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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

 
Στην Αθήνα σήµερα, 2 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του 

Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Εφήβων, υπό την 
προεδρία του Βουλευτή  Α΄ Αθηνών, κ. Βασίλειου Κικίλια και του Βουλευτή Νοµού Ζακύνθου, κ. Χαράλαµπου - 
Σταύρου Κοντονή, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου «Καταπολέµηση ιδιαίτερα 
σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας», που περιλαµβάνονται στη Σύνθεση Κειµένων των µαθητών 
της Β΄ Τάξης των Λυκείων (Ενιαίων, ∆ηµοσίων, Ιδιωτικών, Ηµερησίων, Εσπερινών, Ειδικών, Μουσικών και 
Γυµνασίων µε Λυκειακές Τάξεις) της Ελλάδας, της Κύπρου και της αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Σχολείων 
του Εξωτερικού και των µαθητών της τελευταίας τάξης του Α΄ Κύκλου των ΕΠΑ.Λ. (∆ηµοσίων, Ιδιωτικών, 
Ηµερησίων, Απογευµατινών, Εσπερινών, Ειδικών) της Ελλάδας, καθώς και των µαθητών της Β΄ Τάξης των 
Τεχνικών Σχολών της Κύπρου, που συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων», ΙΖ΄ 
Σύνοδος 2011 – 2012.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συµµετείχαν οι έφηβοι βουλευτές: Αδάµ Ανδρέας (Ν. Κερκύρας), 
Αθανασιάδου Πολυξένη (Βέλγιο), Ανδρέου Μαρία (Κύπρος), Αραµπατζής Γεώργιος (Ν. Κιλκίς), Βαιγκούση 
Αθανασία (Ν. Χανίων), Βαλήλη Ελισάβετ (Ν. Λέσβου), Βαρελά Μαρία (B΄ Αθήνας), Βαρούχου Ευθυµία (Ν. 
Ιωαννίνων), Βέκιου Σταυρούλα (Ν. Πρέβεζας), Γαβριήλ Χλόη (Κύπρος), Γαλανοπούλου Μαργαρίτα (Ν. 
Μεσσηνίας), Γιαγλής ∆ούκας (Ν. Λέσβου), Γραµµατίκης Ανέστης (Ν. Πέλλας), ∆αλάκης Γεώργιος (Ν. 
Φλώρινας), ∆ηµόπουλος Σταύρος (Ν. Αχαΐας), Εξαδάκτυλος Στέργιος (Ν. Κιλκίς), Ευαγγελοδήµου Αγγελική (Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας), Ευσταθίου Ευανθία (Ν. Λάρισας), Ζώης Ανδρέας (Ν. Ηλείας), Ηλία Μαρία (Α΄ Αθήνας), 
Ηλιοπούλου Ελένη (Ν. Αρκαδίας), Θεοχάρης Στυλιανός (Ν. Κυκλάδων), Ιωάννου Φίλιππος (Λάρνακας), 
Καδεµιλή Καλλιόπη (Ν. Ηρακλείου), Καζαντζίδου Ελπίδα (Β΄ Θεσσαλονίκης), Καλλής Γεώργιος (Ν. Αττικής), 
Καλοχριστιανάκη Μαρία (Ν. Λασιθίου), Καράκαρη Ηλιάνα (Α΄ Θεσσαλονίκης), Κατσίγιαννη Αδαµαντία (Ν. 
Αρκαδίας), Κοκκινάκη Γρηγορία – ∆έσποινα (Ν. Ευβοίας), Κοκοζίδου Ντιάνα (Επικρατείας), Κοτσάκη Μαρία (Α΄ 
Θεσσαλονίκης), Κοτσαλίδου Μαρία (Επικρατείας), Κουρτίδης Κυριάκος (Α΄ Θεσσαλονίκης), Κοψιδά Αγγελική – 
Ραφαέλλα (B΄ Αθήνας), Κρεββατάς ∆ηµήτριος (B΄ Αθήνας), Λαλούσης Ευάγγελος (B΄ Αθήνας), Λύτρα Ελένη (Ν. 
Καρδίτσας), Μακρυπούλιας Ιάσονας (Α΄ Αθήνας), Μαραγκάκη Ανδριάνα – Ελένη (Ν. Λευκάδας), Μορίδου 
Χρυσούλα (Ν. Πιερίας), Μουστάκα Τατιάνα – Ελένη (Ν. Ιωαννίνων), Μπίλιος Γεώργιος (Ν. Σερρών), Μπίσδας 
Αθανάσιος (Ν. Κορινθίας), Μπούσι Ελιόν (Α΄ Αθήνας), Μπράβος Ευάγγελος (Ν. Κορινθίας), Ναλµπάντης – 
Μπαρτουκούδης Ανέστης (Επικρατείας), Ντάκο Πάολα (B΄ Αθήνας), Ogadze Άνα (Γεωργία), Παπαδοπούλου 
Ασπασία – Σοφία (Β΄ Πειραιά), Παπαµήτουκα Γεωργία – Θωµαή (Ν. Σερρών), Παπαναστασίου Γεώργιος (Ν. 
Ηµαθίας), Παπαχριστοδούλου Αθηνά (Κύπρος), Πουαρίδου Αλεξάνδρα (Ν. Ηµαθίας), Ρουγγέρη Ευφηµία (Ν. 
Αττικής), Σάββα Φλωρεντίνος (Κύπρος), Σπανοπούλου Μαγδαληνή (Ν. Ευβοίας), Στειακάκη Κωνσταντίνα (Ν. 
Ηρακλείου), Στρατή Ευγενία (Ουγγαρία), Συροπούλου Λαµπρινή – Μαρία (Ν. Καρδίτσας), Τηνιακού Γεωργία 
(Η.Π.Α.), Τσεντεµεΐδου Θεοδώρα (Ν. Καβάλας), Τσιακτάνη Αικατερίνη (Ν. Φθιώτιδας), Τσουλφά Χριστίνα 
(Επικρατείας), Τσουνάκης Νικόλαος (Ν. Φωκίδας), Φουλή Αθηνά (Κύπρος), Φτούλη Αλεξάνδρα – Αναστασία 
(B΄ Αθήνας), Φωτιάδου Κωνσταντίνα (Κύπρος), Χαντούρη Μαρία (Ν. Λάρισας) και Χριστούλης Γεώργιος (Α΄ 
Πειραιά). 

 Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κυρία Μώραλη Σοφία, µέλος της Επιτροπής του προγράµµατος «Βουλή 
των Εφήβων», Εκπαιδευτικός - Ηθοποιός και ο κύριος Αντωνίου Σάββας, γενικός επιθεωρητής Μέσης 
Εκπαίδευσης και συντονιστής του προγράµµατος Βουλή των Εφήβων στην Κύπρο. 

ΒAΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι έφηβοι βουλευτές, 
ονοµάζοµαι Βασίλειος Κικίλιας, είµαι Βουλευτής της Α΄ Αθηνών, ανήκω στη Νέα ∆ηµοκρατία και σήµερα είµαι 
προεδρεύων στην αίθουσα της Γερουσίας µε εσάς, για ένα νοµοσχέδιο το οποίο νοµίζω µας αφορά όλους και 
το έχουµε συναντήσει όλοι µας, είτε µε τον έναν τρόπο είτε µε τον άλλον, µέχρι στιγµής στη ζωή µας και στην 
καθηµερινότητά µας. Πρόκειται, λοιπόν, για το νοµοσχέδιο για την καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και 
ξενοφοβίας. Επειδή σήµερα ήρθαµε να ακούσουµε εσάς και όχι εµάς, εγώ θα περιορίσω στο ελάχιστο τις 
παρεµβάσεις µου. Θα ήθελα να ζητήσω να βοηθήσετε τη διαδικασία και αυτό σηµαίνει ότι όσοι αποφασίσετε να 
µιλήσετε να είστε εντός χρόνου, προκειµένου να µπορέσουν να µιλήσουν κατά το δυνατόν οι περισσότεροι, αν 
όχι όλοι, αν έχετε αποφασίσει όλοι να µιλήσετε. 

Θα ξεκινήσουµε τη σηµερινή συνεδρίαση µε την Εισηγήτρια. Η κυρία Παπαδοπούλου θα εισηγηθεί το 
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για 6 λεπτά. Σε αυτά τα 6 λεπτά θα σας παρακαλούσα να δηλώσετε όσοι έφηβοι 
βουλευτές θέλετε να µιλήσετε στη συνέχεια. Η διαδικασία είναι τρίωρη. Θα υπάρχει ένα διάλειµµα για όλους µας 
στις 11.30΄ και θα ολοκληρωθεί µε την ψήφιση ή µη ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής και επί των 
άρθρων. Επίσης, στο τέλος αυτής της τρίωρης διαδικασίας θα γίνει µια κλήρωση για όσους από σας θα έχουν 
την τύχη και το προνόµιο να µιλήσουν αύριο στην Ολοµέλεια της Βουλής. Για την ακρίβεια, θα γίνουν δύο 
διαφορετικές κληρώσεις, γιατί η µια κλήρωση θα είναι για τους συναδέλφους που είναι από την Ελληνική 
Επικράτεια και µια δεύτερη κλήρωση θα γίνει για αυτούς που είναι από την Κύπρο ή από τον απόδηµο 
ελληνισµό. 



 

 

 

Η έφηβος βουλευτής, κυρία Ασπασία - Σοφία Παπαδοπούλου, Β΄ Πειραιά – Εισηγήτρια της Επιτροπής, 
έχει το λόγο.  

ΑΣΠΑΣΙΑ - ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ (Β΄ Πειραιά - Εισηγήτρια): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί 
συνάδελφοι έφηβοι βουλευτές, κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία, η οποία έδωσε την 
ευκαιρία στους µαθητές να εκφράσουν τη γνώµη τους για καίρια ζητήµατα, που µας απασχολούν όλους. Είναι 
µεγάλη µου τιµή, λοιπόν, να συµµετέχω σε όλη αυτήν τη διαδικασία, προσδοκώντας, παράλληλα, πως, µέσω 
της δικής µου φωνής, θα εισακουστούν εξ ίσου οι απόψεις των συναδέλφων µου. 

Το θέµα για το οποίο κλήθηκα να εισηγηθώ είναι ο ρατσισµός και η ξενοφοβία. Ο ρατσισµός είναι το 
δόγµα, που αναπτύσσεται µε σύνδεσµο συγκεκριµένα γνωρίσµατα, όπως, λ.χ., εθνικά, θρησκευτικά και 
πολιτιστικά, προκειµένου να αναγάγει µια οµάδα αντίστοιχα ως υπέρτερη άλλων. Είναι δύσκολο να πιστέψουµε 
πως στον τόπο µας υπάρχει ρατσισµός. Γι' αυτό θεωρούµε ρατσισµό µόνο τις περιπτώσεις αποκλεισµού και 
εξόντωσης κάποιου άλλου, το µίσος και την περιφρόνηση απέναντι στο διαφορετικό, αφήνοντας έτσι να 
εκκολάπτονται πρακτικές αποκλεισµού και εξόντωσης. Ο ρατσισµός τροφοδοτείται τόσο από πολιτικές 
πρακτικές, όσο και από κοινωνικές συνήθειες και στερεότυπα, που αναπτύσσονται µέσα στο ίδιο κοινωνικό 
σώµα και που άµεσο στόχο έχουν την ωµή υπερεκµετάλλευση του πολίτη. 

Το σχέδιο νόµου, το οποίο καλείται να ψηφίσει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων αποσκοπεί στην 
καταπολέµηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας. Στο άρθρο 1, παράγραφος 2, 
αναφέρεται ότι οι θεµελιώδεις ελευθερίες του ανθρώπου αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα και τον Χάρτη 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παραπάνω αναφερόµενες αποφάσεις µέσω του 
Συµβουλίου της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, όσο και το ∆ιεθνές 
Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, µετά την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου και τη 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο εσωτερικό ελληνικό 
δίκαιο, έπειτα από ειδική εναρµόνιση των παραπάνω στις εθνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 

Στο άρθρο 1, παράγραφος 3, επισηµαίνεται ότι στα ατοµικά δικαιώµατα συµπεριλαµβάνεται η ελευθερία 
της έκφρασης, η ελευθερία του τύπου, καθώς και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. ∆εν αναφέρεται, όµως, το 
δικαίωµα του συναθροίζεσθαι, µε σκοπό την ελευθερία πολιτικής, αλλά και θρησκευτικής έκφρασης. Στο άρθρο 
2, παράγραφος 2, αναφέρονται οι ποινές µε τις οποίες τιµωρείται όποιος, µε πρόθεση, παροτρύνει, προκαλεί ή  
διεγείρει σε πράξεις φθοράς κατά πραγµάτων που χρησιµοποιούνται κυρίως από τις µειονοτικές οµάδες και 
κατά ανθρώπων, κατά τρόπο που µπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη. Οφείλουµε να προσθέσουµε 
ότι και οι παραπάνω αναφερόµενες οµάδες, αντίστοιχα, δεν παρανοµούν µε ενέργειες, που θέτουν σε κίνδυνο 
τη δηµόσια ασφάλεια. 

Στο άρθρο 2, παράγραφος 5, επισηµαίνεται ότι η τέλεση πράξης των προηγούµενων παραγράφων από 
δηµόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την άσκηση των ανατεθειµένων σε αυτούς καθηκόντων, συνιστά 
επιβαρυντική περίσταση. Πρέπει να συµπληρωθεί πως η πράξη του οργάνου δεν µπορεί να συγκρούεται µε την 
υποχρέωση του υπηρεσιακού καθήκοντος κατά την άσκηση των εντεταλµένων από την υπηρεσία καθηκόντων 
του. 

Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, αναφέρεται ότι τα εγκλήµατα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν διαπιστωθεί ή 
αναγνωρισθεί µε αµετάκλητη απόφαση ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου ή µε απόφαση της Βουλής των 
Ελλήνων. Η συµπλήρωση στην παράγραφο αυτή είναι πως σε αυτήν την περίπτωση για τους αποδεδειγµένα 
ενόχους ή και εγκαλούµενους το απαιτούµενο ένταλµα σύλληψης να µπορεί να εκδίδεται και από τις αρµόδιες 
ευρωπαϊκές αρχές και να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. 

Στο άρθρο 4, παράγραφος 9, επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων δεν 
εφαρµόζονται στα κρατικά όργανα και τους φορείς δηµόσιας εξουσίας, καθώς και στους διεθνείς οργανισµούς 
δηµοσίου δικαίου. Πρέπει να συµπληρωθεί πως, αν τα κρατικά όργανα ή οι κρατικοί φορείς έχουν καταδικαστεί 
τελεσιδίκως από τα εντεταλµένα όργανα του Ευρωπαϊκού ή του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου, να µπορούν να 
εφαρµόζονται οι παραπάνω διατάξεις.  

Κλείνοντας, αν τελικά ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, το οποίο υποστηρίζει εξ ολοκλήρου τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, είναι σίγουρο πως, αν και εφ’ όσον τηρηθεί από τους πολίτες, θα αποφευχθούν οι εκδηλώσεις 
ρατσισµού, µε αποτέλεσµα την οµαλότερη συµβίωση. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κυρία συνάδελφε, εµείς σας ευχαριστούµε 
πολύ για την εισήγησή σας. Νοµίζω ότι ήταν κατατοπιστική. 

Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής, Σταυρούλα Βέκιου, από τον Νοµό Πρεβέζης. 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΚΙΟΥ (Νοµός Πρέβεζας): Αγαπητοί συνάδελφοι, ονοµάζοµαι Βέκιου Σταυρούλα και 

εκπροσωπώ το ∆έσκειο Λύκειο Πάργας. Πρώτα απ' όλα, µετά από µελέτη του νοµοσχεδίου δε διαπίστωσα 
κάποιες ελλείψεις ή κάτι το οποίο να µη µε καλύπτει. Πιο συγκεκριµένα, θα ήθελα να αναφερθώ στους 
µετανάστες και τη µετανάστευση, που σε συνδυασµό µε την ξενοφοβία και τις προκαταλήψεις, οδηγεί τους 
ανθρώπους να στραφούν προς την καχυποψία και στη συνέχεια στο ρατσισµό, από τις πιο απλές µορφές του 
µέχρι και σε ακραίες καταστάσεις, που βέβαια, όπως αναφέρεται και στο νοµοσχέδιο, τιµωρούνται. 

Όµως, θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγµα, για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε όλοι καλύτερα το 
πρόβληµα. Για παράδειγµα, αν πραγµατοποιηθεί µια ληστεία σε ένα κατάστηµα και µετά από ένα χρονικό 
διάστηµα αποδειχθεί ότι υπεύθυνος για αυτήν την πράξη είναι ένας µετανάστης, πολλοί θα πιστέψουν ότι τους 



 

 

 

δίνεται το δικαίωµα και η δυνατότητα να καταδικάσουν και να στιγµατίσουν  εκατοντάδες. Αυτό είναι ένα 
παράδειγµα που βοηθάει εµένα και εσάς να καταλάβουµε ότι πρέπει να υπάρξει σωστή ενηµέρωση. 
 Μέσα στο νοµοσχέδιο δεν αναφέρεται σε κάποιο σηµείο υποχρεωτική, κατά τη γνώµη µου, ενηµέρωση 
των πολιτών ώστε να µπορέσουµε τουλάχιστον να εξαλείψουµε ή έστω να µειώσουµε τα φαινόµενα  βίας. Γιατί 
µια κοινωνία σωστά ενηµερωµένη είναι σε θέση όχι µόνο να γνωρίζει µε ποιον τρόπο θα αντιδράσει σε 
καταστάσεις και φαινόµενα όπως ο ρατσισµός και η βία, αλλά έχει τη δυνατότητα και το προνόµιο να 
αντιµετωπίζει ψύχραιµα και µε σωστές κινήσεις κάθε κατάσταση και πρόβληµα που την απασχολεί. Ευχαριστώ 
πολύ. 
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Είµαστε πλέον µια πολυπολιτισµική κοινωνία 
και συναντούµε ανθρώπους µε άλλη κουλτούρα, πολιτισµό, παιδεία ή θρησκεία και στο σχολείο και στο 
πανεπιστήµιο και παντού. Νοµίζω ότι ο φόβος πηγάζει κυρίως από αυτό το οποίο δεν γνωρίζει κανείς. 
 Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον Γραµµατέα µας από την Κύπρο και να τον ευχαριστήσω πολύ που 
είναι εδώ µαζί µας. 
 Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής, Ανδρέας Αδάµ, από τον Νοµό Κέρκυρας. 
 ΑΝ∆ΡΕΑΣ Α∆ΑΜ (Νοµός Κέρκυρας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έφηβοι 
βουλευτές, χαίροµαι ιδιαίτερα που βρίσκοµαι εδώ σήµερα και µου δίνεται η ευκαιρία να µιλήσω για κάτι τόσο 
σηµαντικό.  

Το θέµα του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, καθώς και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
αποτελεί θέµα µείζονος σηµασίας ειδικά στις µέρες µας. Η χώρα µας διέρχεται µια περίοδο κρίσης, όχι όµως 
µόνο στον τοµέα της οικονοµίας αλλά και στον τοµέα των αξιών, επίσης. Αξίες, όπως ο σεβασµός στο 
συνάνθρωπό µας, είτε αυτός είναι Έλληνας, είτε όχι, η βοήθεια και η αλληλοϋποστήριξη µεταξύ των µελών της 
κοινωνίας αρχίζουν να εκλείπουν. Αντίθετα τα φαινόµενα εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας 
πραγµατοποιούνται γύρω µας καθηµερινά και αυξάνονται µε επιθετικό ρυθµό. Από τους µετανάστες και τις 
ρατσιστικές επιθέσεις που δέχονται µέχρι την άνιση αντιµετώπιση που έχουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και οι 
οµοφυλόφιλοι παρατηρούµε ότι το φαινόµενο έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελεί η ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ένας Ιρακινός συµπολίτης µας πριν λίγες εβδοµάδες στις 12 
Αυγούστου. Ο άνθρωπος αυτός υπέκυψε στα τραύµατά του και κατέληξε νεκρός λόγω της βίαιης επίθεσης που 
δέχθηκε από δύο επίσης συµπολίτες µας. Είναι αδιανόητο στη χώρα που γέννησε τη δηµοκρατία και κατ' 
επέκταση την ισότητα και την ελευθερία να διαδραµατίζονται τέτοια γεγονότα.  

Μελέτησα προσεκτικά το νοµοσχέδιο και συµφωνώ απόλυτα µε τις κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει σε 
περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ρατσιστικών επιθέσεων, καθώς επίσης και µε τις 
ποινές, οι οποίες ορίζονται στα νοµικά πρόσωπα. 

Ωστόσο θα ήθελα να σταθώ στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 και να διαφωνήσω κάθετα µε αυτή. 
Όπως είπε και η Εισηγήτρια σύµφωνα µε αυτή - και διορθώστε µε αν κάνω λάθος- , ορίζεται ότι: «Κρατικά 
όργανα, καθώς και άτοµα που φέρουν δηµόσια εξουσία εξαιρούνται των ποινικών κυρώσεων που ορίζουν τα 
προηγούµενα άρθρα.». Κατά την άποψή µου -και θα συµφωνήσω για άλλη µια φορά µε την Εισηγήτρια- κάτι 
τέτοιο έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την αξία της ισότητας απέναντι στο νόµο, κάτι το οποίο ορίζεται από το 
Σύνταγµα. Όλοι όσοι καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ασκούν επιθέσεις ρατσιστικού χαρακτήρα 
οφείλουν να διέπονται από το νόµο και µάλιστα µε µεγάλη αυστηρότητα. Επειδή όµως η καλύτερη θεραπεία 
είναι η πρόληψη, εκτός από τις ποινικές κυρώσεις, που στην πλειοψηφία τους ορίζονται σωστά από το 
νοµοσχέδιο, θα πρότεινα να οριστούν και προληπτικά µέτρα για την καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και 
ξενοφοβίας. Πιστεύω ότι το σχολείο µπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην αντιµετώπιση του φαινοµένου. Η 
ανθρωπιστική παιδεία πρέπει να ενισχυθεί στα ελληνικά σχολεία έτσι ώστε κάποια στιγµή τα στερεότυπα να 
εκλείψουν. 

Επιπλέον, η πολιτεία οφείλει να βοηθήσει τους µετανάστες της χώρας µας, οι οποίοι αυτή τη στιγµή 
είναι οι κύριοι δέκτες των ρατσιστικών επιθέσεων και να φροντίσει για την οµαλή ένταξή τους στο κοινωνικό 
σύνολο, µέσω κυρίως της εύρεσης εργασίας. Το πιο σηµαντικό, όµως,  για µένα είναι αυτό το νοµοσχέδιο να 
τηρηθεί. 

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα µου ότι όσα ειπώθηκαν και θα ειπωθούν σ' αυτή την 
αίθουσα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη τόσο από τους Έλληνες Βουλευτές, όσο και από όλους τους αρµόδιους 
φορείς. Σας ευχαριστώ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής, Γεώργιος 
Αραµπατζής, από τον Νοµό Κιλκίς. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ (Νοµός Κιλκίς): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συµµαθητές, η χώρα 
µας, στην παρούσα περίοδο, βιώνει αρκετά προβλήµατα που υποβαθµίζουν ολοένα και περισσότερο τη ζωή 
των πολιτών. Ένα από αυτά τα προβλήµατα είναι το φαινόµενο του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, που αφορά 
την παγκόσµια κοινότητα και εκ των πραγµάτων θα ήταν αδύνατο να µην αγγίξει και τη χώρα µας.  

Σήµερα ο ρατσισµός συναντάται µε πολλούς τρόπους προσβάλλοντας ανεπανόρθωτα τις σχέσεις 
ατόµων, οµάδων, λαών, ενώ παράλληλα  κλονίζεται σηµαντικά η συνοχή κάθε κοινωνίας και εξανδραποδίζονται 
τα θύµατά του. 

 Η ελληνική πολιτεία στο πλαίσιο καταπολέµησης τέτοιων φαινοµένων έχει αναπτύξει µια σειρά από 
άρθρα νόµων τα οποία σε γενικές γραµµές κρίνονται επαρκή. Υπάρχουν όµως και κάποιες πρωτοβουλίες που 
θα µπορούσαν να παρθούν, οι οποίες θα συνέτειναν καθοριστικά στην αποσόβηση του φαινοµένου. Αρχικά θα 



 

 

 

ήταν χρήσιµο να θεσµοθετηθούν νέοι νόµοι ή να επικαιροποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες ούτως ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα εκσυγχρονισµένο αλλά και αποτελεσµατικότερο υπόβαθρο για τον περιορισµό εκδηλώσεων 
τέτοιου είδους. Επίσης, θα ήταν βοηθητικό να καλυφθούν συγκεκριµένες και ειδικότερες πτυχές που αφορούν 
το φαινόµενο του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Επιπροσθέτως, κρίνεται αναγκαίο να εξασφαλιστεί κοινή 
αντιµετώπιση από την Ε.Ε. µε σκοπό να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η ίδια συµπεριφορά αποτελεί αδίκηµα σε 
όλα τα κράτη µέλη της και ότι έχει προνοηθεί για άµεση επιβολή αποθαρρυντικών κυρώσεων. Ακόµη πρέπει να 
προωθηθεί  άµεσα η ίδρυση κρατικών οργανισµών παρέµβασης σε υποθέσεις µε θύµατα τα οποία είναι 
ιδιαιτέρως ευάλωτα και επί το πλείστον δεν έχουν τα µέσα να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες. Τέλος, θα 
πρέπει να προωθηθεί από τα Μέσα Μαζικής Ενηµερώσεως και από τους πολιτικούς ηγέτες κλίµα ειρηνικής 
συνύπαρξης σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες αντί να παρέχεται η εντύπωση ότι για τα δεινά που σήµερα έχουµε 
να αντιµετωπίσουµε ευθύνονται κατά κύριο λόγο οι µετανάστες, καθώς αυτή είναι η εύκολη λύση για να 
δικαιολογηθεί κάθε πρόβληµα, ενώ έτσι εµµέσως προωθούνται οι εγκληµατικές πράξεις προς οµάδες τέτοιων 
ατόµων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι ο 
προηγούµενος συνάδελφος και σωστά,  διότι σε πρώτη ανάγνωση έτσι φαίνεται, εξέφρασε τη διαφωνία του για 
την τελευταία διάταξη, τη διάταξη 9 του άρθρου 4. Αν όµως προσφύγουµε στο άρθρο 4 της Απόφασης-
Πλαισίου του Συµβουλίου της Ε.Ε. αναφέρει ότι: «Ως νοµικό πρόσωπο εννοείται ο φορέας ο οποίος έχει την 
ιδιότητα αυτή, δυνάµει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου, µε εξαίρεση τα κράτη και τους άλλους φορείς 
δηµοσίου δικαίου, κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας και τους διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.». 
Προκειµένου λοιπόν εµείς να είµαστε εναρµονισµένοι µε τις αποφάσεις της Ε.Ε. οφείλουµε στα νοµοσχέδια µας 
να προσαρµόζουµε τις αποφάσεις µας πάντα µε βάση το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Επίσης, η συγκεκριµένη διάταξη 
δεν αφορά πράξεις, αλλά απλά δηλώσεις. 

Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής, Μαρία Βαρελά, από τη Β΄ Αθήνας. 
ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΕΛΑ (Β΄ Αθήνας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, οι κοινωνικοί και 

πολιτικοί αγώνες που έλαβαν χώρα τους προηγούµενους αιώνες συνέβαλαν στον περιορισµό ορισµένων 
προσβλητικών αντιλήψεων για τον άνθρωπο. Οι φυλετικές διακρίσεις καταδικάστηκαν και η ανθρωπότητα 
διακήρυξε την ισότητα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από το χρώµα του δέρµατος, την κοινωνική θέση, την 
καταγωγή ή το φύλο.. Αν και ο φυλετικός ρατσισµός φαίνεται να υποχωρεί, στις µέρες µας επιβιώνει και συχνά 
εντείνονται φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας, όπως και ο ρατσισµός σε βάρος κοινωνικών οµάδων.  

Είναι γεγονός ότι η αύξηση των λαθροµεταναστών στη χώρα µας, καθώς και η συνεχής τροφοδότηση 
από τα Μέσα Μαζικής Ενηµερώσεως που τους θέλει να προβαίνουν σε εγκληµατικές ενέργειες όπως η κλοπή, 
αυξάνουν τα φαινόµενα ρατσιστικής συµπεριφοράς και µας προκαλούν έντονα το αίσθηµα της ξενοφοβίας. 

Στο σηµείο αυτό, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να συγχέουµε το ρατσισµό µε την ξενοφοβία. Με τον όρο 
«ρατσισµός», νοείται η διάκριση και ο διαχωρισµός ανθρώπων και οµάδων. Αντίθετα, ο φόβος για τον ξένο 
σαφώς και δεν είναι ρατσισµός, ούτε εκδηλώνεται µε τη βία, αλλά συνήθως αποτελεί µια εσωτερική αρνητική 
αντιµετώπιση του ατόµου για τον άνθρωπο που µεταναστεύει, που είναι φτωχός και πιστεύει σε άλλη θρησκεία. 
Παρόλα αυτά, εάν δεν προσέξουµε η ξενοφοβία µπορεί να αποτελέσει προστάδιο του ρατσισµού µέσω της 
εξωτερίκευσης των συναισθηµάτων που µας κατακλύζουν για τους ανθρώπους αυτούς.  

Η αντιµετώπιση του ρατσισµού, αποτελεί έργο δυσεπίτευκτο σε µια εποχή που τα κοινωνικά 
προβλήµατα οξύνονται. Είναι ωστόσο απαραίτητη ενέργεια αν θέλουµε να διαµορφώσουµε συνθήκες για έναν 
κόσµο ειρήνης, δικαιοσύνης και ανθρωπιάς. ∆εν αρκούν µόνο, ως µέτρα αντιµετώπισης η χρηµατική ποινή και 
η φυλάκιση, όπως αναφέρει το νοµοσχέδιο. Ο ρόλος των διεθνών οργανισµών, για παράδειγµα, θα πρέπει να 
ενισχυθεί µε στόχο τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της 
προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ακόµη, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ισότητα των πολιτών και 
των ατοµικών δικαιωµάτων, όχι απλώς σε επίπεδο πολιτικών διακηρύξεων αλλά και εφαρµογής τους. 

Επιπλέον, η παιδεία οφείλει να διαµορφώσει τυπικά σκεπτόµενη και ευαισθητοποιηµένους πολίτες, 
ικανούς να αντιστέκονται στην προκατάληψη και το δογµατισµό. Αλλά, ταυτόχρονα, να καλλιεργήσει το 
σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό, στοιχεία απαραίτητα για 
την εύρυθµη λειτουργία των σηµερινών πολιτισµικών κοινωνιών. Βέβαια, οι στερεότυπες αντιλήψεις δεν 
µπορούν να ξεριζωθούν εύκολα. Γι αυτό χρειάζεται αδιάλειπτος και αντικειµενικός έλεγχος για την εξακρίβωση 
της ορθότητας µιας άποψης, που θέλουµε να υποστηρίξουµε και έµπρακτη εκδήλωση ευαισθησίας και 
αλληλεγγύης απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.  

Οφείλουµε, λοιπόν, να καταπολεµήσουµε τις προκαταλήψεις τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο καθηµερινής πρακτικής. Τέλος, τα πράγµατα δείχνουν πως το αίτηµα για ισότιµες σχέσεις των 
ανθρώπων και των λαών, για σχέσεις απαλλαγµένες από διακρίσεις και αδικίες παραµένει ζωντανό και 
επίκαιρο. Συνεπώς, η µάχη ενάντια στο ρατσισµό επιβάλλεται για την προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων 
όλων των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η κυρία Βαρούχου Ευθυµία. 
ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΡΟΥΧΟΥ (Νοµός Ιωαννίνων) : Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. 

Ονοµάζοµαι Βαρούχου Έφη και εκπροσωπώ το 7
ο  

Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων. Μιας και µελετάµε νοµοσχέδια 
σχετικά µε τον ρατσισµό και την ξενοφοβία, θα ήθελα να σας ενηµερώσω, αλλά και να σας ευαισθητοποιήσω 
για τη θέση της γυναίκας στις σύγχρονες κοινωνίες, που υποβαθµίζεται σε σχέση µε αυτή του άντρα, µέσω 
ρατσιστικών εκδηλώσεων και κοινωνικών διακρίσεων. 



 

 

 

Αν και ζούµε σε µια εποχή που τα δικαιώµατα αντρών και γυναικών θεωρούνται ίσα, πολλές γυναίκες 
σε κάθε γωνιά της γης, στερούνται ακόµα και το σηµαντικότερο δικαίωµα του ανθρώπου, αυτό της ζωής. Έτσι 
καταλαβαίνουµε ότι δεν γίνεται καν λόγος για δικαιώµατα πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς που 
κατοχυρώνουν την ελευθερία, την υγεία, την εργασία και την αυτονοµία. Βαθιά ριζωµένες κοινωνικές 
προκαταλήψεις δηµιουργούν προβλήµατα στη σηµερινή γυναίκα. Μειώνουν το κύρος της, υποβαθµίζουν το 
ρόλο και τη θέση της στην κοινωνία. Ειδικότερα η γυναίκα και στην Ελλάδα γίνεται θύµα εκµετάλλευσης. 
Αντιµετωπίζεται ως σεξουαλικό αντικείµενο κυρίως µέσα από τη διαφήµιση. Χρησιµοποιείται για την προβολή 
καταναλωτικών αγαθών, γεγονός που της δηµιουργεί συχνά συµπλέγµατα κατωτερότητας. Σε όλους µας είναι 
γνωστό ότι εκατοµµύρια γυναίκες σε όλο τον κόσµο πέφτουν θύµατα ψυχολογικής βίας και ενδοοικογενειακής 
κακοποίησης, και υφίστανται την κοινωνική απόρριψη. Φαινόµενα που αποδεικνύουν πόσο απέχει η ουσιαστική 
χειραφέτησή τους.  

Παράλληλα, η πορνεία δεν απαγορεύεται νοµικά σε πολλές χώρες γεγονός που θίγει ανεπανόρθωτα τη 
γυναικεία αξιοπρέπεια. Τέλος, παρατηρείται έντονα το φαινόµενο της διάκρισης των δύο φύλων στον εργασιακό 
τοµέα. Βλέπουµε πολλούς εργοδότες να απορρίπτουν µια υποψήφια γυναίκα, παρά το γεγονός ότι µπορεί να 
κατέχει περισσότερους τίτλους και διπλώµατα σε σχέση µε ένα άντρα υποψήφιο, κάτι που στο άρθρο 5 παρ 1 
του Συντάγµατος θεσπίζεται, ότι καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη.  

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι µόνο µερικές εκδηλώσεις ρατσιστικών διακρίσεων εις βάρος των 
γυναικών. Εποµένως, η ανάγκη για σεβασµό της γυναίκας κρίνεται επιτακτική. Επιβάλλεται να 
συνειδητοποιήσουµε ότι η γυναίκα και ο άντρας είναι ισότιµα όντα που πρέπει να συνυπάρξουν και να 
συνεργαστούν για το καλό της ανθρωπότητας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την πλήρη νοµοθετική 
κατοχύρωση και εφαρµογή των νόµων, οι οποίοι πρέπει να επιβάλουν βαρύτατες ποινές σε όσους στερούν το 
δικαίωµα σε οποιαδήποτε γυναίκα να είναι άνθρωπος. 

Τέλος, επειδή η ισότητα διαδραµατίζει και αυτή ουσιαστικό ρόλο, οφείλει να προάγει την ισονοµία, να 
καλλιεργεί την πράξη, την ισότητα των δύο φύλων και να µην αφήνει χώρο για οποιαδήποτε ρατσιστική 
συµπεριφορά. Η ισότητα δεν επιτυγχάνεται µε τη θέσπιση νόµων, αλλά κυρίως µε έργα και πραγµατικές 
ελευθερίες. Για αυτούς τους λόγους, σας καλώ όλους να δώσουµε ένα τέλος στην υποβάθµιση και καταπίεση 
της γυναίκας και να µην ανεχθούµε πλέον την αφαίρεση των δικαιωµάτων της. Σας ευχαριστώ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Θα ήθελα να σας πω ότι, ρατσισµός υπάρχει 
όχι µόνον απέναντι στη γυναίκα, υπάρχει αµφίδροµα στην ελληνική κοινωνία και από κάποιους σε εισαγωγικά 
«ξένους µετανάστες» προς τους Έλληνες και από τους Έλληνες στους µετανάστες. Τα βλέπουµε σε πολύ 
µεγάλο βαθµό εδώ στην Αθήνα.  

Το λόγο έχει η κυρία Γαβριήλ Χλόη, από την Πάφο. 
ΧΛΟΗ ΓΑΒΡΙΗΛ (Κύπρος): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές. Χαίροµαι που 

έχω την τιµή να λαµβάνω το λόγο εδώ, σε αυτή τη συνεδρίαση της «Βουλής των Εφήβων». Έχω την ευκαιρία 
να εκφέρω την άποψη µου στο θέµα αυτό που µαστίζει την κοινωνία σήµερα. Τα τελευταία χρόνια αναβιώνει 
κυρίως σε χώρες της Ευρώπης το φαινόµενο του ρατσισµού. Οι διακρίσεις δεν περιορίζονται πλέον µόνο στο 
χρώµα και στη φυλή, αλλά παίρνουν και κοινωνική διάσταση αφού περιλαµβάνουν µετανάστες άνεργους, 
πολιτικές και θρησκευτικές µειονότητες, αλλά και άλλες οµάδες πληθυσµού.  

Στη χωρά µας, τα εγκλήµατα µε ρατσιστικό κίνητρο συνήθως όχι µόνο δεν εξιχνιάζονται, αλλά ούτε καν 
καταγράφονται. Πάρα πολλές πράξεις σε βάρος της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας προσώπων 
αντιφρονούντων ή αλλοδαπών, µένουν στο σκοτάδι. Έτσι, µπορούµε να πούµε ότι πάσχει η δίωξη του 
ρατσιστικού εγκλήµατος. Είναι ο λόγος που το νοµοσχέδιο αποκτά µεγάλη σηµασία. Είναι πολύ σηµαντικό η 
νοµοθεσία καταπολέµησης των διακρίσεων να εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα, φυσικά και νοµικά και σε όλες 
τις δραστηριότητες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα.  

Όσον αφορά το θέµα αυτό, µου έχουν καλύψει πλήρως τις διαφωνίες µου οι συνάδελφοι και η 
εισηγήτρια µας. Θα προσθέσω εδώ µόνο τις απόψεις µου για τις ποινές που προνοούνται από τη νοµοθεσία. 
Πιστεύω πως θα ήταν καλύτερα να αποζηµιώνονταν τα θύµατα του ρατσισµού και των συνεπειών του. Παρόλα 
αυτά η άποψη µου είναι πως, είτε µόνη της είτε τροποποιηµένη, η νοµοθεσία αυτή δεν αρκεί για τη λύση του 
προβλήµατος, τόσο του ρατσισµού όσο και της ξενοφοβίας. Η ίδια η κοινωνία, η εκκλησία, το σχολείο, οι 
εκπαιδευτικοί και όλοι εµείς οι απλοί άνθρωποι, οφείλουµε να γίνουµε πιο ανθρώπινοι στην συµπεριφορά και 
πιο δυνατοί στην ψυχή, για να µπορέσουµε µε αυτό τον τρόπο να πετύχουµε την ενότητα και τη συνεργασία 
των διαφόρων φυλών και να διασφαλίσουµε τα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως. Ευχαριστώ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής, από τη 
Φλώρινα, κύριος ∆αλάκης Γεώργιος.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΛΑΚΗΣ (Νοµός Φλώρινας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έφηβοι 
βουλευτές. Το νοµοσχέδιο το οποίο τίθεται υπό ψήφιση σήµερα στην Επιτροπή µας, στοχεύει, όπως είναι σε 
όλους µας γνωστό, στην καταπολέµηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας. 
∆ιαβάζοντας προσεκτικά το νοµοσχέδιο συνειδητοποίησα πως αυτό πληροί όλες τις προϋποθέσεις, οι οποίες 
χρειάζονται για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καθώς τα άρθρα του καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις εµφάνισης 
σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας. Οι ποινές οι οποίες αναγράφονται είναι αντάξιες των 
αδικηµάτων τα οποία διαπράττονται. Έχω, όµως, δύο ενστάσεις που θα ήθελα να κάνω, σε σχέση µε το 
νοµοσχέδιο. 



 

 

 

Η πρώτη ένσταση αφορά το άρθρο 3 παρ.1, η οποία µιλά για την άρνηση των εγκληµάτων κατά της 
ανθρωπότητας, εγκληµάτων πολέµου και γενοκτονιών η οποία προκαλεί την κίνηση οµάδας ανθρώπων, µε 
βιαιοπραγίες ή µίσος  εναντίον τέτοιων ανθρώπων. Η ποινή που προτείνεται από το νοµοσχέδιο είναι η 
φυλάκιση έως 3 έτη, και το χρηµατικό πρόστιµο από 3.000 έως 10.000 ευρώ. Τα συγκεκριµένα εγκλήµατα είναι 
αναγνωρισµένα από έγκριτα διεθνή νοµικά όργανα, όπως είναι το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο και το ∆ιεθνές 
Στρατοδικείο. Εποµένως, θεωρώ πως η άρνηση της ύπαρξης τέτοιων εγκληµάτων, και η κίνηση τέτοιων 
οµάδων µε βιαιοπραγίες κατά αυτών των ανθρώπων θα έπρεπε να τιµωρούνται αυστηρότερα. Για το λόγο 
αυτό, προτείνω η ποινή φυλάκισης να φτάσει τα 5 έτη και το χρηµατικό πρόστιµο από 5.000 έως 15.000 ευρώ. 

Η δεύτερη ένσταση που έχω να κάνω, αφορά το άρθρο 4 παρ 9. Αναφέρεται στη µη εφαρµογή των 
διατάξεων οι οποίες αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου για τα κρατικά όργανα, τους 
φορείς δηµόσιας εξουσίας και τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Θεωρώ πως, στην κοινωνία µας 
πρέπει να υπάρχει ισότητα και σε θέµατα ρατσισµού. ∆εν θα πρέπει να ξεχωρίζει κανένας ανεξάρτητα από το 
αξίωµα που έχει ή τη θέση. Για το λόγο αυτό, προτείνω την εφαρµογή των διατάξεων που αναφέρονται στις 
παραπάνω παραγράφους και για τις προαναφερθείσες οµάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούµε κύριε συνάδελφε. Να µου 
επιτρέψετε να συµπληρώσω, για να γίνει κατανοητό από όλους µας, ότι η ατοµική ευθύνη δεν παραγράφεται ή 
δεν παραλείπεται ποτέ, παραµένει στο ακέραιο. Αρά, λοιπόν, αυτός που είναι κρατικός λειτουργός ή εργάζεται 
σε έναν τέτοιο φορέα ή είναι µέλος ενός νοµικού προσώπου, δεν απαλλάσσεται από τις προσωπικές του 
ευθύνες. 

Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής, ∆ηµόπουλος Σταύρος, από τον Νοµό Αχαΐας. 
ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (Νοµός Αχαΐας): Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, συνάδελφοι έφηβοι βουλευτές. 

Αρχικά χαίροµαι που βρίσκοµαι κοντά σας και µου δίνεται η ευκαιρία να ακουστεί η φωνή µου. Ονοµάζοµαι 
Σταύρος ∆ηµόπουλος, όπως ακούσατε και εκπροσωπώ το Λύκειο κάτω Αχαΐας. Το θέµα για το οποίο θα 
µιλήσω είναι ο ρατσισµός και πιο εµπεριστατωµένα, η ξενοφοβία.  

Είναι ευρέως γνωστό πως πλέον το φαινόµενο του ρατσισµού πλήττει τη χώρα µας και όχι µόνο, όσο 
ποτέ άλλοτε. Ζούµε στον 21

ο

 αιώνα, στον αιώνα της εξέλιξης και της τεχνολογίας, και πραγµατικά µου είναι 
δύσκολο να καταλάβω πως υπάρχουν ακόµα άτοµα, τα οποία δεν µπορούν να αποδεχθούν ή δεν θέλουν να 
αποδεχθούν την ύπαρξη του διαφορετικού. Στο νοµοσχέδιο που µας δόθηκε, στο άρθρο 2, στις παραγράφους 1 
και 2, αναφέρεται πως το άτοµο που παροτρύνει, προκαλεί ή διεγείρει σε βιαιοπραγίες και µίσος, τιµωρείται. 
Πάνω σε αυτό πιστεύω, πως ποινή αξίζει και στο άτοµο το οποίο έχει παροτρύνει ή προκαλέσει βιαιοπραγίες, 
καθώς είναι ο ηθικός αυτουργός και εκθέτει σε κίνδυνο τη ∆ηµόσια Τάξη. Επιπλέον, οι ποινές οι οποίες 
αναφέρονται, δεν συµβάλουν στην ουσιαστική διάπλαση του χαρακτήρα του ατόµου. Το γεγονός ότι θα 
υποβληθεί σε χρόνια φυλάκιση και θα κληθεί να πληρώσει κάποιο χρηµατικό πρόστιµο, δεν σηµαίνει ότι θα 
αλλάξει το άτοµο. Η δηµιουργία, όµως, ενός κοινωνικού συστήµατος, το οποίο θα συµβάλει στην καλλιέργεια 
του ανθρωπιστικού πνεύµατος, αλλά παράλληλα στην κατανόηση της ύπαρξης της δηµοκρατίας, της ισονοµίας 
και της ισοπολιτείας, θα βοηθήσει σηµαντικά πιστεύω το άτοµο να συνειδητοποιήσει, πως το ξένο, το 
διαφορετικό, δεν πρέπει να το φοβόµαστε αλλά να το αντιµετωπίζουµε ως κάτι το φυσιολογικό. 

Παράλληλα, όπως είπε και η εισηγήτριά µας και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, στο άρθρο 4, στην 
παράγραφο 9, αναφέρεται πως τα κρατικά όργανα, οι φορείς δηµόσιας εξουσίας, καθώς και οι διεθνείς 
οργανισµοί δηµόσιου δικαίου, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ποινή που αναφέρεται στο άρθρο αυτό. Αυτό 
αντικειµενικά, αντιτίθεται στη δηµοκρατία, διότι όλα τα φυσικά πρόσωπα έχουν τα ίδια δικαιώµατα. Εποµένως 
δεν µπορεί να θεσπίζεται ένας νόµος ο οποίος τελικώς, να κατατάσσει τα άτοµα σε κατηγορίες διαφορετικών 
κοινωνικών στρωµάτων. Προσωπικά το θεωρώ αντιδηµοκρατικό. Συµφωνώ µε το νοµοσχέδιο που µας δόθηκε 
αλλά θεωρώ πως οι επισηµάνσεις µου, θα βοηθήσουν στη βελτίωσή του. 

Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κύριε συνάδελφε, εµείς ευχαριστούµε. 

Πραγµατικά κάνατε µία αξιοσηµείωτη παρατήρηση, που βέβαια αγγίζει την καρδιά του σωφρονιστικού µας 
συστήµατος, λέγοντας ότι η φυλάκιση, το πρόστιµο, πιθανώς δεν σωφρονίζουν, δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα, 
την προσωπικότητα ή δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση ενός δοµηµένου ατόµου. Θα έλεγα επίσης, ότι η 
σκέψη, αν την προεκτείνει κανείς, έχει να κάνει µε την πρόληψη κυρίως, τη διαπαιδαγώγηση και τις αρχές µε τις 
οποίες πρέπει να κινούµαστε σε µία κοινωνία, προκειµένου να µην φτάσουµε σε αυτό το σηµείο. 

Να καλέσουµε το συνάδελφο έφηβο βουλευτή Κυκλάδων, κ. Θεοχάρη Στυλιανό. 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Νοµός Κυκλάδων): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι έφηβοι 

βουλευτές. 
Στις δύσκολες αυτές στιγµές δοκιµάζονται οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας σε πολλά επίπεδα και 

σίγουρα δεν είναι µόνο στον οικονοµικό τοµέα. Η κοινωνική κρίση, επίσης, µε τα τεράστια ποσοστά Ελλήνων να 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, κάποιοι µιλούν ακόµα και για ποσοστό του 68%, µειώνει της ψυχικές και 
κοινωνικές αντοχές. Τα τελευταία χρόνια και κυρίως από τη δεκαετία του ’90, το πρόβληµα της 
λαθροµετανάστευσης διογκώθηκε. Η πολιτεία όντας απροετοίµαστη, δεν µπόρεσε να ελέγξει αποτελεσµατικά 
την κατάσταση για να µην πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Θα ήθελα, ωστόσο, να επισηµάνω, έναν καινούργιο κίνδυνο που έρχεται στο προσκήνιο για την 
ελληνική κοινωνία. Αυτό της απώλειας της ανθρωπιάς µας. Ο µετανάστης, ο ξένος, εύκολα γίνεται ο 
αποδιοποµπαίος τράγος. Στοχοποιείται και όντας σε αδύναµη θέση, γίνεται αποδέκτης επιθετικότητας, 



 

 

 

εξευτελισµού, κοινωνικής περιθωριοποίησης και κατακραυγής. Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης έρχονται συχνά 
να υποδαυλίσουν αυτά τα πάθη, και ακραίες εθνικιστικές οργανώσεις αναλαµβάνουν το ρόλο του εκκαθαριστή 
στις γειτονιές, όπου η παρουσία των µεταναστών είναι ιδιαίτερα έντονη, υποκαθιστώντας τους αρµόδιους 
φορείς και θεσµούς. 

Ανακύπτει εδώ, λοιπόν, κατά τη γνώµη µου, µείζον ζήτηµα, καθώς καταλύεται η έννοια του Κράτους 
∆ικαίου, της ∆ηµοκρατίας και του Ανθρωπισµού. Αξίες, που εδώ και χιλιάδες χρόνια σφυρηλάτησαν την εθνική 
µας υπόσταση, τα ρατσιστικά µας αισθήµατα, έρχονται στο προσκήνιο και ενισχύονται, µε αποτέλεσµα να 
απειλείται µε αλλοίωση η φυσιογνωµία του Έλληνα. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο, περισσότερο από ποτέ, να 
διατηρήσουµε την ανθρωπιά µας, να αγωνιστούµε για τα ανθρωπιστικά ιδανικά. Ιδιαίτερα εµείς οι νέοι, 
χρειάζεται να παραµείνουµε άνθρωποι µε άλφα κεφαλαίο, όπως εδώ και αιώνες µάθαµε να αγωνιζόµαστε 
ενάντια στα κάθε λογής τέρατα που βρέθηκαν στο δρόµο µας. 

Και αν κάποιοι, σκεπτόµενοι τη συνοµήλική µας στην Πάρο, αγανακτούν δικαιολογηµένα ενάντια στο 
λαθροµετανάστη, θα τους έλεγα να θυµηθούν τους δύο νεαρούς που σκοτώθηκαν στις γραµµές του τραίνου, 
προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τους ηλικιωµένους Έλληνες από το παγιδευµένο αυτοκίνητο. 

Ανάµεσα σε αυτά τα δύο όρια, θα πρέπει να αναζητήσουµε τη δική µας θέση στο ζήτηµα της 
λαθροµετανάστευσης. Τα νοµοσχέδια ή οι αποφάσεις, εφόσον εφαρµοστούν, µπορούν να περιορίσουν το 
πρόβληµα αλλά δεν θα το επιλύσουν, όσο η βουλιµία του κέρδους από την πλευρά των ισχυρών, µετατρέπει 
ολόκληρους λαούς σε απεγνωσµένους πλάνητες, που µε κίνδυνο της ζωής τους αναζητούν µία καλύτερη τύχη 
όπου γης. 

Η γενιά µας εποµένως, χρειάζεται να αγωνιστεί για ισότητα και δικαιοσύνη, έχοντας υπόψη µας τα 
λόγια του Αριστοτέλη, «το ίσον πόλεµον ου ποιεί». Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούµε πολύ κ. συνάδελφε. Θα ήθελα 
να καλέσω στο βήµα, το συνάδελφό µας Βουλευτή από την Λάρνακα, κ. Ιωάννου Φίλιππο. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (Κύπρος): Αξιότιµε κ. Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπηµένοι συνάδελφοι έφηβοι 
βουλευτές. Ονοµάζοµαι Φίλιππος Ιωάννου και εκπροσωπώ το Λύκειο Αραδίππου. Πρώτα απ’ όλα θέλω να 
ευχαριστήσω τη Βουλή των Εφήβων, που µου δίνει την ευκαιρία να εκφέρω την άποψή µου ως νέος του τόπου 
αυτού, σύµφωνα µε το παράρτηµα του άρθρου 5, παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος, το οποίο λέει πως ο 
καθένας έχει το δικαίωµα να πει και να εκφέρει την άποψή του. Όταν ακούµε τις απόψεις των άλλων, µας 
δίνεται η ευκαιρία να µάθουµε από αυτές, διότι µας επιτρέπουν να δούµε τα πράγµατα από διαφορετική οπτική 
γωνία. Το γεγονός αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουµε και να κατανοήσουµε καλύτερα ένα θέµα. Αυτό 
µας κάνει να δούµε τα πράγµατα εις βάθος. Έτσι γινόµαστε πιο ανοιχτόµυαλοι και ως επακόλουθο πιο δίκαιοι 
προς τους συνάνθρωπούς µας. Ίσως το καταφέρνουµε αυτό, επειδή µαθαίνουνε να ακούµε και να σεβόµαστε 
τα πιστεύω των άλλων, ακόµα και αν είναι διαφορετικά από τα δικά µας. 

Εκδηλώσεις ρατσισµού και ξενοφοβίας δεν καταφέρνουν τίποτα άλλο από το να υποβιβάζουν τον τόπο 
µας. Αυτά τα δύο φαινόµενα χωρίζουν τον κόσµο σε δυο διαφορετικές κατατάξεις και αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
να µειώσει την ανάπτυξη. Πώς µπορούµε να πετύχουµε τους στόχους µας, αν δεν µπορούµε να σεβόµαστε, να 
υπολογίζουµε τις απόψεις των άλλων. Ίσως οι δικές τους απόψεις να είναι καλύτερες από τις δικές µας και να 
µας καλύπτουν κάποια κενά, οπότε ακούγοντάς τα, θα µπορούσαµε να ανοίξουµε τους ορίζοντές µας 
αναζητώντας πάντα το καλύτερο, το οποίο φυσικά θα ωφελήσει εµάς, τους συνανθρώπους και κυρίως τον τόπο 
µας. 

Έτσι, θα µπορέσουµε να προσφέρουµε ένα πιο λαµπρό µέλλον σε εµάς και µετέπειτα στα παιδιά µας, 
τα οποία θα είναι το µέλλον και η ελπίδα του τόπου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούµε κ. συνάδελφε. Πράγµατι οι νέες 
γενιές είναι το µέλλον και ελπίζουµε να τα καταφέρουµε καλύτερα από τους προηγούµενες. Να καλέσω τώρα 
στο βήµα τη συνάδελφο βουλευτή Ηρακλείου, κυρία Καλλιόπη Καδεµιλή. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑ∆ΕΜΙΛΗ (Νοµός Ηρακλείου): Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές. Θα 
ήθελα να πω, ότι χαίροµαι πολύ που έχω γνωρίσει παιδιά από όλο τον κόσµο και από όλη την Ελλάδα και που 
ελπίζω στο µέλλον να γίνουν πραγµατικοί Βουλευτές, αν το θέλουν και οι ίδιοι. 

Στις µέρες µας σηµειώνονται δυσάρεστα γεγονότα ρατσιστικών και ξενοφοβικών αντιλήψεων απέναντι 
σε άτοµα που διαφοροποιούνται ως προς εµάς. 

ΑΘΗΝΑ ΦΟΥΛΗ (Κύπρος): Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές. Καθηµερινά όλοι 
γινόµαστε µάρτυρες επεισοδίων ρατσισµού, κοινωνικού, αλλά και φυλετικού. Και όπως έχουν αναφέρει κάποιοι 
συνάδελφοί µας προηγουµένως, δυστυχώς βλέπουµε υποκίνηση ρατσισµού ακόµα και µέσα από τη Βουλή των 
Ελλήνων, τους τελευταίους µήνες. Ποιος, όµως, στ’ αλήθεια ευθύνεται για αυτό το θλιβερό φαινόµενο, το 
ρατσισµό; Η κοινωνία; Η άγνοια; Οι προκαταλήψεις που είναι ριζωµένες στη συνείδησή µας; Ή µήπως ο φόβος 
που προκαλείται στους ντόπιους, όταν έρθουν σε επαφή µε µία νέα κουλτούρα; Αν όµως δεν ληφθούν µέτρα 
έγκαιρα, το µίσος, η µισαλλοδοξία και ο φανατισµός θα µεγαλώνουν όλο και πιο πολύ. Και όσο αυτά 
µεγαλώνουν, τόσο περισσότερα θα είναι τα περιστατικά ρατσισµού. 

Βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα καταπατούνται. ∆ικαιώµατα που δεν έχει κανείς το δικαίωµα να 
στερήσει σε κανέναν, είτε λόγω χρώµατος, είτε λόγω θρησκείας, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Γι’ αυτό, 
αγαπητοί συνάδελφοι, ας δράσουµε άµεσα. Ας αρχίσουµε πρώτα από τον εαυτό µας, είτε είµαστε µαθητές, είτε 
είµαστε Βουλευτές, αλλά και γενικά άνθρωποι µε οποιαδήποτε ιδιότητα. ∆εν συµφωνείτε πως πρέπει να 



 

 

 

κάνουµε την αυτοκριτική µας; Να συνειδητοποιήσουµε την ισοτιµία µας µε τους άλλους, να σεβαστούµε το 
διαφορετικό. Έτσι µόνο θα µπορέσουµε να το µεταδώσουµε και στους γύρω µας. 

Πέρα από τα πιο πάνω, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η παιδεία, η µόρφωση, αλλά κυρίως η οικογένεια, 
που µέσα από αυτή πρέπει να µεταδίδονται το ήθος και οι αξίες. Λαµπρό παράδειγµα πρέπει να είναι οι γονείς, 
οι οποίοι οφείλουν να έχουν ανθρωπιστική συµπεριφορά, γιατί, ως γνωστόν, τα παιδιά µιµούνται τις στάσεις 
των γονιών τους. 

Κλείνοντας, το κράτος οφείλει να ελέγχει και να εφαρµόζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα για όλους τους 
πολίτες αµερόληπτα, και να τιµωρεί περιπτώσεις εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το παρόν νοµοσχέδιο. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, σίγουρα η ευχή όλων µας είναι να ακουστεί η φωνή µας και ο λόγος µας, σε 
αυτούς που µπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο από εµάς. Απ’ τη δική µας πλευρά, όµως, ας κάνουµε ό,τι 
περνά από το χέρι µας, για να αλλάξουµε αυτόν τον κόσµο και την κοινωνία στην οποία ζούµε. ∆ιότι έχουµε 
καταντήσει µαριονέτες σε ένα µοναχικό ταγκό, χωρίς αληθινούς συντρόφους, φορώντας µόνο ψεύτικα 
προσωπεία. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Και εγώ ευχαριστώ τη 
συνάδελφο από την Κερύνεια. Θέλω να υπενθυµίσω ότι ένα µεγάλο µέρος των µεταναστών είναι οι πρόσφυγες. 
Και εκείνοι που υπήρξαν πρόσφυγες γνωρίζουν πολύ καλά, τι σηµαίνει µετανάστευση και ξεριζωµός. Με 
συγκίνηση άκουσα την Αθηνά να µιλάει για τα ζητήµατα που πραγµατεύεται το σηµερινό νοµοσχέδιο, γιατί οι 
πρόσφυγες σήµερα και πάνω απ’ όλα, είναι οι πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, στην Κύπρο. Τα παιδιά 
από την Κερύνεια, την Αµµόχωστο, από τη Μόρφο, αυτά που στερούνται την πατρίδας τους, τα σπίτια των 
γονέων τους, που µεγαλώνουν σε έναν άλλο τόπο. Εποµένως, µην το ξεχνάµε και αυτό το πράγµα και µε 
ιδιαίτερη τιµή χαιρετίζουµε τον Κυπριακό Ελληνισµό και τους αδελφούς µας Κυπρίους. 

Το λόγο έχει η συνάδελφος Αλεξάνδρα - Αναστασία Φτούλη, από τη Β΄ Αθήνας. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΤΟΥΛΗ (Β΄ Αθήνας): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έφηβοι 

βουλευτές. Όπως σας είναι γνωστό, η κοινωνία αποτελείται από διάφορες οµάδες ανθρώπων, µε διαφορετικές 
εθνικές και εθνολογικές καταβολές, από διαφορετικές τάξεις και στρώµατα. Η ποικιλοµορφία αυτή γεννά πλήθος 
διακρίσεων, βασισµένων στη διαφορετικότητα και την όποια ιδιαιτερότητα ατόµου ή οµάδας. 

Είναι γεγονός πως ο ρατσισµός σε όλες του τις µορφές υποκινείται και προωθείται από φορείς 
παιδείας, σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Συγκεκριµένα, τα 
ενηµερωτικά µέσα λόγω της αµεσότητας του ζωντανού λόγου και την εικόνας, έχουν το πλεονέκτηµα να 
προσελκύουν κοινό, όσο και να το πείθουν για οτιδήποτε του προβάλουν. 

Είναι προφανές, κύριοι συνάδελφοι, πως στην παρούσα κοινωνική συγκυρία µεγάλη µερίδα 
ενηµερωτικών µέσων, προωθούν ρατσιστικές συµπεριφορές σε βάρος των διαφορετικής εθνικότητας και φυλής 
ανθρώπων, καλλιεργώντας και τροφοδοτώντας συναισθήµατα ξενοφοβίας και απέχθειας για αυτούς, καθώς και 
αντιλήψεις που οδηγούν ενίοτε σε πράξεις αξιόποινες. Ειδικότερα η διασύνδεσή τους µε κέντρα λήψης 
αποφάσεων και κοινωνικούς ή πολιτικούς φορείς εξουσίας, τα ωθούν να παρουσιάζουν γεγονότα βάσει 
συµφερόντων, να προωθούν απόψεις και ιδεολογίες που υπηρετούν οι παραπάνω. Ως αποτέλεσµα έρχεται η 
υποκίνηση των πολιτών σε µίµηση υποτιµητικών και επικίνδυνων, κάποτε, συµπεριφορών εις βάρος των 
συµπολιτών τους. Τέτοιου είδους πρακτικές, από µέρος των µέσων ενηµέρωσης, επηρεάζουν τόσο τα θύµατα 
των συµπεριφορών, όσο και την κοινωνία γενικά. Έτσι τα θιγόµενα πρόσωπα αποµονώνονται από το σύνολο, 
ενώ παρά τα αναγνωρισµένα - από την εθνική και διεθνή νοµοθεσία - δικαιώµατά τους, δεν τους αναγνωρίζουν 
ίσες ευκαιρίες και όµοια αντιµετώπιση µε τους λοιπούς πολίτες. 

Η προκατάληψη και η φοβία στην ιδιαιτερότητα, χαρακτηρίζει ένα λαό µε ελλιπή παιδεία και χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο. Στερεί την ευκαιρία στον πολίτη να έρθει σε επαφή µε έναν ξένο πολιτισµό, µία 
διαφορετική κουλτούρα, µία νέα κοσµοθεωρία. Το κοινωνικό φαινόµενο του ρατσισµού χρήζει άµεσης 
αντιµετώπισης και αποκατάστασης. Η συντεταγµένη πολιτεία οφείλει να δράσει για την καταπολέµηση, και 
κυρίως να φροντίσει για τη σωστή εφαρµογή του νόµου. Με αυστηρότητα και πειθαρχία, τα όργανα της 
εκτελεστικής εξουσίας και της προστασίας του πολίτη, οφείλουν να τηρούν, χωρίς αποκλίσεις, την επιβολή των 
ανάλογων ποινών και προστίµων, έτσι όπως ορθά ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος νοµοσχεδίου. 

Συµφωνώντας, λοιπόν, κατ’ αρχήν και κατ’ άρθρο, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, υποβάλω πρόταση 
προσθήκης στο άρθρο 2, παράγραφος 1 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1, ως εξής. Ειδικότερα, όσο αφορά τα 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, να στερούνται το δικαίωµα κυκλοφορίας έντυπου τύπου και τηλεοπτικής ή 
ηλεκτρονικής εκποµπής, για διάστηµα τριών µε επτά ηµερών. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστώ και εγώ. Να 
σηµειώσουµε για τον έντυπο τύπο, αυτό που είπε η συνάδελφος, διότι διαλαµβάνεται µόνον το ραδιοτηλεοπτικό 
συµβούλιο στο νοµοσχέδιο. 

Τελευταίος οµιλητής από την Α΄ Πειραιά, ο συνάδελφος Γιώργος Χριστούλης. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ (Α΄ Πειραιά): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι έφηβοι βουλευτές. Ονοµάζοµαι 

Χριστούλης Γεώργιος και εκπροσωπώ το Γενικό Λύκειο Καµινίων. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω, που 
δίνεται η ευκαιρία κάθε χρόνο στους µαθητές έφηβους βουλευτές, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να 
ανταλλάσουν προτάσεις, για θέµατα που αφορούν την κοινωνία µας. Το θέµα το οποίο διάλεξα και θα σας 
απασχολήσω, είναι ο νέος ρατσισµός σχετικά µε το νοµοσχέδιο για καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και 
ξενοφοβίας. 



 

 

 

Ο νέος κοινωνικός ρατσισµός δηµιουργεί ένα σύγχρονο τοίχο. Ένα τοίχο που δεν αφήνει να 
δηµιουργηθούν σχέσεις φιλίας, αγάπης και ειρήνης. Πρέπει, λοιπόν, όλοι µαζί να καταβάλουµε προσπάθειες για 
να τον γκρεµίσουµε. Να ζήσουµε, επιτέλους, ειρηνικά, µε αρµονία και αδελφοσύνη. Θα παρακαλούσα θερµά, 
από τα βάθη της ψυχής µου, οι Έλληνες πολίτες αφού και οι ίδιοι υπήρξαν µετανάστες, αλλά και ιστορικά 
διχασµένοι, να κατανοήσουν το πρόβληµα. Το νέο στοιχείο του ρατσισµού είναι η παθητική στάση απέναντι στο 
φαινόµενο, µε αποτέλεσµα να µην ευαισθητοποιείται ουσιαστικά η κοινωνία. 

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να ληφθούν µέτρα από την κοινωνία και από τα νοµοσχέδια, για τη σωστή 
λειτουργία της κοινωνίας και την προστασία των πολιτών.  

Μελετώντας προσεκτικά το νοµοσχέδιο και πιο συγκεκριµένα αναφέροµαι στο άρθρο 2 και στην 
παράγραφο 1, όπου αναφέρονται τα άτοµα και οι οµάδες που λαµβάνουν κυρίως ρατσιστικές αντιλήψεις, θα 
ήθελα εδώ να προσθέσω και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, είτε σωµατικές είτε νοητικές είτε ψυχολογικές, τα 
οποία, κατά τη γνώµη µου, αντιµετωπίζουν και εκδηλώνονται και προς αυτά ρατσιστικές αντιλήψεις και λεκτική 
βία.  

Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και για τα άτοµα που έχουν αποφυλακιστεί, τα οποία και εκείνα 
λαµβάνουν από την κοινωνία έντονη ρατσιστική συµπεριφορά. Τέλος, θα ήθελα να συµπληρώσω, πως δεν 
αρκούν µόνον οι νόµοι και το κράτος, αλλά και εµείς οι ίδιοι θα πρέπει να σεβόµαστε την κουλτούρα και τον 
τρόπο ζωής άλλων ατόµων και γενικότερα να γνωρίζουµε και να σεβόµαστε περισσότερο όλους τους άλλους 
ανθρώπους. 

Κλείνοντας, θα ήθελα το νοµοσχέδιο να µην µείνει µόνο στα χαρτιά και θα ήθελα απλά, να υπάρξει η 
σωστή τήρηση και η σοβαρότητα ως προς αυτό. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Σας ευχαριστούµε πολύ, κυρία συνάδελφε. Το 

λόγο έχει η έφηβος βουλευτής, Μαρία Καλοχριστιανάκη, από τον Νοµό Λασιθίου. 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ (Νοµός Λασιθίου): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.  
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, αποφάσισα να ανέβω στο  βήµα αυθόρµητα 

και να µην ακολουθήσω κάτι προσηµειωµένο και αυτό, γιατί το ίδιο απαιτώ και από τους ίδιους τους βουλευτές 
που µας εκπροσωπούν στη Βουλή, γιατί νοµίζω ότι ο ξύλινος λόγος έχει πια παραγίνει. 

Κατ' αρχήν, είναι αλήθεια ότι η κατάσταση έχει παραγίνει στην Ελλάδα σε σχέση µε τη 
λαθροµετανάστευση και από την στιγµή που έχουµε υπογράψει το ∆ουβλίνο ΙΙ και από ό,τι άκουσα πρόσφατα 
ακολουθεί και το ∆ουβλίνο ΙΙΙ, µε το οποίο η κατάσταση θα γίνει ακόµη χειρότερη.  

Ανεξάρτητα από αυτό, βέβαια, δεν νοµίζω ότι, είτε είµαστε σύµφωνοι είτε όχι, πρέπει να έχουµε τέτοια 
συµπεριφορά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αλήθεια ότι τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
παρουσιάζουν µία κατάσταση πάρα πολύ άσχηµη και έτσι είναι έως ένα σηµείο, όµως πρέπει να σεβόµαστε 
κάποια πράγµατα και να µην πιστεύουµε τα πάντα, αφού τα περισσότερα υποκινούνται. 

Μέσα στο νοµοσχέδιο και συγκεκριµένα στο άρθρο 2, διάβασα για δηµόσια υποκίνηση βίας ή µίσους. 
Ναι, ωραία, είµαι πάρα πολύ σύµφωνη µε αυτό, όµως νοµίζω ότι όλοι έχουµε δει στη Βουλή, ένα κόµµα και 
νοµίζω ότι όλοι ξέρετε για ποιο λέµε, που δηµόσια υποκινεί τη βία και το µίσος. Εκεί, ποιες είναι οι ευθύνες; Ναι, 
µπορεί το ίδιο το κόµµα να ισχυρίζεται ότι δεν αποδέχεται οτιδήποτε συµβαίνει και ότι δεν τα υποκινούν εκείνοι.  

Όµως, είναι γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί όλα όσα συµβαίνουν και αναφέροµαι σε 
αντιδράσεις βίας και έχουµε δει βίαια γεγονότα - έχουµε δει οµάδες εξαγριωµένων τεράτων παντού γύρω µας 
και νοµίζω ότι η κατάσταση είναι τραγική. ∆εν µπορούµε να αποδεχθούµε τη διαφορετικότητα; ∆εν µπορούµε 
να αποδεχθούµε τους µετανάστες µας; Ή έναν άνθρωπο που µπορεί να διαφέρει από εµάς σε ένα σηµείο, αλλά 
είναι εξίσου άνθρωπος. ∆εν θα µπορέσω να πω περισσότερα, απλά νοµίζω ότι θα πάρει πολλά χρόνια µέχρι 
να αλλάξουµε και πιστεύω ότι χρειαζόµαστε παιδεία, χρειαζόµαστε ανθρωπιά και ελπίζω κάποια στιγµή να τα 
καταφέρουµε όλα αυτά. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ, κυρία 

συνάδελφε, για την τοποθέτησή σας.  
Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής, Ελπίδα Καλαντζίδου, από τη Β΄ Θεσσαλονίκης. 
ΕΛΠΙ∆Α ΚΑΛΑΝΤΖΙ∆ΟΥ (Β΄ Θεσσαλονίκης): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, 

αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασµό µου προς το πρόγραµµα της «Βουλής των Εφήβων», που µου δίνει 
την ευκαιρία να εκφράσω την άποψή µου για καίρια ζητήµατα της επικαιρότητας. 

Ένα από τα ζητήµατα που µας απασχολεί σήµερα είναι ο ρατσισµός, ο φόβος ενάντια στη 
διαφορετικότητα και οι προκαταλήψεις που δηµιουργούνται από αυτό. Τα φαινόµενα αυτά, οδηγούν στην 
κατηγοριοποίηση και διάκριση των ανθρώπων ανάλογα µε το φύλο, το χρώµα, την εθνικότητα, το επάγγελµα, 
τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισµό και στην περιθωριοποίηση ορισµένων µειονοτήτων από το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στόχος, λοιπόν, αυτού του νοµοσχεδίου, είναι η αποτελεσµατική καταπολέµηση 
της δεδοµένης κατάστασης. 

Στο δεύτερο µέρος του Συντάγµατος της Ελλάδας, γίνεται αναφορά στα ατοµικά και κοινωνικά 
δικαιώµατα του πολίτη, τα οποία είναι απαραβίαστα. Ταυτόχρονα, στο άρθρο 5 και στην παράγραφο 1, ορίζεται 
η ελευθερία σκέψης και έκφρασης του ατόµου, στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή. Ωστόσο, η έννοια 
της ελευθερίας, εξαιτίας της γενικότητάς της και της αφηρηµένης σηµασίας της, δεν µπορεί να προσδιορισθεί 
ακριβώς. 



 

 

 

Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται, είναι αν θα µπορούσαν οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από 
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και που αφορούν ένα άτοµο το οποίο προβαίνει σε ρατσιστικές εκδηλώσεις, να 
θεωρηθούν ανησυχητικός περιορισµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου. 

Βέβαια, είναι γνωστό ότι η ελευθερία του ενός τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, 
δηλαδή, η κοινωνική και πολιτική δράση ενός ατόµου σταµατά στο σηµείο που συγκρούεται µε την αντίστοιχη 
ενός άλλου. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφο 2 του Συντάγµατος, το Κράτος, υποχρεούται να προστατεύει 
τη ζωή και την ελευθερία των πολιτών του. Συνεπώς, οποιαδήποτε δηµόσια πράξη παραβιάζει αυτά τα 
δικαιώµατα, θεωρείται εγκληµατική και θα πρέπει να τιµωρείται βάσει των διατάξεων του Ποινικού ∆ικαίου. 

Στο νοµοσχέδιο, µάλιστα, επισηµαίνεται ότι οι κυρώσεις αυτές, ισχύουν µόνον στην περίπτωση, που 
τίθενται σε κίνδυνο η δηµόσια τάξη ή η σωµατική ακεραιότητα και η ζωή του προσώπου που δέχεται τις 
ρατσιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, η επιβολή κυρώσεων στα νοµικά πρόσωπα θεωρείται αναγκαία, διότι 
εφόσον αυτά έχουν τόσα δικαιώµατα όσο και υποχρεώσεις αν εµπλέκονται σε τέτοιου είδους εγκλήµατα φέρουν 
ορισµένη ευθύνη έµµεσα και βέβαια, θα πρέπει να τιµωρούνται για αυτή. 

Εποµένως, µε τη συγκεκριµένη νοµική διάταξη, πετύχαινε αφενός η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και αφετέρου η καταπολέµηση των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής, Ηλιάνα 

Καράκαρη, από την Α΄ Θεσσαλονίκης. 
ΗΛΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΑΡΗ (Α΄ Θεσσαλονίκης): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητά µέλη της Επιτροπής 

των Κοινωνικών Υποθέσεων, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζουµε ο ρατσισµός αποτελεί το αγκάθι της 
κοινωνίας µας, καθώς κατατάσσει τα άτοµα σε κοινωνικά καλούπια σύµφωνα µε το χρώµα, την καταγωγή και 
τον σεξουαλικό προσανατολισµό τους. 

Υπέρτατος σκοπός της Επιτροπής τίθεται η µάχη απέναντι στις ρατσιστικές και ξενοφοβικές εκδηλώσεις 
των µελών της κοινωνίας µας. Αναµφισβήτητα, αν ανατρέξουµε στο δεύτερο και τρίτο άρθρο στα φυσικά 
πρόσωπα που υποκινούν δηµόσια τους πολίτες σε πράξεις βίας και µίσους είτε που προβαίνουν σε δηµόσιο 
εγκωµιασµό κρίνεται απαραίτητη και η φυλάκιση, αλλά και η χρηµατική ποινή τους.  

Παρόλα αυτά, πρέπει να αναρωτηθούµε πόσο αποτελεσµατικά θα φανούν αυτά τα µέτρα όχι µόνο σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, αλλά µακροπρόθεσµα. Έτσι πρέπει να σκεφθούµε ότι δεν ξέρουµε σίγουρα πως 
δεν θα επαναληφθούν αυτά τα εγκλήµατα. 

Για το λόγο αυτό συνιστώ εκτός των, ήδη, προτεινόµενων ποινών, τη θέσπιση κοινωνικής εργασίας σε 
κοινωνικούς φορείς που πρεσβεύουν τα ιδεώδη της δηµοκρατίας και καταπολεµούν το ρατσισµό.  

Επιπρόσθετα, η δηµιουργία επιµορφωτικών σεµιναρίων υπό την εκτέλεση της ποινής των δραστών, θα 
συντελούσε στην ουσιαστική απαλλαγή του δράστη από κάθε είδους ρατσιστική άποψη.  

Επιπλέον, οι ποινικές διατάξεις που αφορούν στην ευθύνη των Νοµικών Προσώπων πρέπει να 
εφαρµόζονται αφενός σε εθνικό επίπεδο, αφετέρου, όµως, σε διεθνές όπως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µιας και 
η έκταση των ρατσιστικών φαινοµένων πρέπει να περιοριστεί.  

Συνεπώς, η καταπολέµηση των εκδηλώσεων του ρατσισµού και της ξενοφοβίας συνιστά καίριο ζήτηµα 
της σύγχρονης κοινωνίας. Εκτός, βέβαια, των δραστών που υποχρεούνται να εκτελέσουν τις ποινές τους όπως 
ορίζει ο νόµος ακόµη και οι ίδιοι οφείλουµε να απέχουµε από τη συνενοχή ή τη συγκάλυψη σε ρατσιστικές 
εκδηλώσεις απαλλαγµένοι από κάθε είδους ρατσιστική είτε ξενοφοβική άποψη. 

Άλλωστε, όπως τονίζει και ο Πυθαγόρας «µην προσπαθείς να καλύψεις τα λάθη σου µε λόγια, αλλά 
προσπάθησε να τα διορθώσεις ελέγχοντας τον εαυτό σου» . Σας ευχαριστώ πολύ για το αµέριστο ενδιαφέρον 
σας.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Αδαµαντία 
Κατσίγιαννη, από τον Νοµό Αρκαδίας. 

Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ (Νοµός Αρκαδίας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι 
Έφηβοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι, ονοµάζοµαι Κατσίγιαννη Αδαµαντία και εκπροσωπώ το Γενικό Λύκειο 
Βυτίνας.  

Κατά τη γνώµη µου, δεν χρειάζεται να θεσπιστούν νέοι νόµοι, αλλά να εφαρµοστούν οι ήδη 
υπάρχοντες. Στις µέρες µας σηµειώνονται συχνά ενέργειες βίας και ρατσιστικά επεισόδια εναντίον 
συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων. Οι οµάδες αυτές µπορεί να διαφέρουν από το γενικότερο σύνολο είτε 
λόγω χρώµατος είτε λόγω φύλου και θρησκείας, ακόµα και καταγωγής.  

Πολλές φορές η µεροληπτική αυτή στάση είναι αποτέλεσµα έλλειψης παιδείας και σωστής 
διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς. Οι νέοι από µικρή ηλικία υιοθετούν λανθασµένα πρότυπα και µονοµερείς 
αντιλήψεις µε αποτέλεσµα να οδηγούνται στη µισαλλοδοξία.  

Ακόµα και τα ΜΜΕ παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση των ρατσιστικών φαινοµένων. Με κύριο 
όπλο τους την προπαγάνδα προσπαθούν να καλλιεργήσουν µεροληπτικές αντιλήψεις και ιδέες, κυρίως στις 
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.  

Υπάρχουν βέβαια, λύσεις για την καταπολέµηση των ρατσιστικών εκδηλώσεων και της ξενοφοβίας. Η 
λύση των προβληµάτων βρίσκεται στην παιδεία στα πλαίσια του σχολείου και όχι σε κινήµατα µε προθέσεις 
βίας, τα οποία εντείνουν το πρόβληµα του ρατσισµού στη χώρα µας.  



 

 

 

Το σχολείο είναι αυτό που θέτει τα σωστά θεµέλια για µια κοινωνία οικουµενική, χωρίς διακρίσεις και 
µισαλλοδοξία. Ιδιαίτερα η ελληνική κουλτούρα µε το βαθύ δηµοκρατικό υπόβαθρο δείχνει το δρόµο για µια 
κοινωνία ανεκτική στη διαφορετικότητα και ανοικτή στο να γνωρίσει και άλλες πολιτιστικές κοινότητες.  

To ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα καλείται να ενσωµατώσει, τόσο στους κόλπους του, όσο και στη 
λειτουργία προγραµµάτων όλων των βαθµίδων, τρόπους και µαθήµατα που να ενθαρρύνουν και να προωθούν 
την πολιτισµικότητα.  

Όταν ενδιαφερθούµε για τον πολιτισµό του άλλου, του διαφορετικού, µόνο τότε και αυτός θα µας 
σεβαστεί και εµείς θα ξεπεράσουµε αντιλήψεις που µας προσβάλουν ως Έλληνες.  

Έτσι, λοιπόν, τελειώνω µε τον ορισµό του Ισοκράτη «ο µετέχων της Ελληνικής Παιδείας αυτός νοείται 
‘Ελλην άνθρωπος». Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής, Γρηγορία – 
∆έσποινα Κοκκινάκη,  από τον Νοµό Ευβοίας. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑ – ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ (Νοµός Εύβοιας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, 
αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, εν µέσω του νοµοσχεδίου για την καταπολέµηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων 
ρατσισµού και ξενοφοβίας, επιδιώκεται η µείωση και η πάταξη του φαινοµένου αυτού που αποτελεί µάστιγα στη 
σύγχρονη και προοδευτική µας κοινωνία.  

Στο άρθρο 1, προσδιορίζεται η σκοπιµότητα του νόµου, καθώς αναφέρονται και οι συνέπειες που 
προξενεί η ρατσιστική και ξενοφοβική συµπεριφορά των πολιτών.  

Στα λοιπά άρθρα εκφέρονται οι ποινές που επιβάλλονται σε όσους εκδηλώνουν είτε µε τον προφορικό 
είτε µε τον γραπτό λόγο βιαιοπραγίες σε άτοµα που διαφέρουν ως προς τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, τις 
γενεαλογικές καταβολές και την εθνική τους καταγωγή. 

Στο σηµείο αυτό θα επιθυµούσα να σας εκφράσω την άποψη αναθεώρησης των κριτηρίων της 
επιβολής των ποινών στους παραβάτες, ειδικά στις πιο κρίσιµες περιπτώσεις που οι βιαιοπραγίες οδηγούν 
στην ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. 

 Είναι αδιανόητο στη σηµερινή πολιτεία της Ελλάδας, που υποστηρίζει ότι έχει πετύχει πλήθος 
επιτευγµάτων τόσο στο χώρο της επιστήµης όσο και στην οµαλή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, να 
εκδηλώνονται από τους πολίτες της τέτοιου είδους συµπεριφορές που να υποβαθµίζουν το κοινωνικό επίπεδο 
της χώρας. 

Πρέπει να µάθουµε να δεχόµαστε τη διαφορετικότητα των συνανθρώπων µας και να τους βοηθάµε 
στην ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

Σας προτρέπω να γίνουµε εµείς εκείνοι που θα βάλουν τέλος στην ισχύ του φαινοµένου, ώστε οι 
επόµενες γενιές να ζουν σε ένα ισότιµο και ειρηνικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, ελπίζω όχι µόνο οι δικές µου απόψεις αλλά και οι απόψεις των συναδέλφων µου να 
εισακουσθούν και να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα από τους αρµόδιους φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας και είµαι ευγνώµων που µου δόθηκε η ευκαιρία να λάβω µέρος σε αυτόν τον θεσµό και να 
συναποφασίσω µε σας για τα καίρια ζητήµατα που απασχολούν τη χώρα µας.  

Είµαι η Γρηγορία – ∆έσποινα Κοκκινάκη και εκπροσωπώ το Λύκειο της Ν. Αρτάκης.  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής, Ντιάνα 

Κοκοζίδου, Επικρατείας. 
ΝΤΙΑΝΑ ΚΟΚΟΖΙ∆ΟΥ (Επικρατείας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι 

έφηβοι βουλευτές είµαι ιδιαίτερα ευχαριστηµένη που µου δόθηκε η ευκαιρία να συµµετάσχω σε αυτόν τον 
θεσµό και να σχολιάσω ένα τόσο επίκαιρο θέµα, όπως είναι ο ρατσισµός και η ξενοφοβία. 

Με το νοµοσχέδιο είµαι σύµφωνη σε γενικές γραµµές, γιατί πιστεύω ότι ο ρατσισµός είναι ένα 
ψυχοφθόρο πράγµα για το θύµα. ∆εν ξέρω πόσοι το έχουν βιώσει για οποιοδήποτε λόγο, αλλά το να ζεις σε µια 
ξένη χώρα και να προσπαθείς να ενσωµατωθείς εκεί, πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και θα πρέπει 
να νιώσουµε αυτούς τους ανθρώπους, εάν µπορούµε.  

∆ιαβάζοντας το νοµοσχέδιο αρχικά είχα κάποιες επιφυλάξεις στο κατά πόσο δηµοκρατικό θα ήταν να 
περιορίζεται ο λόγος των πολιτών. Ωστόσο, τελικά κατέληξα ότι ακόµα και τα δικαιώµατα έχουν τα όριά τους και 
η κατάχρησή τους προσβάλει τα δικαιώµατα των άλλων.  

Επίσης, είµαι της άποψης ότι µε το να προσβάλουµε κάποιον και, κυρίως, κάποιον που δεν 
γνωρίζουµε, για θέµατα στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής όπως π.χ. η καταγωγή του, µειώνουµε 
τους εαυτούς µας, γιατί πιστεύω ότι δεν µπορεί κανείς να κρίνει τι άνθρωπος είναι ο καθένας εξαιτίας κάποιων 
κριτηρίων, όπως είναι η θρησκεία, η καταγωγή και ο σεξουαλικός προσανατολισµός του. 

 Κύριε Πρόεδρε, σχετικά µε τη διόρθωση που κάνατε µε το άρθρο 4, παράγραφος 9, καταλαβαίνω ότι η 
χώρα µας ακολουθεί κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα και κάποιους κανόνες, αλλά επιτρέψτε µου να πω ότι θεωρώ 
αδικία να µην αντιµετωπιζόµαστε όλοι ισάξια, απλώς και µόνο επειδή διαφέρουµε σε κάποιο επάγγελµα. Στο 
κάτω-κάτω ψηφίζουµε ένα αντιρατσιστικό νόµο σήµερα εδώ πέρα και το θεωρώ ειρωνεία. Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κυρία συνάδελφε, θα ήθελα να κάνω δύο 
επισηµάνσεις σχετικά µε την οµιλία σας. Σε σχέση µε το τελευταίο σχόλιο σας,  θα ήθελα να επαναλάβω ότι η 
ποινή ή η µη ποινή δεν αφορά τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία µπορεί να εργάζονται σε ένα νοµικό πρόσωπο ή 
σε ένα δηµόσιο φορέα, αφορά το νοµικό πρόσωπο αυτό καθεαυτό. Άρα, λοιπόν, ατιµωρησία εκεί πέρα δεν 
υπάρχει, σύµφωνα µε την επιταγή της Ε.Ε. 



 

 

 

 Θα ήθελα, όµως, επίσης, να επισηµάνω, µε θετικό πρόσηµο σίγουρα, το σχολιασµό σας σε σχέση µε 
το λόγο ή τις πράξεις ενός πολίτη και εάν ο περιορισµός τους συνιστά καταπάτηση των δικαιωµάτων του ή 
µπορεί ο καθένας αυθαίρετα να λέει και να κάνει ό,τι θέλει. Θα ήθελα να σας πω ότι εκεί πέρα που τελειώνει η 
δηµοκρατία, ξεκινά η ασυδοσία και η αναρχία, που σηµαίνει ότι αν εγώ µε τα λόγια ή τις πράξεις µου καταπιέζω 
τη δική σας ελευθερία, αυτό συνιστά ένα πρόβληµα για την κοινωνία µας, για αυτό και πάντα υπάρχει ένα µέτρο 
και το µέτρο αυτό µπαίνει µέσα από τη νοµοθετική πράξη και θεωρούµε ότι ο νοµοθέτης, αν µη τι άλλο, αν δεν 
είναι σοφός, τότε προσπαθεί, στα µέτρα των δυνατοτήτων του, να συµπεριλαµβάνει όλες αυτές τις, αν θέλετε, 
συνισταµένες που φέρνουν µια ισορροπία σε µια κοινωνία. 

 Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο βήµα τη συνάδελφό µας από την Α΄ Θεσσαλονίκης, κυρία Κοτσάκη 
Μαρία. 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΚΗ (Α΄ Θεσσαλονίκης): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, κατ’ 
αρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη µεγάλη χαρά και τιµή µου που είµαι µέλος της Επιτροπής Κοινωνικών 
Υποθέσεων της φετινής Συνόδου της «Βουλής των Εφήβων». 

 Ζούµε σε µια κοινωνία στην οποία αισθανόµαστε συχνά ότι απειλούµαστε. Η παγκοσµιοποίηση, η 
οικονοµική κρίση, οι δυσκολίες της καθηµερινής ζωής, µας δηµιουργούν την αίσθηση ότι δεν καταφέρνουµε 
πλέον να αντιµετωπίσουµε απειλές που είναι συχνά απρόβλεπτες. Αισθανόµαστε ανυπεράσπιστοι και ανίκανοι 
να δράσουµε και συνεπώς φοβόµαστε. Είναι ένας ακαθόριστος φόβος τον οποίον µεταφέρουµε κυρίως στους 
ξένους. Η ξενοφοβία θέτει σε κίνηση µια δυναµική, η οποία φτάνει ακόµα και να αρνείται την ανθρωπιά του 
άλλου. Με αυτόν τον τρόπο γεννιέται ο απόλυτος ξένος, που γίνεται απειλή, απέναντι στην οποία πρέπει να 
αµυνθούµε. Ωθούµενος ως τις ακραίες συνέπειές του, ένας τέτοιος συλλογισµός παράγει το ρατσισµό. 

 Ο ρατσισµός είναι ένα από τα χειρότερα και πιο απάνθρωπα φαινόµενα του σύγχρονου κόσµου. 
Μάλιστα, ο σύγχρονος ρατσισµός είναι πιο περίπλοκος, από τον απλό και καθαρό ρατσισµό του παρελθόντος, 
δεν µπορεί να εκφραστεί ανοιχτά χωρίς προσωπείο. Όµως, παρ’ όλα αυτά, οι ρατσιστικές ενέργειες ούτε 
µειώθηκαν ούτε εξαφανίστηκαν. Καθώς ο ρατσισµός είναι ενστικτώδης στους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να 
υπάρξει κάποιο ιδιαίτερο πρόγραµµα ρατσιστικών πράξεων. Είναι αρκετό να οξύνει κανείς αυτή την αίσθηση ή 
να τροφοδοτήσει αυτή την άποψη και ο καθένας µπορεί να προβεί σε ρατσιστικές πράξεις. Συστηµατικές και 
συντονισµένες επιθέσεις από οµάδες κρούσης, που αυτοαναγορεύονται σε εγγυητές της δηµόσιας ασφάλειας, 
απειλούν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, προσβάλλουν τον πολιτισµό της και εκθέτουν διεθνώς τη χώρα. 
Παράλληλα, ρατσιστικές επιθέσεις µεµονωµένων ατόµων θέτουν σε κίνδυνο καθηµερινά τη δηµόσια ασφάλεια, 
ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα. Ήδη πραγµατοποιούνται προσπάθειες να εµπεδωθεί µια κοινωνική συνείδηση 
αποδοχής και ανοχής της διαφορετικότητας. Αναγκαία κρίνεται η συνεχής προσπάθεια και επέµβαση από 
µέρους της Πολιτείας. 

 Ζητούµε την άµεση δίωξη των υπευθύνων τέτοιων ρατσιστικών εκδηλώσεων και την αποτελεσµατική 
και διά νόµου προστασία και ασφάλεια των ευπαθών κοινωνικά οµάδων. 

 Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί µια ακόµη κίνηση προς την υλοποίηση αυτών των επιδιώξεων. 
∆ιαβάζοντάς το, ωστόσο, θεωρώ ότι επιβάλλεται να γίνει σαφής διάκριση ανάµεσα στη δηµόσια έκφραση 
απόψεων και τη σκόπιµη υποκίνηση ρατσιστικών πράξεων εναντίον άλλων ατόµων. Θα αποτελούσε µεγάλο 
δυστύχηµα εάν στην προσπάθειά µας να προστατεύσουµε το δικαίωµα των πολιτών να αναπτύσσουν την 
προσωπικότητά τους και να συµµετέχουν δίχως διακρίσεις στη ζωή του τόπου, καταπατούσαµε το δικαίωµά 
τους να εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις απόψεις τους. Πρέπει να είµαστε βέβαιοι ότι 
διώκονται τα σωστά άτοµα και για τους σωστούς λόγους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβη βουλευτής κυρία Μαρία 
Κοτσαλίδου. 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΛΙ∆ΟΥ (Επικρατείας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι 
έφηβοι βουλευτές, µελετώντας τις βασικές αρχές και τα επίκαιρα άρθρα του νοµοσχεδίου που αφορούν το 
ρατσισµό και την ξενοφοβία, διαπιστώνουµε ότι ο ρατσισµός εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο πολυσύνθετα 
και διαιωνιζόµενα κοινωνικά προβλήµατα που στιγµατίζουν το σύγχρονο κόσµο και αµαυρώνουν την πρόοδο. 
Τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής νοµοθεσία, αν και έχουν καταδικάσει και τις πιο ακραίες µορφές και 
εκδηλώσεις ρατσισµού και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το βασικό πλέον πρόβληµα δεν είναι 
τόσο νοµικό όσο εκτελεστικό. ∆ηλαδή, πιστή εφαρµογή των νόµων που µένουν στα χαρτιά και στην πράξη 
καταπατώνται. Καταπατώνται συστηµατικά από κράτη, επίσηµους φορείς, αλλά και οργανώσεις που αυτοί 
πρώτοι θα έπρεπε να τους υπερασπίζονται.  

Συνεπώς, για την εφαρµογή των διατάξεων του νοµοσχεδίου και κατ' επέκταση και τη σηµαντική 
µείωση, αν όχι εξάλειψη του ρατσισµού, εκτιµώ αρχικά ότι πέρα από τις αυστηρές κυρώσεις, κρίνεται αναγκαία 
η προσθήκη άρθρου, όπου µε σαφήνεια θα προβλέπεται διαδικασία επιµορφωτικής επανένταξης και παροχής 
γνώσεων στα άτοµα που εκτίουν τιµωρία, για την αποφυγή επαναλαµβανόµενων λανθασµένων 
συµπεριφορών. 

 Σε  γενικότερο, όµως, πλαίσιο, θεωρώ ότι πριν από τις προβλεπόµενες ποινές που καλούνται να 
θεσπίσουν οι αρµόδιοι φορείς του Κράτους, προηγείται η παροχή µιας σφαιρικής και ανθρωπιστικής παιδείας, η 
οποία µέσα από µαθήµατα, όπως η κοινωνιολογία, θα αποδείξει ότι οι ρατσιστικές αντιλήψεις είναι 
επιστηµονικά αβάσιµες και πως η ισότητα ανάµεσα στους ανθρώπους είναι αδιαµφισβήτητη. Αναµφίβολα, 
όµως, σπουδαίο ρόλο στη µείωση του φαινοµένου θα έχει και η καταπολέµηση του εγωισµού του καθενός µας, 
που κατά τη γνώµη µου είναι και η ρίζα του προβλήµατος και αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν τους εαυτούς τους 



 

 

 

ανωτέρους και άλλοι έχοντας αισθήµατα φόβου και ανασφάλειας, αποδοκιµάζουν και απορρίπτουν το 
διαφορετικό. 

 Βέβαια, στις µέρες µας η αύξηση της εγκληµατικότητας, ιδιαίτερα από µεταναστευτικά στοιχεία, 
προβληµατίζει και εναντιώνει τον µέσο Έλληνα στην άποψη της αρµονικής συνύπαρξης των ανθρώπων. Εδώ, 
λοιπόν, οφείλει η Πολιτεία να ενδυναµώσει το πλαίσιο δράσης των αστυνοµικών αρχών, που σε συνεργασία µε 
τις δικαστικές, θα αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά εκδηλώσεις ρατσισµού και ξενοφοβίας. 

 Τελειώνοντας και έχοντας συνειδητοποιήσει όλοι µας ότι η εποχή του «πας µη Έλλην, Βάρβαρος» έχει 
περάσει, οφείλουµε να προσαρµοστούµε στις απαιτήσεις των καιρών µας. Ο ρατσισµός είναι παγκόσµιο 
φαινόµενο, δηµιουργεί κοινωνικές ανισότητες, αποδιοργανώνει, κηλιδώνει τον πολιτισµό. Οι Έλληνες, όµως, αν 
και πολλές φορές υπέστησαν ρατσιστικά δεινά, κατάφεραν µε τους αγώνες τους να υµνήσουν την αξία του 
ανθρώπου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, θα ήθελα στο 
σηµείο αυτό, να καληµερίσω τον επίτιµο Πρόεδρο της Βουλής και µακροβιότερο Βουλευτή του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, κ. Απόστολο Κακλαµάνη. 

Το λόγο έχει η κυρία Αγγελική - Ραφαέλλα Κοψιδά, από τη Β΄ Αθήνας. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΚΟΨΙ∆Α (Β΄ Αθήνας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, 

κατ’ αρχήν, είναι πρόδηλο ότι η Ελλάδα ως ισότιµο κράτος-µέλος της Ε.Ε., ως µια σύγχρονη, δηµοκρατική, 
συντεταγµένη, ευνοµούµενη πολιτεία, στην οποία δεσπόζει το κράτος δικαίου και προκρίνεται ο σεβασµός στα 
θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα του ανθρώπου… 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Με συγχωρείτε, κυρία συνάδελφε, στο σηµείο 
αυτό θέλω να καλωσορίσω, επίσης, τον νυν Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη. Κύριε Πρόεδρε, 
καληµέρα σας, καλώς ήρθατε. Επίσης, καλωσορίζω τον Γενικό Γραµµατέα της Βουλής και τους συνεργάτες του 
Προέδρου.  

Ο λόγος πάλι σε εσάς, κυρία Κοψιδά. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΚΟΨΙ∆Α (Β΄ Αθήνας): Γενικώς παραδεδεγµένες αρχές και αξίες που 

διέπουν το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, η χώρα µας τάσσεται αναφανδόν και δίχως άλλο στην καταπολέµηση 
εκδηλώσεων ρατσισµού, ξενοφοβίας και διακριτικής µεταχείρισης της ανθρώπινης αξίας, µε γνώµονα τη φυλή, 
το χρώµα, την εθνική ή εθνοτική, σε κάθε περίπτωση, καταγωγή.  

 Εξάλλου το Ελληνικό Σύνταγµα στο άρθρο 2, καθώς επίσης και στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, 
αποκρυσταλλώνει εύγλωττα το ανώτερο πνεύµα το οποίο διέπει την ελληνική έννοµη τάξη, συµπλέοντας 
απαρεγκλίτως µε το διαληφθέν περιεχόµενο ενός πλέγµατος διεθνών κειµένων, όπως την Οικουµενική 
∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ –άρθρο 1 και 2- το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ε.Ε. - άρθρο 21 και 22- και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
των Θεµελιωδών Ελευθεριών, άρθρο 14. 

Εις επίρρωσιν των ως άνω διατυπωθέντων, το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελεί µια τροποποιητική 
αναµόρφωση του ήδη υπάρχοντος στην εθνική ποινική έννοµη τάξη παλαιότερου νόµου, «περί κολασµού 
πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις», µε ρηξικέλευθες επιγενόµενες σήµερα 
προσθήκες περιπτώσεων απηχώντας εκ των ουκ άνευ το σύγχρονο ευρύ φάσµα περιστάσεων, όπως έχει 
διαµορφωθεί αφεύκτως στο ενεστός ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  

Η ανάγκη αυτή, εισαγωγής νέων διατάξεων και θέσπισης ενός πλήρους και επίκαιρου θεσµικού 
πλαισίου, αναφορικά µε τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δια της επίδειξης µηδενικής ανοχής σε 
ιδιαίτερα σοβαρές εκδηλώσεις µορφών αξιόµεµπτης εχθροπάθειας κατά οµάδων ή εις βάρος µεµονωµένων 
προσώπων, µέσω της ποινικοποίησης των πράξεων αυτών, δικαιολογείται απολύτως βάσιµα από τις 
ιλιγγιώδεις εθνικοοικονοµικές εξελίξεις προς σκοπό την περιφρούρηση της αναγκαίας αρραγούς κοινωνικής 
συνοχής και την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων ή ετερόκλητων πολιτισµικών 
στοιχείων.  

Κατόπιν ενδελεχούς και διεξοδικής µελέτης των επίµαχων άρθρων έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα. 
Στο άρθρο 2, παράγραφος 1 θεωρώ πως εµφιλοχωρεί µια σύγχυση υπό το πρίσµα που υπολαµβάνω 

εγώ την ως άνω διατυπωθείσα παράγραφο, καθότι ναι µεν και απολύτως δικαίως να τιµωρείται δεόντως ως 
αξιόποινη πράξη η µε πρόθεση υποκίνηση µίσους και βίας µε καθοιονδήποτε τρόπο ενάντια οµάδας ατόµων ή 
κατά µεµονωµένου προσώπου, καθότι στοιχειοθετεί διακριτική µεταχείριση βάσει και των προλεχθέντων, αλλά 
και µε ποιο τρόπο αναφοράς, καθώς επίσης και σε τι βαθµό και υπάγοµαι ακολούθως για να εξηγηθώ.  

Αντιλαµβάνοµαι την καταπολέµηση ολοσχερούς εξάλειψης της διάκρισης µε βάση κάποια ρατσιστικά ή 
ξενοφοβικά στοιχεία, όπως το έθνος, τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία κ.ο.κ., όπως και η ιστορία απέδειξε κατά 
το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, όπου φασιστικά καθεστώτα και αποικίες ευδοκιµούσαν σε όλη την Ευρώπη 
δηµιουργώντας ιδεοληπτικές αγκυλώσεις, βία, µισαλλοδοξία, εχθροπάθεια, αντιπαλότητα και εν γένει 
διαφορετική µεταχείριση, λόγω αντιλήψεων περί ανώτερης και κατώτερης φυλής ή µη ανοχή στην πολιτισµική 
διαφορετικότητα, καθότι συνιστούσε µη επιτρεπτή όσµωση στις παγιωµένες εθνοκεντρικές – ολοκληρωτικές 
αντιλήψεις.  

Συνεπώς, η διαφωνία µου έγκειται στην ύπαρξη δήθεν του σεξουαλικού προσανατολισµού ως εξόχως 
σπουδαίο παράγοντα ρατσισµού ή έκφανση ιδιαίτερα σοβαρής εκδήλωσης διακριτικής µεταχείρισης 
επιβεβληµένη να εξοµοιωθεί µε τους υπόλοιπους παράγοντες µη ισότιµης αντιµετώπισης των λαών και να 
χρήζει κατεπειγόντως να ρυθµιστεί µε νοµοθετική παρέµβαση.  



 

 

 

Με άλλα λόγια, πώς είναι δυνατόν να τίθεται ως µείζον ζήτηµα ο σεξουαλικός προσανατολισµός και µε 
ποια κριτήρια εξοµοιώνεται δίχως ουδεµία αποσαφηνιστική διαβάθµιση µε τους λοιπούς προµνησθέντες 
παράγοντες. Ποιο είναι ενταύθα το επαγόµενο εξ αυτού διακύβευµα όπου ακριβώς την ίδια στιγµή κατ’ 
αντιστοιχία και αναλογία δεν είναι η µη ισότιµη αντιµετώπιση πολιτών, λόγω πάσης φύσεως σωµατικής ή 
ενδεχοµένως ψυχικής αναπηρίας; Με ποια αντικειµενικά κριτήρια προκρίθηκε, εν ολίγοις, ο σεξουαλικός 
προσανατολισµός και για ποιο λόγο δεν περιελήφθη καθόλου το πανανθρώπινο και ιδιαζόντως ευαίσθητο και 
καίριο ζήτηµα της υγείας των ανθρώπων; 

Ως αντιπρόταση, λοιπόν, επί της πρώτης παρατήρησης είναι η διαβάθµιση των περιπτώσεων κατά 
οµάδες, λόγω συνάφειας χωρίς τούτο να σηµαίνει υποτίµηση και ιεραρχική διάκρισή τους σε υπέρτερες και 
υποδεέστερες, απλώς σε κάθε περίπτωση να προστεθεί και η απαγόρευση διάκρισης λόγω προβλήµατος 
υγείας, γλώσσας και πολιτικών πεποιθήσεων, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν δύο διακριτές συναφείς επιµέρους 
διαφορετικές οµάδες ως προς το συγγενές προστατευτέο έννοµο αγαθό, πλην όµως οι οποίες θα τιµωρούν 
απαράλλακτα τον υπαίτιο δράστη σε τυχόν περίπτωση καταστρατήγησής τους υπό αυτόν.  

Κλείνοντας, ψηφίζω το νόµο µε ρητή επιφύλαξη, την οποία βασίµως και ειδικά αιτιολογηµένα διατηρώ 
ανωτέρω µε την παράθεση των ως άνω αντιρρήσεών µου σε ορισµένα άρθρα. Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας.  

ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής, Ευάγγελος 
Λαλούσης, από τη Β΄ Αθήνας. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ (Β΄ Αθήνας):  Το φαινόµενο της ξενοφοβίας, που αποτελεί τον προθάλαµο 
του ρατσισµού, φαινόταν να έχει χαθεί σε µεγάλο βαθµό από την ελληνική κοινωνία, αλλά σιγά – σιγά ξεπερνά 
κάθε ποσοστό που υπήρχε στο παρελθόν.  

Συχνά, σχεδόν καθηµερινά, ακούµε για λεκτικές επιθέσεις, κακοµεταχειρίσεις ή ακόµα και δολοφονίες 
λαθροµεταναστών, µπροστά και πίσω από την κάµερα. Τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο ρατσισµός, όχι 
µόνο δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά εξαπλώνεται ταχύτατα, δυστυχώς και στη νέα γενιά. Οι διακρίσεις αυτές έχουν 
διαχρονική ισχύ και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το «πας µη Έλλην, βάρβαρος», έγινε δόγµα για την 
κάθαρση της ελληνικής κοινωνίας από κάθε ξένο στοιχείο. Ένα µεγάλο µέρος των Ελλήνων πιστεύει στη 
φυλετική ανωτερότητά του από τα άλλα έθνη, χωρίς όµως κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο.  

Επιπλέον, κάποιοι άλλοι δεν ανέχονται τη διαφορετικότητα πολλών κοινωνικών οµάδων, όπως είναι οι 
χρήστες ουσιών και οι αλλόθρησκοι. Οι λύσεις που προτείνουν είναι η εκδίωξή τους από την ελληνική κοινωνία 
µε κάθε µέσο και θυσία. Όµως, η ιδεολογία του ρατσισµού που καλλιεργεί το µίσος, την εχθρότητα και την 
ανισότητα δεν ταιριάζει σε µια δηµοκρατική κοινωνία, όπως η δική µας. Η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη και 
ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα θα έπρεπε να είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν όλους τους 
ανθρώπους. 

 Η ύπαρξη τέτοιων ιδεολογιών αποδεικνύει ένα τεράστιο έλλειµµα παιδείας στη χώρας µας και την 
ανάγκη από κάποιους για την ανάδειξη φασιστικών αντιλήψεων, παρόµοιων µε αυτών του Χίτλερ. Επιπλέον, 
ένα ακόµη αίτιο είναι η κακή οικονοµική κατάσταση στη χώρα µας, η γνωστή σε όλους µας οικονοµική κρίση. 
Πολλοί κατηγορούν τους µετανάστες ότι είναι υπεύθυνοι γι’ αυτή την κατάσταση και την αυξανόµενη ανεργία, 
όµως στην πραγµατικότητα δεν είναι αυτοί. Κύριοι υπεύθυνοι για την άθλια οικονοµική κατάσταση της χώρας 
είναι µεγάλο µέρος των πολιτικών που βρέθηκαν στην εξουσία και αποφάσισαν να κάνουν περιουσία µε τα 
λεφτά του δηµοσίου, αλλά υπεύθυνοι είναι και αυτοί που συνεχίζουν να τους ψηφίζουν, όπως έκαναν και στο 
παρελθόν και µας αφήνουν στο έλεός τους.  

Το πρόβληµα δεν µπορεί να εξαλειφθεί, αλλά µπορούν να ληφθούν κάποια µέτρα για την αντιµετώπισή 
του, χρειάζεται, όµως, χρόνος και διάθεση από το σύνολο των Ελλήνων. Συγκεκριµένα, η παιδεία που αποτελεί 
τη ρίζα του πολιτισµού µας, θα πρέπει να αλλάξει προσανατολισµό και από µικρή ηλικία να µάθει στις νέες 
γενιές την αξία της ελευθερίας και της ισότητας, όχι µόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά.  

Επίσης, τα ΜΜΕ που ασκούν µεγάλη επιρροή στην κοινή γνώµη οφείλουν να µην παραπληροφορούν, 
αλλά να παρουσιάζουν τα γεγονότα αντικειµενικά. Έτσι το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα ήταν καλό να 
αφήσει τα πρόστιµα σε εκποµπές που ασκούν κριτική στην ελληνική πραγµατικότητα, χωρίς να στοχοποιούν 
φυσικά οµάδες ανθρώπων, και να ελέγξει, όπως οφείλει, τα ΜΜΕ για τυχόν χειραγώγηση των πολιτών.  

Το συµπέρασµα από όλα τα παραπάνω είναι ότι δεν µας φταίει η διαφορετικότητα, αλλά οι τάσεις 
αυτοκαταστροφής και η ανευθυνότητά µας. Αντίθετα, ανωτερότητα θα δείχναµε ως Έλληνες, αν βοηθούσαµε 
τους διαφορετικούς από εµάς, αντί να τους φερόµαστε µε απάνθρωπο τρόπο. Σας ευχαριστώ.  

ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κύριε συνάδελφε σας ευχαριστούµε, δεν 
γνωρίζει το Προεδρείο για την ελληνική ανωτερότητα, πάντως υποστηρίζει ενθέρµως την ελληνική ψυχή.  

Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής, Ελένη Λύτρα, από τον Νοµό Καρδίτσας.  
ΕΛΕΝΗ ΛΥΤΡΑ (Νοµός Καρδίτσας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός 

πως τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας το φαινόµενο του ρατσισµού έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. 
Συγκεκριµένα, διάφορες οµάδες ατόµων προβαίνουν σε βίαιες ενέργειες απέναντι σε ευπαθείς οµάδες 
ανθρώπων, λόγω προκαταλήψεων που έχουν σχηµατιστεί µε το πέρασµα των χρόνων και είναι σχεδόν 
αδύνατο να εξαλειφθούν. 

Γιατί, λοιπόν, η πολιτεία δεν συµβάλει όσο θα έπρεπε στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν τα θύµατα του ρατσισµού. Ας µην ξεχνάµε όµως ότι και τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 πολλοί 
Έλληνες υπήρξαν µετανάστες και όµως δεν βίωσαν τα ακραία αυτά περιστατικά ρατσισµού που σηµειώνονται 



 

 

 

σε καθηµερινή βάση στη χώρα µας. Εφόσον αποκλείονται καθηµερινά από την κοινωνία µας είναι φυσικό 
επακόλουθο ο παραγκωνισµός. Χρησιµοποιώντας την Ελλάδα, ως έναν ενδιάµεσο σταθµό µε στόχο να 
φτάσουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν τον ύστατο εξευτελισµό και 
στιγµατισµό από όλα τα µέρη της κοινωνίας. ∆υστυχώς, επικρατεί η άποψη πως οτιδήποτε είναι διαφορετικό 
απορρίπτεται. Η πολιτεία, πρώτιστα, οφείλει να βοηθήσει τους µετανάστες παρέχοντάς τους ίσα δικαιώµατα και 
προνόµια µε αυτά των Ελλήνων πολιτών, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και τις ίδιες υποχρεώσεις και ευθύνες 
προς την ελληνική πολιτεία. 

Είναι χρέος όλων µας, να βελτιώσουµε την τρέχουσα κατάσταση, που έχει γίνει πλέον ανεξέλεγκτη. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Το λόγο έχει ο 

Ιάσονας Μακρυπούλιας, έφηβος βουλευτής της Α΄ Αθήνας. 
ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (Α΄ Αθήνας): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θ’ αναφερθώ 

γενικά στο πρόβληµα του ρατσισµού, ούτε θα προσπαθήσω ν’ αναλύσω τα αίτιά του, καθώς ο χρόνος δεν θα 
µε φτάσει. Γι' αυτό θα επικεντρώσω την προσοχή µου στο παρόν νοµοσχέδιο, που κληθήκαµε να ψηφίσουµε. 
Πιστεύω ότι εάν κάποιος παροτρύνει ελεύθερους ανθρώπους σε βιαιοπραγίες ή µίσος κατά οµάδων 
προσώπων ή ενός προσώπου µόνο µε τη θέση επιχειρηµάτων, χωρίς να προβαίνει σε κάποια πράξη γραπτών 
ή προφορικών επιχειρηµάτων, δεν είναι αξιότιµος. Επίσης, πιστεύω ότι η ποινικοποίηση αυτής της 
συµπεριφοράς θ’ αποτελέσει παραβίαση του δικαιώµατος της ελεύθερης έκφρασης του ατόµου.  

Εποµένως, θεωρώ ότι το άρθρο 3 δεν πρέπει να συµπεριληφθεί στο νέο νόµο, καθώς ο εγκωµιασµός, 
η άρνηση, η επιδοκιµασία ή όλα τ’ άλλα εγκλήµατα, που αναφέρατε στο άρθρο, µπορούν ν’ αποτελέσουν την 
προσωπική άποψη κάποιου και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επιχειρήµατα. Πιστεύω ότι σε µια 
δηµοκρατική χώρα, δεν θα ήταν σωστό, να τιµωρούµε κάποιον για τις απόψεις του. 

Επιπλέον, προτείνω να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 2, ώστε να διευκρινιστεί ότι: η 
προσπάθεια παρότρυνσης µέσω επιχειρηµάτων δεν είναι αξιόποινη. 

Τέλος, θα συµφωνήσω µε τους προηγούµενους οµιλητές στο ότι η παράγραφος 9 του άρθρου 4 είναι 
αντιδηµοκρατική, αφού παραβιάζει το δικαίωµα στην ισονοµία και θεωρώ ότι και αυτή θα πρέπει, να µη 
συµπεριληφθεί στο νέο νόµο. 

Σε µια δηµοκρατική χώρα, είναι σίγουρο ότι, ο ρατσισµός δεν έχει θέση, αλλά στην προσπάθειά µας να 
τον εξαλείψουµε, ας µην παραβιάσουµε τα βασικά ατοµικά δικαιώµατα, που το πολίτευµά µας παρέχει σε 
όλους, ανεξαιρέτως, τους πολίτες, ανεξάρτητα των πιστεύω τους.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούµε, κ. συνάδελφε. Το λόγο έχει η 

συνάδελφός µας, βουλευτής Λευκάδας, Μαραγκάκη Ανδριάνα - Ελένη. 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ - ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ (Νοµός Λευκάδας): Κύριε Πρόεδρε, έφηβοι βουλευτές, στο 

νοµοσχέδιο προβλέπονται υψηλές χρηµατικές ποινές και ποινές φυλάκισης για τους παραβάτες για εκδηλώσεις 
µίσους ή βιαιοπραγιών ενάντια σε πρόσωπα µε συγκεκριµένα φυλετικά και άλλα χαρακτηριστικά, όπως χρώµα, 
φύλο, θρησκεία, καταγωγή. Κατά τη γνώµη µου, το παρόν νοµοσχέδιο δεν έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής σε όλες 
τις µορφές εκδηλώσεων ρατσισµού. Αρχικά, δεν ποινικοποιεί ευθέως το ρατσιστικό λόγο, αλλά καλύπτει µόνο 
τα βασικά αδικήµατα της δηµόσιας προτροπής σε πράξεις βίας ή µίσους. 

Η ελευθερία έκφρασης, που αναφέρεται στο Σύνταγµα, στην ουσία συνιστά την αποδοχή της 
ελευθερίας, διαφορετικότητας οµάδων και ατόµων και όχι ελευθερίας έκφρασης ρατσιστικού λόγου. Άρα, οι 
διεθνείς συµβάσεις δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Σύνταγµα περί ελευθερίας της έκφρασης. Η Ελλάδα οφείλει, 
να διασφαλίσει την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών της, που συνυπέγραψε, και να συµπεριλαµβάνει ως 
ποινικό αδίκηµα στο νοµοσχέδιο το ρατσιστικό λόγο. 

Επιπλέον, πρέπει να διατυπωθεί ξεκάθαρα η συµµετοχή των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
παρά την ύπαρξη του νόµου 3304 του 2005, που ποινικοποιεί τις διακρίσεις για άρνηση προµήθειας, παροχής 
υπηρεσιών. 

Τα περιστατικά ρατσισµού στην Ελλάδα γιγαντώνονται και είναι πέντε φορές περισσότερα από αυτά 
που καταγράφηκαν. Ωστόσο, καταγράφεται έντονα η αποτυχία της Αστυνοµίας και της δικαιοσύνης στην 
αποτροπή και στην τιµώρηση των επιθέσεων σε µετανάστες. Παρά τα διαρκώς αυξανόµενα περιστατικά, η 
Αστυνοµία δεν επεµβαίνει αποτελεσµατικά για την προστασία των θυµάτων και τη λογοδοσία των δραστών, 
αλλά, αντίθετα, το τελευταίο διάστηµα έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσµατα ωµής ρατσιστικής βίας από την 
ίδια την Ελληνική Αστυνοµία. Καταγγελίες για βασανισµούς και περιστατικά υποτιµητικής συµπεριφοράς 
απέναντι σε αλλοδαπούς από τις Αστυνοµικές Αρχές µέσα από το πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της 
λαθροµετανάστευσης µας δείχνουν, πως οι ίδιοι οι πρεσβευτές της ∆ηµοκρατίας καταπατούν τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα αυτών των ανθρώπινων όντων, που γίνονται καθηµερινά αντικείµενα ζωώδους µεταχείρισης. 

Η αδιαφορία των κυβερνήσεων και η έλλειψη µεταναστευτικής πολιτικής είναι αυτά που έχουν 
µετατρέψει την Ελλάδα σε µια βραδυφλεγή βόµβα ρατσιστικών εκδηλώσεων. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάµε, 
είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την παιδεία που έλαβε και από τον πολιτισµό στον οποίο 
ανατράφηκε, έχει µέσα του την ίδια φλόγα της ανθρώπινης φύσης, που έχουµε κι εµείς. Ίσως σε κάποια 
εξωτερικά ιδιώµατα ή σε κάποιες συνήθειες να διαφέρει από µας, αλλά αυτό θα έπρεπε να ξυπνά το 
ενδιαφέρον µας, πως να γνωριστούµε καλύτερα, παρά το φόβο, την κατάκτηση, την περιφρόνηση. 



 

 

 

Όλοι οι νέοι, για να είναι σε θέση να κρίνουν τι είναι ρατσιστικό και τι όχι, πρέπει να έχουν γνώσεις. Το 
σχολείο, λοιπόν, οφείλει να καλλιεργεί τις παγκόσµιες αξίες του ανθρωπισµού, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν 
δικαίωµα, γιατί όλοι είναι ίσοι. 

Ευχαριστώ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κυρία συνάδελφε, σας ευχαριστούµε πολύ. Θα 

ακούσουµε δύο ακόµα συναδέλφους, θα κάνουµε ένα διάλειµµα και θα συνεχίσουµε µετά, όπου θα 
προεδρεύσει ο αγαπητός και αξιότιµος συνάδελφος, κ. Κοντονής Σταύρος. 

Τον λόγο έχει η κυρία συνάδελφος έφηβη βουλευτής Ιωαννίνων, Μουστάκα Τατιάνα - Ελένη. 
ΤΑΤΙΑΝΑ - ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ (Νοµός Ιωαννίνων): Αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, 

πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τη χαρά µου, που βρίσκοµαι σήµερα εδώ, για να εκφράσω τις απόψεις µου 
και ιδιαίτερα στην οµάδα των κοινωνικών υποθέσεων, γι' αυτό το σηµαντικό ζήτηµα του ρατσισµού και της 
ξενοφοβίας. 

Είναι ένα µείζον ζήτηµα, που αυτά τα χρόνια µαστίζει την Ελλάδα και όσο πάει και γίνεται ακόµα και 
χειρότερο: Ρατσισµός ως προς τα άτοµα διαφορετικής θρησκείας, διαφορετικών σεξουαλικών προτιµήσεων, 
διαφορετικής εθνικότητας - όπως είναι η ξενοφοβία. Αυτά τα άτοµα θίγονται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά 
κυρίως κατά οµάδες. ∆έχονται επιθέσεις µέσω ψυχολογικής και σωµατικής βίας. Εδώ, θα ήθελα να προσθέσω, 
ότι δεν θίγονται µόνο άτοµα, αλλά θίγονται και σύµβολα και αξίες. Πολλά από αυτά τα θύµατα του ρατσισµού 
δεν δέχονται παθητικά αυτές τις επιθέσεις, υπάρχουν και αντίποινα. Τα αντίποινα αυτά είναι ξεσπάσµατα βίας 
προς όλη την κοινωνία. 

Όσοι εκφράζονται ρατσιστικά, εκφράζονται µέσα από τα Μ.Μ.Ε. και, κυρίως, της τηλεόρασης και του 
διαδικτύου, αλλά ακόµα και µέσω πολιτικών κοµµάτων. Σ’ αυτά τα άτοµα, που δηµιούργησαν µεγάλα 
ξεσπάσµατα βίας, θίγοντας σοβαρά θέµατα, το κράτος οφείλει να επιβάλλει ποινές φυλάκισης και πρόστιµα, 
σαφώς, στα φυσικά πρόσωπα, αλλά καλό ήταν να µην εξαιρούνται νοµικά πρόσωπα και πρόσωπα εξουσίας. 
Για παράδειγµα, γιατί να πληρώσει ένας απλός πολίτης ένα πρόστιµο 1000 € ως εξιλέωση για τις πράξεις του κι 
ένας πολιτικός να µην πληρώσει τίποτα; Γιατί; Επειδή είναι στην εξουσία, δεν νοµίζω ότι µπορεί να εξαιρεθεί. 

Ίσες ποινές, ανεξαρτήτως οικονοµικής κατάστασης και κοινωνικής θέσης. Επιπλέον, αναλόγως µε το 
µέγεθος του ξεσπάσµατος, θα ήταν καλό, να είναι και ο βαθµός της τιµωρίας και πρέπει να εφαρµόζονται αυτές 
οι ποινές, διότι υπάρχουν πολλά θύµατα ρατσισµού, τα οποία δεν καταγγέλλουν. Είναι καθήκον της πολιτικής 
ηγεσίας να έχει µια ξεκάθαρη θέση απέναντι στο ρατσισµό και στην ξενοφοβία, ώστε να παραδειγµατίσει τον 
κόσµο και να µειωθούν δραστικά αυτά τα ξεσπάσµατα. 

Τέλος, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η εκδήλωση ρατσισµού και ξενοφοβίας στερεί τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και τις ατοµικές ελευθερίες και δίχως την ατοµική ελευθερία και έκφραση η οποία δεν αποτελεί 
βέβαια δηµόσια απειλή, δεν µπορεί να υπάρξει δηµοκρατία. Ευχαριστώ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής, Αθανάσιος 
Μπίσδας, από τον Νοµό Κορινθίας. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΣ∆ΑΣ (Νοµός Κορινθίας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έφηβοι 
βουλευτές, διάβασα το νοµοσχέδιο χωρίς να βρω κάτι ιδιαίτερο για να διορθώσω εκτός από το άρθρο 4 και 
συγκεκριµένα στην παράγραφο 9, όπως ανάφεραν και προηγουµένως οι συνάδελφοί µου.  

Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι όπως όλοι γνωρίζουµε, η Ελλάδα είναι µια αποδηµητική χώρα, µε 
χιλιάδες οµογενείς µας σε όλο τον κόσµο. Παρόλα αυτά, το φαινόµενο του ρατσισµού αυξάνεται συνεχώς στη 
χώρα που γέννησε τη δηµοκρατία, θέτοντας σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. Ρατσισµός όµως υπάρχει και σε 
κοινωνικό επίπεδο απέναντι στις γυναίκες, στους ανάπηρους και στους οµοφυλόφιλους. Αυτό συµβαίνει διότι 
δεν µπορούµε να αποδεχτούµε το διαφορετικό. 

 Για να αντιµετωπιστεί, όµως, το συγκεκριµένο πρόβληµα, χρειάζεται να συµβάλλουν δραστικά τρεις 
παράγοντες, η οικογένεια, η παιδεία, αλλά και ο καθένας ατοµικά. Αυτό, όµως, που πραγµατικά χρειάζεται είναι 
µια µικρή δόση ανθρωπιάς από όλη την κοινωνία. Αρχικά, η οικογένεια είναι αναγκαία να επιδεικνύει στα µέλη 
της  το σεβασµό προς το διαφορετικό, καθώς και να τα απαλλάσσει από προκαταλήψεις και στερεότυπα µε τη 
µετάδοση αξιών.  

Επιπλέον, η παιδεία χρειάζεται να ακολουθεί κάποια κριτική στάση σε ρατσιστικές αντιλήψεις, όπως και 
να αντιστέκεται ηθικοπνευµατικά στη µισαλλοδοξία και τον φανατισµό. Βασικοί φορείς αυτής της παιδείας είναι η 
εκπαίδευση, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, οι πνευµατικοί άνθρωποι και οι πολιτιστικοί φορείς.  

Τέλος, σε ατοµικό επίπεδο ο καθένας οφείλει να απορρίπτει το ρατσισµό όχι µόνο θεωρητικά, αλλά και 
έµπρακτα µέσα από τη στάση και τη συµπεριφορά του απέναντι στις οµάδες εκείνες που είναι ευάλωτες σε 
οποιεσδήποτε ρατσιστικές αντιρρήσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούµε πολύ τον έφηβο βουλευτή, 
Αθανάσιο Μπίσδα, από τον Νοµό Κορινθίας. 

 Εδώ κλείνει  ο πρώτος κύκλος και θα πάµε σε διάλειµµα ενός τετάρτου. 
(∆ΙΑΚΟΠΗ) 

(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ) 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι έφηβοι 

βουλευτές, συνεχίζουµε τη συνεδρίαση της Επιτροπής µας. Ονοµάζοµαι Σταύρος Κοντονής, είµαι Βουλευτής 
Ζακύνθου και χαίροµαι ιδιαίτερα που σήµερα είµαστε εδώ και θα ακούσουµε τις απόψεις σας. 

Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής, Εξαδάκτυλος Στέργιος, από το Κιλκίς. 



 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ (Νοµός Κιλκίς): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, θα 
ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που µου δώσατε την ευκαιρία να καταθέσω τις απόψεις µου. Αρχικά, 
κρίνω αναγκαίο να ψηφιστεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως και άλλα αντιρατσιστικά νοµοσχέδια, επειδή 
τον τελευταίο καιρό, κυρίως, ο ρατσισµός είναι ένα φαινόµενο που το συναντάµε όλοι στην καθηµερινότητά µας 
και εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της κατάστασης της χώρας µας έχουν κάνει είσοδο ακραίες παρατάξεις 
στη Βουλή, οι οποίες µε τη βία αντιµετωπίζουν το ρατσισµό. Προσωπικά, αυτό είναι κάτι που εγώ το θεωρώ 
λάθος. 

Επίσης, όσον αφορά το άρθρο 2 παράγραφος 1 του νοµοσχεδίου, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πιο 
συγκεκριµένο, γιατί είναι πολύ γενικό και ίσως µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να φιµώσουν κάποια στόµατα, κάτι 
που αποτελεί ανελευθερία του λόγου. Επιπλέον, θεωρώ αναγκαίο να αντιµετωπίσουµε το ρατσισµό µε 
πρόληψη και οι αρµόδιοι φορείς, όπως είναι η παιδεία και τα µέσα ενηµέρωσης να συµβάλλουν προς την 
κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος 
βουλευτής, Μπούση Ελιόν, από την Α΄ Αθήνας. 

ΕΛΙΟΝ ΜΠΟΥΣΗ (Α΄ Αθήνας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, είναι πολύ 
σηµαντική η σηµερινή συζήτηση µε θέµα την καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας. Τέτοιες 
συζητήσεις µας δίνουν τη δυνατότητα να προτείνουµε τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να βελτιώσουµε τη 
λειτουργία της κοινωνίας µας. Ο ρατσισµός αποτελεί ένα υπαρκτό φαινόµενο στην ελληνική κοινωνία, όπως και 
στις περισσότερες κοινωνίες, το οποίο είναι ανάγκη να αντιµετωπιστεί χωρίς αυτό να συνεπάγεται τον 
περιορισµό της ελευθερίας της έκφρασης. Η έλλειψη παιδείας, οι προκαταλήψεις για διάφορους λαούς και 
πολιτισµούς, καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος για αυτούς, αποτελούν τα κυριότερα αίτια των εκδηλώσεων 
ρατσιστικής συµπεριφοράς. Οι ευθύνες για την οικονοµική κρίση στην οποία ζούµε σήµερα, αποδίδονται 
πολλές φορές χωρίς λόγο σε αλλοεθνείς µετανάστες οι οποίοι λειτουργούν σε αυτές τις περιπτώσεις ως 
αποδιοποµπαίοι τράγοι. Έτσι, αυτές οι οµάδες αντί να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, οδηγούνται στο 
περιθώριο και την αποµόνωση. Η οικογένεια, οι φορείς διαπαιδαγώγησης, καθώς και τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης, που αποτελούν την τέταρτη εξουσία, θα µπορούσαν να συντελέσουν στην προβολή της αξίας της 
ισότητας. Ωστόσο, η βία πρέπει να καταδικάζεται και να τιµωρείται από όπου κι αν προέρχεται. Για παράδειγµα, 
δεν µπορούν οι εγκληµατικές ενέργειες που διαπράττονται από αλλοδαπούς µετανάστες να δικαιολογούνται µε 
το επιχείρηµα ότι αυτές οι οµάδες ζουν σε άθλιες συνθήκες. Η συµπεριφορά και οι πράξεις όλων πρέπει να 
οριοθετούνται από τους νόµους του κράτους. 

Το ελληνικό κράτος, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα µε την εφαρµογή των νόµων να καταπολεµήσει τα 
εγκλήµατα ρατσισµού και γενικότερα τα εγκλήµατα δίνοντας έτσι το παράδειγµα και στις υπόλοιπες χώρες ενός 
υγιούς δηµοκρατικού κράτους. Ευχαριστώ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος 
βουλευτής, Μπράβος Ευάγγελος, από την Κόρινθο. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ (Νοµός Κορινθίας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, 
ονοµάζοµαι Μπράβος Ευάγγελος και εκπροσωπώ το Λύκειο Βέλου. Χαίροµαι που βρίσκοµαι εδώ, καθώς 
µπορώ να εκφράσω τις απόψεις µου γι' αυτό το τόσο σηµαντικό θέµα, αλλά και να ακούσω τις ενδιαφέρουσες 
απόψεις σας.  

Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία είναι ένα πρόβληµα το οποίο υπήρχε πάντα. Για παράδειγµα, οι δούλοι 
στην αρχαία Ελλάδα και ο ρατσισµός απέναντι στις γυναίκες στον εικοστό αιώνα είναι ένα µικρό δείγµα αυτού 
του προβλήµατος παλαιότερα. Όλοι µας έχουµε βρεθεί στη θέση του θύτη ή του θύµατος ή της µαρτυρίας ενός 
ρατσιστικού γεγονότος. Πρέπει λοιπόν να προταθούν κάποιες λύσεις για αυτό το πρόβληµα. Αρχικά, θα πρέπει 
να γνωρίσουµε τον πολιτισµό µας, αφού δεν µπορούµε να πάµε παρακάτω αν οι γνώσεις µας για τον τόπο µας 
είναι ελλιπείς. Η οικογένεια, το σχολείο και η υπόλοιπη κοινωνία θα πρέπει να ωθήσουν τους νέους στην 
εµβάθυνση των γνώσεων µας για τη χώρα µας και την ιστορία της.  

Όσον αφορά το νοµοσχέδιο που έχει ήδη προταθεί προς ψήφιση, θα συµφωνήσω µε τους υπόλοιπους 
συναδέλφους και δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Θα ήθελα βέβαια να τονίσω πως οι φορείς της 
κοινωνίας µπορούν µε τη σειρά τους να συµβάλουν στη µείωση των ρατσιστικών πράξεων. Επειδή είναι 
προτιµότερο να προλαµβάνεται κάποιο πρόβληµα, θα ήθελα να προτείνω πως για να τεθεί το νοµοσχέδιο σε 
ισχύ, αλλά και οι υπόλοιποι νόµοι που υπάρχουν, θα πρέπει εµείς οι ίδιοι να αλλάξουµε.  

∆υστυχώς, ένα ακόµα πρόβληµα της χώρας είναι η ανοµία. Συγκεκριµένα, η αλλαγή της νοοτροπίας 
µας είναι άκρως απαραίτητη. Εφόσον το πρόβληµα υπάρχει τόσα χρόνια δεν θα πρέπει να επιρρίψουµε 
ευθύνες στους άλλους, αλλά να δούµε που πραγµατικά κάνουµε εµείς λάθος. Γι' αυτό, ας προβληµατιστούµε µε 
σκοπό να βρούµε τα λάθη µας και µε συνέπεια να τα διορθώσουµε. Πιστεύω πως η κατάσταση θα αλλάξει µόνο 
αν συντελέσουµε όλοι µας προς αυτό. Ελπίζω το νοµοσχέδιο να τεθεί σε ισχύ, απλά θα πρέπει εµείς, ο καθένας 
ξεχωριστά, να πάρουµε την κατάσταση στα χέρια µας και όσο το δυνατόν γίνεται να κάνουµε τα αδύνατα 
δυνατά για ένα καλύτερο µέλλον. 

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω αυτό που όλοι, λίγο ή πολύ θέλουµε να πιστεύουµε πως πρεσβεύουµε. 
«Όλοι είµαστε διαφορετικοί, αλλά πάνω απ' όλα ίσοι». Ευχαριστώ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 
βουλευτής, Παπαχριστοδούλου Αθηνά, από τη Λεµεσό. 



 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ (Κύπρος): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, εκ 
των προτέρων θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που µου δίνεται µέσα από το πρόγραµµα της 
«Βουλής των Εφήβων», να εκφράσω τις απόψεις και τα οράµατα µου σχετικά µε τις πολυπολιτισµικές κοινωνίες 
στις οποίες ζούµε. Μέσα από την οµιλία µου, λοιπόν, θα ήθελα να θίξω το διαχρονικό πρόβληµα του 
ρατσισµού, ένα φαινόµενο που παρατηρείται από τα πανάρχαια χρόνια έως σήµερα. Σύµφωνα µε την ιστορία, 
εκδηλώσεις ρατσισµού συναντούµε από την αρχαιότητα, όπως για παράδειγµα στους Έλληνες, οι οποίοι 
χώριζαν τους ανθρώπους σε Έλληνες και βαρβάρους, µε την επιγραµµατική φράση «πας µη Έλλην, 
βάρβαρος». Το φαινόµενο αυτό βρίσκεται σε µεγαλύτερη έξαρση τα τελευταία χρόνια, ταλανίζοντας την εθνική 
µας οντότητα και υπονοµεύοντας τις εθνικές µας αξίες και τον πολιτισµό. 

Καταρχάς, µε τον όρο «ρατσισµό» ονοµάζουµε τη θεωρία που στηρίζει τις κοινωνικές ανισότητες, 
υποστηρίζοντας την ύπαρξη ανωτέρων και κατωτέρων οµάδων και φυλών. ∆υστυχώς, στις δήθεν δηµοκρατικές 
κοινωνίες στις οποίες ζούµε συνεχίζουµε να γινόµαστε καθηµερινά µάρτυρες ρατσιστικών συµπεριφορών. Στην 
έξαρση αυτή συνέβαλε κυρίως η ραγδαία εισδοχή χιλιάδων οικονοµικών προσφύγων, που είχε ως αποτέλεσµα 
να αρχίσει µια δαιµονοποίηση των ξένων στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη, βλέποντας τους ξένους ως αίτιους 
για τα αυξηµένα ποσοστά ανεργίας και την εγκληµατικότητα. Τη δαιµονοποίηση αυτή ενίσχυσαν µε τη σειρά 
τους τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία τις περισσότερες φορές αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς 
πρόσφυγες και µετανάστες ως αντικείµενο και όχι ως ισοδύναµες προσωπικότητες.  

Παράλληλα, µέγιστο βαθµό ευθύνης στις ρατσιστικές αντιλήψεις των πολιτών έχει και η Πολιτεία, η 
οποία δε χάραξε σωστή µεταναστευτική πολιτική. Επιπρόσθετα, ζούµε σε µια εποχή όπου κυριαρχεί η ηθική 
χαλάρωση και η κρίση των αξιών, έχοντας ως αποτέλεσµα οι άνθρωποι να αποξενώνονται µεταξύ τους, να 
γίνονται ληστές, θέτοντας το ατοµικό συµφέρον πάνω από το συλλογικό. Η οξύτητα και η έξαρση του 
προβλήµατος και οι ορατές καταστρεπτικές του συνέπειες επιβάλλουν την άµεση συµβολή όλων µας ώστε να 
εξαλειφθεί. Σηµαντικό ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει η παιδεία, υιοθετώντας τη διαπολιτισµική αγωγή, ώστε να 
υπάρχει και η πνευµατική καλλιέργεια των νέων, να καταργήσουν τις στερεότυπες απόψεις και να 
ευαισθητοποιηθούν απέναντι στους συνανθρώπους τους. Παράλληλα, µε τη θέσπιση του νέου νοµοσχεδίου θα 
εξαλειφθούν οι ρατσιστικές συµπεριφορές, αφού θα τιµωρούνται και µε ποινές φυλάκισης. Επιπρόσθετα, 
σηµαντική θέση έχει η συµβολή της Πολιτείας, η οποία θα συµβάλλει συνετά λαµβάνοντας νέα µέτρα. 

Συνοψίζοντας, καλούµαστε όλοι µας, στους χαλεπούς καιρούς που ζούµε, να αγωνιστούµε για ένα 
ενωµένο ελληνισµό, αφήνοντας πίσω έναν κόσµο ανέπαφο από ξενόφοβες συµπεριφορές και άλλα φαινόµενα 
που υπονοµεύουν την πρόοδο και τον πολιτισµό µας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 
βουλευτής, Αλεξάνδρα Πουαρίδου, από τον Νοµό Ηµαθίας. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΟΥΑΡΙ∆ΟΥ (Νοµός Ηµαθίας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έφηβοι 
βουλευτές, ονοµάζοµαι Πουαρίδου Αλεξάνδρα και εκπροσωπώ το 2ο Λύκειο Αλεξανδρείας. Καταρχήν, θέλω να 
προσθέσω πως χαίροµαι πάρα πολύ που βρίσκοµαι εδώ, διότι έχω την ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις µου 
πάνω σε αυτό το θέµα. 

Η διεθνοποίηση της σύγχρονης οικονοµικής πραγµατικότητας, σε συνδυασµό µε την εξέλιξη των 
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και τη διευκόλυνση των επικοινωνιών, δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για την 
οικονοµική, κοινωνική, πολιτική αλλά και πολιτισµική παγκοσµιότητα. Όµως, αυτή η προοπτική της 
αλληλεγγύης όλων των λαών παραµένει µια απροσδιόριστη µελλοντική προσδοκία, ένα απραγµατοποίητο 
όνειρο, καθώς στη σύγχρονη πολιτική ζωή δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αναβίωση του ρατσισµού, 
της ξενοφοβίας και του εθνικισµού. 

Η οικονοµική κρίση και η υψηλή ανεργία είναι οι βασικότεροι παράγοντες που οδηγούν σε ακραίες 
εθνικιστικές ιδεολογίες, αποτελώντας ένδειξη της αποτυχίας των σύγχρονων πολιτικών δυνάµεων να 
δηµιουργήσουν ένα επίπεδο κοινωνικής ευηµερίας. Η αποτυχία αυτή έχει ως αποτέλεσµα την κρίση των 
ιδεολογιών. Μέσα σε αυτό το κλίµα της κοινωνικής σήψης και της κατολίσθησης των αξιών, το οποίο 
τροφοδοτεί όλο και περισσότερη αναξιοπιστία των πολιτικών και την αναποτελεσµατικότητα των εκάστοτε 
νοµοσχεδίων, εµφανίζονται οι εθνικιστές ως µόνος σταθερός πόλος συσπείρωσης. Συγκεντρώνει γύρω τους 
απογοητευµένους και απελπισµένους πολίτες και εµφανίζονται ως προασπιστές της ευηµερίας και των 
καθαρών φύλων, ως κοσµοδιορθωτές, υποστηρίζοντας τον φυλετικό ανθρωπισµό. Στην ουσία, όµως, το µόνο 
που καλλιεργούν είναι το µίσος των εθνών, το ρατσισµό, τους κοινωνικούς αποκλεισµούς και την εκµετάλλευση. 

Πιστεύω, λοιπόν, πως ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα µέσα, παρά κάποιες φορές οδηγεί σε 
ανεπανόρθωτες καταστάσεις. Γι' αυτό εµείς οι νέοι πρέπει να µην εφησυχάζουµε σε ακραίες και εύκολες λύσεις, 
παρά να οραµατιζόµαστε ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό µέλλον, που να διασφαλίζει την υγεία, την ελευθερία και 
τη δικαιοσύνη, ώστε να επιτρέπεται στον καθένα µε ασφάλεια να ζει και να αυτοδιαχειρίζεται ελεύθερα. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 
βουλευτής, Ευφηµία Ρουγγέρη, από τον Νοµό Αττικής. 

ΕΥΦΗΜΙΑ ΡΟΥΓΓΕΡΗ (Νοµός Αττικής): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, 
ονοµάζοµαι Έφη Ρουγγέρη και, ξεκινώντας τον σχολιασµό µου απέναντι στο νοµοσχέδιο του ρατσισµού και της 
ξενοφοβίας, συµφωνώ µε το σκοπό του νόµου και το άρθρο 1, σχετικά µε την καταπολέµηση ρατσιστικών 
εκδηλώσεων, που έχουν ως αποτέλεσµα την καταπάτηση ελευθεριών. Απολύτως κανένας δεν έχει το δικαίωµα 
να καταφύγει σε ακραίες ενέργειες εναντίον µιας συγκεκριµένης οµάδας ή και ατόµου. Σε περίπτωση που 
συµβεί αυτό τότε ο ένοχος θα τιµωρηθεί. Ωστόσο, πρέπει πάντα όλοι οι πολίτες να έχουµε υπόψη µας ότι 



 

 

 

παλεύουµε για ένα δηµοκρατικό πολίτευµα. Βασική αρχή αυτού είναι η ελευθερία του λόγου. Βέβαια, αυτή 
πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή και µε τήρηση µέτρου, ώστε να µην προσβληθεί κανείς και να ζουν όλοι 
οµαλά, οργανωµένα, δίκαια και ειρηνικά. 

Ωστόσο, επιθυµώ να επισηµάνω το άρθρο 4, παράγραφος 1, όπου αξιόποινες πράξεις εκτελούνται από 
τα φυσικά πρόσωπα προς όφελος του νοµικού προσώπου. Συγκεκριµένα στο σηµείο αυτό αναφέρεται µόνο η 
τιµωρία του νοµικού προσώπου και όχι του φυσικού, που φέρει, κατά τη γνώµη µου, πιο µεγάλη ευθύνη, αφού 
µε αυτήν την πράξη δείχνει ότι είναι πολιτικά µη ενεργό και άβουλο άτοµο. Επίσης, σύµφωνα µε το σύνολο των 
άρθρων θεωρώ πως η ποινή που επιβάλλεται στους ενόχους που καταφεύγουν σε ρατσιστικές εκδηλώσεις 
είναι ανεπαρκής. Πιο συγκεκριµένα, συµφωνώ µε τη φυλάκιση συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος του 
ενόχου ανάλογα µε τον βαθµό του εγκλήµατός του, γιατί αυτού του είδους η τιµωρία λειτουργεί για τους άλλους 
ως παράδειγµα προς αποφυγή. Αντίθετα, η τιµωρία αυτή δεν εξασφαλίζει ότι µετά την αποφυλάκιση αυτού του 
ατόµου δε θα επαναλάβει την ίδια συµπεριφορά και έτσι θα έχουµε τα ίδια προβλήµατα συνέχεια. 

Τέλος, ο ρατσισµός και η ξενοφοβία είναι φαινόµενα κοινωνικής συµπεριφοράς. Είναι γνωστό πως την 
κοινωνική συµπεριφορά επηρεάζουν πολλοί τοµείς, όπως κυρίως το σχολείο µε την παιδεία και την εκπαίδευση 
και η οικογένεια. Συνεπώς, προτείνω ως τρόπο αντιµετώπισης του προβλήµατος τη σωστή ανατροφή µε αξίες 
και σεβασµό στο διαφορετικό και στα δικαιώµατα του. Αυτό µπορεί να το πετύχει η οικογένεια µέσα από την 
αγάπη και τον αλληλοσεβασµό των µελών της, αλλά και το σχολείο µε την πλήρη ενηµέρωση από όλες τις 
πτυχές για το τι συµβαίνει στον κόσµο, αλλά και µέσα από διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα, όπου θα 
συµµετέχουν µαθητές οι οποίοι θα διαφέρουν στη φυλή και γενικά σε βιολογίες. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Θέλω να διευκρινίσω κάτι 
στα όσα είπε η αγαπητή συνάδελφος σχετικά µε το άρθρο 4, παράγραφος 1. Η ευθύνη του νοµικού προσώπου 
που εγκαθιδρύεται µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν αποκλείει ούτε την ποινική τιµωρία, ούτε τις παρεπόµενες 
ποινές τις οποίες αναφέρει το νοµοσχέδιο σχετικά µε τα φυσικά πρόσωπα, γιατί το φυσικό πρόσωπο έχει την 
αυτοτέλειά του και τιµωρείται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3. Απλώς, το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε 
προς επεξεργασία εγκαθιδρύει και µια άλλη ευθύνη, την ευθύνη του νοµικού προσώπου, εφόσον το φυσικό 
πρόσωπο ανήκει σε αυτό, λειτουργεί κατ’ εξουσιοδότησή του ή κατέχει διευθυντική θέση, όπως επακριβώς 
αναφέρεται. Να το ξεκαθαρίσουµε ότι η ευθύνη του φυσικού προσώπου είναι αυτοδύναµη και αυτάρκης σε 
σχέση µε την ευθύνη του νοµικού προσώπου. Ελπίζω να διευκρινίστηκε. 

Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής, Μαγδαληνή Σπανοπούλου, από τον Νοµό Ευβοίας. 
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Νοµός Εύβοιας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής και 

αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την ευκαιρία που µας παρέχει αυτός ο θεσµός, 
βρισκόµαστε εδώ συγκεντρωµένοι, στο πλαίσιο του, για ένα θέµα ιδιαίτερα σηµαντικό στη σηµερινή 
πραγµατικότητα. Καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες άµεσα ή έµµεσα επεισοδίων, αντιδράσεων και βιαιοπραγιών 
ρατσιστικού και ξενοφοβικού τύπου, που έχουν ως απόρροια  τη δυσλειτουργία και την  υπονόµευση του  
δηµοκρατικού πολιτεύµατος και αντίκεινται ευθέως στις αρχές της ελευθερίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου, αρχές διακηρυγµένες από όλα τα φωτεινά πνεύµατα της ιστορίας µας και 
κατοχυρωµένες µε διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες. 

Σε όλους µας είναι γνωστό πως ο ρατσισµός βασίζεται στη θεωρία που όχι µόνο δέχεται αλλά και 
υποστηρίζει την ανισότητα και τις κοινωνικές διακρίσεις, µε αποτέλεσµα την εδραίωση της αναξιοκρατίας. 
Αναφορικά µε την έκταση και την ένταση του φαινοµένου  διαπιστώνουµε πως εύκολα παρατηρείται πρώτα 
µέσα στο πλαίσιο της οικογένειας µε την καλλιέργεια στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ύστερα στο σχολείο µε 
τον ανταγωνισµό και την ανάγκη υπεροχής έναντι των άλλων, µετά στο επάγγελµα αφού περιθωριοποιούνται ή 
εκτοπίζονται ορισµένες ευάλωτες οµάδες και ακόµη και στο χώρο των οπτικοακουστικών µέσων, όπου µέσω 
των ποικίλων µηνυµάτων, των διαφηµίσεων και της παραπληροφόρησης υπηρετούνται  µηχανισµοί 
προπαγάνδας. Στόχος όλων ο υποσκελισµός και o εκτοπισµός όσων θεωρούνται ξένοι ή κατώτεροι µε βάση το 
φύλο, το επάγγελµα, την ηλικία, την οικονοµική ή σωµατική κατάσταση και πιο πολύ τη χώρα προέλευσης. 

Σηµαντικότεροι παράγοντες για τις βιαιοπραγίες, που, δυστυχώς, παρατηρούνται µέσα στην κοινωνία 
µας, είναι η κρίση του ανθρωπισµού, η κρίση των αξιών, η  ανηθικότητα, η αναλγησία. Οι ιλιγγιώδεις και 
σκληροί ρυθµοί της ζωής έχουν κάνει τον άνθρωπο να ξεχάσει πως ζει σε έναν  κόσµο πολυγλωσσικό και 
πολυπολιτισµικό, όπου ο καθένας από µας έχει δικαιώµατα και απολαµβάνει ίσες ευκαιρίες µε κάθε άλλο 
άτοµο, καθώς  η ελευθερία µας κανονικά περιορίζεται εκεί που αρχίζει η ελευθερία του συνανθρώπου µας. Έτσι 
για τα όποια τυχόν προβλήµατα προκύπτουν µεταθέτουµε τις ευθύνες στους αλλοδαπούς, στους µετανάστες, 
στους ξένους, στους διαφορετικούς, όπως χαρακτηριστικά τους κατονοµάζουµε, µετατρέποντάς τους σε 
αποδιοποµπαία και εξιλαστήρια θύµατα τέτοιων καταστάσεων. Ακόµη και η λαθροµετανάστευση και η 
ξενοφοβία που πυροδοτούνται γεννούν πλήθος ρατσιστικού και ξενοφοβικού τύπου αντιδράσεις. Οι 
ρατσιστικές, εποµένως, και ξενοφοβικές εκδηλώσεις συνιστούν απειλή για τις οµάδες και τα πρόσωπα που 
γίνονται στόχος τους. Γι' αυτό απαιτείται η παροχή από το κράτος αυξηµένου βαθµού προστασίας µε τη λήψη 
ποικίλων µέτρων χρησιµοποιώντας, µεταξύ άλλων, και τα µέσα του ποινικού δικαίου,  ώστε να επιβάλλονται 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις τόσο κατά των φυσικών προσώπων, τα οποία 
διαπράττουν τέτοια εγκλήµατα, όσο και κατά των νοµικών προσώπων που εµπλέκονται µε οποιονδήποτε 
τρόπο σε αυτά. 

Το παρόν νοµοσχέδιο προβλέπει να τιµωρούνται συµπεριφορές που προκαλούν βιαιοπραγίες, µίσος ή 
αντιπαλότητα, ώστε να µπορεί να διασφαλιστεί άµεσα η οµαλή κοινωνική συµβίωση, δεν µπορεί όµως να 



 

 

 

ποινικοποιείται το ατοµικό δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης και της διακίνησης ιδεών, δικαιώµατα 
κατοχυρωµένα µε διεθνείς συµβάσεις.  

Κατά τη γνώµη µου θα έπρεπε να υπήρχε και µια διάταξη για την προστασία των ασθενών που 
βιώνουν µεγάλο κοινωνικό ρατσισµό λόγω της ασθένειας τους, λ.χ., σε περιπτώσεις ασθενών µε aids, καρκίνο 
κ.α. Οι ασθενείς αυτοί αποτελούν κοινωνική οµάδα που, κατά την άποψή µου, δεν καλύπτεται από τις 
προηγούµενες. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει τώρα η έφηβη 
βουλευτής, Κωνσταντίνα Στειακάκη, από τον Νοµό Ηρακλείου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ (Νοµός Ηρακλείου):  Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι έφηβοι 
βουλευτές, λέγοµαι Κωνσταντίνα Στειακάκη και εκπροσωπώ  το Γενικό Λύκειο Ποµπίας. 

Η εύρυθµη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος είναι συνάρτηση, όπως όλοι γνωρίζουµε, τόσο 
των θεσµικών διαδικασιών όσο και της στάσης των πολιτών, όπως αυτή διαµορφώνεται µεταξύ άλλων και από 
το νοµικό πλαίσιο. Αναντίρρητα οφείλουµε να παραδεχθούµε πως η ελληνική πολιτεία έχει µεριµνήσει σε 
ικανοποιητικό βαθµό για τον περιορισµό ρατσιστικών και ξενοφοβικών φαινοµένων. Σε αυτό αποσκοπεί και η 
σύνταξη του  εν λόγω νοµοσχεδίου, το οποίο έχουµε κληθεί να µελετήσουµε, επισηµαίνοντας τυχόν 
παραλείψεις ή αδυναµίες και προβαίνοντας σε πιθανές προσθήκες. 

Συγκεκριµένα στο άρθρο 1 επιβάλλεται να προστεθεί η προϋπόθεση της απόλυτα ελεγχόµενης εισροής 
µεταναστών, όσον αφορά στον αριθµό και στην ειδίκευση, στη χώρα µας, προκειµένου να µην αλλοιώνεται το 
ποσοστό του ντόπιου πληθυσµού. Άλλωστε, το κύριο αίτιο της σύγχρονης έξαρσης του ρατσισµού και της 
ξενοφοβίας είναι η ανεξέλεγκτη είσοδος µεταναστών και κυρίως η λαθροµετανάστευση. Κατά συνέπεια, εάν το 
πρόβληµα δεν αντιµετωπιστεί εκ βαθέων οποιοδήποτε νοµοσχέδιο και αν ψηφιστεί το µένος του ελληνικού 
λαού θα είναι δύσκολο να παταχθεί. Εάν µάλιστα αναλογιστούµε ότι σύµφωνα µε τις στατιστικές ο αριθµός των 
αλλοδαπών στη χώρα µας το 2015 θα έχει ανέλθει στα 3,5 εκατοµµύρια περίπου, µπορείτε να αναλογιστείτε 
ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο γηγενή πληθυσµό και πόσο έντονες αντιδράσεις µπορεί να υπάρξουν;  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Με συγχωρείτε, κυρία 
συνάδελφε, από που σας προκύπτει ο αριθµός αυτός; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ (Νοµός Ηρακλείου): Μου το είπε µια γνωστή µου που ψάχνει αυτά τα 
πράγµατα. 

Επίσης, όπως και άλλοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου και µένα να εκφράσω την έντονη διαφωνία µου 
σχετικά µε την παράγραφο 9 του άρθρου 4, σύµφωνα µε την οποία τα κρατικά όργανα και οι φορείς δηµόσιας 
εξουσίας εξαιρούνται από τις κυρώσεις που επιβάλλει το παρόν νοµοσχέδιο. Πρέπει να επισηµανθεί πως µε τον 
τρόπο διατύπωσής του καταλαβαίνει κανείς ότι τα πρόσωπα αυτά δεν τιµωρούνται. Είναι άραγε επιτρεπτό οι 
Έλληνες πολίτες να αντιµετωπίζονται ως πολίτες δύο ταχυτήτων και να κρίνονται µε δύο µέτρα και δύο σταθµά; 
Παύει, δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις να υφίσταται η ισονοµία; ∆εν υπάρχει ο φόβος κατάχρησης της εξουσίας 
από τα όργανα αυτά; 

Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η καταπολέµηση των ιδιαίτερα 
σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας γι' αυτό πρώτιστα χρέος όλων µας είναι η θέσπιση όσο το 
δυνατόν καταλληλότερων νόµων. Αλλιώς το τωρινό πρόβληµα ενδέχεται να ενταθεί και η ευθύνη που θα 
φέρουµε στους ώµους µας θα είναι τεράστια. Ελπίζω η οµιλία µου, αν µη τι άλλο, να αποτελέσει αφορµή για 
γόνιµο προβληµατισµό. Ευχαριστώ πολύ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Πρέπει να διευκρινίσουµε 
κάτι γιατί βλέπω ότι το αναφέρετε πάρα πολλοί. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 αναφέρεται το εξής: «Οι 
διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται στα κρατικά όργανα και στους φορείς δηµόσιας 
εξουσίας, καθώς και στους διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου». Προσέξτε, αυτό δε σηµαίνει ότι κάποιος ο 
οποίος έχει πέσει θύµα ρατσιστικής βίας από ένα κρατικό όργανο δεν µπορεί ενώπιον των αρµοδίων 
διοικητικών δικαστηρίων να ασκήσει αγωγή αποζηµίωσης κατά του ελληνικού δηµοσίου. Ελπίζω να το 
ξεκαθαρίσαµε αυτό. ∆εύτερον, αν διαβάσατε µε προσοχή τα προηγούµενα άρθρα ο κρατικός λειτουργός ο 
οποίος ασκεί τέτοια βία ρατσιστική, η οποία περιγράφεται στο νόµο, για αυτόν είναι επιβαρυντική περίπτωση. 
Εποµένως, διαβάζοντας σωστά την παράγραφο 9 του άρθρου 4 διαπιστώνουµε ότι ως προς το φυσικό 
πρόσωπο που είναι φορέας κρατικής εξουσίας, εάν υποπέσει σε αδίκηµα, τότε έχουµε µια επιβαρυντική 
περίπτωση, το δε κράτος, το ελληνικό δηµόσιο, δεν απαλλάσσεται αποζηµιώσεως την οποία ο οποιοσδήποτε 
είτε αλλοδαπός είτε γηγενής µπορεί να τη ζητήσει ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών δικαστηρίων. 

ΕΦΗΒΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Τότε ποιος εξαιρείται, κύριε Πρόεδρε; 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Προσέξτε, αυτό που λέει η 

παράγραφος 9 του άρθρου 4 είναι το κράτος να επιβάλει πρόστιµο στο κράτος. Αυτό δεν µπορεί να συµβεί. 
Είναι κάτι πέρα από τη λογική. Το κράτος, το ελληνικό δηµόσιο µπορεί να εναχθεί από το θύµα µιας τέτοιας 
επιθέσεως στα αρµόδιο δικαστήρια και να υποχρεωθεί σε αποζηµίωση, εάν κάποιος κρατικός λειτουργός 
υποπέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε αυτήν την αξιόποινη πράξη. Νοµίζω, κύριοι συνάδελφοι, ότι 
πρέπει να το διευκρινίσουµε γιατί είδα αρκετούς από εσάς να το επαναλαµβάνουν. Επίσης, σας παρακαλώ για 
το τεκµηριωµένο των απόψεων όταν εµφανίζετε κάποια στοιχεία να είναι τεκµηριωµένα για να γίνεται και ένας 
εποικοδοµητικός διάλογος. Ευχαριστώ και µε συγχωρείτε για την παρέµβαση.  

Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής, από τον Νοµό Καρδίτσας, Λαµπρινή - Μαρία Συροπούλου. 



 

 

 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Νοµός Καρδίτσας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι 
βουλευτές, κυρίες και κύριοι, ονοµάζοµαι Συροπούλου Λαµπρινή και εκπροσωπώ το 1

ο

 Γενικό Λύκειο 
Καρδίτσας. Είναι µεγάλη τιµή να βρίσκοµαι εδώ για να εκφράσω τις απόψεις µου όσον αφορά το φλέγον θέµα 
του ρατσισµού. Ο φαύλος κύκλος του ρατσισµού δυστυχώς µαστίζει τη χώρα µας, µια χώρα η οποία γέννησε τη 
∆ηµοκρατία. Είναι πράγµατι θλιβερό το γεγονός ότι η πασίγνωστη φιλοξενία των Ελλήνων, έχει µετατραπεί σε 
µισαλλοδοξία, φόβο και καταδίωξη. Συγκεκριµένα θα αναφερθώ σε εκδηλώσεις και ιδιαίτερα σε επιθετικές 
ενέργειες ατόµων, οι οποίες στρέφονται εναντίον συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, και όχι µόνο απονέµονται 
από µια µερίδα ανθρώπων, αλλά καταχειροκροτούνται από µια άλλη. Νοµίζω πως όλοι ξέρετε σε ποιους 
αναφέροµαι. 

 Φυσικά στη χώρα µας επικρατεί ελευθερία έκφρασης, είτε αυτή αφορά το λόγο είτε τις πράξεις. Όµως, 
δηλώσεις οι οποίες αθωώνουν είτε δικαιολογούν ηγέτες και δηµαγωγούς, που δείχνοντας το στυγνό πρόσωπό 
τους µέσα από το µίσος τους για τη διαφορετικότητα, έχουν αφήσει τις µεγαλύτερες πληγές στην ιστορία της 
ανθρωπότητας και είναι αδιανόητες.  

Ζούµε σε µια χώρα του 21
ου

 αιώνα και όµως είναι γεγονός ότι σε καθηµερινή βάση σηµειώνονται 
ακραία ρατσιστικά φαινόµενα, τα οποία δυστυχώς µας οδηγούν πνευµατικά πολλούς αιώνες πίσω. Τέτοιου 
είδους πεποιθήσεις πρέπει, και το τονίζω, να αποθαρρυνθούν, ιδιαίτερα από εµάς τους νέους που αποτελούµε 
το µέλλον αυτής της κοινωνίας. Το λάθος που µπορεί να διαπράξει ένας µετανάστης δεν σηµαίνει πως πρέπει 
να στιγµατίσει και τους υπόλοιπους οι οποίοι µετά θα πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούµενοι. Ας µπούµε, όµως, 
για µια στιγµή στη θέση τους. Πώς θα νοιώθαµε αν µια µέρα ξυπνούσαµε και δεν είχαµε δίπλα µας πλέον την 
οικογένειά µας, αλλά γύρω µας βλέπαµε ξένους να µας κατηγορούν για ενέργειες και πράξεις που δεν έχουµε 
διαπράξει, βασιζόµενοι στο χρώµα και την καταγωγή µας;  

Θεωρώντας πως εκφράζω τις ανησυχίες πολλών, θα ήθελα να υπενθυµίσω πως η ιστορία είναι ο 
καλύτερος δάσκαλος και σίγουρα δεν θα θέλαµε να επαναλάβουµε τα λάθη του παρελθόντος. Στο κάτω-κάτω 
όλοι άνθρωποι δεν είµαστε; Σας ευχαριστώ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 
βουλευτής Καβάλας, Θεοδώρα Τσεντεµεϊδου. 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΣΕΝΤΕΜΕΪ∆ΟΥ (Νοµός Καβάλας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, 
κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό σε όλους το θέµα του ρατσισµού και είµαι ιδιαίτερα χαρούµενη που µου δόθηκε 
η δυνατότητα να µιλήσω για αυτό. Ο ρατσισµός όµως γίνεται ή γεννιέται; Και οι δύο απόψεις υποστηρίζονται. 
Κάποιοι ισχυρίζονται πως είναι έµφυτος, και άλλοι ότι είναι επίκτητος. Γιατί, όµως, υπάρχει ρατσισµός; Γιατί δεν 
µπορεί ο άνθρωπος να δεχθεί τη διαφορετικότητα; Η έλλειψη ενηµέρωσης και παιδείας είναι από τις κυριότερες 
αιτίες. Ένας µη σωστά ενηµερωµένος ή απαίδευτος µπορεί να γίνει θύµα προπαγάνδας, δεν µπορεί να κρίνει 
και οι επιτήδειοι καλλιεργούν αισθήµατα κατωτερότητας ή φανατίζουν εναντίον κάποιων άλλων. 

Επίσης, άλλοι λόγοι είναι πολιτικοί, όπως για παράδειγµα βία, εγκληµατικότητα, ανεργία ή 
εκµετάλλευση αλλοδαπών. Ακόµη, η επιθυµία απόκτησης εξουσίας και η ηθική εξαχρείωση συµβάλουν σε αυτό. 
Τέλος, είναι η ξενοφοβία και διάφορα άλλα εθνικιστικά αίτια για τα οποία οι µικροί λαοί φοβούνται την 
αφοµοίωση τους από τους µεγάλους. Όπως, λοιπόν, κάθε φαινόµενο έτσι και αυτό έχει τις συνέπειές του. 
Κάποιες από αυτές είναι η πνευµατική ανελευθερία, η οικονοµική εκµετάλλευση, η οποία είναι ολοφάνερη. Το 
θύµα περιθωριοποιείται και δεν συµµετέχει στην κοινωνία, έτσι υπονοµεύεται η δηµοκρατική λειτουργία και 
περιφρονούνται κάποια δικαιώµατα. Ειρηνικές σχέσεις µειώνονται και αντικαθιστώνται από εκδηλώσεις βίας.   

Αν και οι αιτίες και οι συνέπειες δεν τελειώνουν εδώ, σπουδαιότερο είναι να διατυπωθούν τρόποι 
αντιµετώπισης. Αποτελεσµατικό θα ήταν κάθε πολίτης να αποκτήσει σωστή συνείδηση και να δέχεται τη 
διαφορετικότητα. Επιπλέον, να υπάρχουν εκδηλώσεις και προγράµµατα µε αντιρατσιστικό περιεχόµενο, να 
επιβάλλονται σε όσους καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως πολύ σωστά αναφέρει το άρθρο 2. 
Παρόλα αυτά, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι βουλευτές, δεν είναι επαρκείς αυτές οι ποινές. Πρέπει να 
υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και κατάλληλες συνθήκες εργασίας για όλους.  

Θα ήταν πολύ ωραίο αν σεβόµαστε τις ιδιαιτερότητες των άλλων, ώστε να έχουµε τη συνείδησή µας 
καθαρή. Επίσης, δεν είναι τόσο σπουδαίες οι διαφορές που έχουµε µεταξύ µας και µπορούµε να τις σβήσουµε 
για ένα καλύτερο µέλλον. Ο κόσµος θα ήταν πολύ καλύτερος, αν γινόµασταν όλοι µια γροθιά, γιατί ούτως ή 
άλλως είµαστε όλοι άνθρωποι, πλασµένοι για ένα κοινό σκοπό. Κλείνοντας θα ήθελα να προσθέσω τα πιο 
σηµαντικά και να πω πως ζώντας σε µια δύσκολη περίοδο κρίσης για τη χώρα µας, είναι ολοφάνερο πως µας 
αντιµετωπίζουν οι άλλες χώρες. Μια χώρα µε τόσο µεγάλη ιστορία, πολιτισµό, µνηµεία και τόπους. ∆εν είναι 
µόνο αυτό όµως, το χειρότερο είναι ότι υπάρχει ακόµη αυτό το φαινόµενο ακόµα και µεταξύ µας. Ο ένας κοιτάει 
«να φάει τον άλλον» και να τον κάνει να νοιώθει υποτιµητικά, κοιτώντας το δικό του συµφέρον. Παραβλέπουν 
τους συνανθρώπους τους και δηµιουργείται µια κατάσταση σαν αυτή που είµαστε αναγκασµένοι όλοι εµείς οι 
έφηβοι και οι νέες γενιές να ζούµε και να τα βγάλουµε πέρα. Πώς θα βρούµε, λοιπόν, µια λύση αν δεν 
σταµατήσουµε να ενδιαφερόµαστε µόνο για τον εαυτό µας; Και αν δεν κοιτάµε το κοινό συµφέρον; Ευχαριστώ 
πολύ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 
βουλευτής, Τσιακτάνη Αικατερίνη, από τον Νοµό Φθιώτιδος. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΑΚΤΑΝΗ (Νοµός Φθιώτιδος): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιµοι 
συνάδελφοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ονοµάζοµαι Αικατερίνη Τσιακτάνη και εκπροσωπώ το Νοµό 
Φθιώτιδας και πιο συγκεκριµένα το 1

ο

 Λύκειο Λαµίας. Ο ρατσισµός είναι ένα σοβαρό πρόβληµα που 



 

 

 

αντιµετωπίζει η κοινωνία µας, όχι µόνο η δική µας, αλλά και όλος ο κόσµος. Γι αυτό και κάθε κοινωνία χρήζει 
χείρα βοηθείας. Ως µέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο µε θέµα : 
«Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας», χρειάζεται ορισµένες βελτιώσεις. Πιο συγκεκριµένα, 
είναι δέον να γίνει κατάργηση των χρηµατικών ποινών στο άρθρο 2, καθώς δεν αποφέρουν σηµαντικά 
αποτελέσµατα. Αξίζει να αντικατασταθούν από σοβαρότερες ποινές, όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισµός. ∆εν 
είναι άξιο ένα άτοµο να συµµετέχει σε µια κοινωνία την οποία κατακρίνει.  

Μπορούµε, λοιπόν, να επιτύχουµε να σώσουµε µια κοινωνία, µεταλαµπαδεύοντας αξίες και αρχές 
στους νέους, αν θέλουµε να υπάρξει κοινωνία υγιής στο µέλλον. Το θέµα είναι, θέλουµε; Σας ευχαριστώ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστώ κι εγώ. Να 
διευκρινίσουµε ότι χρηµατικές ποινές, οι οποίες αναφέρονται στο σχέδιο νόµου, δεν είναι αυτοτελείς ποινές, 
είναι παρεπόµενες. Αν διαβάσετε αναφέρεται ρητά ότι, αυτός που υποπίπτει στα αδικήµατα που περιγράφονται 
στο νόµο, τιµωρείται µε φυλάκιση, αναφέροµαι στην παρ.1 του άρθρου 2, 6 τουλάχιστον µηνών έως 3 ετών και 
χρηµατική ποινή. ∆εν λειτουργεί αυτοτελώς η χρηµατική ποινή. 

Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής, Φούλη Αθηνά, από την Κερύνεια. 
ΑΘΗΝΑ ΦΟΥΛΗ (ΚΥΠΡΟΣ): Στα βάθη των αιώνων οι άνθρωποι φοβούνταν τον ξένο. Ο ρατσισµός 

µπορεί να θεωρηθεί σαν µία από τις εκφράσεις του προαιώνιου αισθήµατος εχθρότητας που αναπτύσσεται στις 
κοινότητες των ανθρώπων µόλις έρθουν σε επαφή µε το ξένο. Η κοινότητα του «εµείς», παραπέµπει στους 
«εκτός» και µε αυτή την έννοια κάθε κοινωνία παγιώνει τις πρακτικές που επιτρέπουν την διαφοροποίηση των 
«εντός» από τους «εκτός». Από την κατασκευή των πρώτων τειχών µέχρι την θέσπιση των υπηκοοτήτων, ο 
ορισµός και η προστασία της κοινότητας, εκφράζεται µε την παραγωγή ειδικών κανόνων συµπεριφοράς 
απέναντι στους άλλους και στους ξένους, κανόνων που στοχεύουν στη διάκριση και στη διαφοροποίηση. 
Όποιες και εάν είναι οι αξιακές θεµελιώσεις της κοινωνίας, η συγκεκριµενοποίησή τους εκφράζεται µε δύο µέτρα 
και ο δικός µας ρατσισµός, εκείνος που στιγµατίζει εµάς σήµερα προκαλώντας φρίκη, είναι προφανώς µια 
εντελώς παράλογη και παράδοξη συνισταµένη των δικών µας κοινωνιών και αξιών, των πολιτειών της 
δηµοκρατίας. 

Με αυτή την έννοια, ο δικός µας ρατσισµός, είναι φαινόµενο πρόσφατο που συνδέεται µε τις δικές µας 
κοινωνίες και τις ιδέες που συγκροτήθηκαν για να εξηγήσουν την πολιτική τους κατασκευή. Έτσι, ο ρατσισµός 
είναι αποκρουστικός, όχι γιατί είναι απαρχαιωµένος αλλά επειδή είναι σύγχρονος και όχι γιατί αρνείται 
κυρίαρχες αξίες, αλλά γιατί σε πολλά σηµεία είναι εγγενής µε τις αξίες αυτές. Και είναι δυσαντιµετώπιστος, 
επειδή εµφανίζεται όχι ως ατοµική διαφοροποίηση, αλλά ως η λογική συµπεριφορά, που αντιστοιχεί σε ένα 
προφανώς ανυπόφορο κοινωνικό δέον και στο πλαίσιο αυτό τα ατοµικά δικαιώµατα και οι ατοµικές ελευθερίες 
είναι οι δικλείδες ασφαλείας µπροστά σε έναν ρατσισµό που ορθώνεται απειλητικά από όλες τις κατευθύνσεις. 
Αν η ισχύουσα έννοµη τάξη, κύριε πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι έφηβοι βουλευτές, δεν µας παρέχει τις 
δυνατότητες να επιβάλουµε έναν ελεύθερο πολυπολιτισµό και αν η εντεινόµενη κινητικότητα των πληθυσµών 
απειλεί να καταστρέψει την κοινωνική ισορροπία και να οδηγήσει σε νέες εκρήξεις, µπορούµε να είµαστε 
ανένδοτοι µπροστά σε κάθε παραβίαση του συνταγµατικά κατοχυρωµένων ατοµικών δικαιωµάτων και µπροστά 
σε κάθε απειλή κοινωνικού αποκλεισµού. 

Τέλος, ελπίζω ότι το κορυφαίο σχέδιο του ανθρωπιστικού πολυπολιτισµού, θα µπορέσει κάποτε να 
επεκταθεί οικουµενικά και µε αυτό το νοµοσχέδιο θεωρώ ότι γίνεται ένα µεγάλο βήµα. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Σας ευχαριστούµε πολύ. 

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που έλαβαν το λόγο και πλούτυναν το διάλογο και 
τη συζήτηση. 

Αυτή τη στιγµή έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, αφού εξαντλήθηκε ο κατάλογος οµιλητών. 
Σε αυτό το σηµείο και πριν προχωρήσουµε στην ολοκλήρωση της συζήτησή µας θα ήθελα να κάνω δύο 

επισηµάνσεις. Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, το πρόβληµα του ρατσισµού και της βίας που τροφοδοτεί, 
µπορεί να έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν 
και µορφές ρατσισµού τα προηγούµενα χρόνια, όταν δεν είχαµε τα φαινόµενα της µετανάστευσης από 
αλλοδαπούς που έρχονται στην Ελλάδα, εξαιτίας των πολέµων, των κλιµατολογικών αλλαγών που και αυτές 
επηρεάζουν, της φτώχειας και της δυστυχίας που συναντάµε στις περιοχές τους. 

Σήµερα, όµως, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει να κάνει µε την καταπολέµηση των σοβαρών 
εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας. ∆εν πρέπει να φτάσουµε να πούµε ότι για να συζητήσουµε αυτό το 
νοµοσχέδιο πρέπει να εξαλειφθεί το πρόβληµα και κυρίως το πρόβληµα των εισερχοµένων στην Ελλάδα χωρίς 
χαρτιά. Το λέω, έτσι, σχηµατικά, γιατί δεν µου αρέσει ο όρος λαθροµετανάστης. Πρέπει να αντιµετωπίσουµε το 
πρόβληµα και πρέπει να το αντιµετωπίσουµε µε µία αυτοτέλεια. Είναι άλλο ζήτηµα η µεταναστευτική πολιτική 
και το τι µέτρα θα πάρουµε σχετικά µε αυτό το ζήτηµα και σαν οργανωµένη κοινωνία, και η Βουλή των 
Ελλήνων, και τα πολιτικά κόµµατα για το πώς θα τοποθετηθούν στο ζήτηµα αυτό. 

Το δεύτερο που θα ήθελα να σας τονίσω είναι το εξής: ∆εν πρέπει ένα πρόβληµα εκδηλώσεων 
ρατσισµού και ξενοφοβίας, να οδηγήσει εµάς που το βλέπουµε και θέλουµε να το αντιµετωπίσουµε και να 
προστατεύσουµε αυτούς που ενδεχοµένως καταστούν θύµατα κάποια στιγµή αυτής της βίας και του µίσους, µε 
έναν άλλο αποκλεισµό. Η κοινωνία µας στηρίζεται στη διαφορετικότητα, στο διάλογο, στη δηµοκρατία και οι 
αποκλεισµοί, προς επιβεβαίωση και προς επίρρωση αντιλήψεων και απόψεων, οι οποίες αντιλήψεις και 
απόψεις, µπορεί να είναι οι αντιλήψεις και οι απόψεις του παρόντος νοµοσχεδίου, δεν είναι ανεκτές. Ο 



 

 

 

αποκλεισµός, οποιουδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο σε µία δηµοκρατία, δεν µπορεί να γίνει, κυρίως σε 
κοινωνικό επίπεδο και αυτά τα διευκρινίζουµε, πριν µπούµε στις ψηφοφορίες. 

Σε αυτό το σηµείο θα ψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Επί της αρχής σηµαίνει ότι συµφωνούµε 
µε την φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, µε τις γενικές αρχές του. Σας ερωτώ, λοιπόν, εάν γίνεται δεκτό επί της 
αρχής το νοµοσχέδιο. Όσοι συµφωνούν, δηλαδή όσοι αποδέχονται επί της αρχής το νοµοσχέδιο, να σηκώσουν 
το χέρι τους. Όσοι διαφωνούν µπορούν να σηκώσουν το χέρι τους. Άρα, κατά συντριπτική πλειοψηφία, το 
νοµοσχέδιο της αρµόδιας Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων γίνεται δεκτό. 

Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και των προτάσεων. Θα προηγηθεί η ψηφοφορία επί των 
άρθρων. 

Προχωρούµε στην ψήφιση του άρθρου 1. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σας ερωτώ, γίνεται 
δεκτό το άρθρο 1; Όσοι συµφωνούν - όσοι αποδέχονται τις ρυθµίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 να 
σηκώσουν το χέρι τους. Παρακαλώ όσους εγκρίνουν να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι δεν συµφωνούν και δεν 
το εγκρίνουν να σηκώσουν το χέρι τους. Έχουµε µία διαφωνία. Οπότε το άρθρο 1 υπερψηφίζεται, κατά 
πλειοψηφία. 

Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουµε και για όλα τα υπόλοιπα άρθρα. 
Προχωρούµε στην ψήφιση του άρθρου 2. Παρακαλώ όσους συµφωνούν - αποδέχονται τις ρυθµίσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο 2 να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι δεν συµφωνούν και δεν το εγκρίνουν να 
σηκώσουν το χέρι τους. Άρα, κατά πλειοψηφία, υπερψηφίζεται και το άρθρο 2. 

Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι οι προτάσεις θα ακολουθήσουν αργότερα. Μπορεί κατ' αρχήν να 
συµφωνείτε µε το άρθρο και να βάλετε τις προτάσεις σας σε ψηφοφορία µετά από όσες έχουµε εδώ 
καταγράψει. 

Προχωρούµε στην ψήφιση του άρθρου 3. Παρακαλώ όσοι συµφωνούν, δηλαδή αποδέχονται τις 
ρυθµίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι δεν συµφωνούν και δεν το 
εγκρίνουν να σηκώσουν το χέρι τους. Μήπως υπάρχουν λευκές ψήφοι; Όχι. Επειδή παρέλειψα προηγουµένως, 
γιατί δεν είδα κάποιον να υπολείπεται. Εποµένως και το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου υπερψηφίζεται κατά 
πλειοψηφία. 

Προχωρούµε στην ψήφιση του άρθρου 4 . Όσοι συµφωνούν, δηλαδή αποδέχονται τις ρυθµίσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι δεν συµφωνούν και δεν το εγκρίνουν να 
σηκώσουν το χέρι τους. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να κάνουµε καταµέτρηση. Θα επαναλάβουµε τη 
διαδικασία. Όσοι αποδέχεστε - όσοι συµφωνείτε µε το άρθρο 4 να σηκώσετε το χέρι σας. 25 είναι υπέρ. Όσοι 
δεν αποδέχεστε - όσοι διαφωνείτε να σηκώσετε το χέρι σας. Το άρθρο 4 απορρίπτεται, διότι οι ψηφίσαντες είναι 
31 κατά και 25 υπέρ. 

Περνάµε στο άρθρο 5. Όσοι συµφωνούν, δηλαδή αποδέχονται τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο 
άρθρο αυτό, να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι διαφωνούν να σηκώσουν το χέρι τους. Εποµένως, το άρθρο 5 
εγκρίνεται, κατά πλειοψηφία. 

Μετά την περαίωση της ψηφοφορίας επί των άρθρων, συνεχίζουµε µε την ψηφοφορία επί των νέων 
προτάσεων που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τους Έφηβους Βουλευτές.  

Από την Επιστηµονική Υπηρεσία έχουν καταγραφεί έξι προτάσεις, τις οποίες θα θέσουµε σε 
ψηφοφορία.  

Υπάρχει µια πρόταση που αφορά στο άρθρο 4, το οποίο, όµως, έχει απορριφθεί.  
Θέλω να τονίσω ότι όλες αυτές οι προτάσεις µπαίνουν αυτοτελώς και δεν συνδυάζονται µε τα άρθρα, 

απλώς σας λέω χωροταξικά πού αναφέρονται.  
Υπάρχει πρόταση για να επεκταθεί η αύξηση του ορίου ποινής από 3 έτη σε 5 έτη, όπως λέει το άρθρο 

2, παρ. 1. Το  δε ύψος της χρηµατικής ποινής από 3.000 – 10.000 ευρώ που ήταν, να γίνει 5.000 – 15.000 
ευρώ.  Όσοι συµφωνούν να σηκώσουν το χέρι τους. ‘Όσοι δεν συµφωνούν να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι 
δηλώνουν “παρών” να σηκώσουν το χέρι τους. Εποµένως, η πρόταση απορρίπτεται µε 28 ψήφους υπέρ και 32 
κατά. 

Υπήρξαν αρκετοί συνάδελφοι που ζήτησαν την επέκταση της εφαρµογής του νόµου, όχι µόνο σε αυτές 
τις κοινωνικές κατηγορίες ή εθνικές µειονότητες, οι οποίες διαλαµβάνονται στο σχέδιο νόµου, αλλά και σε άλλες 
κοινωνικές κατηγορίες, όπως τους πάσχοντες από AIDS, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.ο.κ. 

Ερωτώ τα µέλη της Επιτροπής ποιοι είναι υπέρ της επέκτασης του πεδίου εφαρµογής να σηκώσουν το 
χέρι τους. Όσοι είναι κατά να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι δηλώνουν «παρών» να σηκώσουν το χέρι τους. 
Εποµένως, η πρόταση εγκρίνεται, οµοφώνως. 

Υπήρξε η πρόταση, όσον αφορά το πλαίσιο των ποινών, να υπάρξει και µια πρόβλεψη για την παροχή 
κοινωφελούς εργασίας σε δράστες που έχουν υποπέσει στα αδικήµατα του νοµοσχεδίου το οποίο συζητάµε. 
Όσοι συµφωνούν να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι δεν συµφωνούν να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι δηλώνουν 
«παρών» να σηκώσουν το χέρι τους. Εποµένως, η πρόταση εγκρίνεται, οµοφώνως. 

Υπήρξε η πρόταση για επιµορφωτικά σεµινάρια για τους δράστες που υπέπεσαν σε αυτές τις 
αξιόποινες πράξεις που µνηµονεύονται στο νόµο για να υπάρξει πρόληψη σε περαιτέρω αδικοπρακτικές 
παρόµοιες συµπεριφορές. Όσοι συµφωνούν να σηκώσουν το χέρι τους. ‘Όσοι δεν συµφωνούν να σηκώσουν το 
χέρι τους. Όσοι δηλώνουν «παρών» να σηκώσουν το χέρι τους. Εποµένως, η πρόταση εγκρίνεται, κατά 
πλειοψηφία. 



 

 

 

Yπήρξε η πρόταση να θεσπιστεί και νοµοθετικά η ύπαρξη προγραµµάτων εκπαίδευσης στα σχολεία για 
την αντιµετώπιση ρατσιστικών συµπεριφορών και της παροχής ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Όσοι 
συµφωνούν να σηκώσουν το χέρι τους. ‘Οσοι δεν συµφωνούν να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι δηλώνουν 
«παρών» να σηκώσουν το χέρι τους. Εποµένως, η πρόταση εγκρίνεται, οµοφώνως. 

Υπήρξε η πρόταση, όσον αφορά στις κυρώσεις στα Μ.Μ.Ε. και στα έντυπα, διότι διαλαµβάνονται στο 
υπό κρίση νοµοσχέδιο µόνο κάποιες προβλέψεις του ηλεκτρονικού τύπου (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα). 
Εποµένως, εάν εγκριθεί η πρόταση, θα εµπλουτιστεί και µε µια ειδική αναφορά και στα έντυπα µέσα. Όσοι 
συµφωνούν να σηκώσουν το χέρι τους. ‘Οσοι δεν συµφωνούν να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι δηλώνουν 
«παρών» να σηκώσουν το χέρι τους. Εποµένως, η πρόταση εγκρίνεται, κατά πλειοψηφία.  

Όσον αφορά στο δικαίωµα να εκφράζονται απόψεις, νοµίζω ότι εάν δείτε την Αιτιολογική Έκθεση στο 
άρθρο 6, επαρκώς διασφαλίζεται το δικαίωµα του ελεύθερου λόγου και της δηµοκρατικής έκφρασης των 
δικαιωµάτων.  

Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής, Ιάσονας Μακρυπούλιας, από την Α΄ Αθήνας. 
ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (Α΄ Αθήνας): Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι αυτό αντενδείκνυται στο 

δικαίωµα της ισονοµίας. Εάν ο λόγος κάποιου, δηλαδή, µπορεί να ακουστεί περισσότερο από το λόγο κάποιου 
άλλου και µπορεί να παρακινήσει περισσότερους ανθρώπους να κάνουν κάποια ρατσιστική ενέργεια. Ότι σε 
αυτόν δεν επιτρέπεται να πει ελεύθερα τη γνώµη του, διότι µπορεί να παρασύρει ανθρώπους και ότι αυτόν θα 
πρέπει να τον τιµωρήσουµε. Θεωρώ ότι εάν αυτό ισχύσει δεν είναι σωστό.  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Εάν µου επιτρέπετε, θα το 
διευκρινίσω αυτό. Η παρ. 6 δεν αναφέρει αυτό. ∆εν εξατοµικεύει, αλλά κρίνει κάθε περίπτωση, εάν µπορεί αυτή 
να οδηγήσει σε πράξεις µίσους και βίας. ∆εν εξατοµικεύεται,   ούτε εδώ λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµένες 
κατηγορίες ή συγκεκριµένοι συµπολίτες µας. 

Απλώς, κρίνεται κατά περίπτωση µε βάση τις κείµενες διατάξεις, δηλαδή, τους νόµους, το Σύνταγµα και 
την ΕΣ∆Α, εάν αυτές οι πράξεις µπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές εκδηλώσεις ρατσισµού και ξενοφοβίας. 

 Άρα, µε βάση τις κείµενες διατάξεις, νοµίζω ότι καλύπτεται, αλλά εάν επιµένετε, να το θέσουµε σε 
ψηφοφορία.  

ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (Α΄ Αθήνας): Θα ήθελα να το θέσουµε σε ψηφοφορία. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κύριε Μακρυπούλια, αν 

µπορείτε επαναλάβετε την πρόταση, για να την θέσουµε σε ψηφοφορία. 
ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (Α΄ Αθήνας): Κύριε Πρόεδρε, στην πραγµατικότητα δεν έκανα κάποια 

πρόταση. Ανέφερα µια γνώµη, έναν προβληµατισµό, πάνω σε αυτήν την παράγραφο του άρθρου ότι στην 
συγκεκριµένη πρόταση που αναφέρεται, αντιτάσσεται στην ισονοµία. Εποµένως, θεωρώ ότι είναι άδικο. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Θέλετε να το θέσετε σε 
ψηφοφορία; 

ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (Α΄ Αθήνας): Ναι, θέλω να θέσω σε ψηφοφορία την κατάργηση της 
παραγράφου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κατόπιν ψηφοφορίας, η 
πρόταση του κ. Μακρυπούλια απορρίπτεται, κατά πλειοψηφία. 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Το σχέδιο νόµου εγκρίθηκε κατ’ αρχήν και κατ’ άρθρον –εξαιρείται το 
άρθρο 4- επί των προτάσεων και στο σύνολό του. 

 Προχωρούµε στην κλήρωση για τους οµιλητές στην Ολοµέλεια. 
 Παρακαλώ εκ του καταλόγου -µια και δεν υπάρχει Ζακυνθινός- τον κ. Ανδρέα Αδάµ από την Κέρκυρα 

να έρθει για την κλήρωση. 
Κατόπιν της κληρώσεως, εκτός από την κυρία Εισηγήτρια, θα έχουν το λόγο στην Ολοµέλεια η κυρία 

Σταυρούλα Βέκιου (Νοµός Πρέβεζας) και η κυρία Ντιάνα Κοκοζίδου (Επικρατείας). 
Σας εύχοµαι καλή πρόοδο, καλή επιτυχία στα µαθήµατα και πάντα εποικοδοµητικοί.  
Τέλος και περί ώρα 13.10΄ λύθηκε η συνεδρίαση. 

 
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ      ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 


