ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ : Θαισζνξίδσ κε ηε ζεηξά
κνπ ηνπο αμηόηηκνπο θύξηνπο Γεκάξρνπο πνπ καο ηηκνύλ κε ηελ
παξνπζία ηνπο.
Έρσ κηα εξώηεζε λα θάλσ ζπλδπαζηηθά θαη κε ηνπ θ.
Θπξηαδίδε. Κεηά 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. Λα
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 Γεκάξρνπο. Γηόηη 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 Διιάδνο ηελ ίδηα πεξίνδν. Δάλ
ηνπηθά ππάξρνπλ απνδείμεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ
θαη είλαη ρξεκαηηθά πνζά πνπ απηαπόδεηθηα ππεμαηξέζεθαλ από
ηελ ηνπηθή θνηλσλία ή από ην Γήκν απηόλ θαζαπηόλ ή από κηα
Πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ ηνπ Λνκνύ ζαο ζα πξέπεη λα ηα θέξνπκε ζε

μερσξηζηό θάθειν, δηόηη απηά είλαη μερσξηζηά θαη άκεζα
δηεθδηθήζηκα. Ζ άπνςή κνπ είλαη λα κελ ηα κπιέμνπκε κε όια ηα
άιια θαη ήηαλ ε εηζήγεζε πνπ έθαλα ηελ πξώηε θνξά.
Θύξηε 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. Γελ γλσξίδσ αλ είρακε θάπνηα ελεκέξσζε
γηαηί

δελ είρα πάξεη θάηη θαη ζα ήζεια λα έρσ κηα γξαπηή

ελεκέξσζε γηα ηηο επαθέο πνπ θάλαηε.
Ζ 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 Γηθαηνζύλεο, πνπ πξέπεη λα ηελ έρνπκε γξαπηώο θαζώο

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

ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟ ΚΖΣΑΦΗΓΖ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Κία
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: Δπίζεκα ή αλεπίζεκα. Γηόηη
αλαθέξαηε ζηελ νκηιία ζαο γηα ζπλαληήζεηο θαη γηα θάπνηα πνιύ
ζεηηθά απνηειέζκαηα.
ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟ ΚΖΣΑΦΗΓΖ (Πξόεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο):.........
Λνκίδσ όηη όηαλ ζα είλαη εδώ ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο,
ζα πξέπεη λα επηδηώμνπκε κηα ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο
Γεκνθξαηίαο, 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.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΜΜΕΝΟΣ

:

Θύξηε

δήκαξρε

ησλ

Θαιαβξύησλ, ζπκήζεθα ηώξα δηαβάδνληαο ηα πξαθηηθά θαη
ζπγρσξέζηε καο γηαηί έπξεπε λα ην έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηελ

πξώηε ζπλεδξίαζε, ην 2015, ν θ. Παξαζθεπόπνπινο καο είρε
αλαθνηλώζεη ζηηο 10/3/2015 , όηη ε απόθαζε ηνπ πξσηνδηθείνπ
Ιηβαδεηάο, επηθύξσζε ηελ απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ ήηαλ
ην 2000. Γειαδή έρεη επηθπξσζεί ζε εζάο; Ο θ. Παξαζθεπόπνπινο,
ζηελ παξέκβαζε ηνπ, είπε όηη ηειηθά, επηθπξώζεθε ππέξ εκώλ.
Τπέγξαςε ηελ θύξσζε ν θ. Παξαζθεπόπνπινο, ην 2015.
ΓΔΩΡΓΗΟ
Καξηπξηθώλ

ΙΔΕΟΤΡΑ–

Υσξηώλ

θαη

Πξόεδξνο

Πόιεσλ,

ηνπ

ΓΗΘΣΤΟΤ

πεξηόδνπ

1940-1945

«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΟΙΟΘΑΤΣΩΚΑΣΑ» - Γήκαξρνο Θαιαβξύησλ) :
Απηό αθνξά ηελ απόθαζε ηνπ Γηζηόκνπ , γηα ηελ αγσγή ηνπ
Γηζηόκνπ. Όλησο ε αγσγή ηνπ Γηζηόκνπ εθθξεκεί θαη πξέπεη λα
δνζεί ε άδεηα από ηνλ Τπνπξγό δηθαηνζύλεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
εθηειέζηκε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ : Πνπ βξηζθόκαζηε; Δίρε
ππνγξάςεη ηόηε, καο είπε.
ΓΔΩΡΓΗΟ
Καξηπξηθώλ

ΙΔΕΟΤΡΑ–

Υσξηώλ

θαη

Πξόεδξνο

Πόιεσλ,

ηνπ

ΓΗΘΣΤΟΤ

πεξηόδνπ

1940-1945

«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΟΙΟΘΑΤΣΩΚΑΣΑ» - Γήκαξρνο Θαιαβξύησλ) :
Απηό δελ ην μέξσ, δελ μέξσ αλ έρεη ππνγξάςεη, απ' ό,ηη μέξσ δελ
ππέγξαςε, ηειηθώο. ηα Θαιάβξπηα όκσο, είλαη άιιν ην γεγνλόο.

ΥΡΗΣΟΓΟΤΙΟ ΚΑΛΑΘΟ (Γήκαξρνο Γξάκαο): Δίλαη
ζνβαξό απηό πνπ ιέεη ν ζπλάδειθνο γηαηί ην βηώλσ σο Πξόεδξνο,
σο ζπληνληζηήο ηεο ειιελνγεξκαληθήο ζπλέιεπζεο. Ο δηθόο καο
ζθνπόο είλαη ζπγθεθξηκέλνο -απηνδηνηθεηηθέο ζρέζεηο- θαη κε ην
πξώην πνπ πάκε λα θάλνπκε, έρνπκε απηή ηελ αληίδξαζε πνπ
αλαθέξεη ν δήκαξρνο. Δίλαη ζεκαληηθό ην ζέκα θαη πξέπεη λα
πξνζερζεί.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΜΜΕΝΟΣ:

Θύξηε

Πξόεδξε,

ε

παξέκβαζε ηνπ θπξίνπ είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθή. Δγώ ζαλ
Γεκήηξεο Θακκέλνο εηζεγνύκαη, όρη σο εθπξόζσπνο θόκκαηνο
αιιά ζαλ Έιιελαο πνιίηεο, όηη πξέπεη έλαο από ηνπο βαζηθνύο
ξόινπο θαη ζθνπνύο απηήο ηεο Δπηηξνπήο λα είλαη λα επηιπζεί ην
ζέκα ην δηθαζηηθό θαη ην πνιηηηθό, δηόηη αλ δελ ιπζεί απηό πνηνο ζα
είλαη ν ξόινο ν δηθόο καο; Σν λα βγάδνπκε πνξίζκαηα -ην είπα θαη
ζηελ πξώηε κνπ εηζήγεζε- λα θάλνπκε ζεσξία, λα γξάςνπκε ηξία
βηβιία, θάπνηνο ζα ηα πνπιήζεη ζα βγάιεη θαη ιεθηά, θάπνηνο λα
θάλεη ην παηρλίδη ηνπ ζηελ ηειεόξαζε, εγώ δελ ζα έξζσ εδώ, εγώ
ζα θύγσ, έρσ θαη άιιεο δνπιεηέο λα θάλσ. Δάλ είκαη εδώ θαη κηιώ
πξνζσπηθά ζέισ λα απνθαζίζνπκε αλ ζέιεηε θαη ζήκεξα πνπ
είκαζηε -αλ είκαζηε όινη νη ζπλάδειθνη απ' όια ηα θόκκ αηα εδώ-

όηη

έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο είλαη

λα θάλνπκε

παξεκβάζεηο ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο θαη ζηελ θπβέξλεζε λα
γίλνπλ εθηειεζηέεο νη απνθάζεηο. Δίλαη απαξάδεθην απηό. Δίλαη ζε
νκεξία…
ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟ

ΚΖΣΑΦΗΓΖ

(Πξόεδξνο

ηεο

Δπηηξνπήο):........ . ε ιίγν ζα έξζεη ε ζηηγκή πνπ ζα ηνπνζεηήζνπλ
νη

βνπιεπηέο

κόιηο

ηειεηώζνπλ

νη

άλζξσπνη

πνπ

ηνπο

πξνζθαιέζακε εδώ γηα λα κηιήζνπλ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ : ' απηή ηε ρώξα καο
έθαγαλ νη δηαδηθαζίεο. Έρεη πεζάλεη ν θόζκνο θαη εκάο καο
έθαγαλ νη δηαδηθαζίεο. Αθήζηε ηηο δηαδηθαζίεο, αλ πξέπεη λα
πνύκε θάηη ζα ην πνύκε. Δίκαζηε εθιεγκέλνη βνπιεπηέο.
ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟ

ΚΖΣΑΦΗΓΖ

(Πξόεδξνο

ηεο

Δπηηξνπήο): Σν είπακε απηό θαη πξνθαηαβνιηθά θ. Θακκέλε. Κελ
παξαβηάδεηε αλνηθηέο πόξηεο θαη κε δεκηνπξγείηε εληππώζεηο. αο
παξαθαιώ πάξα πνιύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΜΜΕΝΟΣ

:

Θύξηε

Πξόεδξε,

κε

πξνβάιιεηε. Πνηα εληύπσζε κνπ ιέηε ηώξα; Δγώ έρσ δώζεη ζηε
Βνπιή ηέηνηα παξαδείγκαηα;

ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟ

ΚΖΣΑΦΗΓΖ

(Πξόεδξνο

ηεο

Δπηηξνπήο): Παξεκβάιιεζζε ζηε ζπδήηεζε απζαίξεηα ηε ζηηγκή
πνπ ηνπνζεηείηαη πξνζθεθιεκέλνο δήκαξρνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ : Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ην
δήηεκα θαη ζεώξεζα ζθόπηκν λα παξεκβιεζώ.
...........(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΛΗΘΟΙΑΟΤ ΘΖΒΑΗΟΤ)

Όια απηά λα πεξάζνπλ κε κηα κνξθή, όρη κηαο εθδήισζεο,
γηαηί γηα ηηο ζεξησδίεο ησλ ΛΑΕΗ νη καζεηέο αθνύλε κόλν κία
θνξά, ηελ παξακνλή ηεο 28εο Οθησβξίνπ κέζα ζην γεληθόηεξν
ραβαιέ, αιιά κε κηα δηαδηθαζία πνιύ ζπγθεθξηκέλε, όρη κε ηε
κνξθή καζήκαηνο, αιιά κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθπαηδεπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο.
Δπραξηζηώ.
ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟ

ΚΖΣΑΦΗΓΖ

(Πξόεδξνο

ηεο

Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Γεκήηξηνο Θακκέλνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δπραξηζηώ πνιύ.
Πνιύ ζύληνκα, λνκίδσ ηα είπακε όια. πγρσξήζηε θαη ηελ
έληαζε, δηόηη θαη ην ρσξηό ηνπ παηέξα κνπ θάεθε ζηελ Δπξπηαλία
θαη δε βξήθακε ηίπνηα θαη, ηέινο πάλησλ, όηαλ έγηλα πνιηηηθόο

είπα όηη ζα πξνζπαζήζσ όζν κπνξώ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λόκνπ
θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ καο δίλεη ην θνηλνβνύιην θαη ε
λνκνζεζία λα θάλνπκε έζησ έλα κηθξό βήκα λα βνεζάκε ζε θάηη,
λα βηδώλνπκε κηα κηθξή βίδα. Τπάξρνπλ άπεηξεο βίδεο ην ειιεληθό
δεκόζην αβίδσηεο θαη δελ ππάξρνπλ νύηε θαηζαβίδηα, νύηε ηίπνηα.
Απηή είλαη ε αιήζεηα.
Δδώ, όκσο, επεηδή είλαη εζληθό ην ζέκα, επαίζζεην θαη έρεη
ρπζεί αίκα ζπλαλζξώπσλ καο, νη νπνίνη ην έρπζαλ γηα λα είκαζηε
εκείο ειεύζεξνη θαη λα θάλνπκε ζήκεξα ηνπο κάγθεο θαη λα
πιεξσλόκαζηε από ηα παηδηά ηνπο, κηιάσ γηα ηνπο Βνπιεπηέο,
έρνπκε επζύλε θαη πηζηεύσ όηη απηή ε Δπηηξνπή έρεη πάξα πνιύ
ζεκαληηθή δνπιεηά, γηα λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα, λα πηέζεη
πνιηηηθά ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ θάζε θπβέξλεζε θαη όια ηα
θόκκαηα ηεο Βνπιήο, γηαηί εδώ νκνλννύκε όινη, αιιά λα βγάδνπκε
θαη Γειηία Σύπνπ πξνο ηα θαλάιηα, δηόηη εγώ δελ έρσ δεη πνηέ έλα
Γειηίν Σύπνπ ζε έλα θαλάιη. Σόζα ρξόληα έρεηε δεη έλα θαλάιη λα
παίμεη έλα ζέκα γηα ηηο γεξκαληθέο απνδεκηώζεηο; Δθηόο αλ γίλεη
θάηη.
Θαη εδώ είλαη κηα άιιε πξόηαζε πνπ ζέισ λα θάλσ θαη ζηνλ
Πξόεδξν ηνλ αμηνζέβαζην. Λα βγάδνπκε έλα Γειηίν Σύπνπ θάζε
θνξά πνπ θάλνπκε κηα ζπλεδξίαζε κε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, ην ηη

είπακε. Λα ζπλνκνινγνύκε όινη θαη λα ην ζηέιλνπκε ζε όια ηα
Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο. Λα καζαίλεη ν θόζκνο θαη από εθεί.
Τπάξρνπλ πνιιά πνπ πξέπεη λα θάλνπκε θαη πξέπεη λα ηα θάλνπκε
όινη καδί.

Δπραξηζηώ πάξα πνιύ.

