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ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟ ΠΟΥΛΟΣ:
Θα ήθελα και εγώ με τη σει ρά μου ν α ευχαρι στήσω τον Πρόε δρο του
Κέντρου Ερευνώ ν Προο δευτι κής Π ολι τι κής, να καλω σορί σω το ν
Δήμαρχο, τους συνα δέλφους, τους κυ ρί ους καθηγητές κ αι όλους εσά ς
που έχετε σήμερα την ευγενή καλοσ ύνη να συμμετέχετε σε αυτή την
ημερί δα.
Ακούγο ντας τους δύο προλ αλή σαντες αι σθάνομ αι υποχρεω μένο ς
να κά νω μι α σει ρά από επι σημάνσει ς. Η πρώ τη επι σήμανση εί ναι ότι
το πρόβλημα δε ν εί ναι τω ρι νό. Το πρόβλ ημα ξεκι νάει πρ άγματι , το
υπονόησε ο Δήμ αρχος πρι ν στην τοπ οθέτησή του, από την δεκ αετί α
του ΄90 και μετά.
Οφεί λω δε να ομολογήσω ότι σε μι α χρονι ά ήταν ΄91 με ΄92, εί χε
αλλάξει τελεί ω ς η όψη της Αθή να ς. Το θυμάμαι χαρακτηρι στι κώ ς
γι ατί εί χα φύγει ένα καλο καί ρι γι α Αγγλί α ό που έκα να τι ς
μεταπτυχι ακές μου σπουδές και εκε ί νο το καλοκαί ρι ήταν κ αι το
τελευταί ο καλοκαί ρι που συμμετεί χα στα πολι τι κά πηγ αδ άκι α τη ς
πλατεί ας Ομονοί α ς. Ένα πολι τι κό ευγενές σπορ εκεί νης της εποχής.
Και μέσα σε μι α χρονι ά, όταν επαν ήλθ α δηλ αδ ή το καλοκ αί ρι του
΄92 γι α δι ακο πές στην Ελ λάδ α πήγ α στην Ομόνοι α με λαχτάρα να βρ ω
φί λους να συζ ητήσουμε και πάλι σ τα πηγαδ άκι α της Ομό νοι ας τ α
τρέχοντα πολι τι κά ζητήμ ατα και α να κάλυψα ότι σε μι α χρονι ά εί χα ν
εξαφανι στεί όλοι οι Έλληνε ς. Ήσαν μόνο μετανάστες.
Και μάλι στα στο στέκι που συνήθω ς καθόμουν, παρήγγει λα πά λι
το γνω στό καφέ, τότε δυστυχώ ς εί χα το ελάττω μα να καπ νί ζω ,
δι απί στω σα κάπ οι ους μετανάστες τρέ χοντας να έρχονται π άνω μου ν α
παί ρνουν το κα φέ και τα τσι γάρα. Ή ταν η πρώ τη κ λοπή η ο ποί α εί χε
και μη ουσι αστι κό περι εχόμενο.
Απ ό εκεί νο το σημεί ο και μετά εί χε αλλάξει όλος ο χάρτ ης τη ς
Αθή να ς.
Επι σήμαν ση δεύτερη.
Συζητάμε πάρα πολλές φορές κ αι
αι σθανόμα στε ότι όλα τα προβλ ήματ α εί ναι γύρω από τη ν Ελ λάδ α ή
μόνο γι α τη ν Ε λλά δα. Θα παρ ακολο υθήσατε, όσοι παρ ακολουθή σατε,
τι ς βρετανι κές εκλογές που εί ναι πρόσφατες.
Γι α πρώ τη φορά στην ι στορί α τη ς Β ρετανί ας έγι ναν μι α σει ρά
από τηλεο πτι κά debates α ντί στοι χα με αυτά που μ ας εί χαν συ νηθί σει
στι ς αμερι κάνι κες εκλ ογές.
Εί δα με γι α πρώ τη φορά τους 3
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υποψηφί ους, τον Πρόεδρο τω ν Συντηρητι κώ ν, τον Πρόεδρο τω ν
Εργατι κώ ν, τον Πρόεδρο τω ν Φι λ ελευθέρω ν να αντι παρατί θενται
μεταξύ τους με τη συμμετοχή κοι νού που τους έκανε ερω τήσει ς σε μι α
σει ρά ζητημάτω ν.
Το κεντρι κότερο ζ ήτημα, το ζήτημ α στο ο ποί ο έγι νε η πι ο
σκληρή
α ντι παράθεση
μεταξύ
τ ους
ήτα ν
το
ζήτημ α
τη ς
μεταναστευτι κής πο λι τι κής. Όπου κ αι εκεί και οι 3 υποψήφι οι τότε
γι α την πρω θυπουργί α εί παν το αυτονόητο που δεν έχουμε ακούσει από
τι ς σημερι νές πολι τι κές ηγεσί ες ότι κύρι οι έχουμε αποτύχει .
Απ ό τη στι γμή που ο αρι θμός τω ν π αρα νόμω ν μετα ναστώ ν
ει σερχομένω ν στην Βρε τανί α δι αρκώ ς και α νεβ αί νει , σημαί νει ότι οι
πολι τι κές που έχουμε εφαρμόσει έχουν αποτύχει και πρέπει ν α δούμ ε
από κοι νού το πώ ς μπορούν να επανα προσδι ορι στούν αυτές οι
πολι τι κές.
Που σημαί νει ότι δεν εί ναι ζ ητούμεν ο από τη δι κ ή μα ς πλευρά
απλά κ αι μόνο να λέμε ότι πρέπει να δούμε τη μεταναστευτι κή
πολι τι κή της Ελ λά δας ή να λέμε ότι η μετανα στευτι κή πολι τι κή που
εφαρμόζεται στη χώ ρα μ ας πρέπει ν α εί ναι κομμάτι της ευρω παϊ κή ς
πολι τι κής, δι ότι αυτό οι εξελί ξει ς μας το έχουν δεί ξει . Οι εξελί ξει ς
μας έχουν προσπερ άσει , εί ναι το κεντρι κό ζήτημα με το οποί ο
ασχολούνται όλες οι ευρω παϊ κές χώ ρες.
Άρ α εκ τω ν πρ αγμάτω ν υπ άρχει ευρω παϊ κή συζ ήτηση γι α τ ο
ζήτημα τη ς μεταν άστευσης. Εί ν αι άλ λο το θέμα αυτό, και εδώ εί ναι η
επι σήμανσ η τρί τη, και άλλο αν τα τελευταί α χρόνι α η χώ ρα μας δί νει
την αί σθησ η ότι εί ναι μι α χώ ρα που έχει χάσει το βηματι σμό της γι ατί
εί μαστε οι μοναδι κοί που δεν γνω ρί ζουμε πόσοι περί που παράν ομοι
μετανάστες υπάρχουν.
Πόσες πραγματι κά θέσει ς εργασί ας έχουμε που δεν μπορούν ν α
καλυφθούν από τον ντόπι ο εργατ ι κό πληθυσμό και χρει άζεται
πράγματι ν α π ροσκα λέσουμε φί λους α πό άλ λες χώ ρες γι α ν α καλύψου ν
τι ς θέσει ς αυτές.
Εί μαστε η μονα δι κή χώ ρα που δε ν γ νω ρί ζει πόσους έχουμε τη
δυνατότητα ν α απορροφ ήσουμε χω ρί ς να δι αταραχθεί (…)
Σύστημα υγεί ας κ αι αυτό το κόστος τ ου συστήματος υγεί ας ποι ος
το πληρώ νει , πω ς ε πι μερί ζεται και πω ς μ πορούμε στοι χει ω δώ ς ν α
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ανταπο κρι θούμε στα καθήκοντα τα α νθρω πι στι κά που ω ς κοι νω νί α με
δημοκρ ατι κή παρά δοση οφεί λουμε να έχουμε.
Και εί μαστε η μονα δι κή χώ ρα η οποί α ακόμ η κ αι σήμερ α
αρνεί ται να δει ότι το πρόβλ ημα δεν έχει μόνο την όψ η τη ς
καταστολή ς έχει και την όψη της πρόληψης.
Και στην πρόλ ηψη δεν έχουμε μό νο να συ ζητήσομε γι α τα
σύνορά μα ς τα οποί α ό λοι γνω ρί ζουμε ότι εί ναι σύνορα που θυμί ζου ν
ξέφραγο αμ πέλι και όχι χώ ρ α ευν ομούμενη με θεσμούς που ν α
λει τουργούν, αλλά ξέρουμε και οφεί λουμε να γνω ρί ζουμε ότι η
αντι μετώ πι ση του ζητήματο ς πρέπει να περνάει κ αι από το πόσου ς
αστυνομι κούς χρει αζόμαστε, αν χρει αζόμαστε ει δι κό σώ μα, αυτό έχει
κόστος. Ποι ος θα πληρώ σει το κόστος.
Πω ς θα αντι μετω πί σουμε ενδεχομένω ς την εκούσι α ή ακούσι α
συνέργι α τω ν ασχολούμενω ν με τη φύλαξη τω ν συνόρω ν μας στελεχώ ν.
Όλα αυτά εί ναι ζητήματα π ου κάποι α στι γμή πρέπει να μα ς
απασχο λήσου ν και ν α π άψουμε να μι λάμε μόνο γύρω από τ η ν
περι φέρει α εκπέμποντας ω ραί α μ ην ύματα ή α πό την άλλ η πλευρ ά
κάνο ντας α πλά και μόνο ευχές.
Οι οποί ες βεβαί ω ς ευχές εί ναι σημαντι κές, εί ναι καλοδεχούμενες.
Ξέρουμε ότι η κοι νω νί α μας θα πρ έπει να εί ναι πολυπολι τι σμι κή.
Ξέρουμε ότι η κοι νω νί α μας πρέπει να έχει ανθρω πι στι κά
χαρακτηρι στι κά γνω ρί σματα και ν α αγκαλι άσει εί τε παράνομου ς εί τε
νόμι μους μετανάστες α πό τη στι γμή που έτυχε να βρεθούν στη χώ ρα
μας.
Ξέρουμε ότι χρει άζεται να έχουμε χώ ρους υποδοχ ής γι α τους
μετανάστες. Αλ λά α πό την ά λλη πλευ ρά οφεί λουμε να γνω ρί ζουμε ότι
μι α πολι τεί α πρέπει επιτέλους να βά λει και συγκεκρι μένους κανό νες
και να αποθ αρρύνει την παρ άνομ η λαθρομεταν άστευση και ν α
προστατέψει την κοι νω νι κή συνοχή.
Να λει τουργήσει και προ ληπτι κά α λλά να λει τουργήσει και
κατασταλτι κά. Δι ότι η δι αφω νί α η δ ι κή μου εί ναι ότ ι οι μηχανι σμοί
που πλ ηρώ νονται από τους φορολογ ούμενους πο λί τες πρέπει και ν α
λει τουργούν.
Εγώ δεν εί μαι του δόγματος παρα δεί γματος χάρη, η αστυνομί α
αμύνεται ούτε βεβαί ω ς εί μαι του δόγματος η αστυνομί α επι τί θεται .
Εί μαι του δόγματος ότι η αστυνομί α κάνει τη δουλει ά γι α την οποί α

4

την πληρώ νει ο Έλλη να ς φορολο γούμενος πολί της.
Και κάθε
κατασταλτι κό ς μηχανι σμό ς από τη στι γμή που πληρώ νεται από το
υστέρημα τω ν φορολογουμένω ν πολι τι κώ ν οφεί λει να εί ναι
αποτελεσματι κός.
Άρ α η πο λι τι κή δεν έχει μόνο ευχές, ούτε πρέπει να εξαντλεί ται
μόνο στην πρόληψ η. Η πολι τι κή μας οφεί λει να δι ατρέχει και ν α
δι απερνά και την κ αταστολ ή. Γι ατί εκεί βρί σκεται η εφαρμογή και η
αποτελεσματι κότητα της κάθε πολι τι κής.
Πολύ περι σσότερο σήμερα που ω ς κοι νω νί α δεν έχουμε τη ν
πολυτέλει α να καθυστερήσουμε άλλ ο σε κάποι ες αποφάσει ς. Πολύ
περι σσότερο που σήμερα πρέπει να εί μαστε λί γο πι ο ει λι κρι νεί ς με τον
εαυτό μας.
Γι α παρά δει γμα το έχω πει πολλές φορές γι α το θέμα τω ν
ναρκω τι κώ ν, θα το
πω γι α μι α ακόμα φορά.
Οφεί λουμε να
αναλ άβουμε τι ς ευθύνες μας κ αι να πούμε ότι πράγματι , δεν
δι αγράφουμε καμί α Κυβέρν ηση.
Τουλάχι στον εγώ δεν έχω
λει τουργήσει ποτέ ι σοπεδω τι κά.
Εγώ πι στεύω ότι κάθε Κυβέρνηση πο υ πέρασε σε αυτό τον τόπο
έχει προσφέρει και κάτι , λι γότερο ή περι σσότερο, μι κρότερο ή
μεγαλύτερο, σημαντι κότερο ή λιγότερο σημαντι κό αλλά έχει
προσφέρει σε αυτό τον τόπο.
Όμω ς, από την άλ λη πλευρά, α νεξάρτ ητα τι πρόσφερε η δι κή μου
Κυβέρνησ η ή τι προ σέφερε η προ ηγο ύμενη Κυβέρν ηση η Κυ βέρνησ η
Σημί τη ή τι μπορεί ν α πρ οσφέρει αυτή η Κυβέρν ηση σήμερα πρέπει ν α
δεχθούμε ότι η πολι τι κή που έχουμε ακολουθήσει στο ζήτημα τη ς
μετανάστευσης έχει αποτύχει .
Απ ό τη στι γμή που οι λαθρομετανάστες εί ναι περι σσότεροι, από
τη στι γμή που οι παρ άνομοι στη χώ ρ α μα ς εί ναι περι σσότεροι , από τη
στι γμή που οι αρι θμοί αυξάνουν και η ποι ότητα ελαχι στοποι εί ται , από
τη στι γμή που το κέντρο της Αθή να ς έχει αυτή την ει κόνα την ο ποί α
ζούμε, βι ώ νουμε, λυπόμαστε γι α αυτή την ει κόνα που βλέπουμε. Δε ν
εί ναι η Αθήνα που ξέραμε αυτή. Έχουμε αποτύχει.
Και οφεί λουμε με τόλμη να θέσουμε το ζήτημα, πράγματι καλ ά
κάνει το Κέντρο και θέτει τέτοι α ζητήματα, χω ρί ς ταμπού, χω ρί ς
δογματι σμούς κ αι να δούμε ποι α πο λι τι κή από τη στι γμή π ου έχει
αποτύχει η υφι στάμενη πρέπει να α ν τι καταστήσει . Και βέβαι α αυτή
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που θα αντι κατα σταθεί η πολι τι κή οφ εί λει να έχει τη μέγι στη δυνατή
κοι νω νι κή συναί νεση.
Δι ότι ο λαϊ κι σμός στη χώ ρα μας πρυ τανεύει . Γι α εμένα αυτός
εί ναι το μεγαλύτερο σαράκι της δημο κρατί ας. Εξαι τί ας του λαϊ κι σμού
φτάσαμε εκεί που φτάσαμε.
Ελπί ζω κάποι α στι γμή όλοι μας, οι
πολί τες δηλα δή, να δι δ αχθούμε ότι εξαι τί ας του λαϊ κι σμού
πληρώ νουμε όσα πληρώ νουμε σήμερα.
Και αυτά τα λάθη να μ ην τα επ αν αλά βουμε. Να αφήσουμ ε
λοι πόν ω ραί α συ νθήματα και ω ραί ες ευχές, να δ ούμε ότι κάναμ ε
λάθος, να δούμε ότι αποτύχαμε, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Και
αυτά τα ο ποί α οφεί λουμε ν α τα κά νουμε να τα κά νουμε με τη μέγι στ η
δυνατή πο λι τι κή και κοι νω νι κή συν αί νεση. Δι αφορετι κά θα έχει τη
μεγαλύτερη ρω γμή που μπορεί να ε πέλθει ποτέ στην ι στορί α μας στ η ν
κοι νω νι κή μας συνοχ ή.
Δεύτερον, πρέπει να δούμε ότι η χώ ρα μας δεν εί ν αι όπω ς πο λλέ ς
φορές λέγεται απλά και μόνο χώ ρα ει σόδου.
Εί ναι πύλη transit.
Έρχονται στη χώ ρα μας γι ατί εί ναι ξέφραγο αμπέλι να μεί νουν μέχρι
να τα κτοποι ηθούν. Ό σο μπ ορούν να έχουν πι ο νόμι μα χ αρτι ά και ν α
σηκω θούν να φύγουν να π άνε σε άλλε ς καλύτερες χώ ρες.
Και αυτό το φαι νόμενο τώ ρα με τη κρί ση θα ενταθεί . Δι ότι
αντι λαμβ άνεσθε ότι με την κρί ση πρ οφανώ ς η χώ ρα μ ας δεν θ α εί ναι
ελκυστι κή γι α τους οι κονομι κά μετανάστες.
Εδώ π αύει να εί ναι
ελκυστι κή η χώ ρα μας γι α τον οι κ ονομι κά ενεργό πληθυσμ ό μας.
Πολλώ δε μάλλον γι α τους οι κονομι κούς μετανάστες.
Δεν φαντά ζομαι δ ηλα δή ξαφ νι κά ν α δουν τ η χώ ρα μα ς ω ς
παρά δει σο και να ει σρέουν από πα ντού γι α να βελτι ώ σουν το βιοτι κό
τους επί πεδο. Όμω ς η χώ ρα μας και εξαι τί ας του «καλού» νόμου που
ψήφι σε το Π ΑΣΟΚ γι α τους μ ετανάστες αποτελεί μι α πύλ η
δι ερχομένω ν. Θα έρθουν, θα τακτο π οι ηθούν, θα περάσουν κά ποι ους
μήνες ή κάπ οι α χρόνι α εδώ , θα πάρουν τα πρώ τα ημι νόμι μα ή λι γότερο
νόμι μα χαρτι ά ή νόμι μα τελεί ω ς χαρτιά γι α να μπορέσουν να πά νε μετά
στη Γερμανί α που εί ναι το ό νει ρο, στην Ιταλί α, στι ς δυτι κές
προηγμένες κοι νω νί ες προκει μένου εκεί να προκόψουν.
Εκεί λοι πόν εί ναι έν α ζ ήτημα.
Δ ι ότι όσο εμεί ς «θα τους
φι λοξενούμε» πρέπει να δούμε κ ατ ά πόσο αυτούς τους ανθρώ που ς
οι κονομι κά μ πορούμε ν α τους ενι σχ ύσουμε. Δεύτερον, κατά πόσ ο
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μπορούμε κοι νω νι κά να τους ενσω μα τώ σουμε ή αν πρέπει κοι νω νι κά
να τους ε νσω ματώ σουμε.
Ποι ος θα επι μερι στεί το κόστος το
κοι νω νι κό και το οι κονομι κό και τέλος αν αξί ζει και ο κόπος.
Εί ναι ζητήματα τα οποί α εί ναι άρρ η κτα επί σης συ νδεδεμέν α με
το γεγονός ότι πρέπει να δούμε και ποι α εί ναι η δομή τω ν μεταναστώ ν
στην π όλη μ ας, στη ν Αθ ήν α γι α π α ράδει γμα. Έχουμε παρ άνομου ς
μετανάστες α πό τι ς δοκι μαζό μενες χ ώ ρες της Αφρι κή ς. Εμφύλι ου ς
πολέμους, εξαθλι ω μένους, κυνηγημέν ους, κάποι ου από αυτούς έχουν
έρθει και γι α λόγους πολι τι κούς στην πόλη μας ή στη χώ ρα μας.
Έχουμε μετανά στες α πό τη ν Ασί α. Έχουμε μετανά στες α πό τι ς
χώ ρες της π ρώ ην Σοβι ετι κής Έ νω σης . Έχουμε α πό τη ν κε ντρι κή κ αι
ανατολι κ ή Ευρώ πη. Έχουμε συγκρούσει ς μεταξύ τους πράγματι
θρησκευτι κές. Έχουμε συγκρούσει ς φυλετι κές.
Έχουμε, αν θέλετε, όμω ς και συγκρούσει ς που έχουν να κάνου ν
και με το γεγονός ότι πράγματι σε κάθε γω νι ά υπάρχει trafficking. Σε
κάθε γω νι ά μπορεί να δι ακρί νει κανε ί ς πόρνες χω ρί ς κανέ να έλεγχο.
Γι ατί έχω το ί δι ο ελάττω μα που έχει και ο Νι κήτας ο Κακλαμά νης ,
περπατάω την πόλη μα ς.
Και βλέπω ότι πράγματι όλο και προς τα πάνω , προς το κέντρο,
έρχονται οι κοπέλες οι οποί ες δεν ξέρ ω αν έχουν χαρτι ά δεν έχουν, δε ν
έχω ασχοληθεί με αυτό. Αλλά εν π άση περι πτώ σει προσπαθούν ν α
βγάλουν τα προ ς το ζην προσφέρο ντας ερω τι κές υπηρεσί ες.
Αυτοκί νητ α να σταμ ατούν α νεξέλεγκτα, να παί ρνουν τ ο
«εμπόρευμα» και να φεύγουν. Και δι αρκώ ς αυτό ν α γί νεται γύρω από
τι ς σχολές. Παλι ά αυτό το έβ λεπες α πό την Ομό νοι α κ αι κάτω . Τώ ρα
το βλέπει ς γύρω από τη νομι κή σχολ ή. Τώ ρα το βλέπει ς στη Σκουφά
και Ομήρου. Εί ναι συγκεκρι μένες οι πι άτσες. Τι ς ξέρουμε πού εί ναι .
Εί ναι ζήτημ α λοι πό ν όχι να λέμε μ όνο ότι εί ναι το θέμα τω ν
συγκεκρι μένω ν κι νήτρω ν αλλ ά να δο ύμε ότι πράγματι στη χώ ρα μα ς
επει δή δεν υπ άρχει αυστηρή νο μοθεσί α και αποτελεσματι κό ς
κατασταλτι κό ς μηχ ανι σμό ς α νθεί όπω ς το ακούτε το λέω , το
traffickin g ανθεί . Εί μαστε χώ ρα που απορροφ ά τη σύγχρονη α ς πούμ ε
σκλα βι ά.
Απ ό εκεί και έπει τα, πρέπει να δούμε το πώ ς γί νεται η
πλημμελή ς αστυν όμευση. Εί ναι ζήτη μα αυτό. Αυτό το ζ ήτημα δε ν
απασχο λεί όσο και α ν α κούγεται ταμπ ού, δεν απ ασχολεί μόνο τη χώ ρα
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μας. Αυτό το ζήτ ημα απα σχολεί όλες τι ς κυ βερνή σει ς όλω ν τω ν
ευρω παϊ κώ ν χω ρώ ν. Και βλέπετε ότι γύρω από αυτό το ζήτημα γι α ν α
μι λήσουμε και λί γο πολι τι κά υπ άρχ ει τρι γω νοποί ηση τη ς πολι τι κή ς
ζω ής.
Τι εννοώ τρι γω νοποί ηση πολι τι κής ζω ής;
Ότι δι ατρέχει το
σύνολο του κομμ ατι κού συστήματο ς η αγω νί α αυτή σε κάθε ευρω παϊ κ ή
χώ ρα δι απερνώ ντας τη ν παρα δοσι ακ ή κάθετη δι αχω ρι στι κή γραμμή
Δεξι ά, Κέντρο, Αρι στερά.
Δι ότι αν εγώ σας έλεγα ότι ε κεί νος που φώ να ζε γι α
περι σσότερους αστυνομι κούς ποι ος ήταν; Ο εργατι κός που ήτ αν ο
Γκόρντο ν Μπρ άουν;
Ή ο συντηρ η τι κός ο Ντέι βι ντ Κάμελ;
Η
απά ντηση π ου ενδεχομένω ς θα έχετε να μου πεί τε εί ναι προφανώ ς ο
συντηρητι κός. Λάθο ς, κυρί ες και κύρι οι , ο συντηρητι κός εί ναι αυτός
που έλεγε να ξα ναδ ούμε την πολι τι κ ή και ο Γκόρ ντον Μ πράουν που
ήταν Πρω θυπουργός όταν γι νόταν το debate έλεγε ψεύδεστε κύρι οι,
λαϊ κί ζετε. Πρέπει να πούμε την αλήθει α στον βρετανι κό λαό.
Πρέπει να πληρώ σει περι σσότερους φόρους να πάρ ουμε
περι σσότερους
αστυνομι κούς.
Γι ατί
χω ρί ς
περι σσότερους
αστυνομι κούς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την α ποτελεσματι κ ή
αστυνόμευση. Και γι α αυτό έχασε.
Όμω ς αυτό το λέμε σήμερα; Έχουμε το θάρρος να το πούμε; Ότι
η πλημμελή ς αστυνόμευση έχει να κά νει όχι με την κακή εκπ αί δευσ η
τω ν αστυνομι κώ ν, ή με το γεγονός ότι ενδεχομένω ς έχουμε κακούς
αστυνομι κούς που εν δεχομένω ς, ή γι ατί ενδεχομένω ς το σύστημ α τω ν
πανελλ αδι κώ ν δεν βγάζει κα λούς ασ τυνομι κούς. Βγάζει παι δι ά πο υ
θέλανε ν α πά νε σε ά λλες σχο λές κ αι ξαφνι κά βρέθη καν να φορά νε τη
σχολή του αστυνομι κού αυτό δεν σημ αί νει ότι έχουν και το κί νητρο να
εί ναι καλοί αστυνομι κοί .
Παρόλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι ί σω ς και οι αστυνομι κοί δεν
φτάνουν. Και αν δεν φτά νουν οι αστυνομι κοί σημαί νει τι ; Ότι πρέπει
να επι βαρυνθούμε. Και βεβαί ω ς τώ ρα που έχουμε την περι στολή τω ν
δημοσί ω ν δαπ ανώ ν τι ακρι βώ ς κά νου με; Αλλ ά δε ν γί νεται ν α έχουμε
όμω ς δυο κ αρπούζι α στην ί δι α μ ασ χάλη. Πρέπει κάποι α στι γμή ν α
αντι ληφθούμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν κ όβο νται και πράγμ ατ α
που κόβονται . Αλ λά αυτές τι ς αλήθει ες πρέπει να τι ς πούμε.
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Επί σης, θεω ρώ ότι όσο τα πράγματα λει τουργούν έτσι όπω ς
λει τουργούν παρ΄ ό λες τι ς φι λότι μες προσπ άθει ες που κάνου ν οι
δήμαρχοι . Ο κος Κουκουλόπου λος ξ έρετε δεν εί ναι μόνο βουλευτή ς
του ΠΑΣΟΚ, δι ατρέχεται από το σύνδρομο του ανθρώ που πο υ
προέρχεται από την Αυτοδι οί κηση.
Εγώ οφεί λω να πω ότι φι λότι μες προσπάθει ες κ άνει η
Αυτοδι οί κησ η α λλά εγώ βλέπω τι ς πό λει ς να γί νονται σι γά- σι γά γκέτο
και να λει τουργούν τα γκέτο. Και η Αυτοδι οί κησ η τι ακρι βώ ς κάνει ;
Θα μου πεί τε, μα τώ ρα βά ζει ς ερω τηματι κά κ αι στην Αυτοδι οί κηση ;
Βάζω ερω τηματι κά και στην αποτελεσματι κότητα της Αυτοδι οί κησ ης.
Γι ατί ακούμε την Αυτοδι οί κηση ν α λέει πόσα καλά και πολ λ ά
πράγματα κά νει , ακούμε την Αυτοδι οί κηση να λέει πόσο συμπλ ηρώ νει
το κενό τη ς πολι τεί ας, συμφω νώ . Αλ λά δεν μ ας λέει η Αυτοδι οί κη σ η
τα κάνει γι α χατί ρι του πατέρα και της μάνα ς της; Δεν πληρώ νει ο
φορολογούμενος, δε ν πληρώ νει ο δη μότης, δεν ει σπράττει ; Άρα τι
σημασί α έχει α ν το κά νει το κράτο ς που πλ ηρώ νει ο φορο λογούμενο ς
με το Χ φόρο ή το κ άνει η δημ οτι κή αρχή που ο φορολογούμενο ς τ ο
πληρώ νει πάλι επί σης με άλλο φόρο.
Και το πρόβλημ α τελι κώ ς της χώ ρας μας μή πω ς δεν εί ναι η
αποκέντρω ση που φω ν άζει , Πάρη, δι αρκώ ς; Μή πω ς το πρόβ λημα στ η
χώ ρα μας εί ναι η συγκέντρω ση τη ς εξουσί ας και γι α αυτό δεν έχουμ ε
καμί α αποτελεσματι κότητα;
Μήπω ς εί μαστε μι κρή χώ ρα με ελά χι στους κατοί κους γι α ν α
έχουμε τόσες πολλές αρχές; Δημάρχους, περι φερει άρχες, νομάρχες,
συναρμό δι α υπουργεί α, γενι κούς γραμματεί ς. Μήπω ς χανόμαστε γύρω
από αυτό;
Η Κω νσταντι νούπο λη, λέω μι α π όλη της Τουρ κί ας, έχει
12. 000. 000, όση εί ναι η Ελλάδα εί ναι μι α πόλη της Τουρκί ας.
Δι οι κείται από έναν μητρο πολί τη δή μαρχο. 12. 000. 000 δι οι κούνται
από έν αν μητροπολί τη δήμ αρχο. Εμ εί ς έχουμε όλες αυτές τι ς αρχές.
Έχουμε όμω ς αποτελεσματι κότητα; Π οι α εί ναι η αποτελεσματι κότητα;
Ότι γί νονται και περι σσότερα τα γκέτο;
Ποι α εί ναι η α ποτελεσματι κότητα εν ώ η απορρο φητι κότητά μ α ς
γι α παράδει γμα ν α έχει ξεπεράσει το 45 έω ς 49%; Προσπαθούν να με
δι ακόψουν, τελει ώ νω όσο μπορώ . Αλλά ξέρετε, τα θέματα αυτά δε ν
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εί ναι εύκολο να τα δι ατρέξει ς χω ρί ς να μπαί νει ς σε μι α λογι κή
επι δερμι κή αν πράγματι θέλει ς να συνει σφέρει ς στο δημόσι ο δι άλογο.
Πρέπει να δούμε λοι πό ν, πω ς γί ν ονται οι έλεγχοι .
Πω ς
ελέγχουμε αυτούς που έχουν νομι μοποι ητι κά έγγραφα ή όχι . Ποι οι
εί ναι οι φι λήσυχοι και οι νομοταγεί ς, ποι οι εί ναι αυτοί που κρύβονται
γι ατί φοβούνται την απέλαση ή τη σύ λληψη. Αν συλληφθού ν πού τους
βάζουμε;
Μήπω ς το ότι δεν έχουμε χώ ρους υποδοχής εί ναι το άλλοθι ν α
μην συλλαμ βά νοντ αι ; Και από την άλλη π λευρά, πω ς προω θούνται ;
Και πω ς μέσα σε ό λα αυτά τα ζ η τήματα μπορούμε πρ άγματι ν α
ασκήσουμε μι α δι αφορετι κή μεταν αστευτι κή πολι τι κή όπου αυτοί που
νόμι μα θα βρί σκοντ αι εδώ τουλάχι στον θα μ πορέσουν να ε νταχθού ν
στον κοι νω νι κό ι στό.
Οι νόμι μα εργαζόμενοι και δι αμένοντας στην Ελλ άδα πρέπει ν α
αντι μετω πί ζονται όχι ω ς ψηφοφόροι , να πάρουμε την ψήφο γι α αυτό να
τους χαϊ δεύουμε, αλλά με ί σα δι και ώματα με εμάς, ί σες υποχρεώ σει ς
να ενσω ματω θούν στ ην ελλ ηνι κή κοι ν ω νί α. Η αθην αϊ κή κοι νω νί α εί τε
μας αρέσει εί τε δεν μας αρέσει γί νεται πολυπολι τι σμι κή. Πρέπει να
δούμε το θεσμό τω ν σχολει ώ ν.
Πρέπει να δ ούμε πολυπο λι τι σμι κά σχολει ά.
Πρέπει ν α
ενι σχύσουμε την πολυπολι τι σμι κή εκπαί δευση. Πρέπει να ασκήσουμε
προοδευτι κή πολι τι κή προκει μένου τα παι δι ά που θα μεγαλώ σουν τω ν
μεταναστώ ν να αι σθά νονται ότι πάνω από όλα συμμετέχοντας σε
υμετέρας παι δεί ας εί ναι Έλλη νες κ αι αι σθάνο νται υπερήφα νοι και
αυτοί γι ατί εί ναι Έλληνε ς όπω ς κάποτε κάν ανε στι ς Ηνω μένε ς
Πολι τεί ες επι τυχώ ς.
Αλ λά ά λλο αυτό κ αι άλλο να συ νεχί σει η χώ ρα μας να εί να ι
ξέφραγο αμπέλι δήθεν γι α να μην κ ατηγορηθεί ότι εί ναι λι γότερο ή
περι σσότερο προοδευτι κή.
Μεταξύ τω ν δύο υπάρχει ουσι αστι κή
δι αχω ρι στι κή γραμμή.
Συγγνώ μη αν πήρα περι σσότερο χ ρόνο από αυτόν που μου
αναλ ογεί αλλά σε κ άθε περί πτω ση θεω ρώ αυτή την πρω τοβουλί α
εξαι ρετι κά αξι έπαι νη.
Ευχαρι στώ .
**************

