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Το έχει ξανακάνει…
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Ο κ. Γιώργος Κόκκας είναι ο άνθρωπος που την
Κυριακή της κρίσιμης ψηφοφορίας για το νέο
μνημόνιο επιτέθηκε φραστικά στον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, όταν ο τελευταίος
ολοκλήρωσε την ομιλία του. «Αυτά είναι απαράδεκτα, κύριε πρόεδρε θα θέλαμε να δοθεί ο
λόγος στους πολίτες στο Δημοβούλιο πολιτών διότι αυτά που γίνονται δεν είναι σωστά»,
είχε πει στον κ. Παπαδήμο.
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Ο δικηγόρος βρισκόταν στα θεωρεία της Βουλής και μόλις άρχιζε να φωνάζει τρεις άνδρες
της Ασφάλειας του κοινοβουλίου τον έβγαλαν σηκωτό έξω.
Όπως ο ίδιος είπε στο protothema.gr δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτή την
ακτιβιστική πράξη και είναι έτοιμος να το επαναλάβει ξανά.
«Η πράξη μου αυτή δεν έγινε για πρώτη φορά. Το έχω κάνει ξανά πριν από τέσσερα χρόνια
επί προεδρίας του κ. Δημήτρη Σιούφα. Είχα μπει και πάλι στα θεωρεία της Βουλής και
σήκωσα πανό που έγραφε «Συγχαρητήρια Ιρλανδία που είχες δημοψήφισμα και 586
εκατομμύρια Ευρωπαίοι ΟΧΙ».
Ήταν τον Ιούνιο του 2008 στη συνθήκη της Λισσαβόνας που κυρώθηκε από την ελληνική
Βουλή. Είχαμε κάνει μια καμπάνια γιατί εγώ ανήκω στο Ελληνικό Κίνημα Άμεσης
Δημοκρατίας και ζητούσαμε να περάσει αυτή η συνθήκη με δημοψήφισμα και στην Ελλάδα»
Όπως λέει ο κ. Κόκκας και τότε μπήκε κανονικά με πρόσκληση την οποία πήρε από τη
Βουλή, όπως και την περασμένη Κυριακή, κάθισε στα θεωρεία και μόλις βρήκε την ευκαιρία
κάτω από τη μύτη των φρουρών σηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε. Ενώ άλλη μια φορά έχει
διαμαρτυρηθεί στη Βουλή με παρόμοιο τρόπο όταν η κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά πέρναγε το
νομοσχέδιο για την Κοινωνική Ασφάλιση.
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“Θα ήμασταν δέκα, αλλά…”
Σύμφωνα με τον ίδιο, μαζί του θα ήταν και άλλα δέκα άτομα τα οποία δεν κατάφεραν να
μπουν στη Βουλή λόγω της διαδήλωσης που γινόταν την Κυριακή. «Μαζί με άλλους δέκα
συναγωνιστές θέλαμε να παρασταθούμε την ημέρα της κρίσιμης ψηφοφορίας.
Τελικά μόνο εγώ και ο νεαρός δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη κ. Μιχάκης καταφέραμε να
μπούμε στη Βουλή. Στον έλεγχο που έγινε στην είσοδο οι φρουροί βρήκαν την ελληνική
σημαία που είχε ο κ. Μιχάκης και δεν τον άφησαν να μπει στα θεωρεία»
Ο κ. Κόκκας εξηγεί όλο το περιστατικό της διαμαρτυρίας και της σύλληψής του «Μπήκα στη
Βουλή γύρω στις δέκα το βράδυ. Περίμενα υπομονετικά να τελειώσει ο κ. Παπαδήμος την
ομιλία του. Μόλις ο κ. Πετσάλνικος είπε «διακόπτουμε για την ψηφοφορία» αμέσως τότε
σηκώθηκα και φώναξα. Τρεις φρουροί που ήταν κοντά μου με άρπαξαν, δυο από τις
μασχάλες και ένας από το λαιμό και με έβγαλαν σηκωτό. Εγώ φώναζα. Στη συνέχεια με
πήγαν στους διαδρόμους της Βουλής για να πάρω τα πράγματά μου. Στην αρχή ήθελαν να
με βγάλουν από τη Βουλή στον εθνικό κήπο αλλά εγώ δεν ήξερα τι συνέβαινε έξω και έτσι
επέμενα να μείνω μέσα και μάλιστα ζήτησα από το φρούραρχο να δω τον κ. Πετσάλνικο
πράγμα όμως που μου αρνήθηκαν. Όταν όμως πριν από τέσσερα χρόνια είχα κάνει
παρόμοια διαμαρτυρία, ο κ. Σιούφας με είχε δει προσωπικά».
Όσον αφορά για τη συμπεριφορά των φρουρών απέναντί του τόνισε πως: «Η φρουρά κάνει
τη δουλειά της. Και έχω την εντύπωση ότι περίμεναν κάτι από εμένα γιατί αν είχαν δει στο
κομπιούτερ τα στοιχεία μου θα ήξεραν ότι και στο παρελθόν είχα διαμαρτυρηθεί παρόμοιο
τρόπο. Το γεγονός όμως ότι είμαι εύσωμος αλλά και έχω εμπειρία δεν με τρόμαξε όταν με
πήραν έξω σηκωτό. Φυσικά ο τρόπος εκφοβισμού όταν με έβγαλαν έξω από την αίθουσα
ήταν αρκετά τρομοκρατικός ειδικά για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την εμπειρία που
έχω εγώ από τέτοια περιστατικά. Ωστόσο δεν κατηγορώ την Ασφάλεια της Βουλής γιατί και
αυτοί κάνουν τη δουλειά τους».
Ο δικηγόρος που είναι εκ των ιδρυτών του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας
δηλώνει στο protothema.gr ότι μονάχα μέσα από Δημοψηφίσματα θα πρέπει να παίρνονται
αποφάσεις για σημαντικά θέματα της Ελλάδας ενώ συμπληρώνει ότι η άμεση Δημοκρατία
πηγάζει μέσα από το Δημοβούλιο του λαού.
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