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Ο υπουργός Επικρατείας «πάγωσε» την αίθουσα της Βουλής, αναφέρθηκε στην
άνοδο του Χίτλερ ως παράδειγμα της χρήσης της απλής αναλογικής στην
Γερμανία.
Σε ένα τεράστιο ατόπημα υπέπεσε ο υπουργός Επικρατείας,
Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θέλοντας να αναδείξει τα αρνητικά του συστήματος της
«απλής αναλογικής» έκανε αναφορές στον Χίτλερ και τους εμφυλίους.

«Οι εκλογές που έγιναν με απλή αναλογική οδήγησαν σε παντελή αδυναμία, σε εμφυλίους
πολέμους, σε «μετεμφυλιακό κλίμα», σε πόλεμο», ανέφερε αρχικά ο υπουργός, ο οποίος
στη συνέχεια έφερε ως παράδειγμα τη Βαϊμάρη, ρίχνοντας... ευθύνες στην απλή αναλογική
για την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, το 1933!

«Από την απλή αναλογική της Βαϊμάρης οδηγηθήκαμε στις εκλογές του 1933 [...], όπου
εξαιτίας της αδυναμίας να συγκεντρωθεί ένας ισχυρός κυβερνητικός πόλος, ο Χίτλερ
αναλαμβάνει την εντολή», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προκαλώντας οργισμένες
αντιδράσεις από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Τζανακόπουλο,
αλλά και τον βουλευτή του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, απάντησε ως εξής στις αναφορές του Γιώργου
Γεραπετρίτη:

«Νιώθω υποχρεωμένος να επισημάνω τρία σημεία τα οποία έθεσε ο κ. Γεραπετρίτης και
δεν τιμούν ούτε την αίθουσα, ούτε τον ίδιο, ούτε την παράταξή του, ούτε φυσικά και την
κυβέρνησή του. Πρώτο σημείο, είναι μεγάλο ολίσθημα και τον καλώ να ανακαλέσει, αφού
δεν δίστασε στην προσπάθεια να υπερασπιστεί τα πλειοψηφικά συστήματα να αποδώσει
στην απλή αναλογική την ευθύνη για το γεγονός ότι υπήρξε διορισμός του Αδόλφου Χίτλερ
το 1933 στην καγκελαρία της Γερμανικής Δημοκρατίας.

Απέδωσε με δυο λόγια την ευθύνη για την άνοδο του ναζιστικού φαινομένου στην
Γερμανία στην απλή αναλογική. Πρόκειται για απαράδεκτη δήλωση που σας καλώ να
ανακαλέσετε για λόγους ιστορικής ειλικρίνειας και ιστορικής ακρίβειας.

1/2

Το ακούσαμε και αυτό …

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 00:16

Θέλετε δηλαδή κ. Υπουργέ να πιστέψουμε ότι για την άνοδο του ναζισμού δεν φταίει η
συνθήκη των Βερσαλλιών, οι υπέρογκες πολεμικές αποζημιώσεις, το κλίμα αντισημιτισμού,
η άνοδος φασιστικών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη αλλά η απλή αναλογική. Πρόκειται για
αθλιότητα, ιστορική ,πολιτική και ιδεολογική που σας καλώ να ανακαλέσετε άμεσα.

Δεύτερον, δεν δίστασε ο κ. Υπουργός να αποδώσει και τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα
στην απλή αναλογική. Άλλη μία άθλια ιστορική ανακρίβεια, η οποία δεν ανήκει πλέον στη
σφαίρα του ιστορικού αναθεωρητισμού αλλά ανήκει στη σφαίρα μιας παραδοξολογικής
ακροδεξιάς ρητορείας, την οποία δυστυχώς ο κ. Γεραπετρίτης υιοθετεί στο πλαίσιο της
υπεράσπισης της κυβέρνησής του και του Πρωθυπουργού του».

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Παφίλης ανέφερε: «Πως ήρθε ο Χίτλερ στην εξουσία;
Έγινε σύσκεψη των μεγάλων επιχειρήσεων και αποφάσισαν να παραδώσουν την εξουσία
στο φασιστικό/ναζιστικό κόμμα. Και στη συνέχεια σύσκεψη τραπεζιτών! Το έκαναν αυτό
γιατί πίστευαν ότι μπορεί να διεξάγει καλύτερα το πόλεμο για να κερδίσει η Γερμανία αυτά
που έχασε! Το ΚΚ Γερμανίας πρότεινε συνασπισμό στο σοσιαλιστικό κόμμα που αρνήθηκε.
Προσέξτε και διορθώστε».

Οι έντονες αντιδράσεις οδήγησαν τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο να κάνει προσπάθεια για
να «μαζέψει» το σοβαρό ιστορικό ολίσθημά του. «Η αναφορά μου ήταν στο ιστορικό
πλαίσιο! Προφανώς δεν φταίει η απλή αναλογική! Προφανώς ιστορικά έχετε απόλυτα δίκιο!
Ευχαριστώ και συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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