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Με παρέμβαση του Μαξίμου το 2013 καθυστέρησε το αντιρατσιστικό
νομοσχέδιο, όπως καταγγέλλει ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης
Σαμαρά, Αντώνης Ρουπακιώτης
Σε μια σοβαρή αποκάλυψη
προχώρησε ο Αντώνης Ρουπακιώτης, υπουργός Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης Σαμαρά, σε
τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN, λέγοντας ότι με εντολή του Μαξίμου, μπήκε stop
στην προώθηση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου που είχε επεξεργαστεί το 2013.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, «μέχρι τον Μάιο του
2013 είχαμε ετοιμάσει ένα πλήρες αντιρατσιστικό νομοσχέδιο έχοντας υπόψη ότι η Χρυσή
Αυγή αλώνιζε και ενώ ήμασταν έτοιμοι στην κυριολεξία να δέσουμε τον τόμο, να τον
στείλουμε στη γενική γραμματεία της κυβέρνησης, έρχεται το μήνυμα από το Μαξίμου:
στοπ, δεν περνάει αυτό το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο».

Ο κ. Ρουπακιώτης σημείωσε ότι υπήρχε πίεση για την κατάρτιση του σχεδίου νόμου,
καθώς στις 1/1/2014 η Ελλάδα θα αναλάμβανε την προεδρία της Ε.Ε. «Και πώς θα πήγαινε
αν είχε ανοιχτό το θέμα με τη Χρυσή Αυγή; χωρίς αντιρατσιστικό νομοσχέδιο».

Συνεχίζονται για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, είπε ότι «σταμάτησε, το κόψανε κι
ανακοινώθηκε εκ των υστέρων ότι ανέλαβε το νομοσχέδιο αυτό να το επεξεργαστεί ο
γενικός γραμματέας, Τάκης Μπαλτάκος, και ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρης
Σταμάτης. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Ο νόμος 4285 να ψηφιστεί το 2014, ενώ είχε
δολοφονηθεί ο Παύλος Φύσσας».

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, επεσήμανε ότι εάν είχε ψηφιστεί και μάλιστα ομοφώνως
τότε το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, μπορεί και να είχαν αποφευχθεί οι δολοφονίες της
Χρυσής Αυγής. Συγκεκριμένα, είπε:
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«Γιατί σταμάτησε το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο; Θα μπορούσε να αποτρέψει μια
δολοφονία; Δεν ξέρω. Δεν θα μπορούσε ή θα μπορούσε. Γιατί αν ψηφιζόταν ομόφωνα από
τη Βουλή ένα τέτοιο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, θα έπαιρναν το μήνυμα τα σώματα
ασφαλείας και ενδεχομένως κάποιοι εισαγγελείς, θα διαχεόταν στην ελληνική κοινωνία ότι
το ελληνικό κοινοβούλιο είναι κατά του ρατσισμού, κατά του εθνικισμού, κατά του
φασισμού, κατά του ναζισμού».

Παράλληλα, ο κ. Ρουπακιώτης έκανε λόγο για «μια σημαντική απόφαση ενός δικαστηρίου
που άντεξε». «Τονίζω τη λέξη άντεξε γιατί η έννοια της Δικαιοσύνης μπορεί να είναι ενιαία,
αλλά ενανθρωπίζεται σε συνθέσεις δικαστηρίων. Που σημαίνει ότι αυτό το δικαστήριο
άντεξε και εξέδωσε μια ιστορική απόφαση» σημείωσε.

Πηγή:koutipandoras.gr

2/2

