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ΣΕΛΙΔΑ 0939 
 
 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ 
  Ζ` ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
 Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Β` 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ` 
 Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 1991 
  ----- 
 Αθήνα, σήμερα στις 8 Νοεμβρίου 1991, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10.40`, συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, η 
Βουλή σε Ολομέλεια, για να συνεδριάσει υπό την Προεδρία του 
Προέδρου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ. 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Αθανάσιος Τσαλδάρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
αρχίζει η συνεδρίαση. 
 Παρακαλείται ο Γραμματέας να διαβάσει τις αναφορές προς το Σώμα. 
 Από τον υπάλληλο της Βουλής κ. Γεώργιο Μπιρμπίλη ανακοινώνονται 
προς το Σώμα τα ακόλουθα: 
 Α` ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
 
B΄ Επίκαιρες ερωτήσεις 

 
Από  σελίδα 0949 
 
 Οι υπ` αριθ. 3 και 4 επίκαιρες ερωτήσεις πρώτης επιλογής του κ. 
Κουβέλη και του κ. Σκυλλάκου, καθώς και η υπ` αριθ. 5 επίκαιρη 
ερώτηση δευτέρας επιλογής, της ανεξαρτήτου Βουλευτού κας 
Ιατροπούλου, έχουν μία συνάφεια. Αναφέρονται στα επεισόδια του 
Πολυτεχνείου, στη διαδικασία των συλλήψεων κ.λπ. 
 Θέλετε, κύριοι συνάδελφοι, να συζητηθούν και οι τρεις ερωτήσεις μαζί 
φυσικά με το χρόνο που έχει ο καθένας σας και να απαντήσει, ο κύριος 
Υπουργός συλλογικά ή επιθυμεί ο καθένας να την αναπτύξει χωριστά; 
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπ. Δημόσιας Τάξης): Σε ό,τι αφορά 
εμένα, δεν έχω καμία αντίρρηση με την πρότασή σας. 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Αθανάσιος Τσαλδάρης): Οι ερωτώντες, κύριοι συνάδελφοι, 
τι γνώμη έχουν; 
 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Δεν έχω καμία αντίρρηση, κύριε Πρόεδρε, να 
συζητηθούν και οι τρεις μαζί. 
 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Και εγώ δεν έχω, καμία αντίρρηση, κύριε 
Πρόεδρε. 
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 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ούτε και εγώ έχω αντίρρηση, κύριε 
Πρόεδρε. 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Αθανάσιος Τσαλδάρης): Τρίτη επίκαιρη ερώτηση πρώτης 
επιλογής είναι του Βουλευτή του Συνασπισμού της Αριστεράς και της 
Προόδου κ. Φ. Κουβέλη, προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, με αριθμό 
28/6-11-91 της οποίας το περιεχόμενο σε περίληψη έχει ως εξής: 
 "Με τις συγκλονιστικές προσωπικές τους μαρτυρίες, που είδαν το φως 
της δημοσιότητας, απεκάλυψαν τις κακοποιήσεις και τους 
εξευτελισμούς που υπέστησαν, κατά το στάδιο της ανακριτικής 
διαδικασίας, οι 33 νεαροί συλληφθέντες το Σάββατο 2.11.91 στο κέντρο 
της Αθήνας, επειδή κολλούσαν αφίσες και μοίραζαν προκηρύξεις. 
 Στις καταγγελίες τους και στη μηνυτήρια αναφορά που εν συνεχεία 
κατέθεσαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, οι νεαροί 
κρατούμενοι μιλούν για "βασανιστήρια σεξουαλικού τύπου", απειλές, 
ύβρεις, χυδαιολογίες και προσβολές, με αποκορύφωμα "άγριους 
ξυλοδαρμούς με όλα τα παρεχόμενα μέσα". Επειδή παρόμοια 
περιστατικά καταπάτησης στοιχειωδών κανόνων αξιοπρεπούς 
συμπεριφοράς και μεταχείρισης των κρατουμένων συχνότατα τον 
τελευταίο καιρό έρχονται στο φως της δημοσιότητας, 
 Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 
 1. Πώς απαντά στα παραπάνω καταγγελλόμενα. 
 2. τι οριστικά και άμεσα μέτρα πρόκειται να ληφθούν για να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή των κανόνων της ευπρεπούς μεταχείρισης 
και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των κρατουμένων και 
να αποκλεισθεί η επικίνδυνη χρήση βίας εις βάρος συλληφθέντων 
πολιτών. 
 3. Εάν θα ελεγχθούν και θα αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους, για 
το παραπάνω καταγγελλόμενο περιστατικό". 
 Τέταρτη επίκαιρη ερώτηση πρώτης επιλογής είναι του Βουλευτή του 
ΚΚΕ κ. Α. Σκυλλάκου, προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, με αριθμό 
26/6-11-91 της οποίας το περιεχόμενο σε περίληψη έχει ως εξής: 
 "Η όλη τακτική και συμπεριφορά της Αστυνομίας πριν και κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων γεγονότων στο Πολυτεχνείο και ιδιαίτερα: 
 1) Η μη λήψη μέτρων αποκλεισμού των διόδων προς το Πολυτεχνείο, 2) 
Η εμφάνιση και προκλητική δράση "αγανακτισμένων" πολιτών, 3) η 
απουσία εισαγγελέα για πολλές από τις κρίσιμες ώρες, 4) η μη 
αποτελεσματική δράση της Πυροσβεστικής και τέλος 5) η μεγάλη 
καθυστέρηση εισόδου της Αστυνομίας, μετά την άδεια που παρέσχε η 
Σύγκλητος δημιουργούν εύλογα την πεποίθηση της ύπαρξης σοβαρών 
ευθυνών της Αστυνομίας και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
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Δημόσιας Τάξης. Ευθυνών που ήδη κατελόγισαν τόσο ο Πρύτανης, όσο 
και η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου. Προφανής στόχος όλων των 
παραπάνω ενεργειών και παραλείψεων, που οδήγησαν στην εκρηκτική 
κατάσταση είναι να πληγεί και να περιορισθεί το Πανεπιστημιακό 
Άσυλο, να συκοφαντηθούν οι λαϊκοί αγώνες και να υπάρξει γενικότερος 
αποπροσανατολισμός. 
 Η σύλληψη μάλιστα μετά από λίγες ημέρες 33 ατόμων με την 
κατηγορία της παράνομης αφισοκόλλησης και με την "τεχνητή" 
πρόσθεση μιας σειράς άλλων κατηγοριών. Κύρια, όμως, οι 
οφθαλμοφανείς πράξεις κακοποίησης ορισμένων και οι καταγγελίες 
εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε βάρος άλλων από τους συλληφθέντες, 
δημιουργούν σοβαρότατες ανησυχίες. 
 Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αυταρχικό κατήγορο, σε μία πορεία 
ενίσχυσης της κρατικής καταστολής και παραβίασης στοιχειωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 Ερωτάται ο κύριος Υπουργός τι σκοπεύει να κάνει για τη διερεύνηση, 
την απόδοση των ευθυνών που υπάρχουν. τι μέτρα πρόκειται να 
παρθούν, για να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες πρακτικές, από 
κρατικά όργανα και υπηρεσίες. Ιδιαίτερα, εάν πρόκειται να εισακουσθεί 
από την Κυβέρνηση η πρόταση του ΚΚΕ για συγκρότηση διακομματικής 
επιτροπής του άρθρου 44 του Κανονισμού της Βουλής, για τη 
διερεύνηση των αναφερομένων γεγονότων". 
 Έκτη επίκαιρη ερώτηση δεύτερης επιλογής είναι της Ανεξαρτήτου 
Βουλευτού κας Αικατερίνης Ιατροπούλου προς τους Υπουργούς Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, με αριθμό 
25/6-11-91 της οποίας το περιεχόμενο σε περίληψη έχει ως εξής: 
 "Μετά τα πρόσφατα γεγονότα στο Πολυτεχνείο, ακολούθησε σειρά 
πράξεων, για τις οποίες υπάρχουν έντονα ερωτηματικά: 
 α) Για πρώτη φορά μετά τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους, δικαστές 
επιβάλλουν σε δεκάδες συμπολίτες μας το ανώτατο όριο  
 
 
ΣΕΛΙΔΑ 0950 
 
ποινών που προβλέπει ο νόμος για πλημμελήματα. 
 β) Αρμόδιος εισαγγελέας κωφεύει επιδεικτικά στα αδιάψευστα 
στοιχεία από φωτογραφικό ή τηλεοπτικό υλικό για τη δράση των 
"αγανακτισμένων πολιτών", ενώ στις επισημάνσεις του Πρύτανη του 
Ιδρύματος για τον ρόλο τους στις καταστροφές, η απάντηση είναι 
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κάποιες περίεργες διαρρεύσεις στον Τύπο, για ποινική δίωξή του, 
μήπως και συνετισθεί... 
 γ) Πανεπιστημιακός δάσκαλος (ο Δ. Κέκος) συλλαμβάνεται μέσα στο 
Πολυτεχνείο από "αγανακτισμένο πολίτη", οδηγείται στο Αστυνομικό 
Τμήμα και μόλις γνωστοποιεί την ιδιότητά του απελευθερώνεται και με 
τη συνοδεία του ίδιου "αγανακτισμένου πολίτη", επιστρέφει στο 
Πολυτεχνείο.... 
 δ) Αφισοκολλητές συλλαμβάνονται από αστυνομικά όργανα με 
προτεταμένα όπλα στο κέντρο της Αθήνας. Σε όλους αποδίδονται 
κατηγορίες για "διασπορά ψευδών ειδήσεων" (προφανώς για το 
περιεχόμενο των αφισών) και "στάση" (κατά του καθεστώτος!). 
 ε) Οι αφισοκολλητές αυτοί υποχρεώνονται να απαντήσουν στη Γενική 
Ασφάλεια σε πλήθος ασχέτων ερωτήσεων (π.χ. "σε τι μέρη συχνάζετε";, 
"έχετε κάποιο δεσμό;", "μετέχετε σε διαδηλώσεις και πορείες;"). 
 Όποιος αναρωτιέται τι σχέση έχουν όλες αυτές οι ερωτήσεις με την 
αιτία της σύλληψής τους, "πίπτει ράβδος", ράβδος που δεν εξαιρεί 
ακόμα και έγγειες γυναίκες. 
 στ) Παράλληλα ανακαινείται από επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι για... 
όλα όσα συμβαίνουν φταίει το Πανεπιστημιακό Άσυλο. 
 Με βάση όλα τα παραπάνω ερωτώνται όλοι οι αρμόδιοι Υπουργοί: 
 1) Γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί ως τώρα τα στοιχεία και τα τεκμήρια για 
τη δράση των "αγανακτισμένων πολιτών"; 
 2) Σε αυτή τη Χώρα επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση ιδεών; Αν ναι, 
τότε πώς εξηγούνται μαζικές συλλήψεις (που είχαν να λάβουν χώρα 
από το 1984) για αφισοκολλήσεις, για τις οποίες αποδίδονται 
κατηγορίες από τον μισό Ποινικό Κώδικα; 
 3) τι άλλο πρέπει να συμβεί, ώστε να σταματήσει αυτός ο χημικός 
πόλεμος στον οποίο επιδίδεται συστηματικά η Αστυνομία και πού 
απαγορεύεται αλλού; 
 4) Μετά από πόσες επισημάνσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για 
βασανιστήρια σε Αστυνομικά Τμήματα της Χώρας μας προβλέπεται το 
αρμόδιο Υπουργείο να επιληφθεί ώστε να εξαλειφθεί το ανατριχιαστικό 
φαινόμενο; 
 5) Η ζημιές που υπέστη το Πολυτεχνείο, (περιουσία όλων μας) 
αποσβένονται από κάποιες εξοντωτικές ποινές; 
 6) τι σημαίνει "επαναπροσδιορισμός" της έννοιας του 
Πανεπιστημιακού ασύλου, εκτός από τη διακαή επιθυμία σας να 
απαλλαγείτε από ένα θεσμό αιώνων, που τον βλέπετε απλώς ως μια 
ανεπιθύμητη κληρονομιά;" 
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 Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. 
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπ. Δημοσίας Τάξεως): Όταν, κύριε 
Πρόεδρε, πριν από τρεις μήνες ορκίστηκα Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, 
δεν ξέχασα αυτό που άκουγα μονότονα είτε σε κοινωνικούς κύκλους 
είτε σε επικοινωνίες με τους απλούς πολίτες είτε συζητώντας με 
οποιονδήποτε άνθρωπο. τι κατάσταση είναι αυτή, 200 ή 300 "γνωστοί - 
άγνωστοι" σε κάθε λαϊκή κινητοποίηση, σε κάθε πορεία να καίνε 
περιουσίες, να χαλάνε μαγαζιά, να σπάζουν κεφάλια, να βγαίνουν 
ροπαλοφόροι, να βγαίνουν κουκουλοφόροι; Πώς είναι δυνατόν να 
συμβαίνει αυτό το πράγμα ; Η αστυνομία τι κάνει; Πότε επιτέλους αυτό 
το πράγμα θα τελειώσει; Ήταν μία μόνιμη επωδός και συνεχίζει σε 
σημαντικό βαθμό να είναι όλων των απλών ανθρώπων, τι θα γίνει με 
αυτήν την κατάσταση; 
 Ακριβώς επειδή όλοι μας είμαστε ευαίσθητοι -υποθέτω- σε ό,τι 
ακούμε, σε ό,τι βλέπουμε και σε ό,τι προέρχεται από τον απλό κόσμο, 
κάλεσα αμέσως τους ασχολουμένους με τα θέματα της αντιμετωπίσεως 
αυτού του είδους των ενεργειών και τους είπα πώς, αν στην πρώτη 
κινητοποίηση δεν υπάρχουν συλλήψεις των "γνωστών - αγνώστων" ή 
εγώ θα φύγω από το Υπουργείο ή εσείς, διότι αυτή η κατάσταση δεν 
μπορεί να συνεχισθεί. Γιατί πρέπει να δούμε ποιοι είναι, για να 
βγάλουμε κουκούλες, για να δούμε περί Τινος πρόκειται. 
 Βεβαίως, μου είπαν τις δυσκολίες αυτού του είδους των επιχειρήσεων. 
Πολλά πράγματα τα κατάλαβα. Πάρα ταύτα επέμενα σ' αυτό που 
νομίζω ότι θα έκανε κάθε άνθρωπος που είχε ευαισθητοποιηθεί από 
αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν επί χρόνια ολόκληρα. 
 Έτυχε λοιπόν η πρώτη κινητοποίηση να είναι των μαθητών, πριν από 15 
περίπου μέρες, με πορεία από το Πολυτεχνείο προς το Υπουργείο 
Παιδείας. Όταν με πληροφόρησαν στο Υπουργείο, πως μέσα σ' αυτήν 
την πορεία υπάρχουν και στοιχεία από αυτά που σας προανέφερα, η 
εντολή που έδωσα ήταν να γίνουν συλλήψεις αυτών των ατόμων. Και 
έχω χρέος να το κάνω, για να απαλλάξουμε την Αθήνα απ’ αυτή την 
μάστιγα, αλλά και να μην νοθεύουν όλοι αυτοί οι κύριοι τις πορείες 
κάποιων κοινωνικών ομάδων που έχουν δικαίωμα να βγαίνουν και 
ειρηνικά να διαδηλώνουν την αντίθεσή τους με την Κυβέρνηση ή να 
προβάλουν τα δικά τους αιτήματα. 
 Έφτασε η πορεία στο Υπουργείο Παιδείας και εν συνεχεία οι "γνωστοί - 
άγνωστοι" άρχισαν να επιδίδονται πάλι σε καταστροφές. Η εντολή μου 
ήταν να γίνουν συλλήψεις αμέσως. Συλλαμβάνονται 20. Ήταν βεβαίως 
συλλήψεις οι οποίες δεν ήταν ανώδυνες για τους αστυνομικούς. Και 
πρέπει να σας πω πως μου διεμήνυσαν την απροθυμία πολλών 
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αστυνομικών στους δρόμους -σας τα λέω ευθέως, όπως τα άκουσα- για 
τέτοιου είδους συλλήψεις. Γιατί όταν προ ετών επί ΠΑΣΟΚ εγένοντο 
τέτοιου είδους συλλήψεις, εμηνύοντο οι αστυνομικοί από τον αναρχικό 
ότι τον κακοποίησε, με αποτέλεσμα να δικάζεται ο αστυνομικός, αφού 
ο αναρχικός έφερνε και δύο μάρτυρες. Έτσι βλέπαμε, ο αναρχικός να 
απαλλάσσεται και ο αστυνομικός να διώκεται. Υπάρχουν ακόμα 
εκκρεμότητες τέτοιου είδους από το 1984 με Ένορκες Διοικητικές 
Εξετάσεις, με ποινικές καταδίκες κ.λπ. 
 Παρά ταύτα τους είπα, θα κάνετε τη δουλειά σας. Έγιναν 20 συλλήψεις 
και μετάγονται αυτοί που συνελήφθησαν στην ασφάλεια. Η πορεία 
επέστρεψε στο Πολυτεχνείο. Η εντολή μου ήταν και εφηρμόσθη, το 
Πολυτεχνείο να κλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, απ’  έξω. Μου 
είπαν πώς κατά την αναχώρηση της πορείας, έμειναν μέσα γύρω στα 
100 άτομα. Ας έμειναν οι 100. Το Πολυτεχνείο να κλειστεί ώστε να μη 
μπουν και άλλοι μέσα. 
 Στέλνουμε κύριοι, 10 διμοιρίες και το Πολυτεχνείο κλείνει πανταχόθεν 
για να μη ξαναμπούν μέσα. Όταν τελειώσει η πορεία και άρχισαν να 
κατεβαίνουν ελέχθη στον κ. Πρύτανη, να κλείσουμε και τις πόρτες. Είπε 
ότι δεν είναι δυνατόν να κλείσουν γιατί γίνονται μαθήματα και 
υπάρχουν σπουδαστές που μπαινοβγαίνουν. Σεβαστήκαμε την 
επιθυμία του. 
 Όταν λοιπόν, άρχισαν να επιστρέφουν οι διαδηλωτές και οι αναρχικοί, 
ο κ. Πρύτανης μας εζήτησε να απομακρυνθούμε, να απελευθερώσουμε 
το Πολυτεχνείο. Το τονίζω αυτό με έμφαση γιατί υπάρχει και σε 
ερώτηση, νομίζω της κας Ιατροπούλου και μονότονα λέγεται, γιατί δεν 
φρουρήσαμε το Πολυτεχνείο. Το φρουρήσαμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. 
 Απομακρύνθηκαν, λοιπόν, οι αστυνομικοί και άρχισε το αλισβερίσι 
στην πόρτα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στις 7-8 η ώρα το βράδυ και 
να μπαινοβγαίνουν μέσα. Ο κ. Πρύτανης, άλλοτε ζητούσε να 
πλησιάσουμε, άλλοτε όχι, μέχρι που κάποια στιγμή βγήκαν έξω, έκαψαν 
ένα λεωφορείο και τότε επικοινώνησα με τον κ. Πρύτανη και του είπα 
πώς πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Του εξήγησα πώς δεν 
πρόκειται να διαπράξουμε καμιά παρανομία και του επεσήμανα, πώς 
είναι καιρός να καλέσει την Σύγκλητο και να δοθεί άδεια επεμβάσεως. 
Του είπα πώς απ’  ότι πληροφορούμε οι άνθρωποι που είναι μέσα στο 
Πολυτεχνείο, δεν έχουν καλές προθέσεις, θα κάνουν ζημιές. Ο κ. 
Πρύτανης, μου είπε, πώς δεν μπορεί να δώσει άδεια, γιατί φοβόταν 
μήπως σκοτωθεί κανένας μέσα. Του επανέλαβα πώς η επιχείρηση θα 
γίνει κατά τον καλύτερο και ειρηνικότερο δυνατό τρόπο. Προσέθεσα ότι 
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αν δεν μπουν μέσα και αρχίσουν να τους συλλαμβάνουν έξω -γιατί η 
εντολή είναι να συλληφθούν- τότε σεις θέλετε να απαλλαγείτε της 
ευθύνης και να την αναλάβουν κάποιοι άλλοι. 
 Παρά ταύτα, σεβαστήκαμε την επιθυμία του κ. Πρύτανη. Κάποια 
στιγμή άρχισαν να μαζεύονται άνθρωποι έξω από το Πολυτεχνείο όπου 
σήμερα η Αντιπολίτευση έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της. Φύγαμε από 
τους αναρχικούς και πήγαμε στους "αγανακτισμένους πολίτες". 
Ενδεχομένως αυτό εξ αφορμής συνειρμών άλλων εποχών να θεωρείται 
πώς και σήμερα είναι κάτι που εφαρμόζεται ή έχει κάποιο λόγο να το 
κάνει η αστυνομία. Σας βεβαιώνω πως δεν έχει κανένα λόγο. Δυο φορές 
πάντως που εκλήθησαν δυνάμεις από τον κ. Πρύτανη -γιατί είχε 
επιβάλλει την απομάκρυνση- του απώθησαν και θα έλεγα με βιαιότητα 
και ρήψη χημικών, αυτών που ήταν απ’  έξω. 
 Αλλά θέλω να θέσω και κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι είναι εκατοντάδες 
μαγαζιά γύρω από το Πολυτεχνείο που πυρπολούνται. Ο 
καταστηματάρχης ο οποίος με τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα μαζέψει 
τους γνωστούς και συγγενείς του για να διαφυλάξει το μαγαζί του, δεν 
έχει λόγο να αγανακτεί; Όλοι είμαστε έρμαια στους 200-300 "κυρίους" 
που μπορούν να σπάσουν τα πάντα και δεν υπάρχουν μέσα στα 4 εκατ. 
ανθρώπων που κατοικούν το Λεκανοπέδιο, κάποιοι που δικαιούνται να 
έχουν μια άλλη άποψη; 
 Όμως δεν ισχυρίζομαι ότι αυτή την ομάδα των ανθρώπων μπορεί  
 
 
ΣΕΛΙΔΑ 0951 
 
να την ελέγξει τουλάχιστον το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ποιοι είναι, 
γιατί συγκεντρώνονται και τι κάνουν. Τονίζω ότι δυο φορές που 
κλήθηκε η αστυνομία, τους απομάκρυνε. 
 Παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες που είχα με τον κ. Πρύτανη, 
έδωσε την άδεια για την είσοδο των αστυνομικών στις 8 το πρωί. Οι 
ζημιές είχαν γίνει και πραγματοποιήθηκαν 28 συλλήψεις. 
 Οι δίκες, των δυο ομάδων, της πρώτης των έξη και της δεύτερης των 
28, έγιναν. Η κα Ιατροπούλου ρωτά, γιατί εξαντλούνται τα όρια των 
ποινών. Θέλετε να "συνιστούμε" στους δικαστές να μη τους 
τιμωρήσουν ή να μην τους τιμωρήσουν αυστηρά; Αυτό το ερώτημα δεν 
το αντιλαμβάνομαι. 
 Ο κ. Κουβέλης, που είναι και πρώτη στη σειρά η ερώτησή του, 
αναφέρεται στο τελευταίο περιστατικό των 33 συλληφθέντων και ομιλεί 
για τα βασανιστήρια και τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν, για να 
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εξασφαλισθεί η εφαρμογή των κανόνων της ευπρεπούς μεταχείρισης. 
Σας είπα, προ ολίγου, κύριοι, τι συμβαίνει. Ο αστυνομικός αισθάνεται 
ανασφάλεια και πως, από την πρώτη στιγμή, έχω τονίσει: Θα κάνετε τη 
δουλειά σας, αλλά έκνομη ενέργεια δεν πρόκειται να την ανεχθώ με 
τίποτε. Να αισθάνεσθε, όμως, ασφαλείς, γιατί η δουλειά σας είναι να 
διαφυλάσσετε την περιουσία του κόσμου, την ηρεμία, το περπάτημα 
στους δρόμους, τη Δημοκρατία. 
 Και βεβαίως, διερωτάσθε όλοι, τι έγινε το Σάββατο το πρωί και 
συνελήφθησαν οι 33. Το βράδυ της Παρασκευής δολοφονείται 
αστυφύλακας με ρουκέτα. Και γεμίζει η Ομόνοια το πρωί με κάποιους 
"κυρίους" της ιδίας παρέας, οι οποίοι κόλλαγαν αφίσες. 
 Και επειδή είμαστε κοινοβουλευτικοί, σας την έφερα, για να δείτε, περί 
τίνος πρόκειται: Αναφέρει "Ποιο εύκολα βρίσκεις καμήλα που να 
χωράει στο μάτι μια βελόνας, παρά δημοσιογράφο, πολιτικό ή 
αστυνομικό, που να λέει την αλήθεια. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι 
Ναζί....κλπ". Φασιστικού περιεχομένου. Και λέω: Είναι δυνατόν να 
συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σήμερα και μάλιστα, σε μια τόσο 
φορτισμένη ατμόσφαιρα; 
 Τους πλησιάζει ένας μοτοσυκλετιστής και άρχισαν να τον καθυβρίζουν 
και μερικοί άρχισαν να του επιτίθενται. Καλεί άλλους 5 και γίνονται 6. 
Και στην οδό Θεμιστοκλέους, τους κάνουν αγριοτάτη επίθεση 
Θεμιστοκλέους και Πανεπιστημίου και μέσα στον πεζόδρομο. Και εκεί 
άρχισε, πλέον, μία κόντρα μεταξύ τους. Αμέσως, δόθηκε εντολή να πάνε 
ενισχύσεις. Και συνελήφθησαν. Και πιθανότατα εκεί -δεν το αποκλείω, 
γιατί, όπως γνωρίζετε, τέτοιου είδους συλλήψεις δεν είναι πράξεις 
αβροφροσύνης- να συνέβη και κάτι και από τη μία πλευρά και από την 
άλλη -υπάρχουν μωλωπισμένοι και αστυνομικοί- το οποίο να μην ήταν 
ευχάριστο για κάποιον από τους συλληφθέντες. 
 Αυτά, λοιπόν, είναι τα περιστατικά. 
 Μετήχθησαν στην ασφάλεια. Και την επομένη 
αρχίσαμε:"Κακοποιήθηκαν, η έγκυος γυναίκα, ο άλλος κάπως αλλιώς." 
Εζήτησα ιατρικά πιστοποιητικά από όσους επήγαν στα νοσοκομεία. Δεν 
διαπιστώνω τίποτε. Έκαναν μηνύσεις οι ίδιοι και θα αναμένουμε τα 
αποτελέσματα των αποφάσεων των δικαστηρίων. 
 Όμως, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να διερωτηθούμε όλοι μας. Επιτέλους, 
τι θα γίνει και πώς νομίζετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την 
κατηγορία, αυτόν τον όμιλο των ανθρώπων, που δεν υπονομεύει την 
Κυβέρνηση, υπονομεύει τη Δημοκρατία; Και που σας τονίζω, 
διερωτώνται οι πάντες: τι θα γίνει επιτέλους με αυτούς τους "γνωστούς 
αγνώστους". τι είναι αυτοί; Και για να αφαιρέσουμε το "αγνώστους" και 
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να μας μείνει το "γνωστούς", πρέπει να συλληφθούν. Και πρώτη φορά 
συνελήφθησαν 81 άνθρωποι. Οι 33 δικάζονται και ό,τι αποφασίσει η 
Δικαιοσύνη. Οι πρώτοι 6 δικάστηκαν. Οι 28, που ήταν μέσα στο 
Πολυτεχνείο, επίσης δικάστηκαν και εκκρεμεί και η άλλη κατηγορία για 
τους τελευταίους. 
 Και δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί αυτός ο όγκος των ερωτήσεων ενώ 
θα μπορούσα να σας δώσω οποιουδήποτε είδους διευκρινίσεις. 
 Κυρία Ιατροπούλου, θέτετε ένα μεγάλο αριθμό ερωτημάτων. Λέτε, 
γιατί βάλαμε ποινές, που δεν τις βάλαμε ασφαλώς εμείς. Ρωτάτε τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης. Ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί ασφαλώς 
να σας απαντήσει. Γιατί οι συνθέσεις των δικαστηρίων τα επιβάλλουν 
αυτά. Όμως, τι νομίζετε; Η Δημοκρατία δεν πρέπει να αμυνθεί; 
Γνωρίζετε καμία άλλη χώρα του κόσμου, που μπορεί τέτοιου είδους 
στοιχεία να βγαίνουν στο δρόμο, να πυρπολούν, να είναι ροπαλοφόροι, 
να φέρουν αλυσίδες στα χέρια, να είναι μασκοφόροι και να αφήνουμε 
μονίμως και αιωνίως να πλανάται το ερώτημα: τι είναι αυτοί οι 
"γνωστοί άγνωστοι"; Τώρα, λοιπόν, που έγινε κάτι, φταίνε άλλοι όπως 
οι προβοκάτορες, οι αγανακτισμένοι πολίτες, η αστυνομία. Αλλάξαμε, 
λοιπόν, το κέντρο βάρους. Θέλουμε να τους πιάσουμε ή δεν θέλουμε; 
 Και θα ελέγξω, ασφαλώς και ελέγχω, όπου υπάρχει έκνομη ενέργεια 
της αστυνομίας. 
 Αλλά για μένα το πρώτο ήταν να απαλλάξουμε την κοινωνία απ` αυτού 
του είδους τα περιθωριακά στοιχεία και οφείλουμε να το κάνουμε. Έτσι 
νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, πως η αστυνομία ενήργησε μέσα στα 
πλαίσια των εντολών που είχε για τις συλλήψεις και έπραξε το χρέος 
της. Και σας βεβαιώνω σε ότι με αφορά, επειδή βλέπω το περιεχόμενο 
των ερωτήσεων, ότι προσπαθώ να είμαι στη μέση. Δεν είμαι ούτε με 
την αστυνομία ούτε με τους αναρχικούς. Είμαι με τη νομιμότητα και με 
εκείνο που μπορεί να επιβάλει τη νομιμότητα και με εκείνον που 
μπορεί να απαλλάξει την κοινωνία από αυτή την πρακτική η οποία επί 
χρόνια μας ταλανίζει. 
 Και αναζητώ να δω και από την άλλη πλευρά, που μπορεί να υπάρχει 
το λάθος, η αμέλεια ή η πρόθεση για κάτι που δεν είναι σύννομο. Μου 
κάνει όμως εντύπωση, πώς εσείς αμέσως πήρατε το μέρος της άλλης 
πλευράς. Οι "αγανακτισμένοι πολίτες". Εκεί εστιάσατε όλη την 
υπόθεση. Εγώ διερωτώμαι για τους "αγανακτισμένους πολίτες". 
Υπάρχουν στοιχεία ότι στην περίοδο 1981-1989 πάρα πολλοί 
"αγανακτισμένοι πολίτες" συνελάμβαναν ανθρώπους σε 
κινητοποιήσεις. Αυτό σήμερα δεν γίνεται. Σας το τονίζω. Εάν έχετε 
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κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό θα σας παρακαλέσω να μου το 
αναφέρετε 
 Αυτά, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσουν 
όλους διότι τέτοιου είδους ενέργειες για να αντιμετωπισθούν θέλουν 
μία ευρύτερη συναίνεση των κοινωνικών ομάδων, των πολιτικών 
κομμάτων. Και τότε να είστε βέβαιοι ότι αν συνεννοηθούμε σε αυτά θα 
συμβάλουμε για να έχουμε μία καλύτερη Δημοκρατία. 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Αθανάσιος Τσαλδάρης): Ο κ. Κουβέλης έχει το λόγο. 
 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Διαπράξατε ολίσθημα, κύριε Υπουργέ της Δημόσιας 
Τάξης, διότι ουσιαστικά με αυτά που είπατε παρεμβαίνετε με 
διαδικασίες πόλωσης των αστυνομικών εναντίον νέων ανθρώπων, οι 
οποίοι μπορεί να έχουν απόψεις με τις οποίες ο καθένας δικαιούται να 
διαφωνεί ή να συμφωνεί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μιλήσατε 
ουσιαστικά τροφοδοτεί το μένος των αστυνομικών εναντίον αυτών των 
νέων ανθρώπων. 
 Και σε ότι αφορά το Πολυτεχνείο έχετε ακούσει τον αντίλογο από τον 
κύριο Πρύτανη. Και δεν μας λέτε, πώς εξηγεί η Αστυνομία ότι την ώρα 
που ο Πρύτανης συνομιλούσε με εκείνους που ήταν κλεισμένοι μέσα 
στο Πολυτεχνείο ξέσπασε η φωτιά από την οροφή, προφανώς από 
κάποιο βλήμα ή από κάποια βόμβα που ρίχτηκε απ` έξω. Σ` αυτά θα 
αναφερθούν και οι συνάδελφοι οι οποίοι σας ερωτούν συγκεκριμένα 
για το θέμα αυτό. 
 Εγώ όμως σας ερώτησα, κύριε Υπουργέ, για τις συγκεκριμένες 
βιαιότητες, για τον αυταρχισμό που παρατηρήθηκε εκ μέρους 
αστυνομικών σε βάρος των 33 νεαρών ατόμων που συνελήφθησαν. 
Μας επιδείξατε αφίσες. Σας επιδεικνύω φωτογραφίες τους, κύριε 
Υπουργέ. Σπασμένο χέρι, μώλωπες, τραυματισμοί. Έρευνα που έγινε σε 
βάρος γυναικών με τρόπο ο οποίος πρέπει να σας απασχολεί, γιατί 
θέλησε να τις εξευτελίσει. Έγκυος κοπέλα είπε "μη με δέρνετε γιατί 
είμαι έγκυος". Και ακούστηκε το επιχείρημα "μα, ήταν έγκυος και πήγε 
στη διαδήλωση!". 
 Αυτά είναι επικίνδυνα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν θύλακες αυταρχισμού 
μέσα στα Σώματα Ασφαλείας. Εμείς σας προτείναμε συγκεκριμένα 
μέτρα εκδημοκρατισμού. Να υπαχθούν επιτέλους τα Σώματα 
Ασφαλείας σε διακομματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Να επιτρέψετε 
τον συνδικαλισμό στα Σώματα Ασφαλείας, γιατί αυτό είναι πράξη 
εκδημοκρατισμού. Και επιτέλους, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, ήλθε η 
ώρα να σταματήσουν αυτές οι βιαιότητες και οι προσβολές των 
δικονομικών εγγυήσεων και των ατομικών ελευθεριών μέσα στα 
τμήματα ασφαλείας. Να αφαιρεθεί η προανάκριση από τα αστυνομικά 
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όργανα και να δοθεί σε δικαστική αστυνομία η οποία πρέπει να 
δημιουργηθεί. 
 Έχουμε ρωτήσει τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης και τον συναρμόδιο 
επ` αυτού Υπουργό Δημόσιας Τάξης, γιατί δεν προχωρούν στη 
δημιουργία δικαστικής αστυνομίας, η οποία θα αναλαμβάνει 
αποκλειστικά την όποια προανακριτική πράξη, έτσι ώστε να 
σταματήσουν να υπάρχουν οι βιαιότητες, οι εξευτελισμοί ατόμων και οι 
προσβολές των δικονομικών εγγυήσεων, που υποτίθεται ότι γίνονται 
στο όνομα του αποτελέσματος των προανακριτικών πράξεων μέσα στα 
δωμάτια των αστυνομικών τμημάτων. 
 
 
ΣΕΛΙΔΑ 0952 
 
 Επ` αυτού, δεν μου δώσατε απάντηση. Σας πληροφορώ, κύριε Υπουργέ 
-αν δεν το ξέρετε- ότι μόλις χθες ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο 
εισαγγελέας της έδρας του δικαστηρίου, που ασχολείται με την 
υπόθεση των 33, έδωσε εντολή να οδηγηθούν στον ιατροδικαστή, 
προκειμένου αυτά τα εμφανή τραύματα να βεβαιωθούν και με ιατρική 
πραγματογνωμοσύνη. 
 Κύριε Υπουργέ, εμείς θλιβόμαστε, όταν τραυματίζονται και 
σκοτώνονται αστυνομικοί που κάνουν το καθήκον τους. Αλλά δεν 
υπάρχει δικαιολογητικός λόγος για την επίθεση των αστυνομικών 
εναντίον των πολιτών. 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Αθανάσιος Τσαλδάρης): Σας παρακαλώ, κύριε Κουβέλη, 
τελειώστε. 
 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. 
 Οι δικονομικές εγγυήσεις προέχουν και οφείλετε με ψυχραιμία, με 
νηφαλιότητα, αφ` ενός να υπηρετείτε τη νομιμότητα, αφ` ετέρου να 
σέβεσθε τα ατομικά δικαιώματα και τις δικονομικές εγγυήσεις. 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Αθανάσιος Τσαλδάρης): Ο κ. Σκυλλάκος έχει το λόγο. 
 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω ότι υπάρχει 
αμφιβολία, τουλάχιστον για μας, αλλά και για την πλειοψηφία της 
κοινής γνώμης, ότι υπήρξαν ενέργειες και παραλείψεις των 
αστυνομικών αρχών τέτοιες, που οδήγησαν στα γεγονότα και όξυναν 
την κατάσταση στο Πολυτεχνείο. 
 Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει για μας αμφιβολία, ότι υπήρξε 
συντονισμός δράσης κράτους ή μερίδας των αστυνομικών παρακράτους 
και "περιθωριακών" στοιχείων. 
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 Δυο στοιχεία, στα οποία δεν μας απαντήσατε. Ο κ. Πρύτανης μπορεί να 
είπε να μη σταθούν οι αστυνομικοί στις εισόδους του Πολυτεχνείου, 
ζήτησε όμως -όπως έχει δημοσιευθεί σε όλες τις εφημερίδες-να 
αποκλειστούν οι δίοδοι, πράγμα το οποίο δεν κάνατε και διευκολύνατε 
την είσοδο νέων κουκουλοφόρων στο Πολυτεχνείο. 
 Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν μας απαντήσατε Τιποτα για τους 
αγανακτισμένους πολίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν πότε μέσα, πότε 
έξω από το Πολυτεχνείο, σαν αναρχικοί. Εκ των υστέρων εμφανίστηκαν 
με μοτορόλες, έκαναν συλλήψεις, απήγαγαν και ένα συγκλητικό τον κ. 
Κέκη. Γι` αυτά δεν μας είπατε τίποτα. Αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν 
σχέση με την αστυνομία ή με μέρος της αστυνομίας; 
 Νομίζω ότι δικαιολογημένα ο κ. Πρύτανης -που καταφερθήκατε και 
τώρα και τότε εναντίον του- είπε ότι πρόκειται για κοροϊδία, για 
εκτροπή και εν ολίγοις για στημένη υπόθεση. Αυτή τη γνώμη έχουν και 
οι δημοσιογράφοι και οι περισσότεροι συγκλητικοί, όσοι 
παρακολούθησαν τα γεγονότα. 
 Ανάλογες παρατηρήσεις έχω και για το δεύτερο ζήτημα που αφορά 
τους 33, οι οποίες ειπώθηκαν και γράφτηκαν και στην ερώτησή μας. Οι 
φωτογραφίες και όσοι πήγαν και τους επισκέφθηκαν, αυτούς τους 
άτυχους νεαρούς, είναι αψευδείς μάρτυρες ότι συνέβησαν οι 
κακοποιήσεις και ότι υπήρξε εξευτελιστική συμπεριφορά από τις 
ανακριτικές αστυνομικές αρχές. 
 Το ερώτημά μας είναι: Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση; Είχαμε 
Ηράκλειο, είχαμε "Αγία Σοφία", Πολυτεχνείο και τους 33. Ξέρουμε ποιοι 
είναι οι σκοποί. Εμείς σαν ΚΚΕ κάναμε μια πρόταση. Δεν διατάξατε 
ένορκη διοικητική εξέταση, ούτε για τη μια ούτε για την άλλη 
περίπτωση. Αλλά και να διατάσσατε, ήταν πολύ αμφίβολο ότι θα 
φθάναμε σε μια άκρη. Όταν δεν αρκούν οι δικαστικές αρχές να 
ελέγξουν αυτή την κατάσταση, προτείναμε για τα γεγονότα στο 
Πολυτεχνείο να υπάρξει μια διακομματική επιτροπή. Ταλαιπωρούμαστε 
18 χρόνια, γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις. Γιατί δεν συμφωνείτε, όπως 
έγινε με την υπόθεση Τεμπονέρα, να υπάρξει μια διακομματική 
επιτροπή; Για πρώτη φορά υπάρχουν πολλά στοιχεία, τα οποία 
μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα δρόμο. Περιμένω να μου 
απαντήσετε στη δευτερολογία σας. 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Αθανάσιος Τσαλδάρης): Η κα Ιατροπούλου έχει το λόγο. 
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ :Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω ότι εξαιτίας 
της θέσης του ο κύριος Υπουργός, υπεραμύνεται της πρακτικής που 
ακολούθησε η αστυνομία στα πρόσφατα γεγονότα του Πολυτεχνείου. 
Στις απόψεις αυτές, δεν χρειάζεται να προβάλω τις δικές μου ενστάσεις, 
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αρκούν το χρονικό που μας έδωσε η πρυτανία για τα γεγονότα του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και η έννοια του πανεπιστημιακού 
ασύλου, έτσι όπως το θεωρεί η πρυτανία. 
 Όμως, κύριε Υπουργέ, και θέλω να πω το εξής ότι σ' αυτά τα γεγονότα 
πράγματι όπως είπατε και σεις, αιτία μπορεί να ήταν οι άνθρωποι οι 
οποίοι κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο και δημιούργησαν τα γεγονότα. 
Εκτός όμως απ’  αυτούς, έδρασαν και αυτό το αναγνωρίζετε και σεις ο 
ίδιος, έδρασαν και οι αγανακτισμένοι πολίτες. Όμως, βλέπω ότι η 
τιμωρία και η κατεύθυνση που έχει η Πολιτεία, το επίσημο Κράτος 
απέναντι στη λύση αυτών των γεγονότων, κατευθύνεται μόνο στους 
νεαρούς, οι οποίοι μάλιστα, και εδώ θα πω γιατί μπήκαν αυτές οι 
πραγματικά μεγάλες ποινές, είναι η πρώτη φορά που για 
πλημμελήματα μπαίνουν τέτοιες μεγάλες ποινές, βλέπω λοιπόν ότι η 
κατεύθυνση ήταν στην τιμωρία μόνο αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε 
πολύ καλά ότι από την τηλεόραση έχουν παρθεί σκηνές όπου φαίνονται 
οι αγανακτισμένοι πολίτες που πετούν πέτρες και φαίνονται καθαρά τα 
πρόσωπά τους. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν έχουν 
προσανατολιστεί κατευθύνσεις στο να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι. 
 Μ' αυτά που λέω, κάθε άλλο σημαίνει ότι δίνω το δίκιο στους 
καταληψίες και στις έμμονες ιδέες που κουβαλάνε. Όμως, κύριε 
Υπουργέ, δεν μπορώ να δεχθώ την παραποίηση της πραγματικότητας. 
Μια εσκεμμένη παραποίηση που στοχεύει να δημιουργήσει ένα κλίμα 
που οδηγεί σ’ ένα αυταρχικό κατήφορο. Και είμαστε πολύ κοντά σ' 
αυτό, όπως είπε και ο συνάδελφος από το ΚΚΕ, ο κ. Κέκος, καθηγητής 
του Πανεπιστημίου, συνελήφθη από αγανακτισμένο πολίτη. Και δεν 
φτάνει μόνο αυτό, ο ίδιος αγανακτισμένος πολίτης, τον έφερε πίσω. 
 Θέλω λοιπόν να μου πείτε γιατί η αστυνομία δεν συλλαμβάνει αυτό τον 
αγανακτισμένο πολίτη, τον οποίο αν μη τι άλλο, τον ξέρει.  
 Για να περάσω, κύριε Υπουργέ, στα 33 άτομα που συνελήφθησαν, ποιο 
ήταν το έγκλημά τους; Το ότι κόλλαγαν αφίσες; Τότε, θα πρέπει να 
βγείτε να συλλάβετε και όλους εμάς από τα κόμματα που κολλάμε 
αφίσες στο δρόμο. Ή κάθε άποψη που είναι διαφορετική από την 
άποψη της επίσημης κρατικής εξουσίας, είναι διασπορά ψευδών 
ειδήσεων και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να 
οδηγούνται στις φυλακές. Και όχι μόνο να οδηγούνται στις φυλακές, 
αλλά να έρχονται με χειροπέδες μέσα στη δίκη και να τους 
αντιμετωπίζουμε σαν εγκληματίες. Το έγκλημά τους; Το ότι έχουν μια 
διαφορετική άποψη απ’  αυτή της επίσημης κρατικής εξουσίας. 
 Για ποια δημοκρατία μιλάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ; 
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 Κλείνοντας θα ήθελα να πω το εξής: Πιστεύω ότι όσον αφορά την 
έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου, δεν θα έλθετε αντιμέτωποι και σε 
ρήξη με την Πανεπιστημιακή κοινότητα και ότι δεν θα προσθέσετε ένα 
ακόμη πρόβλημα στα τόσα που έχει και αντιμετωπίζει η Χώρα μας. 
 Η έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου, είναι κάτι που προσδιορίζεται 
σαφώς από τη Σύγκλητο και αγγίζει όλες τις παραμέτρους.  
 Λόγω ελλείψεως χρόνου λοιπόν, θα καταθέσω στα Πρακτικά αυτά τα 
δύο χαρτιά και πιστεύω ότι τα λόγια μας θα πιάσουν τόπο. 
 (Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κα Ιατροπούλου, καταθέτει τα σχετικά 
έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο αρχείο της Στενογραφικής Υπηρεσίας 
και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου) 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Αθανάσιος Τσαλδάρης): Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. 
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπ. Δημόσιας Τάξης): Κύριοι 
συνάδελφοι, είναι προφανές πως εάν οι θέσεις που πήρατε, δεν 
γίνονται από διάθεση αντιπολιτευτική, έχουμε διαφορετικές απόψεις, 
αφού ο κ. Κουβέλης μου είπε ότι έκανα ατόπημα, διότι εγώ ήθελα να 
σχολιάσω απόψεις ανθρώπων. Για παράνομες ενέργειες μιλάμε, κύριε 
Κουβέλη. 
 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Τροφοδοτήσατε την ένταση, είπα. 
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπ. Δημ. Τάξης): Καμία ένταση δεν 
τροφοδοτώ, αντιθέτως έχω ένα χρέος. Να λυτρώσω στο μέτρο που 
μπορώ την Αθήνα από κάποιους "γνωστούς-αγνώστους" απ’  όπου και 
αν προέρχονται, αδιαφορώ τελείως, που μονότονα το ακούμε όλοι ότι 
κρατούν σε ομηρία κάποια εκατομμύρια ανθρώπων που μένουν στο 
Λεκανοπέδιο. τι θα πρέπει να κάνουμε; Να τους καλούμε με το 
δάκτυλο, να τους παρακολουθούμε από μακρυά; Σας μιλάω με κάθε 
ειλικρίνεια και λέω ότι όταν εντοπίζουμε τα πρόσωπα τα οποία 
βλέπουμε ότι κάνουν παράνομη ενέργεια, λέμε πρέπει να συλληφθούν 
πρώτα για να βγάλουμε την κουκούλα, να τον κάνουμε γνωστό, αφού 
είναι άγνωστος και να λυτρώσουμε και την κοινωνία και τους 
καταστηματάρχες και τον κόσμο που κυκλοφορεί στην Αθήνα από 
τέτοιου είδους στοιχεία και συμπεριφορές. Η Δημοκρατία δεν πρέπει να 
αμύνεται, κύριοι συνάδελφοι; τι πρέπει να κάνει; 
 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Βγάλατε μια κουκούλα; 
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπ. Δημόσιας Τάξης):  
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ΣΕΛΙΔΑ 0953 
 
Αρκετοί από τους συλληφθέντες ήταν κουκουλοφόροι. Και σας λέω ότι 
έχουμε διαφορά απόψεων, διότι εδώ φθάνουμε στο σημείο να πούμε 
ότι ο εμπρησμός στο Πολυτεχνείο δεν έγινε απ’  αυτούς, αλλά έγινε από 
κάποιους άλλους. Τότε τι να σας πω; Τα καπνογόνα ρίχτηκαν το βράδυ 
της 24ης Οκτωβρίου, 10-11 η ώρα. Η πυρκαγιά έγινε μετά τις 3 το πρωί 
και αστυνομία δεν υπήρχε και αγανακτισμένοι πολίτες δεν υπήρχαν. 
 Έδωσε εντολή, λέτε, ο ιατροδικαστής. Πολύ ορθώς έπραξε. Περιμένω 
να δω τι θα πει και ο ιατροδικαστής. Και όταν ο ιατροδικαστής 
διαπιστώσει αυτά που ισχυρίζεσθε και εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει. 
 Δεν θέλω, κύριοι συνάδελφοι, να θεωρείτε ότι εσείς έχετε αυξημένη 
ευαισθησία ή δημοκρατικότητα έναντι της Κυβερνήσεως. Αυτή την 
έχουμε και εμείς. Αλλά έχουμε και μία υποχρέωση να απαλλάξουμε 
από την ομηρία τον Ελληνικό Λαό απ’  αυτούς τους "γνωστούς-
αγνώστους". Και γι' αυτό σας ζήτησα τελειώνοντας την πρωτολογία μου 
να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, ώστε να λυτρωθεί ο κόσμος απ’  
αυτή τη μάστιγα. 
 Ξέρετε τι συμβαίνει, κύριοι συνάδελφοι; Υπάρχουν κάποια πάρα πολύ 
θετικά αποτελέσματα στον τομέα της δίωξης των ναρκωτικών. Και αυτά 
υπάρχουν, γιατί ο αστυνομικός, ο ασχολούμενος με τη δίωξη του 
συγκεκριμένου εγκλήματος αισθάνεται ότι καλύπτεται από όλες τις 
πολιτικές, απ’  όλες τις κοινωνικές δυνάμεις απ’  όλο τον Ελληνικό Λαό 
και κάνει αυτό που πρέπει. Και κάνει ενέργειες πολλές φορές, που αν 
τις έκανε προς κάποια άλλη κατεύθυνση εγκλήματος θα ήταν 
κατηγορούμενος. Και πιστόλια τράβηξαν για να πιάσουν εμπόρους 
ναρκωτικών και από κανέναν δεν κατηγορήθηκαν. Όταν όμως πάει να 
συλλάβει έναν αναρχικό, όταν πάει να πιάσει κάποιον ο οποίος έχει 
πιθανότητα εκλεκτικές συγγένειες και με χώρους πολιτικούς... Και δεν 
υπαινίσσομαι εσάς, κύριε Κουβέλη, ούτε κάποιον απ’  εδώ. Δεν είναι 
ανάγκη να είναι στη Βουλή οι πολιτικοί σχηματισμοί, κύριε Κουβέλη. 
Μπορεί να είναι και εκτός Βουλής και το γνωρίζετε. 
 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Τώρα καλά κάνετε και το διορθώνετε.  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπ. Δημόσιας Τάξης): Δεν το 
διορθώνω αλλά λέγω αυτό που πρέπει να πω. Τότε δεν αισθάνεται την 
ασφάλεια να κάνει τη δουλειά του. Γιατί μας κάνει εντύπωση και να μη 
λέμε τα πράγματα με το όνομά τους; 
 Νομίζω λοιπόν πώς θα πρέπει προς αυτή τη κατεύθυνση να κινηθούμε 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Γι’ αυτό δεν έκανα, επαναλαμβάνω, 
διόρθωση. Δεν θα καλούσα πολιτικές δυνάμεις εντός της Βουλής να 



16 
 

συνεργαστούμε, αν πίστευα κάτι άλλο. Αλλά και σεις γνωρίζετε πως οι 
περιθωριακοί έχουν κάποιες σχέσεις με κάποια γκρουπ που 
εμφανίζονται και ως πολιτικές δυνάμεις εκτός Βουλής και πράττουν 
αυτά που πράττουν. 
 Όμως φθάσαμε στο σημείο να τους συλλαμβάνουμε και ο κ. Σκυλλάκος 
να μας λέει "οι άτυχοι νεαροί". Πιστεύω πώς πρέπει να τους 
χαρακτηρίσουμε. Αν είναι αναρχικοί, να πούμε ότι είναι αναρχικοί. 
 Αυτή τη στιγμή δικάζονται στον Κορυδαλλό δύο άνθρωποι. Ο ένας εκ 
των δύο σηκώθηκε μέσα στο δικαστήριο και δήλωσε "εγώ είμαι 
αναρχικός". Δεν το απέκρυψε ο άνθρωπος. Το θεωρεί καμάρι του. 
 Είναι λοιπόν άνθρωποι που το διαδηλώνουν και εγώ ρωτώ και 
διερωτώμαι. τι θα γίνει; Θα ανεχόμαστε αυτή τη κατάσταση;  
 Επικαλείστε συνεχώς τι γίνεται στην ασφάλεια και λησμονείτε ότι 
ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν στεγανά. Σήμερα στην 
οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, δικηγόροι, συγγενείς, άνθρωποι που 
εκπροσωπούν κόμματα, έχουν προσβάσεις ανά πάσα στιγμή. Κανένας 
δεν μπορεί να περιορίσει κανέναν να μπει οπουδήποτε. Πώς είναι 
δυνατόν λοιπόν να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία 
καταμαρτυρείτε και πώς είναι δυνατόν επίσης να αποδέχεσθε την μία 
πλευρά και να απορρίπτετε εντελώς την άλλη άποψη; 
 Σας το είπα και πριν ότι στέκομαι στη μέση και ερευνώ για να δω τι 
γίνεται. Και σας είπα πώς επειδή οι στιγμές των συλλήψεων είναι 
στιγμές συγκρούσεων, συμβαίνουν βιαιότητες, συμβαίνουν υπερβολές. 
Και από εκεί πιθανότητα όπως και αστυνομικοί έτσι και αναρχικοί είναι 
πιθανόν να χτυπιούνται και να τραυματίζονται. Άλλο όμως το ένα και 
άλλο το άλλο. Το ζητούμενο είναι, θα επιδιώξουμε την απομόνωση 
αυτή των ανθρώπων αυτών ή όχι; Και όπου διαπιστώνεται ότι δεν είναι 
έτσι, ασφαλώς ούτε θα κρατούνται ούτε θα παραπέμπονται από τον 
εισαγγελέα. Ο ίδιος το διαπιστώνει. Στην πρώτη σύλληψη που 
συνελήφθησαν 20 παρεπέμφθησαν οι 6. Οι άλλοι 14 αφέθησαν 
ελεύθεροι, διότι διεπιστώθη ότι δεν μετείχαν σε παράνομες πράξεις. Για 
τους υπολοίπους όμως διεπιστώθησαν άλλα πράγματα και 
παρεπέμφθησαν από τον εισαγγελέα. τι θα πρέπει λοιπόν να γίνει; 
 Σε ό,τι αφορά το άσυλο, ο Υπουργός Παιδείας δεν είχε τη δυνατότητα 
να παραβρεθεί σήμερα, αλλά εκείνο που θέλω να σας τονίσω εκ μέρους 
της Κυβερνήσεως είναι ότι η Κυβέρνηση σέβεται το Πανεπιστημιακό 
άσυλο. Ήδη όμως με πρωτοβουλία του κ. Πρυτάνεως του Πολυτεχνείου 
και με συμμετοχή και άλλων Πρυτάνεων έγινε χθες Πέμπτη 7.11 η 
πρώτη συζήτηση σχετικά με το άσυλο. Δηλαδή οι ίδιοι θεωρούν 



17 
 

αναγκαίο να συζητηθεί τι θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά την 
αντιμετώπιση των υπερβολών που γίνονται για την χρήση του ασύλου. 
 Η Κυβέρνηση λοιπόν θα πάρει τα πορίσματα και της διασκέψεως των 
πρυτάνεων και των προέδρων των διοικουσών επιτροπών των ΑΕΙ και 
σε συνεννόηση με αυτούς, αν χρειασθεί να τροποποιήσει οτιδήποτε, θα 
το μάθει όλη η Βουλή και όλος ο Ελληνικός Λαός. Ο σεβασμός προς το 
άσυλο με την τρέχουσα έννοια, είναι απολύτως βέβαιος. Γι’ αυτό και 
εμείς ενεργήσαμε με την άδεια της Συγκλήτου που δόθηκε στις 8.00` το 
πρωί της επομένης ημέρας με όλη τη νόμιμη διαδικασία και με 
παρουσία 4 εισαγγελέων το τονίζω επειδή ανεφέρθη ότι δεν υπήρχε 
εισαγγελεύς. 
 Έτσι, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας βεβαιώσω ότι από την πλευρά 
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως η προσπάθεια που καταβάλλεται 
είναι να ηρεμήσει η Αθήνα, από ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι είναι 
δική τους, και ότι μπορούν να την αναστατώνουν οποιαδήποτε στιγμή, 
αλλά και από την άλλη πλευρά να υπάρχει πλήρης σεβασμός στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία της Δημοκρατίας και της 
περιουσίας των πολιτών. 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Αθανάσιος Τσαλδάρης): Πρώτη επίκαιρη ερώτηση 
δευτέρας επιλογής είναι του κυρίου Α. Καραγκούνη, προς τον κύριο 
Υπουργό Εργασίας, με αριθμό 20/5-11-91…. 
 
 
 
 


