ΒΟΤΛΖ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ
ΠΔΡΗΟΓΟ Ζ' - ΤΝΟΓΟ Α'
ΓΗΑΡΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗ0ΗΚΖΖ,
ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ
ΠΡΑΚΣΗΚΟ
Σεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Γηθαηνζχλεο ζηελ
πξφηαζε λφκνπ αξκνδηφηεηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Ή 19ε Μαΐνπ αλαγλσξίδεηαη
ζαλ εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ"
ΠΡΟ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ
Ζ Γηαξθήο Δπηηξνπή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Γηθαηνζχλεο ζπλήιζε
ζεο 10 θαη 17 Φεβξνπαξίνπ 1994 ζε δχν ζπλεδξηάζεηο, πνπ δηήξθεζαλ 6 ψξεο, ππφ ηελ
Πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. Α. Φνχξα.
Αληηθείκελν ησλ ζπλεδξηάζεσλ ήηαλ ε επεμεξγαζία θαη εμέηαζε ηεο πξφηαζεο λφκνπ
αξκνδηφηεηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ "19ε Μαΐνπ αλαγλσξίδεηαη ζαλ εκέξα
κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ".
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξψλ ν Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ θ. Γεψξγηνο
Γαζθαιάθεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδεηήζεσο ην ιφγν έιαβαλ ν πξψηνο θαηά ζεηξά απφ ηνπο
πξνηείλνληεο Βνπιεπηέο θαη Δηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο, θ. Διεπζέξηνο
Κσλζηαληηλίδεο, ν Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο θ. Δπγέληνο Υατηίδεο, ν Δηδηθφο
Αγνξεηήο ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο θ. Αλαζηάζηνο Νηθφπνπινο, ν Δηδηθφο Αγνξεηήο ηνπ
Κ.Κ.Δ. θ. ηξαηήο Κφξαθαο θαη νη Βνπιεπηέο θ.θ. : Η. Κεθαινγηάλλεο. Β. Πνιχδσξνο, Υ.
Καζηαλίδεο, Α. ααηζφγινπ, Αλ. Νεξάληδεο, Θ. Γακηαλφο. Δπξ. Καθαληάξεο, Δκκ.
Κεθαινγηάλλεο, Υξ. Κεπνπξφο, Α. Γθφλεο, Κ. Μπαληνπβάο θαη Π. Κνκκέλνο.
ηε ζπλεδξίαζε ηεο 17εο Φεβξνπαξίνπ 1994 παξέζηεζαλ θαη εμέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο
(βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 παξ.2 ηνπ Κ.η.Β) νη παξαθάησ εμσθνηλνβνπιεπηηθνί παξάγνληεο :
1) Ο
θ.
Μηράιεο
Υαξαιακπίδεο,
Πξφεδξνο
Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ Λαψλ.

ηεο

2) Ο θ. Θεφδσξνο ηνιηίδεο, Πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Πνληηαθψλ σκαηείσλ
Ννηίνπ Διιάδαο.
3) Ο
θ.
ηέθαλνο
Σαληκαλίδεο,
Παλειιελίνπ Οκνζπνλδίαο Πνληηαθψλ σκαηείσλ θαη
4) Ο
θ.
Ησάλλεο
Μσπζηάδεο,
ηνπ σκαηείνπ "Παλαγία νπκειά".

Δθπξφζσπνο

Πξφεδξνο
ηνπ

ηεο
Γ.

.

Δηδηθφηεξα ν Πξνηείλσλ Βνπιεπηήο - Δηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο, θ. Διεπζέξηνο
Κσλζηαληηλίδεο, εηζεγνχκελνο ηελ ςήθηζε ηεο πξφηαζεο λφκνπ, έθαλε κία ηζηνξηθή
αλαδξνκή, ιέγνληαο φηη νη Πφληηνη Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ ζε κηα νινκέιεηα ηεο
θνηλνβνπιεπηηθήο ηνπο νκάδαο, ζηηο αξρέο ηνπ 1991, παξαθάιεζαλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
ΠΑΟΚ λα ζέζεη ζηελ νινκέιεηα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο θαη λα δεζκεπζεί, φηη ην

ΠΑΟΚ, φηαλ έξζεη ζηελ εμνπζία, ζα αλαγλσξίζεη ηε 19ε Μαΐνπ σο εκέξα γελνθηνλίαο
ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ. Πξάγκαηη, έγηλε νκφθσλα απνδεθηή εθείλε ε πξφηαζε.
Δκείο θαηαζέζακε, 22 Έιιελεο Πφληηνη Βνπιεπηέο, κηα πξφηαζε λφκνπ ηελ 1ε Απξηιίνπ
1992. ε νπνία είλαη ε ίδηα πνπ ζπδεηάκε απηή ηε ζηηγκή. Παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο θαη ηηο
θαιέο πξνζέζεηο ηεο ηφηε Τθππνπξγνχ θαο Σζνπδέξνπ. δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 3ξεζεί
εκεξνκελία γηα λα ζπδεηεζεί ε πξφηαζε απηή. Μφιηο αλέιαβε ηελ Κπβέξλεζε ην
ΠΑΟΚ, ηελ επαλαθαηαζέζακε σο είρε, κε λέεο ππνγξαθέο. Γπζηπρψο, ιείπνπλ
ππνγξαθέο απφ άιινπο Πνληίνπο ζπλαδέιθνπο πνπ αλήθνπλ ζε άιιν πνιηηηθφ ρψξν,
αιιά ζα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο.
πλερίδνληαο. είπε, φηη δελ είλαη κφλν α άλζξσπνη, ηα πξφζσπα, ηα νπνία δεηνχλ ηε
δηθαίσζε ηνπο. ηελ αλαγλψξηζε ηνπο, αιιά είλαη θαη ηα γεγνλφηα εθείλα, είλαη νη
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ ζπκάησλ, είλαη ην αδηθνρακέλν αίκα, ην νπνίν εδψ θαη 70
ρξφληα δεηεί ηελ αλαγλψξηζε, ηε δηθαίσζε ηνπ απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία
ηαλ άιινη ιανί πιαζηνγξαθνχλ ηελ ηζηνξία ηνπο. θιέβνπλ ζχκβνια, θαηαζθεπάδνπλ
αλχπαξθηνπο ήξσεο, δελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα απεκπνινχκε ηζηνξηθέο ζηηγκέο, λα
απεκπνινχκε γεγνλφηα πνπ είλαη άμηα λα ζηαζνχλ κφλν δίπια ζην Κηνπγθη, ζην Αξθάδη,
ζην Εάινγγν, ζην Μεζνιφγγη, ζηελ Αξαπίηζα.
Τπάξρεη κηα νιφθιεξε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζην δξάκα ηνπ Πνληηαθνχ
Διιεληζκνχ, ζηε γελνθηνλία, ζην μεξίδσκα ελφο νιφθιεξνπ ιανχ, πνπ γηα εθαηνληάδεο
αηψλεο απνηεινχζε ηνπο αθξίηεο ηνπ Διιεληζκνχ. Ίζσο ε θαζπζηεξεκέλε απηή
αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ εκπνδίζεη κηα λέα γελνθηνλία, απηήλ ηελ
νπνία εηνηκάδνπλ, νξγαλψλνπλ νη ίδηνη εθείλνη άλζξσπνη, πνπ νξγάλσζαλ ηα ηξνκεξά, ηα
πεξίθεκα "ηάγκαηα εξγαζίαο", πνπ πην ζσζηφ είλαη λα νλνκάδνληαη "ηάγκαηα ζαλάηνπ"
θαη φπνπ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αζψα γηα πέληε νιφθιεξα ρξφληα βξήθαλ ηνλ ζάλαην,
βηάζηεθαλ θαη εμνληψζεθαλ. Ζ Σνπξθία ην γλσξίδεη πνιχ θαιά. Δίλαη κία κηθξή
εζλφηεηα, ε νπνία γλσξίδεη κφλν ηηο ιέμεηο "εμφλησζε, εμαθάληζε, εμνιφζξεπζε".
Άξρηζε ηελ εμνιφζξεπζε ησλ ρξηζηηαληθψλ ιαψλ κε πξψηα ζχκαηα ηνπο Αξκέληνπο,
αθνινχζεζαλ νη Έιιελεο Πφληηνη θαη ζπλερίδνπλ κε ηελ γελνθηνλία ησλ Κνχξδσλ.
Σειεηψλνληαο, είπε φηη ηελ αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ηελ νθείινπκε θαη ζηνπο
ιεγφκελνπο Κισζηνχο, πνπ είλαη θξππηνρξηζηηαλνί θαη πνπ απηή ηε ζηηγκή δνπλ ζηηο
πεξηνρέο ηνπ ηζηνξηθνχ Πφληνπ, κε ηελ ειπίδα φηη θάπνηε ζα κπνξέζνπλ λα πκλήζνπλ ην
Θεφ ηνπο.
Ο Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο, θ. Δπγέληνο Υατηίδεο, ζηε ζρεηηθή νκηιία ηνπ, ππνζηήξημε
ηελ ςήθηζε ηεο πξφηαζεο απηήο θαη εμήξε ηνπο εξσηθνχο αγψλεο, ηελ θαξηεξία θαη ην
κεγαιείν ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, ν νπνίνο κε πνηακνχο αίκαηνο, κε απεξίγξαπην
πφλν θαη πξσηνθαλή καξηχξηα ππέκεηλε θαη ππέζηε ηελ ηνπξθηθή ζεξησδία, επεηδή νη
Πφληηνη απνθάζηζαλ λα κείλνπλ Έιιελεο.
πγρξφλσο. ν θ. Υατηίδεο πξφηεηλε λα αλεγεξζνχλ εξψα ζε αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο
ησλ Πνληίσλ, έλα ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξσηεχνπζα θάζε λνκνχ, λα γίλεηαη θάζε ρξφλν
εηδηθή ηειεηή ζηα ζρνιεία, λα γίλεη πξνζθπγή γηα ζρεηηθή αλαγλψξηζε ζε δηεζλείο
νξγαληζκνχο (ΟΖΔ. πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. θ.ιπ.), λα απνθαηαζηαζεί ε ζπλεξγαζία
φισλ ησλ Πνληηαθψλ σκαηείσλ θαη λα παχζεη θάζε πξνζπάζεηα κνλνπψιεζεο ή
εθκεηάιιεπζεο ηνπ δξάκαηνο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ.

Σέινο, πξφηεηλε λα πξνζηεζνχλ ζηα βηβιία ηζηνξίαο ησλ ζρνιείσλ θεθάιαηα πνπ λα
αλαθέξνληαη ζε ηξαγηθά ηζηνξηθά εζληθά γεγνλφηα, φπσο ε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ, φρη
κφλν γηα ιφγνπο ηζηνξηθήο γλψζεο, αιιά θαη γηα ιφγνπο εζληθνχ θξνλεκαηηζκνχ θαη
εγξήγνξζεο, ψζηε λα απνηξέςνπκε θάζε επαλάιεςε ζην κέιινλ.
Μία ηέηνηα πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ηεο λενιαίαο θαη απφδνζεο ηηκήο ζε πξάμεηο θαη
γεγνλφηα ηνπ εζληθνχ
Πεξηερνκέλνπ είλαη θαη επίθαηξε (ιφγσ ησλ εμειίμεσλ ζην ζέκα ηεο Μαθεδνλίαο) θαη
απνιχησο αλαγθαία, δηφηη ηα ηειεπηαία ρξνληά ν θφβνο γα δήζελ αλαβίσζε ηνπ
εζληθηζκνχ νδήγεζε ζε αγλφεζε γεγνλφησλ, φπσο νη κεγάινη εζληθνί αγψλεο, πνπ δελ
πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο δπν κεγάιεο εζληθέο επεηείνπο.
Ο Δηδηθφο Αγνξεηήο ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο, θ. Αλαζηάζηνο Νηθφπνπινο , κεηαμχ άιισλ
είπε. φηη ε Πνιηηηθή Άλνημε ππνδέρεηαη κε ραξά θαη πξνζππνγξάθεη απηή ηελ πξφηαζε
λφκνπ.
Σα ζεζκηθά κεηξά γηα λα ιεηηνπξγνχλ επξχηεξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμππεξέηεζεο
ησλ εζληθψλ ζηφρσλ, δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζην θείκελν ελφο λφκνπ. Ζ επθαηξία
απηή ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίδεη σο πξνο ην εάλ νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, πνπ
νδήγεζαλ ζε εθείλε ηελ γελνθηνλία, ππάξρνπλ ελ δπλάκεη, ελ ζπέξκαηη, αθφκε θαη
ζήκεξα.
Θα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία απφ αλάινγε δηαθψηηζε θαη θακπάληα,
ηδηαίηεξα ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο, θαηά ηελ εηζεγεηηθή
έθζεζε, απηή θαζ' απηή, δελ απνηειεί δηθιίδα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα δηαξθή
επαηζζεζία θαη εγξήγνξζε, φρη κφλν ηνπ θφκκαηνο πνπ θπβεξλά, αιιά θαη φισλ ησλ
άιισλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ.
Καηαιήγνληαο, είπε, φηη θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξφηαζεο ζηελ Οινκέιεηα ζα ήηαλ θαιφ
λα παξεπξίζθνληαη φινη α πνιηηηθνί αξρεγνί θαη ππελζχκηζε, φηη ν Πξφεδξνο ηεο
Πνιηηηθήο Άλνημεο, σο Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ ηνλ Μάην ηνπ 1991, κε έγγξαθν ηνπ
πξνο ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία, απνδέρζεθε ην ζρεηηθφ αίηεκα.
Ο Δηδηθφο Αγνξεηήο ηνπ ΚΚΔ, θ. ηξαηήο Κφξαθαο, κεηαμχ άιισλ ηφληζε, φηη ην Κ.Κ.Δ.
δελ είλαη αληίζεην κε ηε κλήκε θαη φηη ν ιαφο ρσξίο κλήκε παχεη λα είλαη ιαφο. Απηφ,
φκσο, πνπ θπξίσο πξέπεη λα θάλνπκε, είλαη ε αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο
πξνζθνξάο ησλ Πνληίσλ, φπσο επίζεο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ νπζηαζηηθψλ ηνπο
πξνβιεκάησλ, ηα νπνία δελ έρνπλ αληηκεησπηζζεί αθφκε θαη ζήκεξα. ε κία ηφζν
ηεηακέλε επνρή ζα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί θαη λα ζεθψζνπκε κέησπν
απέλαληη ζηνλ εζληθηζκφ.
Δπηπιένλ, είπε, φηη ην Κ.Κ.Δ. ζεσξεί ηελ πξφηαζε άλεπ αληηθεηκέλνπ, αθνχ ππάξρεη ε
14ε επηεκβξίνπ, σο εκέξα κλήκεο.
Καηαιήγνληαο, είπε, φηη ε ζπδεηνχκελε πξφηαζε λφκνπ δελ έρεη λα πξνζθέξεη πάξα
πνιιά πξάγκαηα, αιιά, πάλησο, επηθπιάρζεθε λα ηνπνζεηεζεί εθηελέζηεξα θαη πην
νινθιεξσκέλα ζηελ Οινκέιεηα
Ο παξηζηάκελνο Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, θ. Γεψξγηνο Γαζθαιάθεο, ζε ζχληνκε
παξέκβαζε ηνπ, δήισζε φηη ε Κπβέξλεζε ζα απνδερζεί ηελ πξφηαζε λφκνπ θαη φηη γηα
εθείλνλ είλαη επηπρήο ζπγθπξία λα ηελ απνδερζεί, εθ κέξνπο ηεο Κπβέξλεζεο θαη θαη'

απηφλ ηνλ ηξφπν λα δηνξζσζεί ε παξάιεηςε ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη λα θαιπθζεί ε
δηάζηαζε ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο νκνςπρίαο. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε ζε αλάινγε
πξσηνβνπιία ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ θαηά ηελ 3εηία 1990 έσο 1993, ε νπνία θαθψο - δελ νινθιεξψζεθε.
Αθφκε, είπε. φηη δελ ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε ζην ζεκείν ησλ αληηπαξαζέζεσλ, δελ
πξφθεηηαη λα γξάςνπκε ή λα πιαζηνγξαθήζνπκε ηελ Ηζηνξία Σελ επίζεκε θαζηέξσζε
ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ φρη κφλν ζα ηελ επηζεκνπνηήζνπκε, αιιά ζα
δεκηνπξγήζνπκε θαη εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζπκβάινπκε ζηε ζθπξειάηεζε ησλ
ζπλεηδήζεσλ θαη ηελ νκνςπρία πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηκεησπίδεη ν Διιεληθφο Λαφο
φινπο ηνπο θίλδπλνπο, ελζπκνχκελνο ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα
Καηαιήγνληαο, είπε, φηη ε πξφηαζε λφκνπ γίλεηαη απνδεθηή.
Ωο πξνο ην θείκελν ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο' θαη ηε δηαηχπσζε ησλ άξζξσλ, ν
Τθππνπξγφο επηθπιάρζεθε λα ζπλεξγαζηεί κε φια ηα Κφκκαηα θαη ηνπο αξκφδηνπο
εμσθνηλνβνπιεπηηθνχο θνξείο, γε ηε κειέηε θαη επαλαδηαηχπσζή ηνπο.
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή απνδέρζεθε, νκφθσλα ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, γηα
εηδηθή έθδνζε, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληα α γελφκελεο ζηελ Δπηηξνπή ηνπνζεηήζεηο
ησλ εθπξνζψπσλ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ.
Σέινο, ε Δπηηξνπή έθαλε δεθηή ηελ πξφηαζε λφκνπ θαη αξρήλ, θαη' άξζξν θαη ζην
ζχλνιν ηεο, νκφθσλα
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξηάζεσο επξίζθνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Γηθαηνζχλεο θαη ζηε δηάζεζε ησλ θ.θ.
Βνπιεπηψλ.
ΔΚΘΔΖ
Ζ Γηαξθήο Δπηηξνπή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Γηθαηνζχλεο, αθνχ
έιαβε ππ' φςε, θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη εμέηαζε ηεο πξφηαζεο λφκνπ αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Ή 19ε Μαΐνπ αλαγλσξίδεηαη ζαλ εκέξα κλήκεο ηεο
γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ", ηηο αγνξεχζεηο ηνπ πξψηνπ θαηά ζεηξά απφ ηνπο
πξνηείλνληεο Βνπιεπηέο θαη Δηζεγεηνχ ηεο Πιεηνςεθίαο θ. Διεπζέξηνπ Κσλζηαληηλίδε,
ηνπ Δηζεγεηνχ ηεο Μεηνςεθίαο θ. Δπγέληνπ Υατηίδε, ηνπ Δηδηθνχ Αγνξεηή ηεο
Πνιηηηθήο Άλνημεο θ. Αλαζηαζίνπ Νηθφπνπινπ, ηνπ Δηδηθνχ Αγνξεηή ηνπ Κ.Κ.Δ. θ.
ηξαηή Κφξαθα θαζψο θαη ησλ κειψλ ηεο, απεδέρζε ηελ πξφηαζε λφκνπ θαη αξρήλ, θαη'
άξζξν θαη ζην ζχλνιν ηεο, νκφθσλα θαη εηζεγείηαη ηελ ςήθηζε ηεο απφ ηε Βνπιή.
Αζήλα 17 Φεβξνπαξίνπ 1994
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