ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΜΜΕΝΟΣ:

Θύρηε

Πρόεδρε,

ε

παρέκβαζε ηοσ θσρίοσ είλαη πάρα ποιύ ζεκαληηθή. Δγώ ζαλ
Γεκήηρες Θακκέλος εηζεγούκαη, ότη φς εθπρόζφπος θόκκαηος
αιιά ζαλ Έιιελας ποιίηες, όηη πρέπεη έλας από ηοσς βαζηθούς
ρόιοσς θαη ζθοπούς ασηής ηες Δπηηροπής λα είλαη λα επηισζεί ηο
ζέκα ηο δηθαζηηθό θαη ηο ποιηηηθό, δηόηη αλ δελ ισζεί ασηό ποηος ζα
είλαη ο ρόιος ο δηθός κας; Σο λα βγάδοσκε πορίζκαηα -ηο είπα θαη
ζηελ πρώηε κοσ εηζήγεζε- λα θάλοσκε ζεφρία, λα γράυοσκε ηρία
βηβιία, θάποηος ζα ηα ποσιήζεη ζα βγάιεη θαη ιεθηά, θάποηος λα
θάλεη ηο παητλίδη ηοσ ζηελ ηειεόραζε, εγώ δελ ζα έρζφ εδώ, εγώ
ζα θύγφ, έτφ θαη άιιες δοσιεηές λα θάλφ. Δάλ είκαη εδώ θαη κηιώ
προζφπηθά ζέιφ λα αποθαζίζοσκε αλ ζέιεηε θαη ζήκερα ποσ
είκαζηε -αλ είκαζηε όιοη οη ζσλάδειθοη απ' όια ηα θόκκαηα εδώόηη

έλας από ηοσς βαζηθούς ζθοπούς είλαη

λα θάλοσκε

παρεκβάζεης ζηο Τποσργείο Γηθαηοζύλες θαη ζηελ θσβέρλεζε λα
γίλοσλ εθηειεζηέες οη αποθάζεης. Δίλαη απαράδεθηο ασηό. Δίλαη ζε
οκερία…
ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟ

ΚΖΣΑΦΗΓΖ

(Πρόεδρος

ηες

Δπηηροπής):........ . ε ιίγο ζα έρζεη ε ζηηγκή ποσ ζα ηοποζεηήζοσλ
οη

βοσιεσηές

κόιης

ηειεηώζοσλ

προζθαιέζακε εδώ γηα λα κηιήζοσλ.

οη

άλζρφποη

ποσ

ηοσς

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ : ' ασηή ηε τώρα κας
έθαγαλ οη δηαδηθαζίες. Έτεη πεζάλεη ο θόζκος θαη εκάς κας
έθαγαλ οη δηαδηθαζίες. Αθήζηε ηης δηαδηθαζίες, αλ πρέπεη λα
πούκε θάηη ζα ηο πούκε. Δίκαζηε εθιεγκέλοη βοσιεσηές.
ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟ

ΚΖΣΑΦΗΓΖ

(Πρόεδρος

ηες

Δπηηροπής): Σο είπακε ασηό θαη προθαηαβοιηθά θ. Θακκέλε. Κελ
παραβηάδεηε αλοηθηές πόρηες θαη κε δεκηοσργείηε ελησπώζεης. ας
παραθαιώ πάρα ποιύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΜΜΕΝΟΣ

:

Θύρηε

Πρόεδρε,

κε

προβάιιεηε. Ποηα εληύπφζε κοσ ιέηε ηώρα; Δγώ έτφ δώζεη ζηε
Βοσιή ηέηοηα παραδείγκαηα;
ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟ

ΚΖΣΑΦΗΓΖ

(Πρόεδρος

ηες

Δπηηροπής): Παρεκβάιιεζζε ζηε ζσδήηεζε ασζαίρεηα ηε ζηηγκή
ποσ ηοποζεηείηαη προζθεθιεκέλος δήκαρτος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ : Δίλαη ποιύ ζεκαληηθό ηο
δήηεκα θαη ζεώρεζα ζθόπηκο λα παρεκβιεζώ.
...........(σλέτεηα οκηιίας θ. ΛΗΘΟΙΑΟΤ ΘΖΒΑΗΟΤ)

Όια ασηά λα περάζοσλ κε κηα κορθή, ότη κηας εθδήιφζες,
γηαηί γηα ηης ζερηφδίες ηφλ ΛΑΕΗ οη καζεηές αθούλε κόλο κία

θορά, ηελ παρακολή ηες 28ες Οθηφβρίοσ κέζα ζηο γεληθόηερο
ταβαιέ, αιιά κε κηα δηαδηθαζία ποιύ ζσγθεθρηκέλε, ότη κε ηε
κορθή καζήκαηος, αιιά κε ζσγθεθρηκέλε κορθή εθπαηδεσηηθού
προγράκκαηος.
Δσταρηζηώ.

