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Με τις ψήφους βουλευ-
τών ΠΑΣΟΚ και Ν∆ 
υπερψηφίστηκε η τρο-

πολογία για τη δηµιουργία κέ-
ντρων φιλοξενίας παράνοµων 
µεταναστών. Καταψήφισαν οι 
βουλευτές ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ∆ΗΜΑΡ, Ανεξάρτητοι Έλ-
ληνες, ∆ΗΣΥ αλλά και ο Ντίνος 
Βρεττός (ΠΑΣΟΚ) και Θανάσης 
Μπούρας (Ν∆).

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 
154 ψηφισάντων «ναι» ψήφι-
σαν 117 βουλευτές ΠΑΣΟΚ και 
Ν∆. Καταψήφισαν 37 βουλευ-
τές (ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ∆Η-
ΜΑΡ, Ανεξάρτητοι Έλληνες και 
οι ανεξάρτητοι βουλευτές της 
∆ΗΣΥ), ενώ από την ψηφοφο-
ρία απουσίαζαν 146. 

Σηµειώνεται ότι στην Αµυ-
γδαλέζα, όπου σχεδιάζεται να 
δηµιουργηθεί το πρώτο κέντρο 
κράτησης στην Αττική,  την ώρα 
της ψήφισης της τροπολογίας 
σηµειωνόταν ένταση ανάµεσα 
σε περίπου 200 κατοίκους της 
περιοχής και αστυνοµικούς.

Η Βουλή ολοκλήρωσε το βρά-

δυ της Μ. Τρίτης  τις εργασίες 
της µε την ψήφιση του νοµοσχε-
δίου του υπουργείου Εργασίας 
για τον Κανονισµό Ασφάλισης 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των τροπολο-
γιών που εντάχθηκαν σε αυτό. 
Χθες αναµενόταν να θυροκολ-
ληθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα 
διάλυσης της παρούσας Βουλής.  

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Ο Μ. Χρυσοχοΐδης είχε κα-

λέσει νωρίτερα από το βήµα της 
Βουλής σε υπερψήφιση της τρο-
πολογίας επισείοντας τον κίν-
δυνο εξόδου της χώρας από τη 
ζώνη του Σένγκεν. Όπως είπε, 
υποστηρίζοντας την τροπολογία 
η οποία τέθηκε σε ονοµαστική 
ψηφοφορία µετά από αίτηµα 
του ΛΑΟΣ, τον Ιούνιο η χώρα 
αξιολογείται και θα πρέπει να 
πληροί τις προϋποθέσεις για 
την παραµονή της στη συνθήκη 
Σένγκεν.

Έντονη όµως ήταν η κόντρα 
µε το ΛΑΟΣ. Παίρνοντας το 
λόγο, ο πρόεδρος του κόµµατος 
Γιώργος Καρατζαφέρης ρώτησε: 

«Αν ήταν τόσο σπουδαίο γιατί 
περιµένατε την τελευταία ηµέρα 
της Βουλής για να το φέρετε;», 
καταλογίζοντας υποκρισία και 
φαρισαϊσµό στην κυβέρνηση. 
Επανάλαβε δε τη θέση του να 
βρεθεί ένας τρόπος να γυρίσουν 
στις πατρίδες τους οι µετανάστες 
αφού η Ελλάδα δεν µπορεί να 
σηκώσει το βάρος. 

Mε την τροπολογία διαφώνη-
σε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
Ντίνος Βρεττός επειδή όπως 
είπε, είναι πρόχειρη, εύκολη 
και προεκλογικού χαρακτήρα. 

Την έντονη αντίδρασή του 
στην τροπολογία εξέφρασε ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του ΚΚΕ Σπ. Χαλβατζής καθώς 
και ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώ-
της Λαφαζάνης. Ο κ. Χαλβατζής 
ανέφερε ότι το πρόβληµα είναι 
αποτέλεσµα των ιµπεριαλι-
στικών επεµβάσεων ενώ ο κ. 
Λαφαζάνης την χαρακτήρισε 
«τροµολογία» και «όνειδος» και 
επισήµανε ότι ενισχύονται έτσι 
οι χειρότερες δυνάµεις.

Ενταση και µικροεπεισό-
δια σηµειώθηκαν σε συ-
γκέντρωση διαµαρτυρίας 

κατοίκων στην Αµυγδαλέζα 
που αντιδρούν στη δηµιουργία 
κέντρου κράτησης παράνοµων 
µεταναστών στην περιοχή τους. 
Περίπου 300 άτοµα είχαν συγκε-
ντρωθεί από τις 21:00 στην περι-

οχή, ενώ υπήρχε και αστυνοµική 
δύναµη για λόγους ασφαλείας. 
Ορισµένοι από τους συγκεντρω-
µένους πέταξαν πέτρες κατά των 
αστυνοµικών, µε αποτέλεσµα να 
προσαχθούν έξι άτοµα. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι το πρώτο κέντρο 
κράτησης παράνοµων µετανα-
στών στην Αττική θα είναι έτοι-

µο πριν τις εκλογές, σύµφωνα µε 
δηλώσεις του υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσο-
χοΐδη. Ο υπουργός έχει τονίσει 
ότι κέντρο αυτό θα είναι πρότυ-
πο «για να δουν όλοι οι Έλληνες 
πολίτες ότι µιλάµε για ένα κέντρο 
φιλοξενίας µε όλες τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας».

Υπερψηφίστηκε η τροπολογία 
για τα κέντρα κράτησης μεταναστών
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Από προηγούµενη κινητοποίηση κατοίκων κατά του κέντρου κράτησης µεταναστών στην Αµυγδαλέζα.   


