζε πιήξε ζχλζεζε...
(Xεηξνθξνηήκαηα)
...θαη λα είλαη παξφληα φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Μαο θαιχπηεη ε θαζηεξσκέλε ΔΡΣ 2
κφλν...
(Υεηξνθξνηήκαηα)
Έπξεπε λα είλαη φιεο νη ηειενξάζεηο, γηα λα πεξάζεη ην κήλπκα πνπ βγαίλεη απφ απηήλ ηελ
Αίζνπζα ζε φινπο εθείλνπο πνπ πξέπεη λα πεξάζεη.
Eδψ, θχξηε Πξφεδξε, πξέπεη λα πνχκε θαη θάηη άιιν: Γηαηί ππάξρεη ηφζε αδξάλεηα θαη ηφζε
αδηαθνξία; Ση ζπκβαίλεη; Γηαηί ρξεηάζζεθαλ 70 νιφθιεξα ρξφληα γηα λα θζάζνπκε ζε απηήλ
ηελ ζηηγκή, ζ’ απηήλ ηελ ψξα; Μήπσο νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ζα ρξεηαδφηαλ λα
δαπαλήζνπλ ρξήκαηα γηα λα αλαγλσξηζζεί ε 19ε Μαΐνπ σο εκέξα κλήκεο; πρλά-ππθλά
αθνχκε απφ ηηο θπβεξλήζεηο φηη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάηη γηαηί ρξεηάδνληαη
ρξήκαηα. ηαλ ππάξρεη ζέκα δαπάλεο, ηνπο δηθαηνινγνχκε. Γελ ππάξρνπλ ρξήκαηα, δελ
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. Δδψ φκσο ρξεηαδφληνπζαλ ρξήκαηα νη θπβεξλήζεηο θαη ην
Διιεληθφ Κνηλνβνχιην γηα λα αλαγλσξηζζεί ε 19ε Μαΐνπ σο εκέξα κλήκεο;
Θα ήζεια λα πσ θαη θάηη άιιν θαη λα ην ζπλδέζσ κε ην πνιχ επίθαηξν εζληθφ ζέκα, ην
Μαθεδνληθφ. Δπί 40 ρξφληα αλερφκαζηαλ ηε ρξήζε απηνχ ηνπ νλφκαηνο απφ ηνπο θνπηαλνχο
ρσξίο λα ππάξρεη θακία επίζεκε αληίδξαζε απφ θακηά ειιεληθή θπβέξλεζε. Καη είλαη κεγάιε,
είλαη ηεξάζηηα ε επζχλε φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ. ια απηά ζπλέβαηλαλ γηα λα κελ ζίμνπκε ηα
ζπκθέξνληα θάπνησλ άιισλ. Σν απαηηνχζαλ νη θίινη καο νη Ακεξηθαλνί. Ήζειαλ νπδέηεξν
ηνλ Σίην, ήζειαλ νπδέηεξε ηε Γηνπγθνζιαβία. Καη ζην βσκφ απηήο ηεο νπδεηεξφηεηαο
ζπζίαδαλ νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ην εζληθφ ζέκα. Σν ίδην γηλφηαλ θαη κε ην ζέκα πνπ
ζπδεηάκε ζήκεξα, ηελ αλαγλψξηζε ηεο εκέξαο κλήκεο γηα ηελ γελνθηνλία ηνπ πνληηαθνχ
Διιεληζκνχ γηαηί δελ ζέιακε λα ζίμνπκε ηε θίιε, ζχκκαρε Σνπξθία. Γη’ απηφ θζάζακε εθεί
πνπ θζάζακε.
Κχξηε Πξφεδξε, δελ ζα μεπεξάζσ ηα πέληε ιεπηά. Άιισζηε, ιέρζεθαλ ηφζα πξάγκαηα γηα ηηο
αξεηέο απηνχ ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ Διιεληζκνχ, φπσο πνιχ ζσζηά είπε ν θ. Μαγθάθεο. Γε
ρξεηάδεηαη λα πσ εγψ ηίπνηε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα ηεο
Υψξαο καο γηα ηελ νπνία δελ γξάθεθε ηίπνηα. Θα πξέπεη λα δηαβάζνπλ φιε ηελ ηζηνξία πνπ
γξάθηεθε απφ δηάθνξνπο ηζηνξηθνχο ηνπ Πφληνπ, φπσο ηνλ Υξήζην ακνπειίδε θαη άιινπο.
Γξάθηεθαλ πάξα πνιιά. Θα πξέπεη λα δνχκε ηνπο αγψλεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ πνπ
έπεζαλ ζηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, επαλέξρνκαη θαη ιέσ φηη ζήκεξα, απφ απηήλ ηελ Αίζνπζα δελ πξέπεη
λα βγεη κφλν ην κήλπκα, φηη απηνί ζπζηάζηεθαλ θαη πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί ε 19ε Μαΐνπ σο
εκέξα κλήκεο. Απηφ είλαη ην έλα ζέκα, θχξηε Πξφεδξε, θαη ζα γίλεη. Καη γίλεηαη ζήκεξα απηή
εδψ ηελ ζηηγκή. Θα πξέπεη φκσο λα βγεη θαη έλα άιιν κήλπκα πξνο φινπο εθείλνπο νη νπνίνη
νξέγνληαη θαη άιιεο ηέηνηεο ζεξησδίεο, φηη ηνχηνο ν ιαφο δελ είλαη απνθαζηζκέλνο πιένλ λα
ηηο δερζεί. Σειείσζε ε επνρή ηνπ ‘ 44, ηνπ ‘ 64, ηνπ ‘ 74. ρη άιιεο ρακέλεο παηξίδεο.

(Υεηξνθξνηήκαηα)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Ησάλλεο Μειίδεο έρεη ην ιφγν.
ΗΧΑΝΝΖ ΜΔΛΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ είρα ηελ επθαηξία θαη
ηελ ηηκή λα αθνχζσ φινπο ηνπο πξνιαιήζαληεο ζπλαδέιθνπο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ ζ’
απηφ ην ζεκαληηθφηαην ζέκα, γηα ην νπνίν κηιάκε ζήκεξα. αλ Πφληηνο φκσο, θαηαγφκελνο
απφ γνλείο πνπ έδεζαλ απηέο ηηο ζεξησδίεο ησλ Σνχξθσλ, αηζζάλνκαη ππεξήθαλνο πνπ
παίξλσ ην ιφγν. Ννηψζσ φηη κνπ γίλεηαη πάξα πνιχ κεγάιε ηηκή, πνπ κηιάσ γηα πξψηε θνξά
ζαλ Πφληηνο θαη εγψ κέζα ζ’ απηήλ ηελ Βνπιή, ζην βσκφ ηεο Γεκνθξαηίαο, εδψ, ζην ιίθλν
ηεο Γεκνθξαηίαο.
Καη ελψλσ ηε θσλή κνπ κε ηνπο πξνιαιήζαληεο θαη κε εθείλνπο πνπ είλαη απφληεο.
Πξάγκαηη, ην Διιεληθφ Έζλνο, ε ειιεληθή Πνιηηεία είλαη ππφινγε απέλαληη απηνχ ηνπ
θνκκαηηνχ ηνπ Διιεληζκνχ, πνπ έδσζε ηα πάληα γηα ηελ Διιάδα θαη ηνλ Διιεληζκφ.
Μηιψληαο, ζαο δηαβεβαηψλσ φηη ζπγθηλνχκαη, δηφηη αηζζάλνκαη φηη είλαη πάξα πνιχ κεγάιε
θαη ηζηνξηθή απηή ε ζηηγκή, πνπ επηηέινπο ε Πνιηηεία αλαγλσξίδεη απηή ηελ πξνζθνξά ησλ
Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαη αλαγλσξίδεη ηελ εκέξα απηή σο εκέξα γελνθηνλίαο θαη σο εκέξα
απφηηζεο θφξνπ ηηκήο ζ’ απηφ ην θνκκάηη ησλ Διιήλσλ.
Αμηφηηκνη θχξηνη ζπλάδειθνη, εγψ είρα ην κεηνλέθηεκα φηη δελ ήξζα απφ ην 1922 -ηφηε δελ είρα
γελλεζεί βέβαηα- αιιά ήξζακε ζηελ Διιάδα ην 1939. Γελλήζεθα ζηε Ρσζία, απφ γνλείο πνπ
έθπγαλ ηφηε απφ ην καραίξη ησλ Σνχξθσλ απφ ην 1936, απφ ηελ Σξαπεδνχληα ηνπ Πφληνπ.
Γελ είλαη εδψ ν ζπλάδειθνο θ. Αξαβαλήο, γηα λα ηνπ πσ φηη πνιχ δηαθνξεηηθά έρεη δηαβάζεη
ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ ηνπ Καπθάζνπ, απ’ φ,ηη ζέιεη λα καο ηελ παξνπζηάζεη.
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ηελ έρεη δηαβάζεη.
ΗΧΑΝΝΖ ΜΔΛΗΓΖ: Γελ μέξσ αλ δελ ηελ έρεη δηαβάζεη, ή αλ έηζη ζέιεη λα ηελ παξνπζηάζεη.
Οη Έιιελεο ηνπ Πφληνπ πνπ πήγαλ ζηνλ Καχθαζν, ζηε Ρσζία, ππέζηεζαλ θη άιιν δησγκφ ην
1936. Ξέξεηε φηη θη εθεί ππέζηεζαλ ηνπο δησγκνχο θαη ηηο εμνξίεο θαη κεγάινο αξηζκφο
Διιήλσλ πέζαλε εμφξηζηνο ζηε ηβεξία.
Απηά έπξεπε λα ηνπ ππελζπκίζσ ηνπ θ. Αξαβαλή, φηαλ έξρεηαη εδψ θαη ιέεη, απηά πνπ έιεγε
πξνεγνπκέλσο. έβνκαη βεβαίσο, ζαλ δεκνθξάηεο, ηε γλψκε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
θαζελφο, αιιά αο κελ πξνθαιεί θαη ην αίζζεκά καο.
Μπνξεί λα αλαγλσξίδνπκε φηη ε Αίζνπζα απηή είλαη γηα λα εθζέηεη ν θαζέλαο ειεχζεξα ηηο
απφςεηο ηνπ, αιιά αο κε καο πξνθαιεί θηφιαο. Γηφηη δήζακε θαη δνχκε νξηζκέλα πξάγκαηα θαη
γλσξίδνπκε θαηαζηάζεηο, πνπ δελ πξέπεη λα αγλνεί ν θ. Αξαβαλήο, ζαλ Έιιελαο πνιίηεο.
Γη’ απηφ ιέσ φηη ε ζεκεξηλή κέξα είλαη πάξα πνιχ κεγάιε. Δίπα θαη ζα ην ιέσ πάληνηε, φηη
είκαη ππεξήθαλνο πνπ θαηάγνκαη απφ πνληηαθή νηθνγέλεηα.
Αλαινγηζζείηε, αμηφηηκνη θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη απηφο ν Διιεληζκφο επί 3.000 ρξφληα έδεζε
ελ κέζσ βαξβάξσλ, ελ κέζσ αιινεζλψλ, αιινζξήζθσλ θαη θαηφξζσζε, φρη κφλν λα
επηβηψζεη, αιιά θαη λα επηβιεζεί ζην ρψξν εθείλν θαη ζηνπο Σνχξθνπο, νη νπνίνη καο έβιεπαλ
ζαλ Έιιελεο θαη καο εζέβνλην. Άιιν αλ κεηά, απηή ε πνιηηηθή ησλ λενηνχξθσλ έθαλε απηφ
πνπ έθαλε θαη θαηέζηξεςε, φρη κφλν ηνλ Διιεληζκφ ηεο Μηθξάο Αζίαο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ
Σνπξθία, θαη ην ίδην ην ηνπξθηθφ έζλνο. Σν ζηνηρείν ην ειιεληθφ ήηαλ εθείλν, πνπ πξαγκαηηθά
είρε δψζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνιηηηζηηθή ψζεζε ζηνπο ρψξνπο εθείλνπο. Φχγακε εκείο θαη
γη’ απηφ δελ έρνπλ ηζηνξία. Σν κφλν πνπ έρνπλ ζαλ ηζηνξία ηνπο, είλαη νη θαηαζηξνθέο, ηα
εγθιήκαηα, νη θφλνη, νη δησγκνί, νη ιεειαζίεο θαη νη δηψμεηο ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ
θαη θάζε ζηνηρείνπ, πνπ έδεηρλε φηη είρε πξννδεπηηθέο ηάζεηο.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΑΝΣΟΤΒΑ: Σν ζπλερίδνπλ αθφκα.
ΗΧΑΝΝΖ ΜΔΛΗΓΖ: Γπζηπρψο ην ζπλερίδνπλ θαη εκείο επί 70 ρξφληα δείρλακε ηελ απάζεηα
θαη ζηξέθακε αιινχ ηα βιέκκαηά καο γηα λα κελ θαθνθαξδίζνπκε ηελ άζπνλδε θίιε Σνπξθία.
Καη επηηέινπο ήιζε ε ζηηγκή. Κχξηνη ζπλάδειθνη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, πνπ εμέθξαζε ν
Δηζεγεηήο ζαο έλα παξάπνλν φηη δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζ’ απηή ηελ πξφηαζε νη ππνγξαθέο
ηνπο ζαο δηαβεβαηψλνπκε φηη απηή ε δηθή καο ζέζε θαη ππνγξαθή νπσζδήπνηε αληαλαθιά
θαη ζηε δηθή ζαο ζέζε θαη ζαο ζεσξνχκε φηη θαη ζεηο θαη φιεο νη πηέξπγεο ηεο Βνπιήο έρνπλ
ππνγξάςεη απηήλ ηελ πξφηαζε λφκνπ θαη γη’ απηφ αθξηβψο ζα πξέπεη φισλ ε ςήθνο λα είλαη
απηήλ ηε ζηηγκή ζεηηθή γηα λα δψζνπκε επηηέινπο λα θαηαιάβνπλ θαη νη ερζξνί θαη νη θίινη
καο, φηη εκείο νη ζχγρξνλνη Έιιελεο δε ζα δερζνχκε πιένλ άιιεο ρακέλεο παηξίδεο.
( Υεηξνθξνηήκαηα απ’ φιεο ηηο Πηέξπγεο )
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ(Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηνη Βνπιεπηέο, ν Πξνεδξεχσλ έρεη ηε ζεηξά
ηνπ απηήλ ηε ζηηγκή λα κηιήζεη, αιιά γηα ιφγνπο δηθνλνκηθνχο δε ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε.
πλππνγξάθεη φκσο ηελ πξφηαζε λφκνπ πηνζεηψληαο ηελ εζληθή, πνιηηηθή, εζηθή θαη ηζηνξηθή
δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη εθθξάδεηαη δηα ησλ αγνξεχζεσλ φισλ ησλ θπξίσλ ζπλαδέιθσλ νη
νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ ππέξ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο γελνθηνλίαο ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.

( Υεηξνθξνηήκαηα απ’ φιεο ηηο Πηέξπγεο ηεο Βνπιήο )
Δπηηεινχκε απηήλ ηε ζηηγκή ππέξηαην ρξένο ηηκήο θαη απέλαληη ηνπ καξηπξνινγίνπ ηνπ
πνληηαθνχ ειιεληζκνχ θαη απέλαληη ησλ γελεψλ ηνπ κέιινληνο γηα ηηο νπνίεο έρνπκε
ππνρξέσζε λα ηνπο παξαδψζνπκε αιψβεηε ηελ ηζηνξία, θαη απζεληηθφ ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη
φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ζηελ θξίζηκε απηή πεξίνδν ηελ νπνία αλαθεξφκαζηε. Απηή ηελ
επνρή είλαη εζληθή αλάγθε λα αλαζηεισζνχλ φιεο νη ηζηνξηθέο αμίεο ηνπ Διιεληζκνχ, είλαη
αλάγθε λα αλαθαιέζνπκε ζηε ζθέςε καο ηηο κλήκεο ηεο ηζηνξίαο θαη θπξίσο ηε κλήκε ηνπ
ζθαγηαζκνχ ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ πνπ απνηεινχλ έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα θχηηαξα ηεο
θπιήο καο. Δίλαη ε ψξα λα δηθαησζεί ην αίκα, λα θαηαμησζεί ε ζπζία ηνπο θαη λα θαηαδηθαζηεί
ε ηνπξθηθή βαξβαξφηεηα. Ο θχξηνο Αθεληνπιίδεο πξνθαλψο απνπζηάδεη, ππνζέζαο θαη
εθείλνο φηη ζα έρνπκε θαη δεχηεξε ζπλεδξίαζε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ θ. Γεξαλίδε
ππνζέησ.
Ο θχξηνο Νεξάληδεο έρεη ην ιφγν.
ΑΝΑΣΑΗΟ ΝΔΡΑΝΣΕΖ: Κχξηε Πξφεδξε, δνχκε ζε κηα επνρή φπνπ δπζηπρψο ν
παληνπξαληζκφο -έηζη έρεη θαηαγξαθεί ηζηνξηθά ην επεθηαηηθφ θίλεκα ησλ Σνχξθσλ
δηαρξνληθά- ηείλεη λα αλαβηψζεη, ηείλεη λα αλαθηήζεη ηελ παιηά ηνπ αίγιε. ρη ηφζν απφ
πιεπξάο νξίσλ εδαθηθήο θπξηαξρίαο, φζν απφ πιεπξάο ζθαίξαο επηξξνήο. Δμάιινπ, είλαη
πάξα πνιχ γλσζηνί θαη ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλνη νη δηαρξνληθνί βαλδαιηζκνί ησλ Σνχξθσλ
απέλαληη ζε ακάρνπο πιεζπζκνχο. Έρνπκε ηνπο Μηθξαζηάηεο, Ίσλεο θαη Πφληηνπο, έρνπκε
ηνπο Αξκελίνπο θαη ηελ ηεξάζηηα ζθαγή ηνπ ‘ 15, έρνπκε ηνπο Κππξίνπο, έρνπκε θαη ηνπο
Κνχξδνπο. Αλάκεζα ζ’ απηνχο, ην νινθαχησκα ησλ Πνληίσλ πξνζαπνθηά κηα ηδηάδνπζα
ζεκαζία. Γελ πξφθεηηαη απιψο πεξί γελνθηνλίαο φπσο ζπλεζίδνπκε λα ην ιέκε. ηε
γελνθηνλία δηαθεχγνπλ θαη κεξηθά κηθξά παηδηά. Θα έιεγα φηη πξφθεηηαη πεξί ξηδεθηνκήο. Απηνί
πξνζπάζεζαλ λα μεξηδψζνπλ ν,ηηδήπνηε είρε ζρέζε κ’ εθείλν ην εξσηθφ ειιεληθφ ζηνηρείν ην
νπνίν άλζηζε θαη θάξπηζε επί ρηιηάδεο εηψλ ζ’ εθείλεο ηηο πεξηνρέο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη δεδνκέλν φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο ή ηνπιάρηζηνλ έλαο
πξφζθνξνο ηξφπνο γηα λα θαηαδείμνπκε ηε ζεξησδία θαη λα ηε ζηηγκαηίζνπκε, είλαη λα
εθειθχνπκε θαη λ’ αγθηζηξψζνπκε ηελ παγθφζκηα κλήκε. Αιιά πξνζέμηε, ζηε ζεκεξηλή
Διιάδα, αλ ζέιεηο λα επηειίζεηο έλα ζεζκφ, ηνλ θαζηζηάο επέηεην. Απηή ε επέηεηνο ζην ηέινο
θνβνχκαη φηη ςάρλεη ππαίηην. Κνηηάμηε πψο γηνξηάδεηαη ε 25ε Μαξηίνπ, θνηηάμηε πσο
γηνξηάδεηαη ε 28ε Οθησβξίνπ. Δκείο εδψ δελ ζέινπκε λα ζπξξηθλσζνχκε ζε κηα ζηείξα
νξηνζέηεζε. Δκείο εδψ δελ ζέινπκε λα κεηαηξαπνχκε ζαλ έλα καπζσιείν. Θέινπκε λα
ελεξγνπνηήζνπκε ηελ παγθφζκηα κλήκε. Θέινπκε λα επηζεκάλνπκε ηελ παγθφζκηα
θαηαηζρχλε γηα εθείλν πνπ είλαη θαη γηα εθείλν πνπ έπξαμαλ νη Σνχξθνη φισλ ησλ επνρψλ.
Δίλαη γλσζηφο ν εξσηζκφο ησλ Πνληίσλ. Δίλαη δεδνκέλε ε αγάπε, ν έξσηαο, ε αλδξεία θαη νη
κάρεο ηνπ γηα ηελ ειεπζεξία.
Ο πνιηηηζκφο ηνπο άλζηζε θαη θάξπηζε ζε εθείλα ηα ρψκαηα, θαηά ηξφπν πεξίθεκν. Αληί λα
αθνκνησζνχλ, αθνκνίσζαλ. Αλέπηπμαλ πφιεηο-ιίθλα πνιηηηζκνχ ζαλ ηε ακςνχληα θαη ηελ
Σξαπεδνχληα. Ολνκαζηά είλαη ηα ηξαγνχδηα, ηα έζηκα, νη ρνξνί, ηα πξνζθπλήκαηα ζαλ θαη
εθείλν ηεο νπκειά, ηνπ Πεξηζηεξεψηα -ηα κεγάια αλαζηήκαηα ηα νπνία βιάζηεζαλ θαη ζηνλ
ίδην ηνλ Πφλην αιιά θαη ζηελ Διιάδα. Ο Υξχζαλζνο, ν κεηέπεηηα Γξεβελψλ Γεξβάζηνο, ν
Γεκήηξεο Φαζάο, ν Ηαζσλίδεο θαη ν Λαπξεληίδεο, ν πξχηαλεο απηφο ησλ δψλησλ πνληίσλ
πνιηηηθψλ θαη πνιινί απφ ζαο εθιεθηνί ζπλάδειθνη, θαηαγφκαζηε απφ εθείλα ηα ρψκαηα.
Απνηεινχκε ηε ινγηθή, ηελ εζλνινγηθή θαη ηε πνιηηηζηηθή πξνέθηαζε εθείλσλ ησλ παιαηψλ
αλαζηεκάησλ. Αμίδεη εδψ λα εμαξζνχλ ηδηαίηεξα νη πνληηαθέο εζηίεο -πνιηηηζηηθέο θπςέιεο θαη
θηβσηνί παξαδφζεσλ, κε ηα κεγαινπξεπή θηίξηα θαη ηελ ηεξάζηηα πξνζθνξά. Σέηνηεο εζηίεο,
κεηαμχ ησλ άιισλ αλζνχλ απφ πνιιψλ εηψλ θαη ζήκεξα ζηε Νίθαηα θαη ηε Γξαπεηζψλα ηνπ
Πεηξαηά, ηελ Καιιηζέα, ηελ Θεζ/λίθε, αιιά θαη νιφθιεξε ηελ Μαθεδνλία.
Έηζη ινηπφλ, πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε βαίλεη ε πξφηαζε λφκνπ. Καη ραίξνκαη πάξα πνιχ
πνπ δελ ππάξρεη θαη δελ εμεδειψζε θακία πξφζεζε ηδηνπνηήζεψο ηεο, θαπειψκαηφο ηεο. Ζ
πξφηαζε απηή αλήθεη ζ’ νιφθιεξε ηε Βνπιή, απνηειεί εθπιήξσζε ρξένπο ηηκήο νιφθιεξεο
ηεο Βνπιήο θαη είλαη ην ειάρηζην πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε φινη γηα εθείλνπο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ιήζε είλαη αξεηή. Αλ φκσο ε ιήζε είλαη
αξεηή -πνπ είλαη- ε κλήκε θαη κάιηζηα, ζην ρψξν ηεο ηζηνξίαο είλαη θαζήθνλ. Καη απηφ ην
θαζήθνλ ζήκεξα εξρφκαζηε θαη θαζπζηεξεκέλα πάλησο λα εθπιεξψζνπκε.
Σν κήλπκα απηήο ηεο πξνηάζεσο, ε νπνία νκφθσλα γίλεηαη απνδεθηή δελ είλαη φηη
θαζηεξψλνπκε κία αθφκα επέηεην. Δίλαη φηη απνδίδνπκε κέξνο ηεο νθεηιφκελεο ηηκήο ζηνλ
Πφλην θαη ηνπο Πνληίνπο φισλ ησλ επνρψλ. Δίλαη ε παγθφζκηα θαηαδίθε γηα ηε ζεξησδία ησλ
Σνχξθσλ. Δίλαη, ην παλαλζξψπηλν αίηεκα, "φρη πηα άιιν αίκα αζψσλ". Δίλαη, "φρη πηα άιιεο
αιεζκφλεηεο παηξίδεο".

Καη θιείλνληαο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ απηήλ ηε ρξνλνινγηθή ζχκπησζε ε νπνία εγθιείεη
κέζα ηεο ζηνηρεία ηξαγηθφηεηνο θαη ηζηνξηθνχο ζπλεηξκνχο. Γηα ηηο 19 Μαΐνπ, θαζηεξψλεηαη ε
εκέξα κλήκεο ησλ Πνληίσλ κε απηήλ ηε πξφηαζε πνπ ζα θάλνπκε απνδεθηή. ηηο 29 Μαΐνπ,
έιαβε ρψξα ε πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζε θάπνηεο δηαθνξεηηθέο θαη καθξηλέο επνρέο,
θάησ απφ ηνλ ίδην δπλάζηε-πνξζεηή, θάησ απφ ην ίδηνλ φκσο ζηίγκα-κίαζκα ηνπ ειιεληθνχ
θπιεηηθνχ θπηηάξνπ θαη ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ. Οη Σνχξθνη θαη νη ζεξησδίεο ηνπο δελ
εκπνδίδνληαη κε μφξθηα θαη κε πξνζεπρέο. Υξεηάδεηαη παγθφζκηα εγξήγνξζε θαη
επαγξχπλεζε. ,ηη ζπλέβε ρζεο, δελ απνθιείεηαη λα ζπκβεί θαη ζήκεξα. Οη θαηξνί
αληηγξάθνπλ αιιήινπο θαη ν αηψλαο ηνπ ιίζνπ δελ έρεη θακία πνηνηηθή δηαθνξά κε ηνλ αηψλα
ηνπ αηφκνπ.
Απηή, ινηπφλ, ηελ πξφζθιεζε-πξφθιεζε πξνο ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν απεπζχλεη ε πξφηαζε
απηή, ε νπνία έξρεηαη ζήκεξα πξνο ζπδήηεζε θαη απνδνρή. Απηή ηε πξφθιεζε πξνο φινπο
εθείλνπο νη νπνίνη αδηαθνξνχλ θαη εθεζπράδνπλ. Γηαηί, ζε ηειηθή αλάιπζε, αδηαθνξία πξν
απηήο ηεο ζεξησδίαο ζεκαίλεη ελεξγφ ζπκπαξάηαμε ζ’ απηά ηα αλνζηνπξγήκαηα. Ο θφζκνο
θνπξάζηεθε, ε Διιάδα πιεγψζεθε. Πνηέ άιινηε πηα ηα ίδηα πξάγκαηα! Σάζζνκαη
αλεπηθχιαθηα ππέξ ηεο ζπδεηνπκέλεο πξνηάζεσο. Πξνηείλσ, φκσο, λα πξνρσξήζνπκε θαη
πέξαλ απηήο. Να θαηαρσξηζζνχλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο, ν πνιηηηζκφο ησλ Πνληίσλ,
ε αλδξεία ηνπο θαη ηα δεηλά πνπ ππέζηεζαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο. Να γίλνληαη εηδηθέο
εθδειψζεηο ζηα ζρνιεία ηεο Υψξαο ηελ εκέξα απηή. Κάηη ηέηνην, άιισζηε, θαζηέξσζε, θαη
ζσζηά, πξν νιίγσλ εηψλ ε Ν.Γ. πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Καη ηέινο, λα
θαζηεξσζεί παξφκνηα εκέξα κλήκεο θαη γηα ηνπο Αξκελίνπο, ηνπο νπνίνπο θαηέζθαμαλ νη
Σνχξθνη ην 1915.
(Υεηξνθξνηήκαηα απ’ φιεο ηηο Πηέξπγεο ηεο Βνπιήο)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Λάινο. Απψλ, ηζρχεη ην ίδην θαη γη’ απηφλ
πξνθαλψο.
Ο θχξηνο Τπνπξγφο έρεη ην ιφγν. Γηα κία ζχληνκε ηνπνζέηεζε.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Ήζεια θαη’ αξρήλ λα εθθξάζσ απφ
πιεπξάο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε φιεο ηηο Πηέξπγεο θαη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο επραξηζηίεο
γηα ηε ζπκβνιή φισλ, φρη κφλν γηα ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο λφκνπ, αιιά θαη γηα φζα
ηεθκεξησκέλα θαηαηέζεθαλ, πνπ πξαγκαηηθά ζπκβάιινπλ ζην λα μεθαζαξίζεη πνηνο ήηαλ ν
ζηφρνο καο.
Ήζεια λα πσ επίζεο πξνζσπηθά ηα εμήο: Νηψζσ κία ηδηαίηεξε ηηκή γηαηί φπσο κε έρεη
δηαβεβαηψζεη απφ πνιχ παιηά ν αγαπεηφο ζπλάδειθνο θ. Αθξηηίδεο, είκαη απφγνλνο ησλ
πξνγφλσλ κνπ ησλ Πνληίσλ ζαλ Αξθάο Βνπιεπηήο.
ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΚΔΛΗΓΖ: Πψο γίλεηαη απηφ;
ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΚΡΗΣΗΓΖ: Απφ εθεί μεθίλεζε.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Να γίλεηε κειεηεηέο ζαλ ηνλ θ. Αθξηηίδε
φινη θαη φρη λα ξσηάηε εκέλα.
Κιείλνληαο ήζεια λα πσ φηη απηή ε ζεκεξηλή απνδνρή απφ ηε Κπβέξλεζε ηεο πξφηαζεο
λφκνπ θαη ε θαζηέξσζε ηεο 19εο Μαΐνπ ζαλ εκέξαο κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ δελ
πξέπεη λα παξαλνεζεί απφ θακία πιεπξά. Δίρακε ειάρηζην ρξένο λα απνθαηαζηήζνπκε ηε
κλήκε, γηα ηελ εζηθή θαη φρη κφλν, θαηαζηξνθή πνπ ππέζηε ν Πνληηαθφο Διιεληζκφο.
ήκεξα ηδηαίηεξα πνπ δνχκε κία πεξίνδν φπνπ έρνπκε επαλεκθάληζε θαηλνκέλσλ
ξαηζηζκνχ, ζσβηληζκνχ θαη μελνθνβίαο, πηζηεχνπκε φηη ηέηνηεο πνιηηηθέο πξάμεηο ζαλ ηε
ζεκεξηλή, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ή ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζε θάζε
πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ αλαρψκαηα γηα ηέηνηεο πξαθηηθέο, φπσο ηηο έδεζε ν
Διιεληζκφο ηνπ Πφληνπ θαη φρη κφλν, ζε εθείλε ηελ θξίζηκε επνρή.
Με απηά ηα ιίγα ιφγηα θιείλσ θχξηε Πξφεδξε θαη επαλαιακβάλσ φηη ε Κπβέξλεζε ζεσξεί φηη
ε Βνπιή κε φιεο ηηο πηέξπγεο εζηάζε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κεξχζζεηαη πεξαησκέλε ε ζπδήηεζε...
ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ην ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Γελ έρνπκε πεξηζψξηα, θχξηε ζπλάδειθε, γη’ απηφ
κελ κπνχκε ζε δεπηεξνινγίεο. Θέιεηε κφλν κία ιέμε;
ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ: πκθσλήζακε θαη απφ ηελ Πιεπξά ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα
κελ ππάξρεη δεπηεξνινγία.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Έγηλε θαη απηή ε ζπκθσλία.
ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζα ήζεια απιψο λα επηζεκάλσ ηελ εζληθή έμαξζε πνπ
ππήξμε ζήκεξα ζηελ Αίζνπζα απηή θαη ην αίζζεκα εζληθήο επζχλεο θαη ηελ νκνςπρία, πνπ
θαηείρε νιφθιεξν ην ψκα.

Ννκίδσ φηη ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ επεηέιεζε ζήκεξα έλα ρξένο, πνπ ην φθεηιε ζηνλ Πνληηαθφ
Διιεληζκφ ηφζα ρξφληα θαη κε απηφ θιείλσ ηελ παξέκβαζή κνπ. Θα ήζεια φκσο λα
επαλέιζσ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο -νη νπνίεο είλαη δχν- πνπ ζα ζέζσ ππφ ηελ θξίζε
ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, εάλ θαη εθφζνλ λνκίδεηε, φηη απηέο κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ.
Θα έιεγα, ινηπφλ, σο άξζξν 4 λα πνχκε φηη: "Ζ Κπβέξλεζε ζα πξνρσξήζεη ζηελ αλέγεξζε
πφιεο κε ηελ νλνκαζία Ρσκαλία σο κεηξφπνιε ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ". Γε ζέηνπκε
ρξνληθά πεξηζψξηα -δηφηη γλσξίδσ φηη πξάγκαηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνχ,
πηζηψζεσλ, πξνυπνινγηζκνχ- ηα νπνία φκσο δελ ηα δεηνχκε γηα ζήκεξα. Δθείλν ην νπνίν
επηδηψθνπκε κε ηελ πξφηαζή κνπ απηή είλαη λα δεζκεπζεί ε φπνηα θπβέξλεζε, φηη νθείιεη λα
επηηειέζεη απηφ ην έξγν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηε Κεθαινγηάλλε, νινθιεξψζηε ηε
παξέκβαζή ζαο γηα λα δηεπθνιπλζεί ην ζεκεξηλφ έξγν.
ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ:Σν δεχηεξν πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη, φηη ζα αλαηεζεί ζην
Τπνπξγείν Παηδείαο απηφ πνπ είπα θαη ζαλ πξφηαζε δηθή κνπ, δειαδή λα αλαγξαθεί ζηα
ζρνιηθά βηβιία ηεο Μέζεο θαη Καησηέξαο Δθπαίδεπζεο φιε ε ηζηνξία ηνπ Πνληηαθνχ
Διιεληζκνχ.
Απηέο νη δχν πξνηάζεηο πξέπεη λα πινπνηεζνχλ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΤΝΑΣΟ: Καη ηνπ Mηθξαζηαηηθνχ θαη ηνπ Kππξηαθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ην ιφγν. Καη εζείο,
θχξηε Κσλζηαληηλίδε, κε δχν ιέμεηο κφλν θαη επεηδή ππήξμαηε εηζεγεηήο.
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, κε δχν ιέμεηο κφλν.
ηαλ κίιεζα εγψ, πνιχ ζεκλά θαη πνιχ ηαπεηλά είπα φηη απηή δελ είλαη θαλ πξφηαζε δηθή
καο, φηη δειαδή πξηλ απφ καο -έλα ρξφλν πξηλ- πξνεγήζε ν Βνπιεπηήο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο, ν θ. Λάδαξνο Δπθξαίκνγινπ θαη κε εξψηεζή ηνπ ηφηε πξνο ηνλ Τπνπξγφ
Δμσηεξηθψλ ηνλ θ. ακαξά, δεηνχζε ηελ θαζηέξσζε απηήο ηεο εκεξνκελίαο, σο εκέξα
κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ.
Δκείο πήξακε ηε ζθπηάιε απφ ηα πνληηαθά ζσκαηεία, απφ ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία ησλ
Πνληηαθψλ σκαηείσλ, πνπ θαη ν πξφεδξφο ηεο βξίζθεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξηάζεψο
καο εδψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα)
Δκείο δελ πξνζπαζήζακε νχηε λα εθκεηαιιεπηνχκε θάηη, νχηε ηνπο παηξηδνθάπεινπο ζα
παξαζηήζνπκε, νχηε ν,ηηδήπνηε άιιν, επεηδή απφ ηνλ εηδηθφ αγνξεηή ηνπ Κ.Κ.Δ. εηπψζεθε φηη
θάλνπκε αλέμνδε πξνπαγάλδα θαη θάηη ηέηνην...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Θα παξαθαιέζσ λα κελ πξνρσξήζεηε
παξαπέξα.
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ηαλ, θχξηε Πξφεδξε, ην ΚΚΔ θάλεη πξνηάζεηο γηα ηελ
Δζληθή Αληίζηαζε, θάλεη πξνηάζεηο γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε, θάλεη πξνπαγάλδα εδψ κέζα;
Καπειεχεηαη;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Δίρακε κηα ήξεκε ζπδήηεζε θαη ειπίδσ φηη ε
ζπδήηεζε ζα νινθιεξσζεί ήξεκα.
Οξίζηε, θχξηε Αξαβαλή, έρεηε ην ιφγν.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, δελ ζα επαλέιζσ απιψο ζα βάισ δπν, ηξία
ζεκεία φζνλ αθνξά ηε ζέζε καο γηα ηελ ςεθνθνξία.
Έρεη ήδε αλαιπηηθά θαηαηεζεί ε άπνςε ηνπ θφκκαηφο καο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ πξφηαζε λφκνπ, ηζρχεη θαη δελ επαλεξρφκαζηε.
Σν δεχηεξν ζεκείν, είλαη φηη ζπκθσλνχκε κε ηελ αλάγθε κλήκεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο
πεξηπέηεηεο θαη ζηνπο δησγκνχο ησλ ειιήλσλ ηνπ Πφληνπ, φπσο επίζεο θαη ζηελ εκέξα
κλήκεο γηα ηελ γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ.
Σν ηξίην ζεκείν, είλαη φηη έρνπκε ζνβαξέο επηθπιάμεηο γηα ην ζθεπηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηελ
πξφηαζε λφκνπ ηεο νπνίαο θαζφινπ δελ δηαζθέδαζαλ ε ζηάζε θαη νη ηνπνζεηήζεηο
νξηζκέλσλ βνπιεπηψλ.
Έρνπκε επίζεο, επηθπιάμεηο γηα νξηζκέλεο ζνβαξέο πιεπξέο πνπ παξαπέκπνληαη ζε
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη έρνπλ ζνβαξή ζεκαζία, πνπ ζα απνθαζίζεη κφλε ηεο ε Κπβέξλεζε
θαη καο δεηά ελ ιεπθψ εμνπζηνδφηεζε.
Γη’ απηφ θαη δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε ζπλνιηθά ζεηηθή ςήθν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θχξηνο Τπνπξγφο έρεη ην ιφγν.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Ννκίδσ, θχξηε ζπλάδειθε, φηη δελ
ζπκβάιιεηε, φπσο φινη ππνζέζακε πξνο ηε δηακφξθσζε κηαο νκφθσλεο άπνςεο θαη
απνδνρήο.

Έρεη δεζκεπζεί ε Κπβέξλεζε -ην είπε θαη ν θχξηνο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη εγψ θαη λνκίδσ
φηη ζηνηρεηψδεο αμηνπηζηία πξέπεη λα καο δηαθξίλεη θαη ζα πξέπεη λα ην δερζείηε- φηη ε
δηακφξθσζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία θαηφπηλ πξφηαζεο γλψκεο
ησλ Πνληηαθψλ σκαηείσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα θφκκαηα ηεο Βνπιήο...
ΔΤΓΔΝΗΟ ΥΑΨΣΗΓΖ: Απηφ δελ ην ιέεη πνπζελά.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Γελ κπνξεί λα ην πεη απηφ ν λφκνο. Δίζηε
θαηλνχξηνο Βνπιεπηήο, ζαο παξαθαιψ...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Γειψζεθε απφ Πιεπξάο Κπβεξλήζεσο
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Ο λφκνο δελ κπνξεί λα πεη, ζε ζπλεξγαζία
κε ηα θφκκαηα. Ζ Κπβέξλεζε θπβεξλάεη θαη νη θνηλσληθνί θνξείο εθθξάδνπλ άπνςε. Σα
θφκκαηα εθθξάδνληαη εδψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Με γίλεηαη δηάινγνο. Δλ ζπληνκία, θχξηε
Τπνπξγέ, ζα παξαθαιέζσ λα νινθιεξψζεηε.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ (Τθππ. Δζσηεξηθψλ): Γε γίλεηαη ηερληθά -θαη ην αληηιακβάλεζηε
φπσο θαη λνκνηερληθά, αιιά θαη φπσο λα ην πάξεηε- λα δηακνξθσζεί ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
κέζα ζε κηα δηάηαμε ζε λφκν. Γηφηη είλαη ιεπηνκέξεηεο, πξσηφθνιια, ηεξνηειεζηίεο θι.π.
Δπίζεο, είπα φηη ε εηζεγεηηθή έθζεζε δε θηινδνμεί θαη πνηέ δε θηινδφμεζε λα ηεθκεξηψζεη
ηελ ηζηνξία είηε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, είηε ηεο Αγγιίαο, είηε ηεο Γαιιίαο, είηε ηεο Ηηαιίαο.
Απηφ, αο ην θάλνπλ άιινη. Δκείο, αλαθεξζήθακε ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ είλαη
αλακθηζβήηεηα θαη πξνηείλνπκε απηή ηελ πξφηαζε θαη ηελ απνδερφκαζηε.
αο παξαθαιψ, θαηαλνείζηε ην ιφγν λα δηαηεξήζεηε ηηο επηθπιάμεηο ζαο γηα ηελ ηζηνξηθή
αιήζεηα ή φρη ή φπσο ηε δηαηππψλεηε, αιιά λα ςεθίζεηε ρσξίο επηθπιάμεηο ηελ πξφηαζε
λφκνπ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηνη ζπλάδειθνη, θεξχζζεηαη πεξαησκέλε ε
ζπδήηεζε επί ηεο πξνηάζεσο λφκνπ θαη ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία κε βάζε ην θείκελν ην νπνίν
θαηαηέζεθε απφ ηνλ θχξην Τπνπξγφ θαη θπθινθφξεζε ζην ψκα. Δπί ηνπ νπνίνπ άιισζηε
έγηλε θαη ε ζπδήηεζε.
Δξσηάηαη ην ψκα γίλεηαη δεθηή ε αξρή ηεο πξνηάζεσο λφκνπ "Ζ 19ε Μαΐνπ θαζηεξψλεηαη
σο εκέξα κλήκεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ";
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηή, δεθηή.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): πλεπψο, ε πξφηαζε λφκνπ "Ζ 19ε Μαΐνπ
θαζηεξψλεηαη σο εκέξα κλήκεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ" γίλεηαη δεθηή θαη’
αξρήλ νκφθσλα, κε ηελ επηθχιαμε, ηελ νπνία αλέθεξε ν θ. Αξαβαλήο ζρεηηθά κε ην άξζξν 2
ηεο πξφηαζεο.
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 1 ηεο πξνηάζεσο λφκνπ, φπσο ππάξρεη ζην
δηαλεκεζέλ θείκελν ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ;
ΟΛΟΗ ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): πλεπψο, ην άξζξν 1 ηεο πξνηάζεσο λφκνπ,
έγηλε δεθηφ, φπσο ππάξρεη ζην δηαλεκεζέλ θείκελν ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ νκφθσλα.
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 2, φπσο ππάξρεη ζην δηαλεκεζέλ θείκελν ηνπ
θπξίνπ Τπνπξγνχ;
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ππάξρεη ε δηθή καο επηθχιαμε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ζ επηθχιαμε ηνπ ΚΚΔ αλάγεηαη ζην άξζξν 2, πνπ
αλαθέξεηαη ζηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα.
πλεπψο, ην άξζξν 2 ηεο πξνηάζεσο λφκνπ, έγηλε δεθηφ, φπσο ππάξρεη ζην δηαλεκεζέλ
θείκελν ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ κε ηελ επηθχιαμε ηνπ θ. Αξαβαλή.
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 3, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ηζρχ ηεο πξφηαζεο
λφκνπ;
ΟΛΟΗ ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): πλεπψο, θαη ην άξζξν 3 έγηλε δεθηφ νκφθσλα.
Δπνκέλσο, ε πξφηαζε λφκνπ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ "Ζ 19ε Μαΐνπ
θαζηεξψλεηαη σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ", έγηλε δεθηή
νκφθσλα θαη’ αξρήλ θαη θαη’ άξζξν.
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηή ε πξφηαζε λφκνπ θαη ζην ζχλνιν;
ΟΛΟΗ ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηή, δεθηή.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): πλεπψο, ε πξφηαζε λφκνπ αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ "Ζ 19ε Μαΐνπ θαζηεξψλεηαη σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ
Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ", έγηλε δεθηή ζε κφλε ζπδήηεζε θαη’ αξρήλ, θαη’ άξζξν θαη ζην ζχλνιν
νκφθσλα θαη έρεη σο εμήο:

"Ζ 19ε Μαΐνπ θαζηεξψλεηαη σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ.
Άξζξν 1
Οξίδεηαη ε 19ε Μαΐνπ σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ.
Άξζξν 2
Ο ραξαθηήξαο, ην πεξηερφκελν, ν θνξέαο θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ εθδειψζεσλ
κλήκεο, θαζνξίδνληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ησλ πιένλ αλαγλσξηζκέλσλ Πνληηαθψλ ζσκαηείσλ.
Άξζξν 3
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα, 1994.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ"
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Παξαθαιψ ην ψκα λα εμνπζηνδνηήζεη ην
Πξνεδξείν γηα ηελ ππ’ επζχλε ηνπ επηθχξσζε ησλ Πξαθηηθψλ ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξηάζεσο
εκέξα Πέκπηε 24 Φεβξνπαξίνπ 1994.
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): πλεπψο, ην ψκα παξέζρε ηε δεηεζείζα
εμνπζηνδφηεζε.
Κχξηνη Βνπιεπηέο, σο νινθιήξσζε ηνπ ειαρίζηνπ θφξνπ ηηκήο ζηα ζχκαηα ηεο πνληηαθήο
γελνθηνλίαο θαη πξνο φια ηα ζχκαηα ηνπ ειιεληζκνχ απφ ηελ ηνπξθηθή ζεξησδία αλά ηνπο
αηψλεο, παξαθαιψ λα ηεξήζνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή.
(Οη Βνπιεπηέο φισλ ησλ Πηεξχγσλ φξζηνη ηεξνχλ έλα ιεπηφ ζηγή)
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ φιεο ηηο Πηέξπγεο)
Δίκαζηε ιίγνη, πνιιέο θνξέο, φκσο, νη ιίγνη κπνξνχλ λα θάλνπλ πάξα πνιιά, ελψ νη πνιινί
θάλνπλ ιίγα ή ηίπνηε.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, δέρεζζε ζην ζεκείν απηφ λα ιχζνπκε ηε ζπλεδξίαζε;
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.
Με ηε ζπλαίλεζε ηνπ ψκαηνο θαη ψξα 16.43’ , ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε γηα αχξην, εκέξα
Παξαζθεπή 25 Φεβξνπαξίνπ 1994 θαη ψξα 10.00’ , κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ ψκαηνο,
θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πξψηνλ, επίθαηξεο εξσηήζεηο θαη
ζηε ζπλέρεηα επεξψηεζε αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ

