ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ : Καισζνξίδσ κε ηε ζεηξά
κνπ ηνπο αμηόηηκνπο θύξηνπο Δεκάξρνπο πνπ καο ηηκνύλ κε ηελ
παξνπζία ηνπο.
Έρσ κηα εξώηεζε λα θάλσ ζπλδπαζηηθά θαη κε ηνπ θ.
Κπξηαδίδε. Μεηά πνπ ζα έρνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ζα πξέπεη
λα θαηαιήμνπκε ηνπιάρηζηνλ ζ' απηή ηε ζπλεδξίαζε ζηε βαζηθή
ζηξαηεγηθή όπσο έζεζα ην δήηεκα θαη ηελ πξώηε θνξά. Να
δηαρσξίζνπκε ην θαηνρηθό δάλεην, ηηο απνδεκηώζεηο θ.ιπ.. Πξέπεη
λα έρνπκε ζαθή δξόκν, λα μέξνπκε γηαηί εξρόκαζηε εδώ, ηη
δηεθδηθνύκε, πώο ην δηεθδηθνύκε, ηη είλαη άκεζα δηεθδηθήζηκν θαη
εηζπξαθηέν, ηη είλαη πηζαλόλ ιίγν πην δύζθνιν, κε άιιν ηξόπν θαη
κε άιια ζηνηρεία ζα πξέπεη λα γξάθεη ν θάθεινο γηα λα
νξγαλσζνύκε θαη εκείο θαη νη νκάδεο καο αληίζηνηρα θαη απηό ην
απεπζύλσ θαη πξνο ηνπο Δεκάξρνπο. Δηόηη ζπκπιεξσκαηηθά κε
ό,ηη ζα αθνύζνπκε ζα πξέπεη λα καο θαηαζέζεηε, όπσο ζσζηά είπε
θαη ν Πξόεδξνο, δεηήκαηα ηα νπνία ελέρνπλ αλαγθαζηηθό
θαηνρηθό δάλεην ζε ηνπηθό επίπεδν, όπσο έγηλε ην αλαγθαζηηθό
θαηνρηθό δάλεην ζηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο ηελ ίδηα πεξίνδν. Εάλ
ηνπηθά ππάξρνπλ απνδείμεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ
θαη είλαη ρξεκαηηθά πνζά πνπ απηαπόδεηθηα ππεμαηξέζεθαλ από
ηελ ηνπηθή θνηλσλία ή από ην Δήκν απηόλ θαζαπηόλ ή από κηα
Πεξηθέξεηα ηνπ Δήκνπ ηνπ Ννκνύ ζαο ζα πξέπεη λα ηα θέξνπκε ζε

μερσξηζηό θάθειν, δηόηη απηά είλαη μερσξηζηά θαη άκεζα
δηεθδηθήζηκα. Η άπνςή κνπ είλαη λα κελ ηα κπιέμνπκε κε όια ηα
άιια θαη ήηαλ ε εηζήγεζε πνπ έθαλα ηελ πξώηε θνξά.
Κύξηε Πξόεδξε, ζα ζαο παξαθαινύζα γηα ηηο επηζθέςεηο πνπ
θάλεηε ζην εμσηεξηθό λα έρνπκε γξαπηώο κηα ελεκέξσζε πξηλ ηελ
απνζηνιή πνπ θάλεηε, δηόηη ζα κπνξνύζακε λα βνεζήζνπκε κε
πάξα πνιινύο γλσζηνύο θαη δηθνύο καο αλζξώπνπο εθεί ηε
δνπιεηά πνπ θάλεηε. Δελ γλσξίδσ αλ είρακε θάπνηα ελεκέξσζε
γηαηί

δελ είρα πάξεη θάηη θαη ζα ήζεια λα έρσ κηα γξαπηή

ελεκέξσζε γηα ηηο επαθέο πνπ θάλαηε.
Η ηειεπηαία κνπ παξαηήξεζε είλαη γηα ην δηθόζεκν.
Φαληάδνκαη είλαη απ' όινπο απνδεθηό όηη ην δηθόζεκν δελ ζα
πξέπεη λα ην πιεξώλεη θαλέλαο ν νπνίνο πεγαίλεη ζην δηθαζηήξην
γηα λα δηεθδηθήζεη νηηδήπνηε από ηηο γεξκαληθέο ζεξησδίεο είηε
απηό είλαη πνζό, είηε είλαη ηηκαιθή, είηε είλαη αξραία, είηε είλαη
θαηαζηξνθή πιηθήο ππνδνκήο ή νηηδήπνηε άιιν θαη

λα

πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ηζόηηκα, ηζόλνκα θαη γηα
όιεο ηηο απαηηήζεηο θαηά ηνπ γεξκαληθνύ δεκνζίνπ. Πηζηεύσ λα
ζπκθσλήζνπκε θαη ζα ήζεια ζαο παξαθαιώ ηελ εηζήγεζή ζαο ζην
Τπνπξγείν Δηθαηνζύλεο, πνπ πξέπεη λα ηελ έρνπκε γξαπηώο θαζώο

θαη ηελ απάληεζε ηνπ θ. Παξαζθεπόπνπινπ γηα απηό ην πνιύ
επαίζζεην ζέκα.

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΜΗΣΑΦΙΔΗ (Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο): Μία
δηεπθξίληζε. Θέισ λα ζαο πσ όηη ην ύςνο είλαη αλνίθεην θαη
πξνζπαζώ, όζν γίλεηαη λα είκαη πην θνληά. Θέισ λα ζαο πσ όηη, κε
ηνπο Γεξκαλνύο δηθεγόξνπο ζπλαληήζεθα........

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Επίζεκα ή αλεπίζεκα. Δηόηη
αλαθέξαηε ζηελ νκηιία ζαο γηα ζπλαληήζεηο θαη γηα θάπνηα πνιύ
ζεηηθά απνηειέζκαηα.
ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΜΗΣΑΦΙΔΗ (Πξόεδξνο ηεο
Επηηξνπήο):.........
Ννκίδσ όηη όηαλ ζα είλαη εδώ ν Πξόεδξνο ηεο Δεκνθξαηίαο,
ζα πξέπεη λα επηδηώμνπκε κηα ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο
Δεκνθξαηίαο, γηαηί λνκίδσ όηη έλαο έγθξηηνο λνκηθόο, όηαλ ιέεη όηη
είλαη λνκηθέο ελεξγέο θαη δηθαζηηθώο επηδηώμηκεο, νη απαηηήζεηο
καο, απηό λνκίδσ πσο πξέπεη λα γίλεη θαη ρεηξνπηαζηό.

