ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Γ'
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΑ'
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 1999

Αθήνα, σήµερα στις 16 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.09' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου
η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α'
Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ.

7) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία το Σουρίγλειον 'Ιδρυµα Καναλίων ζητεί την ανέγερση
κτιρίου που θα λειτουργήσει ως Γηροκοµείο και Πνευµατικό Κέντρο
στο χωριό Κανάλια Μαγνησίας.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

8) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία ο Ιερός Ναός Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Βόλου
Μαγνησίας ζητεί οικονοµική ενίσχυση για εργασίες συντηρήσεώς
του.

Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές
προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. ∆ηµήτριο Σιούφα,
Βουλευτή Καρδίτσας, τα ακόλουθα:
"Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ν. Γλυµής, συνταξιούχος,
κάτοικος Αθήνας, ζητεί την αναβολή της πληρωµής ΦΜΑΠ ακινήτου
του ∆ήµου Καλαµαριάς µέχρι να καταβληθεί η αποζηµίωση του
οικοπέδου.
2) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Τσουγκράνης,
κάτοικος Ναυπάκτου, διαµαρτύρεται για τη µηδαµινή σχεδόν
φορολόγηση των ιδιοκτητών των Ferry Boats της γραµµής Ρίου Αντιρρίου.
3) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Νέστορος των
∆ιαµερισµάτων Κορυφασίου, Ρωµανού, Παπουλίων Γλυφάδας και
Ικλαίνης ζητεί τη διατήρηση και την ενίσχυση του αστυνοµικού
σταθµού Κορυφασίου Μεσσηνίας.
4) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος
Απόστρατων Αξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων
Ασφαλείας διαµαρτύρεται για την ελάχιστη αύξηση των συντάξεων
του κλάδου και ζητεί νέες συνταξιοδοτικές και µισθολογικές
ρυθµίσεις.
5) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ωροµίσθιος καθηγητής Βασίλης
Ανυφαντής, κάτοικος Λαµίας ζητεί τη διευθέτηση εργασιακού του
θέµατος.
6) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία εργαζόµενοι στο πλοίο "Μάνα" που τελεί υπό
κατάσχεση καταγγέλλουν τις καθυστερήσεις εξοφλήσεως των
αποδοχών τους.

9) Ο Βουλευτής Πειραιά κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
Καστέλλας Πειραιά διαµαρτύρεται για την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση
κεραιών στο λόφο του Προφήτη Ηλία Καστέλλας.
10) Ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥ∆ΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Αγώνα της Κοινότητας
Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής κατά των Αναγκαστικών Συνενώσεων
αντιτίθεται στο "Ι.Καποδίστριας".
11) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων και εν ενεργεία
Εργατικών Στελεχών και Εκπροσώπων Εργατικών Οργανώσεων
του Νοµού Πέλλας ζητεί τη διευθέτηση της συνταξιοδότησης των
µελών του.
12) Ο Βουλευτής ∆ράµας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ποντίων
Παλιννοστούντων Νοµού ∆ράµας ζητεί χρηµατοδότηση για τις
δραστηριότητές του.
13) Ο Βουλευτής ∆ράµας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Σύλλογος Οµόνοια Νέα Αµισος - ∆ράµα ζητεί τη χορήγηση επιδότησης για την
αποκοπή των παλαιών οπωροφόρων.
14) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο του Νοµού Φθιώτιδας
ζητεί τη χορήγηση της φορολογικής ενηµερότητας που αφορά στην
Εριοϋφαντουργική ΑΒΕΕ.
15) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο του Νοµού Φθιώτιδας
ζητεί τη χορήγηση της φορολογικής ενηµερότητας που αφορά στην
Εριοϋφαντουργική ΑΒΕΕ.
16) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο του
Νοµού Φθιώτιδας ζητεί τη χορήγηση της φορολογικής ενη-
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µερότητας που αφορά στην Εριοϋφαντουργική ΑΒΕΕ.
17) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών ζητεί την κρατική αναγνώριση των
πτυχίων PALSO.
18) Ο Βουλευτής 'Εβρου κ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΧΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών ζητεί την κρατική αναγνώριση των
πτυχίων PALSO.
19) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών ζητεί την κρατική
αναγνώριση των πτυχίων PALSO.
20) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών ζητεί την κρατική αναγνώριση των
πτυχίων PALSO.
21) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Μεσσηνίας διαµαρτύρεται
για τη µείωση των δροµολογίων της γραµµής Αθήνα - Καλαµάτα.
22) Ο Βουλευτής Πειραιά κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία η Πανελλήνια 'Ενωση Ραδιοτηλεγραφητών και
Ραδιοηλεκτρονικών Αξιωµατικών ΕΝ ζητεί την ικανοποίηση των
αιτηµάτων του ΠΕΡΡΑΕΝ κλάδου των ασυρµατιστών των πλοίων.
23) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Αθλητική Οµοσπονδία
Κινητικά Αναπήρων διαµαρτύρεται για τη µη εφαρµογή του ν.
2433/96 και της Υ.Α. 3556/97.
24) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι φοιτητές της κατεύθυνσης
Εθνολογίας του Τµήµατος Ιστορίας - Εθνολογίας του ∆ΠΘ ζητούν
την ίδρυση ανεξάρτητου Τµήµατος Ανθρωπολογίας στο ∆ΠΘ.
25) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ - ΛΙΑΚΑΤΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης ζητεί την ίδρυση Τµήµατος Κινητικής Αποκατάστασης στην
Κοµοτηνή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

31) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Κιλκίς
ζητεί την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των αστυνοµικών
διευθύνσεων της ευρύτερης περιοχής του Νοµού.
32) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Κιλκίς
διαµαρτύρεται για την έλλειψη καθαριστριών στις υπηρεσίες της
∆ιεύθυνσής της.
33)
Ο
Βουλευτής
Ηρακλείου
κ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος
Γαζίου Ηρακλείου ζητεί την ίδρυση υποκαταστήµατος διοικητικών
υπηρεσιών ΟΑΕ∆ στο ∆ήµο Γαζίου.
34) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Συνταξιούχων τ.
Χωροφυλακής - ΕΛ.ΑΣ. - Αγρινίου υποβάλλει προτάσεις για το
Μετοχικό Ταµείο Στρατού σχετικά µε την ασφάλιση των µελών της.
35) Οι Βουλευτές κύριοι ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ και
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο
κ. Ι. Κωνσταντόπουλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, καταγγέλλει
παραβιάσεις της ελληνικής νοµοθεσίας εκ µέρους του Γαλλόφωνου
Κέντρου Ελευθέρων Νοµικών και Οικονοµικών Σπουδών που
εδρεύει στην Κηφισιά.
36) Οι Βουλευτές κυρίες ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ και ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
ΛΟΥΛΕ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων ζητεί
να κλείσουν οι φορολογικές εκκρεµότητες από µεταβιβάσεις µελών
της χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων.
37) Οι Βουλευτές κυρίες ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ και ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
ΛΟΥΛΕ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων ζητεί
την αύξηση του µικτού βάρους των οχηµάτων των µελών της στους
6 τόνους.
38) Οι Βουλευτές κύριοι ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ και ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
ΛΟΥΛΕ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Ελλήνων
Χηµικών ζητεί την αύξηση των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος
της Χηµείας.

26) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο Νοµού Φθιώτιδας ζητεί
τη
χορήγηση
της
ασφαλιστικής
ενηµερότητας
της
Εριοϋφαντουργικής ΑΒΕΕ.

39) Οι Βουλευτές κύριοι ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ και ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
ΛΟΥΛΕ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Καβάλας ζητεί
από τους αρµόδιους φορείς της Πολιτείας να ενεργοποιηθούν για να
λήξει η τραγική οικονοµική κατάσταση των συνταξιούχων ΙΚΑ ΤΕΒΕ - ΤΣΑ.

27) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργατοϋπαλληλικού
Προσωπικού Εργοστασίου "IRDA" ζητεί χρηµατοδότηση για την
αντικατάσταση του πεπαλαιωµένου µηχανολογικού εξοπλισµού της.

40) Οι Βουλευτές κύριοι ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΓΑΣΑΚΗΣ και ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Μεσολογγίου ζητεί να µην κλείσει η
σχολή παραδοσιακών κιλιµιών του ΕΟΜΜΕΧ στο Αιτωλικό.

28) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Συνταξιούχων ΤΕΒΕ
του Νοµού Κέρκυρας "Ο 'Αγιος Σπυρίδων" ζητεί την ικανοποίηση
των οικονοµικών αιτηµάτων του κλάδου.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

29) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Νοµαρχιακό Συµβούλιο
Καστοριάς ζητεί τη δηµιουργία κινήτρων για νέες επενδύσεις στο
Νοµό Καστοριάς.
30) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος τέως Γεν. ∆/ντών και
Αναπληρωτών Γεν. ∆/ντών των Υπουργείων και της Βουλής ζητεί
νέες ρυθµίσεις συνταξιοδότησης.

1. Στην µε αριθµό 1967/3.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
2441/26.10.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 1967/3.9.98 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. Β. Κορκολόπουλος σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό
της
γραµµής
Αθήνας-Κορίνθου-Πατρών-Ολυµπίας
σας
διαβιβάζουµε για τα ερωτήµατα (1) και (2) το σχετικό έγγραφο µε
αρ. πρωτ. 145893/29.9.98 του Σ/ντος Συµβούλου του εν λόγω
Οργανισµού.
'Οσον αφορά το τρίτο (3) ερώτηµα του κ. Βουλευτή, σας
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πληροφορούµε ότι ο Ο.Σ.Ε. λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2414/96 και του ν. 2190/20 περί ανωνύµων εταιρειών και το
Υπουργείο δεν ασκεί ευθεία παρέµβαση στην επιχείρησιακή
διοίκηση της εταιρείας παρά µόνον την εποπτεία και τον έλεγχο
νοµιµότητας των δραστηριοτήτων του.
Περαιτέρω, σας επισηµαίνουµε ότι το εκσυγχρονιστικό πρόγραµµα
που εφαρµόζει ο ΟΣΕ, υλοποιεί τις κεντρικές κατευθύνσεις και
αρχές της Κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα των σιδηροδροµικών
µεταφορών. Παράµετρος αυτής της πολιτικής είναι και η
εξασφάλιση των όρων της διοικητικής και επιχειρησιακής ευελιξίας
του ΟΣΕ για την πραγµατοποίηση των στόχων που τίθενται από
κοινού στο επιχειρησιακό σχέδιο του Οργανισµού.
Ο Υφυπουργός
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ"
Σηµ. Τα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).
2. Στην µε αριθµό 420/21.7.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
23177/29.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:
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Συµβούλιο Αεροπορικών Ατυχηµάτων προκειµένου να αποφανθεί
τούτο µε αιτιολογηµένο πόρισµα για τα αίτια και τις σνθήκες κάτω
από τις οποίες συνέβη το ατύχηµα (ν. 1815/88 άρθρο 143 και 146),
ενώ ο δεύτερος φάκελος διαβιβάστηκε την 4.9.98 στον αρµόδιο
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης (ν.1815/88 άρθρο
142).
Ο Υπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ"
5. Στην µε αριθµό 2691/29.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
2483/26.10.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2691/29.9.98 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. Θ. Γεωργιάδης σχετικά µε φορτηγά Αυ/τα ∆ηµόσιας
Χρήσης Ν.∆. 531/70 ας πληροφορούµε τα παρακάτω:
Τα θέµατα της αύξησης του µικτού βάρους, των Φ∆Χ αυ/των του
Ν∆ 531/70 (Α' 101) "περί αντκαταστάσεως ζωηλάτων οχηµάτων,
πόλεων, διά φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης" και της
ελεύθερης διακίνησής τους σε όλη την επικράτεια, αποτελούν
αντικείµενο που εντάσσεται στη γενικότερη αναµόρφωση της
νοµοθεσίας των Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆ηµοσίας Χρήσης και ως
εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ρύθµισή τους αποσπασµατικά.

"Σε απάντηση της ερώτησης 420/21.7.98 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. Γ. Καρατζαφέρης, σχετικά µε την επένδυση του ΟΤΕ
στη Ρουµανία, σας πληροφορούµε ότι στις προθέσεις της
Κυβέρνησης είναι η ανάδειξη του ΟΤΕ σε ισχυρό επενδυτή στα
Βαλκάνια. Για την επίτευξη του στόχου αυτού και δεδοµένου ότι οι
τηλεπικοινωνίες αναπτύσσονται σε ένα άκρως ανταγωνιστικό
περιβάλλον, ο ΟΤΕ προβαίνει στις διαπραγµατεύσεις και στις
συµπράξεις εκείνες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των
στόχων και των συµφερόντων του, όπως κάνουν όλες οι
ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Τέτοιες διαπραγµατεύσεις όταν
οριστικοποιηθούν έρχονται στο αρµόδιο συλλογικό όργανο του ΟΤΕ
προκειµένου να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις. Η συγκεκριµένη
περίπτωση
που αναφέρεται
στην άνω
ερώτηση
δεν
οριστικοποιήθηκε ώστε να αχθεί ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

"Σε απάντηση της ερώτησης 2573/25.9.98 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης σχετικά µε ενσωµάτωση
στο Εθνικό δίκαιο της οδηγίας 96/67/ΕΚ της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης,
για την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους
αερολιµένες, που άπτεται της αρµοδιότητάς µας, σας
πληροφορούµε ότι κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το Π.∆. 285/98
το οποίο δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/207/Α/7.9.98.

Ο Υπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ"

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ"

3. Στην µε αριθµό 2823/5.10.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
2517/27.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:

7. Στην µε αριθµό 2737/30.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
2556/29.10.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 2823/5.10.98 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Μαγγίνας σχετικά µε το "πρόβληµα του
2000" σας πληροφορούµε ότι το Υπουργείο µας για την
αντιµετώπιση του εν λόγω προβλήµατος βρίσκεται σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και ειδικότερα µε την Υπηρεσία Ανάπτυξης
Πληροφορικής που έχει την ευθύνη του σχεδιασµού και
συντονισµού των σχετικών µε την πληροφορική δραστηριοτήτων
στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.

"Σε απάντηση της ερώτησης 2737/30.9.98 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. Α. Παπαληγούρας σχετικά µε τα µέτρα περιορισµού
κυκλοφορίας οχηµάτων στο κέντρο της Αθήνας σας πληροφορούµε
τα παρακάτω:

Ο Υπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ"
4. Στην µε αριθµό 2231/16.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
2442/27.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2231/16.9.9 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. Π. Ψωµιάδης σχετικά µε την έκδοση πορίσµατος για
την πτώση του αεροσκάφους της ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ το ∆εκέµβριο του
1997 σας πληροφορούµε τα παρακάτω:
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
ν.1815/88 "Αεροπορικός Κώδικας" και τις διατάξεις του ΑΝΝΕΧ 13
ΙCAO, µου υπέβαλε την 31.8.98 εις διπλούν τον φάκελο της
έκθεσης των εµπειρογνωµώνων για το αεροπορικό ατύχηµα του
α/φους ΥΑΚ 42.
Την 3.9.98 παραπέµφθηκε ο ένας φάκελος στο Ανακριτικό

Ο Υφυπουργός
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ"
6. Στην µε αριθµό 2573/25.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
2508/27.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:

Ο Υπουργός

Επειδή διαπιστώθηκαν προβλήµατα, κατά τους ελέγχους που
πραγµατοποιούνται από τα αστυνοµικά όργανα για την εφαρµογή
της Κ.Υ.Α. "Μέτρα περιορισµού κυκλοφορίας οχηµάτων στο κέντρο
της Αθήνας", καθ' ότι το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος δεν
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αλλά προκύπτει από
υπολογισµούς, προτάθηκε και θεσπίστηκε να αναγραφεί στην
Απόφαση αντί του ωφελίµου φορτίου 1 τόνου το περίπου
ισοδύναµο µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος των 2,5 τόνων, το οποίο
αναγράφεται υποχρεωτικά στην άδεια κυκλοφορίας των ΦΙΧ
οχηµάτων.
Μετά όµως από αναφορές επαγγελµατικών οργανώσεων, ότι
µεγάλος αριθµός µελών τους διαθέτουν φορτηγά αυτοκίνητα τα
οποία µε την παλαιά ρύθµιση κυκλοφορούσαν ελεύθερα στο
δακτύλιο ενώ µε τη νέα ρύθµιση αποκλείονται, προτάθηκε η
τροποποίηση της ΚΥΑ µε κριτήριο κυκλοφορίας στο δακτύλιο το
µικτό βάρος ίσο ή µεγαλύτερο των 2,2 τόνων αντί των 2,5 τόνων
που θεσπίστηκε µε την υπόψη Απόφαση.
Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι, στο νοµό Αττικής κυκλοφορούν
64.000 φορτηγά αυτοκίνητα που έχον µικτό βάρος µικρότερο
των 2,5 τόνων και ωφέλιµο µεγαλύτερο του 1 τόνου. Με τη
νέα
ρύθµιση
αποκλείονται
από
το
δακτύλιο
9.339
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φορτηγά ενώ επιτρέπεται η κυκλοφορία σ' αυτόν 14.377 φορτηγών
που έχουν µικτό βάρος µεγαλύτερο ή ίσο των 2,2 τόνων και
ωφέλιµο µικρότερο του 1 τόνου, των οποίων η κυκλοφορία τους
απαγορεύετο µε τις παλαιές ρυθµίσεις.
Ο Υφυπουργός
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ"
8. Στην µε αριθµό 2486/22.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
2457/26.10.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2486/22.9.98 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. ∆. Σαρρής σχετκά µε το κόµιστρο φορτηγών
∆ηµόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων κλπ. σας πληροφορούµε όσον
αφορά αρµοδιότητα του Υπουργείου µας τα παρακάτω:
1. Σχετικά µε τις διεθνείς µεταφορές, τα κόµιστρα που
καταβάλλονται για τη µεταφορα εµπορευµάτων µε φορτηγά
αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, διµορφώνονται ελεύθερα, µε βάση
την προσφορά και τη ζήτηση, µέσα στα πλαίσια του ελεύθερου
ανταγωνισµού, µεταξύ µεταφορέα και φορτωτή ή παραλήπτη των
εµπορευµάτων και επηρεάζονται από τις ισχύουσες στα κράτη
διέλευσης το οχήµατος οικονοµικές επιβαρύνσεις.
Πρωταρχικό µέληµα του ΥΠΜΕ στα πλαίσια της Ε.Ε. αλλά και των
διµερών επαφών µε χώρες εκτός της Ε.Ε., είναι ο περιορισµός των
παραπάνω οικονοµικών επιβαρύνσεων, προκειµένου να µειωθεί το
κόστος µεταφοράς των εµπορευµάτων.
2. Σχετικά µε τις διενεργούµενες εντός της χώρας εµπορευµατικές
µεταφορές, µε φορτηγά αυτοκίνητα δηµοσίας χρήσης, το ύψος των
ισχυόντων κοµίστρων έχει καθοριστεί µε κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Μεταφορών και
Επικοινωνιών από 11 Φεβρουαρίου 1997.
Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει αναπροσαρµογή των εν λόγω
κοµίστρων.
Ο Υφυπουργός
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ"
9. Στην µε αριθµό 2128/10-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
60/22-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισµού η ακόλουθη
απάντηση:
"Απαντώντας στην µε αριθµό 2128/10.9.1998 ερώτηση του
Βουλευτή κ. Βασίλειου Κορκολόπουλου σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Οι µελέτες µε βάση τις οποίες η αρµόδια ∆ιυπουργική Επιτροπή
εισηγήθηκε και το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε τη χωροθέτηση
των νέων έργων εξυπηρέτησης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004
(χωροθέτηση του Ολυµπιακού χωριού στους Θρακοµακεδόνες, του
Κέντρου Ιστιοπλοϊας στον Αγ. Κοσµά, του Ιπποδρόµου και του
Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο, του Κέντρου Κωπηλασίας Κανώ - Σλάλοµ στο Σχοινιά και τη δηµιουργία νέων πόλων στον
Ασπρόπυργο και τη ∆ραπετσώνα που περιλαµβάνουν κάποιες από
τις εγκαταστάσεις του Φαλήρου, το οποίο για λόγους
περιβαλλοντικούς
και
κοινωνικούς
αποφορτίζεται),
έχουν
ολοκληρωΘεί.
Οι χωροθετήσεις παρουσιάστηκαν στις αρχές Σεπτεµβρίου στη
∆ΟΕ. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν µετά από συνεργασία
της Οργανωτικής Επιτροπής του "Αθήνα 2004" µε τις διεθνείς
αθλητικές οµοσπονδίες και τη ∆ΟΕ. 'Αλλωστε µε εξαίρεση την
κατασκευή του ιππικού κέντρου (και του ιπποδρόµου) στο
Μαρκόπουλο αντί του Τατοϊου σ' όλα τα άλλα έργα επιβεβαιώνονται
οι προβλέψεις του φακέλου υποψηφιότητας.
2. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα θέµατα χρήσεων γης έχουν
διερευνηθεί
διεξοδικά,
ενώ
όσα
ζητήµατα
προέκυψαν,
αντιµετωπίζονται µε τις αναγκαίες ενέργειες (έκδοση διοικητικών
πράξεων κλπ). Μέσα στον Οκτώβριο ολοκληρώνονται οι µελέτες µε
τη διατύπωση αναλυτικών χρονοδιαγραµµάτων.
3. Οι κυριότερες περιβαλλοντικές παράµετροι των έργων έχουν
καταγραφεί και έχουν γίνει προτάσεις για τον τρόπο αντιµετώπισής
τους. 'Αλλωστε για όλα τα έργα έχουν συνταχθεί ή Θα συνταχθούν

µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
4. Η Οργανωτική Επιτροπή επεξεργάζεται τις προτεραιότητες κατά
έργο µέχρι την αποπεράτωσή του. Τα σχετικά χρονοδιαγράµµατα
της Οργανωτικής Επιτροπής Θα είναι έτοιµα πολύ σύντοµα.
Ενέργειες "ωρίµανσης" έχουν ήδη ξεκινήσει, κυρίως για την
απόκτηση της γης και την εξασφάλιση των πολεοδοµικών και
περιβαλλοντικών αδειών.
5. Η σύµβαση παροχής υπηρεσιών στην οποία αναφέρεται ο κ.
Βουλευτής, είναι έτοιµη, εγκρίθηκε από το ∆.Σ. Θα υπογραφεί και
Θα κατατεθεί στη Βουλή.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
10. Στην µε αριθµό 2575/25-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
77/21-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισµού η ακόλουθη
απάντηση:
"Απαντώντας στην µε αριΘµό 2575/25.09.1998 ερώτηση των
Βουλευτών κυρίων Ορέστη Κολοζώφ και Χαράλαµπου Αγγουράκη,
σας γνωρίζουµε τα εξής:
Για κατασκευή και λειτουργία πισίνας σε ιδιωτικά ακίνητα της
Πλάκας η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται από την αρµόδια
Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. είναι η ανασκαφική έρευνα του χώρου, τα
αποτελέσµατα της οποίας καθορίζουν την έγκριση ή απαγόρευση
της κατασκευής του χώρου.
α) Ερωτοκρίτου 16: Ζητήθηκε η κατασκευή πισίνας µικρού βάθους
0,60µ. στον ακάλυπτο χώρο του ακινήτου. Από την ανασκαφική
έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι από αρχαιολογικής
πλευράς δεν υπάρχει εµπόδιο για την κατασκευή πισίνας στον
ανεσκαµµένο χώρο.
β) Φλέσσα 4 και Κυρρήστου 19: Για τις οικοδοµικές εργασίες που
διεξήχθησαν υπό αρχαιολογική εποπτεία στο ακίνητο, δόθηκε δύο
φορές η έγκριση του ΚΑΣ. Η κατασκευή πισίνας είναι ενταγµένη στο
κτίριο και τοποθετείται µεταξύ ισογείου και ορόφου, το δάπεδό της
δε ευρίσκεται υψηλότερα από το επίπεδο της αυλής του ακινήτου
καθώς επίσης της αυλής του όµορου σχολικού συγκροτήµατος
Καµπάνη, όπως διαπιστώθηκε σε πρόσφατη αυτοψία.
Σηµειώνεται ότι η κατασκευή πισίνας δεν απαγορεύεται από την
ισχύουσα νοµοθεσία εφόσον η κατασκευή αποδεδειγµένα δεν
τοποθετείται σε χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (αρµόδια είναι
το Πολεοδοµικό Γραφείο της Πλάκας του ∆ήµου Αθηναίων και η
Επιτροπή Ενασκήσεως Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου).
Το ΥΠ.ΠΟ. δεν είναι αρµόδιο να ρυΘµίσει νοµοΘετικά προβλήµατα
που προκύπτουν από τη λειτουργία παρόµοιων κατασκευών, όπως
ύπαρξη στασίµων υδάτων ή το αποχετευτικό.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
11. Στην µε αριθµό 2735/30-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
83/22-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισµού η ακόλουθη
απάντηση:
"Απαντώντας στην µε αριΘµό 2735/30.09.1998 ερώτηση του
Βουλευτή κ. Πέτρου Τατούλη, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Στο Πρόγραµµα ∆ράσης της Ε' ΕΠΚΑ για το 1998 προβλέπεται
πίστωση 7.000.000 δρχ. για ανασκαφικές και διαµορφωτικές
εργασίες στο χώρο του Λυκαίου 'Ορους Αρκαδίας. Τον Αύγουστο
άρχισαν εργασίες διαµόρφωσης και ανασκαφής στο χώρο. 'Εγινε
καθαρισµός µεγάλου τµήµατος του Ιπποδρόµου, ανεσκάφη µέρος
του εσωτερικού του λεγόµενου δυτικού κτιρίου, ενώ έγιναν µικρές
δοκιµαστικές έρευνες και καθαρισµός στον υπόλοιπο χώρο. Η
διακοπή της χρηµατοδότησης είναι προσωρινή και πολύ σύντοµα το
πρόβληµα Θα αποκατασταθεί. 'Οποιες εργασίες κριθούν αναγκαίες,
θα γίνουν.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
12. Στην µε αριθµό 2887/6-10-98 ερώτηση δόθηκε µε το
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υπ' αριθµ. 93/22-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισµού η
ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην µε αριθµό 2887/6.10.1998 ερώτηση του
Βουλευτή κ. Βασίλειου Κορκολόπουλου, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Σχετικά µε τα έργα που γίνονται στη θέση "Νταµάρι" Τριανδρίας
Θεσσαλονίκης ση µειώνονται τα ακόλουθα:
Το 'Εργο εκτελείται σε δύο φάσεις επειδή οι πιστώσεις που είχε στη
διάθεσή του ο Οργανισµός "Θεσσαλονίκη 97" ήσαν περιορισµένες
και µε αυτές έπρεπε να καλυφθεί το σύνολο των
προγραµµατισθέντων 'Εργων. Η δε πρώτη φάση κατασκευής του
έργου ήταν δυνατό να περαιωθεί έγκαιρα (µέσα στο ύψος της
αρχικής πίστωσης) και να φιλοξενήσει εκδηλώσεις σχετικές µε τους
σκοπούς του Οργανισµού "Θεσσαλονίκη 97". Μέχρι τη θέση σε
εκκαθάριση του Οργανισµού η εποπτεία του επί των
κατασκευαστικών θεµάτων ησκείτο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Στη
συνέχεια µε πρωτοβουλία του ΥΠ.ΠΟ. προτάθηκε και προωΘείται η
συµπληρωµατική χρηµατοδότηση του 'Εργου από το ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας (µέτρο 5 - πρώτο υποπρόγραµµα Πολιτισµός). Οι σχετικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν σύντοµα και
µετά την έγκριση διάθεσης της πίστωσης το έργο µπορεί να
περαιωθεί σε διάστηµα τεσσάρων µηνών.
Κατά τη σχετική συµφωνία µε το Υπουργείο Γεωργίας ο
Οργανισµός έχει αναλάβει την υποχρέωση να χρηµατοδοτήσει την
εκπόνηση πλήρους Μελέτης του κτιρίου ∆ιοίκησης του ∆ασαρχείου
και ∆ασοπυροσβεστικού Σταθµού, όχι όµως και την υλοποίηση των
σχετικών 'Εργων. Η προσπάθεια -από πλευράς Οργανισµούένταξης του 'Εργου σε άλλο υποπρόγραµµα του ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας δεν ευδοκίµησε.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
13. Στην µε αριθµό 2886/6-10-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
92/22-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισµού η ακόλουθη
απάντηση:
"Απαντώντας στην µε αριθµό 2886/6.10.1998 ερώτηση του
Βουλευτή κ. Βασίλειου Κορκολόπουλου, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Οι όροι εκπόνησης των προγραµµάτων και των µελετών, καθώς και
οι όροι εκτέλεσης των αναγκαίων τεχνικών έργων που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητά της Εταιρείας, όπως και η διενέργεια των
συνoαφών προµηθειών, καθορίζονται από Κανονισµούς που
καταρτίζονται από την Α.Ε. "Αθήνα 2004".
Οι Κανονισµοί αυτοί λαµβάνουν υπόψη τους, όπως είναι φυσικό,
την κοινοτική νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία η αγορά για την
εκτέλεση µελετών, έργων και προµηθειών είναι ανοικτή προς κάθε
ενδιαφερόµενο, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον "αποκλεισµό"
ξένων οίκων από τις διαδικασίες των διαγωνισµών για την εκτέλεση
των έργων (όπως άλλωστε συµβαίνει και σε όλα τα δηµόσια έργα).
Οι παραπάνω Κανονισµοί θα εγκριθούν από το Υπουργικό
Συµβούλιο, θα κοινοποιηθούν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της
Βουλής, στην αρµόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή ή Υποεπιτροπή
και θα δηµοσιευθούν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
14. Στην µε αριθµό 2888/6-10-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
94/22-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισµού η ακόλουθη
απάντηση:
"Απαντώντας στην µε αριθµό 2888/6.10.1998 ερώτηση των
Βουλευτών κυρίων Σταύρου Παναγιώτου και Μαρίας Μπόσκου, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
Η Μονή Ταξιαρχών, κηρυγµένη ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο
(ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/12254/284/29.3.90, ΦΕΚ Β' 303/8.5.90)
βρίσκεται στη Θέση του ερειπωµένου σήµερα οικισµού Καστρί,
γνωστού από υστεροβυζαντινά έγγραφα. Σήµερα ανήκει στην
Κοινότητα Ευκαρπίας Ν. Σερρών. Βατός χωµατόδροµος που ξεκινά
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από την επαρχιακή οδό Αµφίπολης - Νιγρίτας οδηγεί προς αυτήν.
Το καθολικό της Μονής ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης
µεταβυζαντινής βασιλικής µε ενιαία ξύλινη στέγη και γυναικωνίτη
στα δυτικά. Σύµφωνα µε γραπτή επιγραφή κτίστηκε το 1857 και
ενσωµάτωσε οικοδοµικά λείψανα υστεροβυζαντινών χρόνων. Εκτός
από το καθολικό σώζονται τα κελιά, τα οποία είναι νεώτερα
κτίσµατα, το οστεοφυλάκιο και το κωδωνοστάσιο, τριώροφο,
εξαγωνικό σε κάτοψη κτίσµα, µε αρχαίες ενεπίγραφες πλάκες,
εντοιχισµένες στην από λαξευµένους γωνιόλιθους τοιχοποιία του.
Εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν µε έγκριση του ΥΠ.ΠΟ.
αφορούσαν την επισκευή της στέγης.
Το όλο κτιριακό συγκρότηµα είναι κτισµένο πάνω σε κορυφή
χαµηλού λόφου, που υψώνεται αποµονωµένος και δεσπόζει στην
περιοχή. Πέρα από το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ως δείγµα
µοναστηριακής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και τα
υστεροβυζαντινά οικοδοµικά λείψανα που διασώζει, το ερηµικό της
θέσης του και η επιβλητικότητα του τοπίου γύρω από αυτό, το
καθιστούν γνήσιο εκφραστή του ασκητικού βυζαντινού µοναστικού
πνεύµατος.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και στη µελέτη
βελτίωσης του δρόµου (όχι απαραίτητα µε ασφαλτόστρωση), που
δεν θα επηρέαζε αρνητικά το περιβάλλον της Μονής, και στη µελέτη
που θα εκπονηθεί για την ηλεκτροδότηση.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
15. Στην µε αριθµό 2198/14-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
111/27-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2198/14-9-98 που κατέθεσε στη Βουλή
η Βουλευτής κ. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, παρακαλούµε να
πληροφορήσετε την κ. Βουλευτή τα εξής:
1. Η γνώµη της Συντονιστικής Επιτροπής ήταν πάρα πολύ θετική.
Εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για την πορεία της
οργάνωσης, τόσο στην Οργανωτική Επιτροπή όσο και στον Τύπο Ελληνικό και Ξένο. Επίσης επανέλαβαν την απόλυτη ικανοποίησή
τους και στο Εκτελεστικό Συµβούλιο της ∆ΟΕ στις 16 Σεπτεµβρίου
1998, στη συνεδρίασή του στη Σεούλ, Ν. Κορέας.
Στο θέµα της επαναχωροθέτησης, κατανοούν την ανάγκη για
αλλαγές εφόσον συµβάλλουν στην αναβάθµιση της πόλης ή σε
κάποιο άλλο κώλυµα. Επανέλαβαν όµως ότι τέτοιες αλλαγές θα
είναι εφικτές όταν συµφωνήσουν οι ∆ιεθνείς Οµοσπονδίες και πιο
πάνω απ' όλα εγκριθούν από το Εκτελεστικό Συµβούλιο της ∆ΟΕ.
Ο προϋπολογισµός κάθε έργου παραµένει ο ίδιος και είναι αυτός
της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης και δεν έχει γίνει προς το παρόν καµία
αναθεώρηση.
2. Το πρώτο βήµα για την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής έχει
αρχίσει την περασµένη άνοιξη µε τη σύσταση των έξι (6) οµάδων
εργασίας από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή για τη µελέτη εµβάθυνσης
των νέων χώρων για την οριστικοποίηση των αντίστοιχων
χωροθετήσεων.
3. Στο τέλος Ιουλίου τα έργα ανατέθηκαν στην Οργανωτική
Επιτροπή, η οποία προβαίνει σε ενέργειες ώστε να συνεχιστεί η
"ωρίµανση" των έργων. Οι ενέργειες αυτές, συνιστώνται σε
προµελέτες, απόκτηση γης, διάφορες άδειες και πολλές άλλες
πράξεις που είναι απαραίτητες πριν αρχίσουν οι κατασκευές.
4. Η Εθνική Επιτροπή των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 θα
συνέλθει σε συνεδρίαση στις 29-10-98 οπότε θα συζητηθούν όλα τα
σχετικά ζητήµατα.
Ο Υφυπουργός
ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ"
16. Στην µε αριθµό 2128/10-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
104/27-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

"Σε απάντηση της ερώτησης 2128/10-9-98 που κατέθεσε στη
Βουλή, ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κορκολόπουλος, παρακαλούµε να
πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:
1. 'Εχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες χωροθέτησης µε βάση τις οποίες
η αρµόδια ∆ιϋπουργική Επιτροπή, αποφάσισε τη χωροθέτηση του
Ολυµπιακού Χωριού στους Θρακοµακεδόνες, του Κέντρου
Ιστιοπλοϊας στον Αγ. Κοσµά, του Ιπποδρόµου και του Ιππικού
Κέντρου στο Μαρκόπουλο, του Κέντρου Κωπηλασίας - ΚανώΣλάλοµ στο Σχοινιά, και τη δηµιουργία νέων πόλεων στον
Ασπρόπυργο και τη ∆ραπετσώνα που περιλαµβάνουν κάποιες από
τις εγκαταστάσεις του Φαλήρου, το οποίο για λόγους
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς αποφορτίζεται.
Οι νέες αυτές χωροθετήσεις παρουσιάστηκαν στις αρχές
Σεπτεµβρίου στη ∆ΟΕ οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν κατόπιν
συνεργασίας της Οργανωτικής Επιτροπής στην Αθήνα 2004 Α.Ε. µε
τις διεθνείς αθλητικές οµοσπονδίες και τη ∆ΟΕ.
2. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει διερευνηθεί διεξοδικά όπως και τα
θέµατα χρήσεων γης. 'Οποια ζητήµατα προέκυψαν κατά τη
διερεύνηση αντιµετωπίζονται και διατυπώνονται σε σειρά ενεργειών
και διοικητικών πράξεων για την επίλυσή τους.
Η ολοκλήρωση των µελετών µε τη διατύπωση αναλυτικών
χρονοδιαγραµµάτων γίνεται εντός του Οκτωβρίου.
3. Οι κυριότερες περιβαλλοντικές παράµετροι των έργων έχουν
καταγραφεί και έχουν γίνει προτάσεις για τον ενδεικνυόµενο τρόπο
αντιµετώπισής τους.
4. Η Οργανωτική Επιτροπή επεξεργάζεται προτεραιότητες
ενεργειών ανά έργο για την περίοδο από τώρα µέχρι τέλους του
χρόνου, καθώς και χρονοδιαγράµµατα ανά έργο όχι µόνο για το
1999, αλλά και για τα υπόλοιπα χρόνια µέχρι αποπεράτωσής τους.
Ενέργειες ωρίµανσης έχουν ήδη ξεκινήσει, κυρίως για την
απόκτηση της γης και την εξασφάλιση των πολεοδοµικών και
περιβαλλοντικών αδειών.
Ο Υφυπουργός
ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ"
17. Στην µε αριθµό 2072/7-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
95/27-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2072/7-9-98 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Γιάννης ∆ραγασάκης, παρακαλούµε να
πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή σύµφωνα µε τα στοιχεία της
ΕΥ∆ΑΠ και της ∆/νσης Ειδικών 'Εργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα εξής:
Το έργο των Ευρυπίδων, µετά την οριστική επίλυση των αρχικών
προβληµάτων µε τα απαλλοτριωθέντα κτίσµατα που προκάλεσαν
µια σηµαντική καθυστέρηση στην έναρξη του έργου (περίπου ένα
έτος), οι εργασίες έχουν αρχίσει ουσιαστικά από το ∆εκέµβριο του
1997 και συνεχίζονται µέχρι σήµερα εντατικά και χωρίς καµία
καθυστέρηση.

Ανω Λιοσίων-Ζεφυρίου και ΕΥ∆ΑΠ, έχουν ενταχθεί σε Εργολαβία
για να κατασκευαστούν οι αγωγοί οµβρίων του ∆ήµου Ζεφυρίου
που προβλέπονται στις οδούς ∆ράκου, Κουτσονίκα, Περράβων,
Τσακάλωφ,
Μπουµπουλίνας,
Κρυστάλλη,
Φαβιέρου,
Μεταµορφώσεως, Σουλίου, Φιλλελήνων, οι οποίοι θα έχουν ως
αποδέκτη τον αγωγό οµβρίων των Ευπυρίδων, η κατασκευή του
οποίου δεν έχει ακόµα φθάσει στο σηµείο της εκβολής τους.
3. 'Οσον αφορά στις µελέτες αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
της περιοχής Κάτω Λίµνης η οποία εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως
το Σεπτέµβριο του 1996, εκπονείται Προµελέτη και Οριστική Μελέτη
ύστερα από την 201534129-1 -97 εντολή της ΕΥ∆ΑΠ προς τον
εγκατεστηµένο µελετητή.
4. 'Οσον αφορά την ένταξη του ∆ήµου Ζεφυρίου στην αρµοδιότητα
της ΕΥ∆ΑΠ, σας πληροφορούµε ότι µε την υπ' αριθµ. 11300/14-498 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥ∆ΑΠ, εγκρίθηκε η
επέκταση της αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ και στην περιοχή του
∆ήµου Ζεφυρίου Αττικής, σύµφωνα µε τη διάταξη 1, παρ.ΙΙ, του ν.
1068/80, για όλη την έκταση των διοικητικών του ορίων, τόσο ως
προς την ύδρευση όσο και ως προς την αποχέτευση.
5. Συµπληρωµατικά σας γνωρίζουµε ότι στο Πρόγραµµα 1999
πρόκειται να ενταχθούν αγωγοί οµβρίων του ∆ήµου Ζεφυρίου,
αφού στο µεταξύ θα έχει ολοκληρωθεί και ο αγωγός οµβρίων των
Ευπυρίδων.
6. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε διά της ∆/νσης Ειδικών και µέσα στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων της έχει προχωρήσει στις εξής χρηµατοδοτήσεις, από
πόρους του ΕΤΕΡΠΣ για το ∆ήµο Ζεφυρίου.
- Με την υπ. Αριθµ. 45484/627/δ/4-4-94 απόφαση, µε ποσό ύψους
12 εκ. δρχ. και για το έργο: "Εξυγίανση και προστασία
περιβάλλοντος στην περιοχή του ρέµατος Ευπυρίδων".
- Με την υπ. Αριθµ. 50034/38/δ/16-3-95 απόφαση, µε ποσό ύψους
50 εκ. δρχ. και για το έργο: "Εξυγίανση και προστασία
περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεµάτων Εσχατάς και
Ευπυρίδων".
- Με την υπ. Αριθµ. 95110/5951/δ/2-8-96 απόφαση, µε ποσό ύψους
50 εκ. δρχ. και για το έργο: " Εξυγίανση και προστασία
περιβάλλοντος στην περιοχή του ρέµατος Εσχατάς".
Ο Υφυπουργός
ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ"
18. Στην µε αριθµό 2393/17-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
117/27-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2393/17-9-98 που κατέθεσαν στη
Βουλή οι Βουλευτές κύριοι Μήτσος Κωστόπουλος και Μπάµπης
Αγγουράκης, παρακαλούµε να πληροφορήσετε τους κυρίους
Βουλευτές σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΥ∆ΑΠ τα εξής:

Η τελική ηµεροµηνία παραδόσεως του έργου που έχει εγκριθεί από
το ∆.Σ. της ΕΥ∆ΑΠ µε την 1145018-7-98 απόφαση, είναι η 21-31999 και η οποία δεν θα µεταβληθεί παρά µόνο από ενδεχόµενους
αστάθµητους παράγοντες, που θα είναι υπεράνω των δυνατοτήτων
του αναδόχου και της ΕΥ∆ΑΠ.

1. Η ΕΤΕΒΑ αναδείχθηκε Σύµβουλος για τη µετοχοποίηση της
ΕΥ∆ΑΠ µετά από διαγωνισµό. Συµµετείχαν 9 εταιρείες, έδωσαν
προσφορά πέντε και συµφερότερη προσφορά ήταν της ΕΤΕΒΑ. Ο
σχεδιασµός για το µέλλον της ΕΥ∆ΑΠ περιλαµβάνει κατ' αρχάς την
αναδιοργάνωσή σε πιο σύγχρονη και πιο παραγωγική βάση για τη
βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους κατοίκους της
Αττικής για την ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα.

Να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος 'Ανω Λιοσίων ζήτησε τροποποίηση της
Αρχικής εγκεκριµένης µελέτης ώστε να καταστεί δυνατόν να
διαµορφωθεί εντός του υπερτοπικού πάρκου µια λίµνη µε
υπερχειλιστή που θα εκβάλλει στον αγωγό των Ευπυρίδων.

2. Η ΕΥ∆ΑΠ βρίσκεται σήµερα σε κατάσταση οριακής κερδοφορίας
και θα πρέπει να προχωρήσει ο εκσυχρονισµός της και η
αναδιοργάνωσή της για να ενισχυθεί και οικονοµικά µε εισαγωγή
µειοψηφικού πακέτου µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.

Η ΕΥ∆ΑΠ απεδέχθη την πρόταση τροποποίησης και ενέκρινε από
υδραυλικής απόψεως τις σχετικές τροποποιητικές µελέτες.

∆εν υπάρχει θέµα ξεπουλήµατος της ΕΥ∆ΑΠ, η ΕΥ∆ΑΠ θα
παραµείνει στο ∆ηµόσιο Τοµέα.

Η µέχρι σήµερα (16-10-98) οικονοµική απορρόφηση του έργου έχει
φθάσει τα 2,25 δις δρχ. ενώ το συµβατικό τίµηµα είναι 3,68 δρχ,
δηλαδή απορρόφηση 60% περίπου.

3. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό για τα αντιπληµµυρικά έργα
ήδη οι µελετητές ετοιµάζουν τις µελέτες, έχει διενεργηθεί η
δηµοπρασία στις 24 Σεπτεµβρίου και πραγµατοποιήθηκε άµεσα η
εγκατάσταση των εργοληπτών.

Κατόπιν σχετικής προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των ∆ήµων
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4. Η Κυβέρνηση και η ∆ιοίκηση έχουν δεσµευτεί για έναν
οργανωµένο διάλογο µε τους εργαζοµένους στη διαδροµή για την
εξυγίανση και την αναδιοργάνωση της Εταιρείας. Και είναι
προφανές ότι οι προτάσεις των εργαζοµένων θα ληφθούν σοβαρά
υπόψη γιατί η µάχη για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισµό της
ΕΥ∆ΑΠ αφορά και τους εργαζόµενους και τους κατοίκους του
Λεκανοπεδίου.
5. Με συνεχή εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού, µε
αναβάθµιση
της
µηχανοργάνωσης,
µε
αναδιάρθρωση
αναδιοργάνωση της λειτουργίας µε την πρόσληψη εξειδικευµένου
επιστηµονικού προσωπικού, η ΕΥ∆ΑΠ θα καλύψει τις ανάγκες του
Λεκανοπεδίου και θα προσφέρει υπηρεσίες στην υπόλοιπη Ελλάδα
και σε χώρες του εξωτερικού.
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Οι Κανονισµοί αυτοί λαµβάνουν υπόψη τους την Κοινοτική
νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία η αγορά για την εκτέλεση
µελετών έργων και προµηθειών είναι ανοικτή προς κάθε
ενδιαφερόµενο, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον "αποκλεισµό"
ξένων οίκων από τις διαδικασίες των διαγωνισµών για την εκτέλεση
των έργων, (όπως άλλωστε συµβαίνει και σε όλα τα δηµόσια έργα).
Οι παραπάνω Κανονισµοί θα εγκριθούν από το Υπουργικό
Συµβούλιο και θα κοινοποιηθούν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της
Βουλής αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ή Υποεπιτροπή και θα
δηµοσιευθούν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ"

Ο Υφυπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ"

21. Στην µε αριθµό 1978/3.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
90/27.10.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:

19. Στην µε αριθµό 2824/5-10-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
182/27-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 1978/3.9.98 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης παρακαλούµε να
πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή τα εξής:

"Σε απάντηση της ερώτησης 2824/5-10-98 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, παρακαλούµε να
πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) τα εξής:

1. Οι επεµβάσεις γενικώς στον περιβάλλοντα χώρο της κατασκευής
των έργων, προσδιορίζονται µε την προώθηση των µελετών
οριστικής χωροθέτησης των έργων.

α. Η επιλογή Προϊσταµένων Υπηρεσιακών Μονάδων του ΤΕΟ έγινε
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 36 ν. 2190/94 παρ. 7,
8, 9, 10). Από τις προαναφερόµενες διατάξεις σε καµία περίπτωση
δεν συνάγεται ότι δεν µπορεί να επανεπιλέγονται τα ίδια πρόσωπα
για θέση Προϊσταµένου. Αντιθέτως η επιτυχής άσκηση των
καθηκόντων του αποτελεί σηµαντικό κριτήριο για την επανεκλογή
τους. Αντιθέτως ορίζεται στην παρ. 10 του προαναφερόµενου
άρθρου ότι υπάλληλος που επιλέγεται για τρίτη φορά ως
Προϊστάµενος Τµήµατος ή αυτοτελούς Γραφείου, θεωρείται
αυτοδίκαια ότι καταλαµβάνει οργανική θέση Προϊσταµένου
αντιστοίχου επιπέδου.
β. Η καταβολή υπερωριών στους υπαλλήλους των Σταθµών
∆ιοδίων εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονοµικών και
έχουν ήδη καταβληθεί τα ποσά που αντιστοιχούν σε υπερωρίες για
το διάστηµα από 1/1 έως 31-7-98. Σε καµία περίπτωση δεν έχουν
καταβληθεί υπερωρίες στο ∆ιευθυντή των Υπηρεσιών του ΤΕΟ, ή
σε Τµηµατάρχες (Κεντρική Υπηρεσία και ΤΕ∆) αφού δεν υπάρχει
σχετική έγκριση.
γ. 'Οσον αφορά το θέµα της ασφάλειας των Σταθµών ∆ιοδίων η
Υπηρεσία στα πλαίσια των συνθηκών που υπάρχουν καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια µε εφοδιασµό των Σταθµών ∆ιοδίων µε
συστήµατα συναγερµού, ειδικά χρηµατοκιβώτια ενώ έχουν γίνει
επανειληµµένα ενέργειες προς το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξεως, για
επαρκή αστυνόµευσή τους. Πιστεύεται ότι το θέµα θα
αντιµετωπισθεί οριστικά και αποτελεσµατικά µέσα στα πλαίσια του
νέου Οργανισµού, στον οποίο θα προβλέπονται και θέσεις
προσωπικού ασφαλείας καθώς και µε τη σταδιακή κατασκευή και
λειτουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα πληρούν όλες τις
σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.
Ο Υφυπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ"
20. Στην µε αριθµό 2886/6.10.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
183/27.10.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2886/6.10.98 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κορκολόπουλος παρακαλούµε να
πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:
Οι όροι εκπόνησης τνω προγραµµάτων και των µελετών, καθώς και
οι όροι εκτέλεσης των αναγκαίων τεχνικών έργων που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα της Εταιρείας, όπως και η διενέργεια των
συναφών προµηθειών καθορίζονται από Κανονισµούς που
καταρτίζονται από την Α.Ε. "Αθήνα 2004".

Οι προµελέτες των έργων που θα ανατεθούν από την Οργανωτική
Επιτροπή θα οριστικοποιήσουν σε µεγαλύτερο βαθµό τις όποιες
επεµβάσεις.
'Οσον αφορά στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έχει
προωθηθεί η ΜΠΕ του Κεντυρου Κωπηλασίας-Κανώ στο Σχοινιά, οι
δε λοιπές θα προωθηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή. Στοιχεία
των ΜΠΕ δίδονται ήδη στις 6 µελέτες που έχουν εκπονηθεί.
2. 'Εχει περάσει πράγµατι ένας χρόνος από την ανάθεση των
Ολυµπιακών Αγώνων στη χώρα µας. Η Επιτροπή όµως εργάζεται
τους τελευταίους πέντε µήνες -δηλαδή από τη στιγµή που η εταιρεία
µπορούσε να λειτουργήσει νοµίµως.
Το έργο της Επιτροπής σε αυτό το διάστηµα, υπήρξε σηµαντικό. Η
Συντονιστική Επιτροπή της ∆ΟΕ που ήταν στην Αθήνα στις 3 και 4
Σεπτεµβρίου 1998, έµεινε απόλυτα ικανοποιηµένη από την πρόοδο.
Από την 2η συνεδρίαση της ολοµέλειας της Εθνικής Επιτροπής
Ολυµπιακών Αγώνων που θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου θα
προκύψουν περαιτέρω στοιχεία σχετικά µε την προετοιµασία της
διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
Ο Υφυπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ"
22. Στην µε αριθµό 3085/98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
429/27.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
"Σε απάντηση της 3085/98 ερώτησης του Βουλευτή κ. Σπ. ∆ανέλλη
για το θέµα των σχολικών βιβλίων έχουν γίνει στο παρελθόν
συναντήσεις εµπειρογνωµόνων των Βαλκανικών χωρών σε µία
προσπάθεια απάλειψης των ακραίων αναφορών και κατά το
δυνατόν προσέγγισης των κειµένων. Μία τέτοια σύνοδος
πραγµατοποιήθηκε τον παρελθόντα Μάιο στη Σόφια της
Βουλγαρίας µε ελληνική συµµετοχή.
Ειδικότερα ως προς τα σχολικά βιβλία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, που εξακολουθούν να περιέχουν
σοβαρές ιστορικές ανακρίβειες, αλυτρωτικούς υπαινιγµούς για µία
ενιαία "Μακεδονία" και απαράδεκτους χάρτες, η ελληνική πλευρά
έχει πραγµατοποιήσει επανειληµµένα διαβήµατα στις Αρχές της
ΠΓ∆Μ µε αίτηµα την εξάλειψη των στοιχείων αυτών που γαλουχούν
τη νέα γενιά µε µία διαστρεβλωµένη αντίληψη της ιστορίας και
στρέφονται κατά της Ελλάδας.
Πρόσφατα, µετά από ελληνική πρόταση, οι δύο πλευρές
συµφώνησαν να συγκληθεί µία µικτή επιτροπή, από ιστορικούς
εµπειρογνώµονες των δύο χωρών για το θέµα αυτό.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι, πάντως, προφανές ότι η επίτευξη αποτελεσµάτων εν
προκειµένω δεν µπορεί να είναι αυτόµατη αλλά θα απαιτήσει ικανό
χρόνο.
Ο Υπουργός
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ"
23. Στην µε αριθµό 3127/98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
431/27.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 3127/98 του Βουλευτή κ. Ν.
Τσιαρτσιώνη οι συµβάσεις των δεκαεπτά υπαλλήλων έχουν κριθεί
ως µη νόµιµες µε την υπ' αριθµόν 278/1995 γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ισχύει, εποµένως, το
προηγούµενο συµβασιακό καθεστώς τους, το οποίο αφορά είτε σε
συµβάσεις έργου είτε σε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου.
Ο νέος Οργανισµός του Υπουργείου Εξωτερικών (ν. 2594/1998),
στο άρθρο 19 παρ.9 δεν παρέχει καµία καλύψη, διότι όταν ο εν
λόγω νόµος ετέθη σε ισχύ, οι ως άνω υπάλληλοι δεν εθεωρούντο,
κατά τα ανωτέρω, συµβασιούχοι αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου
δεν ενέπιπταν στα ρυθµιστικό αντικείµενο της προαναφεροµένης
διάταξης. Υπενθυµίζουµε ότι µε τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.9 οι
συµβασιούχοι αορίστου χρόνου µονιµοποιήθηκαν και εντάχθηκαν
είτε σε οργανικές θέσεις του Κλάδου ∆ιοικητικής, Λογιστικής και
Γραµµατιακής Υποστήριξης είτε σε προσωποπαγείς θέσεις του
Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων.
Το Υπουργείο Εξωτερικών, αντί της άµεσης απόλυσης των
ανωτέρω υπαλλήλων και εφαρµόζοντας απαρέγκλιτα τις αρχές της
προστατευµένης εµπιστοσύνης και της επιείκειας προέβη στην
υιοθέτηση συµβάσεων ορισµένου χρόνου, ώστε οι εν λόγω
υπάλληλοι να έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν ευχερώς το
εργασιακό τους µέλλον. Οι συµβάσεις αυτές έχουν ήδη υπογραφεί
από τους µισούς ενδιαφερόµενους υπαλλήλους (8), ενώ οι
υπόλοιποι αρνούνται να τις υπογράψουν.
Εξάλλου, όσον αφορά τους πέντε συναδέλφους των ως άνω
υπαλλήλων επισηµαίνουµε ότι πρόκειται για πέντε επιπλέον θέσεις
συµβασιούχων ορισµένου χρόνου, τις οποίες προέβλεψε ο νέος
Οργανισµός (άρθρο 19 παρ.9 εδ. β') για να καλύψει έκτακτες
ανάγκες της µεταφραστικής υπηρεσίας και οι οποίες δεν
επηρεάζουν µε κανένα τρόπο το αντίστοιχο καθεστώς των εν λόγω
υπαλλήλων.

περιλαµβάνονται:
1. Εγνατία Οδός (Τµήµα Ηπείρου): Συνολικός Προϋπολογισµός 330
δισ. δρχ. µέχρι την 31.7.98 είχαν εγκατασταθεί 12 εργολαβίες
ύψους 150 δισ.
Μέχρι τέλους 1998 θα δηµοπρατηθούν άλλες 3 εργολαβίες
προϋπολογισµού 103 δισ.
Οι εργασίες αυτές βρίσκονται στο πλέον δύσκολο τµήµα του άξονα
(Πίνδος) µε σοβαρά τεχνικά και γεωλογικά προβλήµατα, στα οποία
οφείλεται η καθυστέρηση δηµοπράτησης.
Υπολείπονται 5 εργολαβίες για να ολοκληρωθεί το τµήµα του άξονα
στην Περιφέρεια της Ηπείρου, οι οποίες και θα δηµοπρατηθούν
εντός του 1999.
4. Λιµάνι Ηγουµενίτσας
- Α''ολοκληρωµένη φάση, µε προϋπολογισµό
απορρόφηση µέχρι 31.12.98 7 δισ. δρχ.
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δισ.

και

- Κυκλοφοριακή σύνδεση Λιµένα, µε προϋπολογισµό 8 δισ. και
εκτίµηση πληρωµών 31.12.98 2 δισ.
- ∆υτικός 'Αξονας Β-Ν, µε προϋπολογισµό µελετών 8 δισ., ενώ οι
εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει ακόµα.
5. Παράκαµψη 'Αρτας - Φιλιππιάδας. Συνολικός προϋπολογισµός
12 δισ. µε εκτίµηση πληρωµών 31.12.98 170 εκ. δρχ.
6. Ζεύξη Πρέβεζας -'Ακτιου, µε προϋπολογισµό 28 δισ. και εκτίµηση
πληρωµών 31.12.1998 22,8 δισ.
7. 'Οσον αφορά το δρόµο Ιωάννινα - Κακαβιά, 62 χλµ. στο µεν
Τµήµα Μεθοριακός Σταθµός Κακαβιάς - Χάνι ∆ελβινάκι (11 χλµ)
έχουν ήδη εκτελεσθεί εργασίες χωµατουργικών και τεχνικών και µε
νέα εργολαβία µε προϋπολογισµό 3,0 δισ. δρχ. γίνονται βελτιώσεις
και ολοκληρώσεις καθώς και έργα υποδοµής στο Μεθοριακό
Σταθµό Κακαβιάς.
Στο δε τµήµα Χάνι ∆ελβινάκι - Καλπάκι (17,3 χλµ) εκτελούνται
εργασίες προϋπολογισµού 3,5 δισ. δρχ. που αφορούν βελτίωση του
υφισταµένου δρόµου και προωθείται νέα χάραξη για την
παράκαµψη του οικισµού του Καλπακίου.
8. 'Οσον αφορά το δρόµο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, ανήκει στο ∆υτικό
'Αξονα και θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Κ.Π.Σ. ΙΙΙ.
9. Τέλος όσον αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ηπείρου έχει συνολικό προϋπολογισµό 100 δισ. δρχ., είναι το
πρώτο σε ρυθµούς απορρόφησης σε σχέση µε τα υπόλοιπα ΠΕΠ
της Χώρας και εκτιµάται ότι στο τέλος του 1999, θα έχει σχεδόν
πλήρως απορροφήσει τους πόρους του. Ο προϋπολογισµός του
Προγράµµατος έχει καλυφθεί από έργα των οποίων έχουν
δροµολογηθεί οι διαδικασίες υλοποίησης.

Τέλος, ως προς την περίπτωση των δεκατριών υπαλλήλων που
αναφέρεται στη σχετική ερώτηση, επισηµαίνεται ότι οι υπάλληλοι
αυτοί υπήχθησαν σε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν.
2266/1994, οι σχετικές προϋποθέσεις του οποίου (24µηνη
προϋπηρεσία, άπαξ τουλάχιστον ανανέωση) δεν ίσχυαν τότε για
τους δεκαεπτά υπαλλήλους. Συνεπώς, οι δεκατρείς υπάλληλοι,
κατά τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισµού, υπηρετούσαν ήδη ως
συµβασιούχοι αορίστου χρόνου και για το λόγο αυτό υπήχθησαν
στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.9 του ν. 2594/1998 και
µονιµοποιήθηκαν.

Σύµφωνα µε τα εκτεθέντα παραπάνω δεν υφίσταται έλλειψη πόρων
για την υλοποίηση των µεγάλων έργων γενικά αλλά και της
Περιφέρειας Ηπείρου ειδικότερα. Πέραν τούτου, από τις αρχές 2000
αναµένεται να είναι διαθέσιµος σηµαντικός πρόσθετος πόρος για
την περαιτέρω ανάπτυξη της Ελλάδος στο πλαίσιο του υπό
κατάρτιση προγράµµατος Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-200 που
θα τύχει της χρηµατοδοτικής συµβολής της Ε.Ε. µέσω του Γ' Κ.Π.Σ.

O Υπουργός
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ"

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ"

24. Στην µε αριθµό 254/15-7-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
1584/27-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονοµίας η
ακόλουθη απάντηση:

25. Στην µε αριθµό 2417/18-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
317/26-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 254/15-7-98 του Βουλευτού κ. Α.
Φούσα, σας γνωρίζουµε ότι:

"Απαντώντας στην 2417/18-9-98 ερώτηση, η οποία µας
διαβιβάσθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας και κατατέθηκε στη
Βουλή από το Βουλευτή κ. Ελευθ. Παπανικολάου, σχετικά µε τη
βασική σύνταξη του ΟΓΑ και καθυστέρηση εξόφλησης εισφορών σε
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, σας πληροφορούµε τα εξής:

1. Σε ό,τι αφορά την πολιτική για τις Αστικές Συγκοινωνίες ΟΣΕ και
ΕΛΤΑ πλέον αρµόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Μεταφορών
και Επικοινωνιών, όπου και απευθύνεται η σχετική ερώτηση.
2. Στην Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιούνται µικρά και µεγάλα έργα
που χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ από τα Τοµεακά Προγράµµατα
που υλοποιούνται από τα Υπουργεία από το Ταµείο Συνοχής
καθώς και από Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και ιδίως την
Πρωτοβουλία Interreg.
Στα µεγάλα έργα που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ο Υφυπουργός

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2458/97, οι µέχρι
σήµερα συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και εκείνοι που θα
συνταξιοδοτηθούν µέχρι του έτους 2002 θα συνεχίσουν να
δικαιούνται πλήρη τη βασική σύνταξη του ΟΓΑ.
'Οσοι αρχίσουν να συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών από το έτος 2003 και µετά το ποσοστό
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της χορηγουµένης βασικής σύνταξης θα µειώνεται σταδιακά κατά
ποσοστό 4% ετησίως µέχρι το 2026, οπότε θα µηδενιστεί, διότι τότε
το ύψος της σύνταξης που θα καταβάλλεται από τον Κλάδο Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών θα έχει ανέλθει σε ικανοποιητικό επίπεδο.
'Οσον αφορά το ερώτηµά σας, σχετικά µε τις οφειλές προς τους
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, σας πληροφορούµε ότι στόχος του
Υπουργείου είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής σε όλες τις περιοχές
της χώρας.
Στο πνεύµα αυτό κινούνται οι διατάξεις του πρόσφατου νόµου
2556/97 "Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων
του Ι.Κ.Α. και άλλα θέµατα", µε τις οποίες προβλέπεται η σύσταση
ειδικής υπηρεσίας, που θα πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους
στους επαγγελµατίες και εργοδότες και θα επιβάλει υψηλά
πρόστιµα σε περίπτωση ανασφαλίστων εργαζοµένων, αλλαγής
επωνυµίας επιχείρησης, προσώπων και έδρας.
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ"
26. Στην µε αριθµό 1403/20-8-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
4995Β'/21-9-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 1403 που κατατέθηκε στις
20-8-989 από τη Βουλευτή κ. Ε. Ανουσάκη σχετικά µε το Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου για το οποίο είχαµε την ευκαιρία να
ενηµερώσουµε και προφορικά τη Βουλή, κατά τη συζήτηση της υπ'
αριθµ. 1692 επίκαιρης ερώτησης (συνεδρίαση ΡΝΣΤ της 18-6-98)
σας γνωρίζουµε τα εξής:
Α. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει προχωρήσει στις εξής ενέργειες για την
προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta στον Κόλπο
Λαγανά Ζακύνθου:
- 'Εχει εκπονήσει και εγκρίνει την προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία
(άρθρο 21, ν. 1650/86), Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Κόλπου
Λαγανά Ζακύνθου.
- 'Εχει εκπονηθεί και υπογραφεί (την 2-6-98) από τον Υφυπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε, σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος σύστασης Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου στη Ζάκυνθο (Ε.Θ.Π.Ζ.) και αναµένεται η
ολοκλήρωση της διαδικασίας συνυπογραφών από τα συναρµόδια
Υπουργεία.
- Επίσης, στο πλαίσιο της σύστασης του Ε.Θ.Π.Ζ., το ΥΠΕΧΩ∆Ε,
για την εξασφάλιση αντισταθµιστικών ρυθµίσεων, στην περιοχή του
Εθνικού Πάρκου, έχει προχωρήσει στη σύνταξη και έγκριση
"Μελέτης Οικονοµοτεχνικών και Επιχειρησιακών Προϋποθέσεων
ίδρυσης του Ε.Θ.Π.Ζ.", προωθείται δε η σύνταξη του σχεδίου
"Προεδρικού
∆ιατάγµατος
Εφαρµογής
Αντισταθµιστικών
Ρυθµίσεων".
Β. Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω έχουν ληφθεί ήδη τα εξής
µέτρα προστασίας:
- Το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε στόχο την επίτευξη, το συντοµότερο δυνατόν της
απαραίτητης υποδοµής για το Ε.Θ.Π.Ζ. και ικανοποιητικών
ποιοτικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο θαλάσσιο χώρο του
Κόλπου Λαγανά, έχει υπογράψει την από 24-6-98 Προγραµµατική
Σύµβαση µε την Κοινότητα Παντοκράτορα και την Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), ύψους 1.461,8
εκατ. δρχ. Σκοπός της Προγραµµατικής Σύµβασης είναι α) Η
αποπεράτωση υποδοµής του Αποχετευτικού ∆ικτύου Κοινότητας
Λαγανά, προκειµένου να λειτουργήσει ο υφιστάµενος Βιολογικός
Σταθµός Ζακύνθου και να πραγµατοποιείται η αναγκαία
επεξεργασία των λυµάτων που διοχετεύονται στο θαλάσσιο χώρο
του βιοτόπου στον Κόλπο Λαγανά. β) η ευαισθητοποίησηκαι
ενηµέρωση του κοινού στο πλαίσιο της προστασίας του βιοτόπου
της θαλάσσιας χελώνας στον Κόλπο Λαγανά και της σύστασης του
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Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, γ) τη δηµιουργία Σταθµού
Ενηµέρωσης για το Ε.Θ.Π.Ζ., δ) Πρόγραµµα καταγραφής και
προστασίας της θαλάσσιας χελώνας.
Είναι προφανές ότι η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου και η παράλληλη υλοποίηση των διαδικασιών
που προβλέπονται από το νοµικό καθεστώς των αντισταθµιστικών
ρυθµίσεων, θα επιδράσουν ουσιαστικά στην επικράτηση
κανονιστικού καθεστώτος προστασίας στο βιότοπο του Κόλπου
Λαγανά, θέτοντας τις βάσεις, σε συνδυασµό και µε τον
εκπονούµενο Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασµό (προγράµµατος
ENVIREG) του υπολοίπου τµήµατος της νήσου, για µια βιώσιµη
ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, η ίδρυση της "Ειδικής
Υπηρεσίας" (Φορέα διαχείρισης) που θα θεσµοθετηθεί µε το
προωθούµενο Π.∆/γµα, θα συντελέσει καταλυτικά προς την
κατεύθυνση της απαιτούµενης υλοποίησης των µέτρων προστασίας
και αποφυγής µη συµβατών ενεργειών.
Ο Υφυπουργός
Θ. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ").
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου 1999.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ('Αρθρο 129 παρ. 2
και 3 και 130 παρ. 2 και 3 Καν. Βουλής)
1. Η µε αριθµό 649/55/15.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού
Κινήµατος
κ.
Ευάγγελου
Βλασσόπουλου προς τον κύριο Πρωθυπουργό, σχετικά µε την
αναταραχή που επικρατεί στα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα της
χώρας, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων επίλυσης των
προβληµάτων κλπ.
2. Η µε αριθµό 630/11.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεωργίου Ορφανού προς τον Υπουργό
Πολιτισµού, σχετικά µε τη συγκρότηση της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ.
3. Η µε αριθµό 642/54/15.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Απόστολου Τασούλα προς
τον κύριο Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αναταραχή που επικρατεί
στα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα της χώρας, τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων επίλυσης των προβληµάτων κλπ.
4. Η µε αριθµό 646/15.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Μουσταφά
Μουσταφά προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, σχετικά µε τη
φορολόγηση των µειονοτικών βακουφίων στην Κοµοτηνή.
5. Η µε αριθµό 624/49/11.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του
∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. ∆ηµητρίου Τσοβόλα προς
τον κύριο Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αναταραχή που επικρατεί
στα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα της χώρας, τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων επίλυσης των προβληµάτων κλπ.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ. 2
και 3 Καν. Βουλής)
1. Η µε αριθµό 629/11.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Φραγκλίνου Παπαδέλλη
προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την αύξηση των
λοιµωδών νόσων λόγω κατάχρησης αντιβιοτικών κλπ.
2. Η µε αριθµό 628/11.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καρασµάνη προς τον Υπουργό
Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταβολή των
αποζηµιώσεων από τον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) στους δενδροκαλλιεργητές της Κεντρικής
Μακεδονίας.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Εισερχόµαστε στη
συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές-ερωτήσεις πρώτου κύκλου.
Πρώτη είναι η µε αριθµό 922/2.12.98 αναφορά του Βουλευτή του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Πέτρου Κατσιλιέρη προς
την Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εκτέλεση έργων υποδοµής
στη βιοµηχανική περιοχή του ∆ήµου Μελιγαλά κλπ. η οποία
διαγράφεται λόγω κωλύµατος της ερωτωµένης κυρίας Υπουργού.
∆εύτερη είναι η µε αριθµό 4391/25.11.98 ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµητρίου Σιούφα προς τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη των
ελλείψεων στην υλικοτεχνική υποδοµή που παρουσιάζει η
δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο Νοµό Καρδίτσας.
Η ερώτηση σε περίληψη έχει ως εξής:
"Η ΕΛΜΕ Καρδίτσας σε έγγραφο που σας απηύθυνε, αναφέρει τις
µεγάλες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή που παρουσιάζει η
δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο Νοµό Καρδίτσας.
Οι ελλείψεις αυτές επικεντρώνονται σε αίθουσες διδασκαλίας,
εργαστήρια φυσικής, χηµείας, πληροφορικής, τεχνολογίας, σχολικές
βιβλιοθήκες, στεγασµένα γυµναστήρια, αίθουσες πολλαπλών
χρήσεων, τηλεοράσεις, video, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, FAX,
γραφεία προϊσταµένων κλπ.
Επίσης παρατηρείται κτιριακή στενότητα µε αποτέλεσµα το µουσικό
γυµνάσιο να στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο µη κατάλληλο κτίριο, έξι
σχολεία να λειτουργούν πρωί-απόγευµα σε ένα κτιριακό
συγκρότηµα, πολλές αίθουσες να λειτουργούν σε διαδρόµους στο
αµφιθέατρο σε αποθήκες ή να είναι χωρισµένες µε νοβοπάν.
Αποτέλεσµα των ελλείψεων αυτών είναι να παρουσιάζονται µεγάλα
προβλήµατα και δυσλειτουργίες στα σχολεία µε συνέπεια να
ταλαιπωρούνται διδάσκοντες και διδασκόµενοι.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται ο κύριος Υπουργός να ενηµερώσει
την Εθνική Αντιπροσωπεία:
Πρώτον µε ποιο τρόπο σκέπτεται να αντιµετωπίσει τις ελλείψεις
αυτές.
∆εύτερον ποιος είναι ο προγραµµατισµός του Υπουργείου για την
τρέχουσα σχολική περίοδο, ώστε να µειωθούν κατά το δυνατόν οι
προαναφερθείσες ελλείψεις.
Τρίτον, υπάρχει προγραµµατισµός για τις επόµενες σχολικές
περιόδους;"
Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ιωάννης
Ανθόπουλος έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κύριοι συνάδελφοι, µετά την αποκέντρωση του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων από το Υπουργείο Παιδείας
προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του προγράµµατος
σχολικής στέγης σε επίπεδο νοµού. Αυτή είναι εκείνη η οποία
συγκεντρώνει, ιεραρχεί, αξιολογεί τις ανάγκες της σχολικής στέγης
και υποβάλλει το πρόγραµµα στην περιφέρεια η οποία στη συνέχεια
προωθεί αυτό το πρόγραµµα στην κεντρική υπηρεσία στο
Υπουργείο Παιδείας.
Οι ΟΤΑ από την πλευρά τους έχουν την ευθύνη για την επισκευή
και συντήρηση των σχολικών κτιρίων ως ιδιοκτήτες τούτων από το
1994. Για το Υπουργείο Παιδείας επιχορηγεί ετησίως τη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση από το εθνικό πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων για οικόπεδα, ανοικοδοµήσεις, ανεγέρσεις νέων
κτιρίων, κατασκευές και επισκευές, χωρίς καµία περαιτέρω
παρέµβαση στην κατανοµή των πιστώσεων µέσα στο νοµό. Από το
1998 η χρηµατοδότηση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων περνάει
µέσα από τον ΟΣΚ.
Τι πήρε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας το 1998; Πήρε
εκατόν
ογδόντα
εκατοµµύρια
(180.000.000)
δραχµές
χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Για
κατασκευές και οικόπεδα ενενήντα εκατοµµύρια (90.000.000)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δραχµές και για επισκευές και συντηρήσεις άλλα ενενήντα
(90.000.000) δραχµές.
Θα πρέπει εάν υπάρχουν αυτές οι ανάγκες -και θα πω πιο κάτω ότι
εµείς δεν έχουµε καταγεγραµµένες αυτές τις ανάγκες που
επικαλείται ο συνάδελφος µε βάση τις αναφορές αρµοδίων φορέων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο αυτών βαθµών- η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση εάν και εφόσον διαπιστώνει την ύπαρξη
τέτοιων αναγκών θα πρέπει να τις συµπεριλαµβάνει στο
νοµαρχιακό πρόγραµµα προκειµένου να κατασκευασθούν νέα
εκπαιδευτήρια, ώστε να καταστεί δυνατή και η σταδιακή
αντικατάσταση των ακατάλληλων χώρων εάν αυτοί υπάρχουν. Το
Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του θα φροντίσει, µέσα στα
πλαίσια των οικονοµικών του δυνατοτήτων, για την κατά το δυνατόν
επαρκή επιχορήγηση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Τώρα, το ωράριο των σχολείων του Νοµού Καρδίτσας είναι πρωινό.
∆εν υπάρχει σχολείο µε διπλή βάρδια -µας ενηµερώνουν µε
στοιχεία τέλους του έτους 1998- και όλα στεγάζονται σε κτίρια του
δηµοσίου, µε εξαίρεση το Μουσικό Γυµνάσιο Καρδίτσας και το
Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Σοφάδων, που στεγάζονται
σε µισθωµένα κτίρια. Το ΤΕΕ δε Σοφάδων πρόκειται εντός αυτού
του σχολικού έτους να µεταστεγασθεί σε κτίριο του δηµοσίου που
έχει αναγερθεί γι' αυτόν το σκοπό. Σε κανένα δε -µας αναφέρουν οι
τοπικοί προϊστάµενοι, αλλά και από τη νοµαρχία και το δήµο- από
τα σχολεία του Νοµού Καρδίτσας δεν παρατηρείται έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας.
Εάν υπάρχει, όπως σας είπα, κύριε Σιούφα, αυτό είναι θέµα της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Θα το καταγράψει, θα το εντοπίσει και
θα προτείνει την κατασκευή ενός άλλου.
Τώρα, όσον αφορά το θέµα των εργαστηρίων, πράγµατι βρίσκεται
σε εθνική κλίµακα ένα σχέδιο που χρηµατοδοτείται και από εθνικούς
πόρους και από τους πόρους του ΕΠΕΑΕΚ, του δευτέρου
Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης, ένα σχέδιο για την κατασκευή
εργαστηρίων φυσικών επιστηµών, πληροφορικής και τεχνολογίας
που αποκαλούνται και "αίθουσες µαθηµάτων".
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Υφυπουργού)
Στη δευτερολογία µου θα σας πω γενικότερα γι' αυτό το σχέδιο και
ειδικότερα τι προβλέπεται για το Νοµό Καρδίτσας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Σιούφας έχει το
λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Υπουργέ, η απάντηση την οποία
δώσατε είναι απάντηση η οποία δεν ικανοποιεί, µε την έννοια ότι τα
θέµατα τα οποία σας έθεσα, όχι γιατί τα λέει η ΕΛΜΕ, είναι
πράγµατι έτσι, αλλά αυτήν είναι η πραγµατικότητα. ∆εν αποτελεί
διόγκωση στοιχείων για να υπάρξει εντυπωσιασµός εκτάσεως
αναγκών. Η ουσία και αυτό που µου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι
ότι το Υπουργείο, η υπηρεσία σας εδώ, αγνοεί αυτή την κατάσταση.
Οφείλω να σας πω ότι πέρυσι αυτήν την περίοδο είχε επισκεφθεί ο
Πρόεδρος του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων το νοµό και κατέθεσα
ερώτηση για τις ανάγκες που υπάρχουν. Την έχετε στο Υπουργείο
σας. Μου απαντήσατε στις 28 Μαϊου ότι πράγµατι αυτές οι ανάγκες
έχουν καταγραφεί για να γίνει ένα καινούριο πενταετές πρόγραµµα
από το Υπουργείο σας. Και ειλικρινά προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση
το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας απλά µε την ιδέα ή
την άποψη ότι έχει µετακινηθεί η αρµοδιότητα σε επίπεδο
περιφέρειας ή σε επίπεδο Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δεν τις ικανοποιεί.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ελέγξετε τις υπηρεσίες σας. ∆εν
σας έχουν ενηµερώσει σωστά. Τα στοιχεία είναι ακριβή και θα έλεγα
ίσως και υποβαθµισµένα.
Πέρα, όµως, από τις αίθουσες και αν υποθέσει κανείς ότι αυτή η
πραγµατικότητα στην Καρδίτσα σε άλλους νοµούς µπορεί να είναι
ακόµα πιο δυσµενής για τα παιδιά που σπουδάζουν, η ουσία είναι
και για τα εργαστήρια και για τις βιβλιοθήκες, οι οποίες λείπουν και
για τα θέµατα των ηλεκτρονικών υπολογιστών που βλέπετε ότι
υπάρχουν πενήντα τέσσερις ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λείπουν
εβδοµήντα, ότι η γενιά των παιδιών της Καρδίτσας στο επίπεδο του

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΑ' - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999

4439

να παρακολουθούν την εποχή τους και µε εργαστήρια για τα
µαθήµατά τους και µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι πολύ πίσω.

Ακουγιού της Τουρκίας.

Βεβαίως αυτή είναι µία πραγµατικότητα που αφορά ολόκληρη την
Ελλάδα. ∆εν είναι η στιγµή για να κουβεντιάσουµε γενικότερα το
θέµα.

"'Ηδη από το ∆εκέµβριο του 1996 ηλεκτρική εταιρεία της Τουρκίας
δέχθηκε προσφορές από ξένους κατασκευαστές αντιδραστήρων για
την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθµού στον κόλπο Ακούγιου που
βρίσκεται στα παράλια της Μεσογείου, ακριβώς βόρεια της Κύπρου.
Η τουρκική ηλεκτρική εταιρεία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο πρώτος
αντιδραστήρας θα τεθεί σε χρήση το 2006 και ο δεύτερος το 2007.

Εκείνο που ο οµιλών θα ήθελε θερµά να σας παρακαλέσει είναι να
ελέγξετε τα στοιχεία -και θα δείτε ότι αυτά που λένε οι καθηγητές της
Καρδίτσας και δι' αυτών ο οµιλών στην Εθνική Αντιπροσωπεία,
είναι έτσι ακριβώς- για να µπορέσετε να κάνετε ένα πραγµατικό
σχεδιασµό και να καλύψετε τις ανάγκες. ∆ιότι εάν σας ενηµερώνουν
ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα, φυσικό είναι και εσείς, στο
σχεδιασµό τον οποίο κάνετε, αυτά τα προβλήµατα να µην τα
αντιµετωπίζετε. Και από εκεί αρχίζει ένας φαύλος κύκλος µιας
πραγµατικότητας που είναι έξω στην κοινωνία και αυτής που είναι
στο Υπουργείο στην οδό Μητροπόλεως.
ΠΡΟΕ∆ΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κύριος Υφυπουργός
έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Θα ήθελα να υπενθυµίσω στον αγαπητό µου
συνάδελφο ότι ως αρµόδιος Υφυπουργός για την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση αντλώ στοιχεία και πληροφορίες από
θεσµοθετηµένα όργανα. Τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας,
που σε τοπικό επίπεδο είναι ο προϊστάµενος της πρωτοβάθµιας και
της δευτεροβάθµιας αντίστοιχα διεύθυνσης και από τη Νοµαρχιακή
και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αυτά τα οποία εγώ επικαλέστηκα προέρχονται από αυτές τις τρεις
πηγές. Η ΕΛΜΕ είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Προφανώς, εγώ
δεν έχω τη διάθεση να αµφισβητήσω τα στοιχεία που αυτή
παραθέτει. Εγώ δεν είµαι ο αρµόδιος που θα ελέγξει την αλήθεια
αυτών των στοιχείων επί τόπου. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε πρώτο και
δεύτερο βαθµό µας δίνουν άλλα στοιχεία. Αν υπάρχουν άλλα
στοιχεία θα ανατάξουµε την πολιτική της σχολικής στέγης στο Νοµό
Καρδίτσας και θα θεραπεύσουµε τις ελλείψεις. ∆εν υπάρχει άρνηση
από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας ούτε έλλειψη πολιτικής
βούλησης να ανταποκριθεί στις πραγµατικές ανάγκες σχολικής
στέγης στο Νοµό Καρδίτσας.
Σας ανέφερα δε και το σύνολο της επιχορήγησης στα πλαίσια του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Σχετικά µε τα εργαστήρια
θα ήθελα να σας πω ότι στο Νοµό Καρδίτσας έχει προγραµµατιστεί
η κατασκευή και ο εφοδιασµός µε τα απαραίτητα όργανα είκοσι
τριών εργαστηρίων φυσικής προϋπολογισµού τετρακοσίων
εκατοµµυρίων (400.000.000) δραχµών και δέκα εργαστηρίων
τεχνολογίας
προϋπολογισµού
διακοσίων
εκατοµµυρίων
(200.000.000) δραχµών. Αυτά είναι στο πρόγραµµα και θα γίνουν
µέχρι το τέλος του 2000. Η κατασκευή τους αρχίζει µέσα στο 1999.
'Οσον αφορά την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, κατά τα δύο
τελευταία χρόνια έχει χρηµατοδοτηθεί από το Β' Κ.Π.Σ. το Β' Σ.Ε.Κ.
Καρδίτσας, (το Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο) µε το συνολικό ποσό
των επτά εκατοµµυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (7.800.000) δραχµών
για την κάλυψη των εξοπλιστικών αλλαγών. Επίσης, έχει
χρηµατοδοτηθεί το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Καρδίτσας µε άλλα
τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) δραχµές. Για τα εργαστήρια
πληροφορικής υπάρχει µία κάλυψη σε επίπεδο 80% στα Γυµνάσια.
Μένει ένα 20% που πρέπει να καλυφθεί και έχει προγραµµατιστεί.
Αντιστοίχως δε και στα ενιαία λύκεια όπου πρώτο εισήχθη το
µάθηµα της Πληροφορικής, έχει προγραµµατιστεί η δηµιουργία
εννέα νέων εργαστηρίων πληροφορικής ενιαίων λυκείων
προϋπολογισµού εκατόν δεκαεπτά εκατοµµυρίων (117.000.000)
δραχµών. Αυτά είναι µέσα στο υλοποιήσιµο πρόγραµµα για το 1999
και το 2000.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Τρίτη είναι η µε
αριθµό 1442/12.1.99 αναφορά του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Στρατή Κόρακα προς τον Υπουργό Εθνικής
'Αµυνας, σχετικά µε την ανάληψη πρωτοβουλίας της ελληνικής
Κυβέρνησης για τη µαταίωση εγκατάστασης πυρηνικών
αντιδραστήρων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη

Η αναφορά του κ. Κόρακα έχει ως εξής:

Σε περίπτωση που γίνει πυρηνικό ατύχηµα στην περιοχή εκτός από
την Τουρκία και την Κύπρο θα τεθούν σε τροµερό κίνδυνο τα
ελληνικά νησιά και η ∆υτική Θράκη.
Επίσης, υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξει η Τουρκία πυρηνικά όπλα,
που προκύπτει από δηλώσεις της τουρκικής πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας και από το ότι η Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας
της Τουρκίας έχει δηλώσει ότι η χώρα έχει την επιστηµονική
τεχνολογική στρατηγική και οικονοµική δυνατότητα και γνώση γι'
αυτό.
Ο ∆ήµαρχος Γλυκών Νερών Αττικής ζητά από την ελληνική
Κυβέρνηση να κινητοποιηθεί κατά της κατασκευής του τουρκικού
πυρηνικού εργοστασίου στην περιοχή".
Ο Υφυπουργός Εθνικής 'Αµυνας κ. Αποστολάκης έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αµυνας):
Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία ραγδαία εξέλιξη
της τεχνολογίας που έχει επιφέρει αλλαγές σε όλους τους τοµείς.
Αυτή η εξέλιξη δεν λειτουργεί πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αυτό µπορούµε να το επικαλεστούµε αβίαστα όταν αναλογιστούµε
την ανεξέλεκτη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Είναι δε γνωστό ότι
η απόκτηση πυρηνικών όπλων από ένα συνεχώς αυξανόµενο
αριθµό ιδίως υποανάπτυκτων χωρών αποτελεί µία από τις
µεγαλύτερες απειλές για την παγκόσµια σταθερότητα και ειρήνη.
Στα πλαίσια αυτά πρέπει να τονίσω την πάγια ελληνική θέση που
είναι απόλυτα αντίθετη σε οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει σε
κίνδυνο τη σταθερότητα και την ειρήνη αυτή.
Η χώρα µας έχει αποδείξει επανειληµµένα την πίστη και την
προσήλωση στις αξίες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου το οποίο πρέπει να
αποτελεί τη µοναδική οδό επίλυσης των διαφορών, καθώς µόνο
έτσι θα µπορέσει να διασφαλιστεί η πολυπόθητη παγκόσµια
ισορροπία και ειρηνική συνύπαρξη. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το
γεγονός ότι προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και όλες οι
παρατάξεις και τα κόµµατα στη Βουλή.
Με βάση τα προαναφερθέντα, θέλω να σας πω µέχρι στιγµής σε τι
έχουµε προβεί. Κατ' αρχήν πρέπει να πούµε ότι πράγµατι η
Τουρκία το τελευταίο διάστηµα κινείται συστηµατικά προς µία
κατεύθυνση όχι µόνο χρησιµοποίησης αλλά και παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας µε τη διάθεση κατασκευής του συγκεκριµένου
εργοστασίου.
Είναι βέβαιο ότι οι προθέσεις της Τουρκίας δεν είναι µόνο για την
παραγωγή πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς αλλά
προφανώς έχει και άλλα στους στόχους της. Είναι µία πρόσπαθεια
προφανώς για να αποκτήσει τη δυνατότητα παραγωγής πυρηνικών
όπλων. 'Εχουν κάνει ένα διαγωνισµό, ο οποίος απευθύνεται σε
τρεις χώρες. Πέραν αυτού η τοποθεσία στην οποία η Τουρκία
προτίθεται να κατασκευάσει το πυρηνικό εργοστάσιο, είναι κοντά
στα παράλια της Μεσογείου και του Αιγαίου. ∆ηλαδή σε µία περιοχή
κατ'εξοχήν επικίνδυνη και πιθανόν σεισµογενή.
Οι εξελίξεις αυτές δεν µας έχουν αφήσει αδιάφορους. Αντιθέτως,
έχουµε κάνει πολλές ενέργειες. Το δε ενδιαφέρον µας δεν είναι µόνο
ακαδηµαϊκό αλλά έχουµε αντιδράσει και δυναµικά. Συγκεκριµένα, µε
την κύρωση της Συνθήκης για την απαγόρευση των πυρηνικών
όπλων συµµετέχουµε και εµείς ενεργά στην προσπάθεια για τον
περιορισµό ως και την οριστική απάλειψη της χρήσης.
Παράλληλα µας δίνεται η δυνατότητα ελέγχου των χωρών, οι
οποίες έχουν ή προτίθενται να παράγουν πυρηνικά όπλα. Η
ίδια η Συνθήκη προβλέπει την επιβολή κυρώσεων στους
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παραβάτες των συµφωνηµένων. Η Τουρκία έχει υπογράψει αυτήν
τη Συνθήκη, αλλά συνεχώς παραβιάζει και καταστρατηγεί αυτήν τη
συµφωνία. Αυτό είναι ένα στοιχείο, που χρησιµοποιούµε πολύ
δυναµικά.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση µέσω του Υπουργείου Εξωτερικών έχει
προβεί σε µία σειρά διαβηµάτων προς τα Υπουργεία Εξωτερικών
των χωρών, από τα οποία προτίθεται να αγοράσει τη δυνατότητα
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.
Επίσης, έχουν ενηµερωθεί και οι διπλωµατικές αρχές και έχουµε
προχωρήσει σε ενέργειες και προς τις εταιρείες αυτές.
Ακόµη, έχει ενηµερωθεί η ∆ιεθνής Επιτροπή Ατοµικής Ενεργείας και
η Ευρωπαϊκή 'Ενωση, καθώς και ορισµένα κράτη που εµπλέκονται
έµµεσα ή άµεσα.
Παράλληλα µε την αποτελεσµατική προβολή των θέσεών µας στο
εξωτερικό, έχει ετοιµαστεί από τα Υπουργεία Εξωτερικών και
Αιγαίου ένα έντυπο στην αγγλική, που έχουµε µοιράσει σε όλες τις
διπλωµατικές αντιπροσωπείες µε το οποίο καταγγέλλουµε την
ενέργεια αυτή. 'Εχουµε συνεγείρει τον απόδηµο ελληνισµό. 'Ηδη
στον Καναδά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, όχι µόνο του
απόδηµου ελληνισµού αλλά και της κοινής γνώµης, διότι ο Καναδάς
είναι µία από τις υποψήφιες χώρες πώλησης του εργοστασίου.
Τέλος, να υπογραµµίσω την πίστη µας στην επιτυχία των ενεργειών
µας. Η Τουρκία είναι υπότροπος, όπως είπα, και να υπενθυµίσω ότι
δύο φορές, το 1978 και το 1988, έχει επιβληθεί εµπάργκο για τις
προθέσεις της αυτές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Κόρακας έχει το
λόγο.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Είναι γεγονός ότι δεν είναι πρόσφατη αυτή η
πρόθεση της Κυβέρνησης της Τουρκίας για τη δηµιουργία
θερµοπυρηνικού ηλεκτρικού σταθµού στη νότια Τουρκία, περίπου
εκατό χιλιόµετρα βόρεια της Κύπρου, στα παράλια της Μεσογείου.
Εδώ και πολύ καιρό η Τουρκία επιδιώκει κάτι τέτοιο. Ματαιώθηκαν
κάποια σχέδια του 1960 και επανέρχεται τώρα. Και φαίνεται ότι
µάλλον η τάση είναι να πάρουν τελικά την προσφορά της Εταιρείας
Ατοµικής Ενέργειας του Καναδά, η οποία φαίνεται ότι προσφέρεται
περισσότερο για την αξιοποίηση του σταθµού, για την παραγωγή
πλουτωνίου που είναι αναγκαία για πυρηνικά όπλα, όπως είπε και ο
κύριος Υπουργός.
Υπάρχουν δύο άλλες προσφορές, µιας γαλλογερµανικής
κοινοπραξίας, της ΝPI και µιας αµερικάνικης κοινοπραξίας, της
WESTINGHOUSE.
'Εχουµε στα χέρια µας την έκκληση του γνωστού Καναδού
περιβαντολόγου Ντέιβιντ Μάρτιν, ο οποίος επισηµαίνει τους
τεράστιους κινδύνους που εγκυµονεί το σχέδιο αυτό.
Πράγµατι, οι κίνδυνοι είναι πάρα πολύ µεγάλοι, γιατί η περιοχή είναι
σεισµογενής. Πλήττεται συχνά από σεισµούς. Πρόσφατα είχαµε
εκατόν τριάντα έξι χιλιόµετρα ανατολικά του Ακουγιού ένα
ισχυρότατο σεισµό της τάξης των 6,3 ρίχτερ, που προκάλεσε
νεκρούς, καταστροφές κλπ.
Οι ειδικοί βεβαιώνουν ότι ο σεισµικός κίνδυνος για τα επόµενα
εβδοµήντα πέντε χρόνια είναι ιδιαίτερα υψηλός για την περιοχή. Και
στην περίπτωση ατυχήµατος φυσικά θα πληγεί θανάσιµα ολόκληρη
η περιοχή και η Μεσόγειος. Φαίνεται ότι οι επιπτώσεις από κάτι
τέτοιο θα είναι χίλιες φορές σοβαρότερες απ' ό,τι αυτές του
Τσερνοµπίλ.
Υπάρχει, επίσης, το πρόβληµα της διαχείρισης. 'Οπως είπα, η
χρήση του παραγόµενου από το σταθµό πλουτωνίου -γι' αυτό
κυρίως η Τουρκία επιµένει να προχωρήσει στο σχέδιο -για την
παραγωγή πυρηνικών όπλων αποτελεί ίσως τον κύριο λόγο
εγκατάστασης του σταθµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τελικά ο σταθµός θα είναι της τάξεως των επτακοσίων µεγαβάτ και
θα καλύψει µόνο 2% µε 3% των αναγκών της Τουρκίας σε
ηλεκτρική ενέργεια. Ειδικοί δε Τούρκοι καταγγέλλουν -γιατί κι εκεί
έχει ξεσηκωθεί ένα κίνηµα ενάντια σ' αυτό το σχέδιο- ότι αυτήν τη
στιγµή η Τουρκία δεν έχει ιδιαίτερες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

'Αρα, υπάρχει µία εµφανέστατη σκοπιµότητα, να χρησιµοποιηθεί για
στρατιωτικούς σκοπούς για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Και
όλα αυτά σε µία εποχή που υπάρχουν έντονοι προβληµατισµοί για
τη χρησιµότητα των πυρηνικών σταθµών, που κλείνουν ή
αναστέλλεται η λειτουργία τους. Για παράδειγµα, οκτώ ανεστάλησαν
στον Καναδά, της ίδιας τεχνολογίας µε αυτήν που πάει να πάρει η
Τουρκία, όπως και άλλοι στη Γερµανία κλπ.
Το θέµα είναι τι κάνει η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, εκτός απ' αυτήν τη
διαφηµιστική καµπάνια που µας αναφέρατε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριε Κόρακα, δεν
έχετε άλλο χρόνο.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι κάνει η Ελλάδα στα διάφορα διεθνή όργανα, στην Ευρωπαϊκή
'Ενωση, σε άλλα διεθνή FORA, για να µαταιωθεί αυτό το σχέδιο;
∆εν είναι δυνατόν να επιτρέψουµε στα παράλια της Μεσογείου να
τοποθετηθεί µια τέτοια ατοµική βόµβα, τεράστιας ισχύος, που θα
έχει ανυπολόγιστες συνέπειες και καταστροφές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Παρακαλώ!
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: 'Εγινε, κύριε Πρόεδρε, στις 26 µε 27
Σεπτεµβρίου ένα διεθνές συνέδριο στη Χαλκίδα, που έβγαλε ένα
ψήφισµα, το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή, που επισηµαίνει
αυτούς τους κινδύνους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, να πω κατ' αρχήν ότι µε το
πρώτο µέρος των τοποθετήσεων του κυρίου συναδέλφου
συµφωνούµε. Προφανώς ήταν λίγο απασχοληµένος στην αρχή µε
τις σηµειώσεις του και δεν άκουσε ό,τι έχουµε κάνει.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: 'Οχι σας άκουσα.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αµυνας):
'Ο,τι είναι δυνατόν να γίνει µέσα στα διεθνή FORA, για να
προστατεύσουµε την περιοχή, για να προστατεύσουµε σε τελική
ανάλυση και ολόκληρη την περιοχή και ο τουρκικός λαός θα
πληρώσει αυτήν την καταστροφή.
'Εχετε δίκιο ότι πλουτώνιο παράγεται, µέσω της παραγωγής
ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας και ότι µικρό ποσοστό των αναγκών
της Τουρκίας σε ενέργεια καλύπτει το εργοστάσιο του Ακούγιο.
Συµφωνούµε απόλυτα µαζί σας.
Αυτό που δεν προσέξατε προφανώς είναι αυτό που είπα µε
έµφαση, ότι έχουµε κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες, οι οποίες
απαιτούνται και είναι δυνατόν να γίνουν και στις κυβερνήσεις και
στη ∆ιεθνή Επιτροπή Ενέργειας και στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και σε
όλες τις χώρες, ακόµη και σε εταιρίες που πουλάνε την ενέργεια.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: ∆εν υπήρξε αποτέλεσµα, κύριε Υπουργέ.
Καµία απόφαση από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Παρακαλώ!
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αµυνας):
Μα είναι γνωστό, κύριε συνάδελφε, ότι δεν είναι πρώτη φορά που η
Τουρκία παραβλέπει τις αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Μα, δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης ή άλλου Οργανισµού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σας παρακαλώ, κύριε
Κόρακα.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αµυνας):
Είναι γνωστά αυτά, κύριε Πρόεδρε.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Τα ξέρουµε αυτά. ∆εν υπάρχει, όµως,
απόφαση κανενός διεθνούς οργανισµού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Παρακαλώ!
Τέταρτη είναι η µε αριθµό 5461/21.12.98 ερώτηση της Βουλευτού
του ∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. Βασιλικής ΑράπηΚαραγιάννη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον τρόπο ∆ιοίκησης των
µαθητικών και φοιτητικών εστιών, που υπάγονται στο Εθνικό
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'Ιδρυµα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.).
Η ερώτηση της κ. Καραγιάννη έχει ως εξής:
"Προκαλούν µεγάλη ανησυχία τα όσα καταλογίζονται στις διοικήσεις
των µαθητικών και φοιτητικών εστιών, που υπάγονται στο Εθνικό
'Ιδρυµα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.).
Συγκεκριµένα: α) 'Εχουν διαπιστωθεί δείγµατα κοµµατικής
διαπλοκής, που εµποδίζουν τον έλεγχο της διοίκησης, µε
αποτέλεσµα ορισµένοι οικότροφοι να τυγχάνουν ευνοϊκής
µεταχείρισης, που φθάνει µέχρι και την υπόνοια για επινοικίαση του
δωµατίου τους.
β) Υπάρχουν δείγµατα αυταρχισµού εκ µέρους της διοίκησης, στην
φοιτητική εστία Ζωγράφου, η οποία αποκρούει τα κοινωνικά
αιτήµατα και τις συλλογικές διεκδικήσεις, τιµωρώντας µε
αποµάκρυνση δεκατρία µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, που
προωθούσαν αιτήµατα, ψηφισµένα µε δηµοκρατικές διαδικασίες
από τη συνέλευσή τους.
γ) Υπάρχουν ανησυχίες για την κατάργηση του Ασύλου, που
προωθεί η διοίκηση, αφού µελετά την πρόσληψη ιδιωτικής
ασφάλειας για τις εστίες, µε πρόσχηµα, την προστασία τους από
εξωτερικά στοιχεία.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Θα συνεχιστεί το µοντέλο διοίκησης των Ε.Ι.Ν. σύµφωνα µε το
οποίο οικτρές µειοψηφίες αποφασίζουν στο πόδι, επιβάλλουν την
άποψή τους χωρίς συζήτηση και δεν λογοδοτούν πουθενά γι' αυτό;
2. Θα διορθωθεί η βλάβη που προκλήθηκε στους δεκατρείς
φοιτητές της εστίας Ζωγράφου, εξαιτίας της δηµοκρατικής
αγωνιστικότητάς τους, µε το να επανέλθουν κανονικά στην εστία,
από την οποία εκδιώχθηκαν;".
Ο Υφυπουργός Εθνικής
Ανθόπουλος έχει το λόγο.

Παιδείας

και

Θρησκευµάτων

κ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Εθνικό 'Ιδρυµα
Νεότητας ως επικουρικός φορέας έχει κληθεί και αναλάβει τη
φοιτητική µέριµνα στη Φοιτητική Εστία του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, (ΦΕΕΠΜ), όπως και σε άλλες φοιτητικές εστίες
πανεπιστηµίων της χώρας µας.
Οι φοιτητικές εστίες λειτουργούν µε βάση έναν κανονισµό, µέσα
στον οποίο περιλαµβάνονται όλες οι προϋποθέσεις εισόδου,
παραµονής, διαβίωσης και λειτουργίας των οικοτρόφων.
Το ΕΙΝ παρακολουθεί την εφαρµογή του κανονισµού που ισχύει
από το 1983 και προήλθε από µια πανελλήνια συνδιάσκεψη των
οικοτρόφων των φοιτητικών εστιών. Εποµένως, έχει το στοιχείο της
καθολικής αποδοχής και ισχύει µέχρι σήµερα µε τις όποιες
τροποποιήσεις διαµεσολάβησαν.
Θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριµένα στο σχετικό ερώτηµα της
συναδέλφου για το εάν υπάρχει διάλογος και σχέση διαλόγου
ανάµεσα στη διοίκηση του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας και στους
οικοτρόφους.
Από την πλευρά του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας υπάρχει και
προθυµία και στόχευση διαλόγου για να λυθεί το νέο θέµα, το θέµα
της αναθεώρησης και ισχύος ενός νέου κανονισµού λειτουργίας των
φοιτητικών εστιών.
Παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες, τόσο του Προέδρου του κ.
Κουλαξή, όσο και του Γενικού ∆ιευθυντή του κ. Κουµέντου, δεν
επιτεύχθηκε αυτός ο διάλογος. Με επισκέψεις επί τόπου. Ωστόσο
αρνούνται κάποιοι από την πλευρά των οικοτρόφων που τους
εκπροσωπούν να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου γι' αυτήν
την ανανέωση και αναµόρφωση του κανονισµού λειτουργίας.
'Οσον αφορά τώρα στα πρόσφατα γεγονότα της κατάληψης, θα
ήθελα να ενηµέρωσω το Σώµα ότι οι δεκατρείς φοιτητές, οι οποίοι
όπως λέτε µε βίαιο και δραµατικό τρόπο εκδιώκονται από την εστία,
είναι αυτοί οι οποίοι έχοντας παρακάµψει το νόµιµα εκλεγµένο
διοικητικό συµβούλιο των οικοτρόφων, ως συντονιστική επιτροπή,
από τις συνήθεις που γνωρίζουµε, κατέλαβε τη φοιτητική εστία και
κατά το χρόνο της κατάληψης προκλήθηκε η πυρκαγιά, η οποία
προκάλεσε ζηµιές τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) δραχµών σε
εξοπλισµό και για εγκαταστάσεις.

Αποµακρύνονται αυτοί για συγκεκριµένες παράνοµες ενέργειες, οι
οποίες οδήγησαν σε συγκεκριµένες ζηµίες της φοιτητικής εστίας.
Και αυτό δεν έγινε αυθαίρετα από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΙΝ,
προήλθε και από µια συναπόφαση µε το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Και όλα αυτά µετά από επισκευαστικές εργασίες που
ανέλαβε το ΕΙΝ στη συγκεκριµένη φοιτητική εστία Ζωγράφου,
ύψους διακοσίων είκοσι έξι εκατοµµυρίων (226.000.000) δραχµών
για ανακαίνιση ανελκυστήρων, αντικατάσταση γραφείων κλπ.
Νοµίζουµε ότι το ελάχιστο χρέος που έχει το διοικητικό συµβούλιο
του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας είναι να προστατεύσει τη δηµόσια
περιουσία και τη στοιχειώδη λειτουργία, αυτής της φοιτητικής
εστίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Η κ. Καραγιάννη έχει
το λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΑΠΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχετε λάβει
σαν Υπουργείο καµία θέση όσον αφορά τον πρόεδρο του
διοικητικού συµβουλίου των φοιτητών της εστίας Ζωγράφου, ο
οποίος έχει απασχολήσει πρόσφατα και τη Βουλή, αλλά και τον
Τύπο, ότι είναι του ΠΑΣΟΚ και ελέγχει τα πάντα.
'Οσον αφορά τώρα τη φοιτητική εστία του Πολυτεχνείου που είπατε,
συντάσσει αυθαίρετα κατάλογο οικοτρόφων φοιτητών που
συµµετείχαν στην κατάληψη. Και ποιοι ήταν αυτοί που έδωσαν τα
ονόµατα;
Οι φοιτητές αυτοί στη συνέχεια την επόµενη µέρα κατηγορούνται ως
δολιοφθορείς χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις, χωρίς την
απαραίτητη έρευνα και για τη διασταύρωση στοιχείων η στάση αυτή
της διοίκησης, κύριε Υπουργέ, και της φοιτητικής εστίας, νοµίζω δεν
είναι πολύ διαφανής. Είναι αδιαφανής και φανερώνει χαφιεδισµό,
ποιος κατέδωσε ποιον.
Η διοίκηση, λοιπόν, του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας καταστρατηγεί
τους κανονισµούς λειτουργίας των φοιτητικών εστιών. Ιδιαίτερα τα
άρθρα 9 και 4 περί συλλογικής ευθύνης για την αποκατάσταση των
ζηµιών, το άρθρο 10 που αναφέρει την κλιµακωτή επιβολή ποινών
και εξώφθαλµη και προκλητική χρήση µεταχρονολογηµένων
εγγράφων.
Συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, το Εθνικό 'Ιδρυµα Νεότητας
αποµάκρυνε τους δεκατρείς φοιτητές από την εστία στις 11.11.98,
γίνεται αναφορά στο έγγραφο, το οποίο όµως είχε συνταχθεί
σχεδόν ένα µήνα αργότερα στις 4.12.98. Οι πράξεις αυτές της
διοίκησης, κύριε Υπουργέ, είναι αξιόποινες και θα πάρουν το δρόµο
της δικαιοσύνης.
Επειδή το πλέγµα, λοιπόν, όπως είπατε, του ορισµού της
διοίκησης, σε συνάρτηση µε τις επιλογές που πλήττουν το δωρεάν
χαρακτήρα των εστιών, συνάντησαν την αντίδραση της
πλειοψηφίας των φοιτητών, φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι αυτές οι
αποφάσεις σας είναι ακραίες και ελήφθησαν εν θερµώ, να διωχθούν
δηλαδή οι δεκατρείς φοιτητές και φυσικά δεν εδράζονται σε
πραγµατικά στοιχεία, είναι χωρίς δικαιολογητικά οι κατηγορίες
εναντίον αυτών των φοιτητών και φυσικά είναι προϊόν ιδεολογικής
αντιπαράθεσης και όχι µε πολύ εξονυχιστικό τρόπο και βάση του
κανονισµού που ανέφερα προηγουµένως να γίνει η κατηγορία των
φοιτητών αυτών. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κύριος
Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να αποφύγω την αναφορά
των χειροτέρων. 'Ηθελα απλώς να αναφέρω κάποιες ζηµίες οι
οποίες έγιναν στη διάρκεια µιας κατάληψης µιας φοιτητικής εστίας
από δεκατρία άτοµα. Και αν νοµίζετε ότι υπάρχει εδώ αδιαφάνεια, τι
θα θέλατε δηλαδή; Να κάψει η φωτιά όλο το κτίριο για να υπάρχει
διαφάνεια; Είναι δεκατρία άτοµα που κατέλαβαν αυθαιρέτως
παρανόµως µια φοιτητική εστία πολλών οικοτρόφων και στη
διάρκεια της οποίας σηµειώθηκαν αυτές οι ζηµίες.
Αλλά ακούστε και τα χειρότερα, γιατί µιλάτε εδώ και για
ευνοιοκρατία. Η οµάδα αυτή κατέστησε από την περσινή κατάληψη
...
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΑΠΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Βέβαια, κύριε Υπουργέ ...
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ακούστε τα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Παρακαλώ, κυρία
Αράπη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Εγκατέστησε αυθαιρέτως µέσα στη ΦΕΕΜΓ
χωρίς απόφαση της σχετικής εφορείας άτοµα που δεν δικαιούνται
παραµονής. Αυθαιρέτως οι δεκατρείς αποφάσισαν ότι µπορούν να
βάζουν οποιονδήποτε άλλο οικότροφο θέλουν στην εστία.
Είναι τελείως αναληθές ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικοτρόφων
έχει στη διάθεσή του δυο δωµάτια και τυγχάνει ευνοϊκής
µεταχείρισης. 'Εγινε αλλαγή δωµατίου του διότι το ζήτησε ο
σύλλογος και από το δωµάτιο 816 πήγε στο 1001. Γιατί; Για να
συνεργαστεί µε άλλους οικοτρόφους εκεί, διότι υπήρχαν καταγγελίες
διακίνησης ναρκωτικών. Φοιτητές της φοιτητικής εστίας ζήτησαν
ανυπόγραφα την προστασία του ΕΙΝ εξαιτίας της διακίνησης και
χρήσης ναρκωτικών, της διάπραξης ληστειών µε περίστροφο και
µαχαίρι και της κλοπής µοτοποδηλάτων των οικοτρόφων. Και εκτός
από τους οικοτρόφους, την προστασία του ΕΙΝ τη ζήτησαν και οι
εργαζόµενοι που φοβόντουσαν και για την ίδια τη ζωή τους εκεί
µέσα.
Εάν αυτό εσείς το θεωρείτε ως έλλειψη διαφάνειας, θα ήθελα
πραγµατικά να ανακαλέσετε όλες τις βαριές αυτές έστω και
υπόνοιές σας. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγµατα και θα ήθελα και
εσείς µε ιδιαίτερη ευθύνη να τα προσεγγίσετε και όλοι µαζί να τα
επιλύσουµε. ∆ιότι, έτσι πραγµατικά κινδυνεύει δυστυχώς και αυτός
ο θεσµός των φοιτητικών εστιών στο τόπο µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Εισερχόµαστε στη
συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων δευτέρου κύκλου.
Πρώτη είναι η µε αριθµό 4500/30.11.98 ερώτηση του Βουλευτή του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. ∆ηµητρίου Πιπεργιά προς
τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την πλήρωση της θέσης του ∆ιευθυντή της Παθολογικής Κλινικής
του Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου Κύµης "ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ".
Η ερώτηση του κ. Πιπεργιά σε περίληψη έχει ως εξής:
"Από το Νοέµβριο του 1996 που συνταξιοδοτήθηκε ο ∆ιευθυντής
της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας
"Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" Κύµης τη θέση κλήθηκε να καλύψει
προσωρινά ο ∆/ντής Παθολογίας του Κέντρου Υγείας και
συγχρόνως κινήθηκε διαδικασία έγκρισης για την πλήρωση της
θέσης.
Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ενέκρινε την προκήρυξη µιας
θέσης ∆ιευθυντή Παθολογίας για το ΝΓΝ-Κύµης και έδωσε εντολή
για την προκήρυξή της. Με νεότερο έγγραφο της Γενικής Γραµµατέα
του Υπουργείου Υγείας στις 20.2.1998 δίδεται σαφέστατα η εντολή
στη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου να προχωρήσει στην υλοποίηση της
σχετικής υπουργικής απόφασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να διορθώσω στο κείµενο της περίληψης τη λέξη "άµεσα", που είναι
τροπικό επίρρηµα, µε τη λέξη "αµέσως", που είναι χρονικό
επίρρηµα γιατί µε αυτή την έννοια τίθεται. Είναι µία λέξη την οποία
χρησιµοποιούµε όλοι εκ παραδροµής και επειδή δεν έχουµε
ετυµολογήσει σε βάθος τον όρο. Τον χρησιµοποιούν
δηµοσιογράφοι, καθηγητές, πολιτικοί, οι πάντες.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ: Θα το λάβω σοβαρά υπόψη µου!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): ∆εν αφορά εσάς,
κύριε Πιπεργιά. ∆εν το λέω για σας. Το χρησιµοποιούν πολλοί. Η
λέξη "άµεσα" είναι τροπικό επίρρηµα και σηµαίνει ευθεία δράση,
ευθεία ενέργεια, προσωπική ενέργεια. Η λέξη "έµµεσα" επίσης είναι
τροπικό επίρρηµα που σηµαίνει έµµεση, πλαγία ενέργεια. Η λέξη
"αµέσως" είναι χρονικό επίρρηµα που σηµαίνει αµέσως. Το µάθαµε
όλοι µας πριν πάµε στο δηµοτικό ή στο γυµνάσιο για να
επηρεαστούµε από την καθαρεύουσα. Το ακούσαµε από τη
µανούλα µας την αγράµµατη. Συνεπώς πρέπει να το διορθώσουµε,
γιατί είναι ένας γενικός όρος που χρησιµοποιείται λάθος και είναι
κρίµα. Είναι, λοιπόν, χρονικό επίρρηµα και δεν είναι τροπικό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΑΠΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: 'Εχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν.
συµφωνείτε, γιατί εσείς είστε ειδική!

Κρητικός):

Χαίροµαι

που

Ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Φαρµάκης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε συνάδελφε, στις 23 ∆εκεµβρίου 1998, δηλαδή πριν από
ενάµιση µήνα περίπου, ο Υπουργός Υγείας κ. Παπαδήµας,
απάντησε γραπτά σε ερώτησή σας για το ίδιο θέµα. Επαναφέρατε
το θέµα µε επίκαιρη ερώτηση και συνεπώς είµαι υποχρεωµένος να
επαναλάβω όσα ο κύριος Υπουργός ανέφερε στη γραπτή
απάντησή του.
Πράγµατι στις 6.3.1997 το Υπουργείο Υγείας έδωσε την έγκριση στο
Νοσοκοµείο της Κύµης να προκηρύξει τη θέση του ∆ιευθυντή της
Παθολογικής Κλινικής. Το Νοσοκοµείο καθυστέρησε, χρονοτρίβισε,
πέρασε ολόκληρο σχεδόν το 1997 και το ∆εκέµβριο µε απόφασή
του ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας την τροποποίηση αυτής της
έγκρισης, ώστε αντί της προκήρυξης θέσης Παθολόγου ∆ιευθυντή
να προκηρυχθεί θέση Ορθοπεδικού ∆ιευθυντή ή Επιµελητή Α'. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο έκρινε ότι οι ανάγκες του Νοσοκοµείου θα
εξυπηρετηθούν καλύτερα µε την πρόσληψη ορθοπεδικού αντί
παθολόγου. Μάλιστα, αναφέρει στην απόφασή του ότι υπηρετούν
πέντε γιατροί παθολόγοι ή γενικής ιατρικής στο νοσοκοµείο και δεν
υπάρχει ανάγκη άλλων.
Το Υπουργείο επιµένει στην προκήρυξη της θέσης, όπως και σεις
αναφέρετε, του Παθολόγου ∆ιευθυντού. Αλλά το νοσοκοµείο
επανέρχεται στις αρχές του Ιουλίου του 1998, έξι µήνες δηλαδή
µετά την πρώτη του απόφαση, και µε νέα απόφαση επιµένει στην
τροποποίηση. Αυτά λίγο µετά την απάντηση του κ. Σκουλάκη στη
Βουλή σε ερώτησή σας, στην οποία αναφέρεστε.

Την ίδια εντολή καθιστά σαφή και ο Υφυπουργός Υγείας σε
ερώτησή µου στη Βουλή στις 9.6.1998 (Βλ. Πρακτικά Βουλής
9.6.98).

Το Υπουργείο, περί το τέλος Ιουλίου του 1998 αλλάζει την απόφασή
του. Κάνει δεκτό το αίτηµα του ∆.Σ. του νοσοκοµείου και δίνει τη
δυνατότητα στο νοσοκοµείο να προκηρύξει θέση ορθοπεδικού, αντί
παθολόγου.

Αντί αυτού ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Κύµης, κατά
παράβαση της εντολής του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας, εντελώς
αντιδεοντολογικά, αναιτιολόγητα, αυθαίρετα και προκλητικά δεν
προκηρύσσει τη θέση για την οποία υπάρχει εντολή. Την ίδια στιγµή
χωρίς καµιά σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου
προκηρύσσει άλλες.

Αυτή είναι η ιστορία του θέµατος. Εγώ δεν είµαι σε θέση να
σχολιάσω όσα αναφέρετε για τις τοπικές συνθήκες τις αντιρρήσεις ή
αντιδράσεις. Και βέβαια δεν µπορεί το Υπουργείο, όταν έχει
αποδεχτεί αίτηµα του προέδρου και της διοίκησης του νοσοκοµείου
για µετατροπή της θέσης, να ζητήσει ευθύνες από τον πρόεδρο και
µάλιστα να τον αντικαταστήσει.

Ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί:

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Πιπεργιάς έχει το
λόγο.

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειµένου άµεσα να
εκτελεστούν από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Κύµης οι εντολές του
Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας;
Προτίθενται να προβούν σε αντικατάσταση του Προέδρου του ∆.Σ.
του Νοσοκοµείου της Κύµης, ο οποίος λειτουργεί µε βάση ιδιοτελής
σκοπούς και συνεχίζει να αγνοεί εσκεµµένα και προκλητικά τις
εντολές του Υπουργείου;".
Κύριοι συνάδελφοι, εδώ θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση. Θέλω

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, επανέφερα το θέµα, γιατί η απάντηση που λήφθηκε και
καθυστερηµένη όσον αφορά το χρόνο λήψης ήταν, αλλά και γιατί
δεν είναι πλήρης.
Κύριε Υπουργέ, εδώ έχουµε ένα διοικητικό συµβούλιο ενός
τοπικού νοσοκοµείου που παλλινδροµεί σε αποφάσεις. Είτε
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την πρώτη είτε τη δεύτερη φορά έχει εσφαλµένη απόφαση. Το
Υπουργείο εποπτεύει τις διοικήσεις των νοσοκοµείων. Και βέβαια
θα έπρεπε να κοιτάξει και πιο κάτω το τι προκαλούν αυτές οι
παλλινδροµήσεις. Το τι προκαλεί αναστάτωση µέσα στο νοσοκοµείο
και τι έχει δηµιουργήσει αντιπαραθέσεις µεταξύ του προσωπικού
του ιατρικού και του παραϊατρικού, του διοικητικού συµβουλίου και
του ιατρικού προσωπικού.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Τελευταία είναι η µε
αριθµό 5150/16.12.98 ερώτηση του Βουλευτή της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Αλέξανδρου Παπαδόγγονα προς τον Υπουργό
Εθνικής 'Αµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου για
συµµετοχή εκλεγµένων εκπροσώπων των στρατευσίµων στη
ρύθµιση θεµάτων της καθηµερινής ζωής τους στους στρατώνες.

'Εχουµε ένα νοσοκοµείο σε µία µικρή πόλη, που ουσιαστικά δεν
λειτουργεί εύρυθµα όπως θα έπρεπε. Και ο λόγος είναι απλός,
κύριε Υπουργέ. Υπήρχε φατριασµός του προέδρου, ο οποίος ήθελε
να ενισχύσει τη θέση του για να είναι υποψήφιος δήµαρχος στη
µικρή αυτή επαρχιακή πόλη. Και βέβαια εδώ δεν κατανοώ γιατί το
Υπουργείο δεν επεµβαίνει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα και να
αποκαταστήσει την εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου.
Προφανώς δεν µπορεί να αλλάξει τους γιατρούς, και είναι προφανές
ότι πρέπει να αλλάξει τον πρόεδρο του νοσοκοµείου που
πολιτεύεται. Και κάνει όλα αυτά που κάνει στο νοσοκοµείο για να
πολιτευθεί, όπως αντίστοιχο πρόβληµα έχουµε π.χ. και σε άλλες
υπηρεσίες του δηµοσίου.

"Στο "ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" της 13ης ∆εκεµβρίου 1998
δηµοσιεύονται σε ολοσέλιδο αφιέρωµα µε πηχυαίους τίτλους µεταξύ
άλλων τα εξής:

'Εχουµε π.χ. προϊσταµένους των οικονοµικών υπηρεσιών, των ∆ΟΥ
π.χ., που είναι δήµαρχοι. Και εδώ προκύπτει και ένα ευρύτερο
ζήτηµα. Μπορούν είτε οι πρόεδροι των τοπικών νοσοκοµείων είτε οι
διευθυντές τέτοιων ευαίσθητων υπηρεσιών, όπως οι ∆ΟΥ, να
πολιτεύονται και να αναζητούν ψήφους, αυτών που για το δηµόσιο
συµφέρον συναλλάσονται καθηµερινά.

β. Γνωρίζει ότι αν υλοποιηθούν τα προτεινόµενα θα καταρρεύσει
κάθε έννοια πειθαρχίας και συνοχής στο στράτευµα;

Είναι ένα γενικότερο ζήτηµα. Νοµίζω ότι το Υπουργείο Υγείας,
όπως και το Υπουργείο Οικονοµικών, πρέπει να µελετήσει σε
βάθος, ν' αντιµετωπίσουν αυτά τα φαινόµενα και να πάρουν
επιτέλους αποφάσεις. Η άποψη η δική µου είναι ότι το διοικητικό
συµβούλιο και ο πρόεδρος του νοσοκοµείου είτε την πρώτη φορά
έκανε λάθος είτε τη δεύτερη, έχει διαλύσει το νοσοκοµείο και πρέπει
να αντικατασταθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κύριος
Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε συνάδελφε, δεν θέλησα να σχολιάσω το σκεπτικό της
ερώτησής σας, αλλά καταναλώσατε όλο το χρόνο της οµιλίας σας
σε αυτό. 'Οσοι έχουν δικαίωµα από το νόµο και το Σύνταγµα να
πολιτεύονται, πολιτεύονται. Τι να κάνουµε; ∆εν πρόκειται να τους
αντικαταστήσουµε γι' αυτόν το λόγο. ∆εν µπορούµε να
αντικαταστήσουµε κανέναν γι' αυτόν το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ: 'Οχι να διαλύουν και τα νοσοκοµεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας): Οι
πολίτες που κατά το Σύνταγµα και το νόµο έχουν το δικαίωµα να
πολιτεύονται, πολιτεύονται και καλώς πράττουν. Αυτή είναι η
απάντηση. Αν έχετε να καταλογήσετε στον πρόεδρο παραπτώµατα
ή κάτι άλλο -µπορείτε να το κάνετε και θα το ελέγξουµε- αλλά όχι
γιατί ήταν υποψήφιος δήµαρχος στην πόλη. Αλίµονο αν
καταργήσουµε αυτό το δηµοκρατικό του δικαίωµα.
Αναφέρετε ότι παλλινδροµεί στις αποφάσεις. Τα νοσοκοµεία είναι
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτοδιοικούµενα. Μπορεί να
ορίζεται ο πρόεδρος µε τη γνωστή διαδικασία από το Υπουργείο,
αλλά τα νοµικά πρόσωπα αυτοδιοικούνται. 'Εχουν δικαίωµα οι
διοικήσεις, τα διοικητικά συµβούλια, ως συλλογικά όργανα µε
πλειοψηφία -και δεν είναι απόφαση του προέδρου, είναι απόφαση
της διοίκησης- να αλλάζουν αποφάσεις και γνώµη. Εζήτησαν την
έγκριση µιας θέσης παθολόγου διευθυντή. 'Εκριναν µετά ότι η
εισήγησή τους αυτή πιθανότατα δεν εξυπηρετούσε τη λειτουργία
του νοσοκοµείου και ζήτησαν τη µετατροπή της θέσης σε θέση
ορθοπεδικού.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι έχουν πέντε παθολόγους και δεν
έχουν ορθοπεδικό. Αυτό έγινε δεκτό από το Υπουργείο. Γιατί,
λοιπόν, πρέπει να αντικατασταθεί ο πρόεδρος; ∆εν ξέρω ποιοι
τοπικοί λόγοι υπάρχουν και δεν έχουµε κανένα λόγο να τους
ερευνήσουµε. Εάν ο πρόεδρος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, εάν
βαρύνεται για παραπτώµατα για τα οποία πρέπει να ελεγχθεί,
παρακαλώ να καταγγελθεί και το Υπουργείο θα κάνει αυτό που
πρέπει, όχι όµως για τους λόγους τους οποίους αναφέρατε.

Η ερώτηση του κ. Παπαδόγγονα σε περίληψη έχει ως εξής:

Στήνονται για πρώτη φορά κάλπες σε στρατόπεδα.
Εκλεγµένοι εκπρόσωποι των στρατευµένων στο στρατό του 2000.
Επιτροπές οπλιτών θα αποφασίζουν για την υγιεινή, το συσσίτιο,
την άθληση και την ψυχαγωγία των οπλιτών.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός Εθνικής
'Αµυνας:
α. Είναι αληθή όσα αναγράφονται;

γ. Ποιος θα είναι άραγε ο ρόλος του στρατιωτικού ηγήτορος εάν
εφαρµοστούν τα αναγραφόµενα;
δ. Ποιος θα είναι ο θεµατοφύλακας των παραδόσεων των Ενόπλων
∆υνάµεων;
ε. Συµφωνούν οι στρατιωτικές ηγεσίες που φέρουν τεράστια ευθύνη
για το αξιόµαχο των Ενόπλων ∆υνάµεων έναντι του λαού και του
έθνους; Τι έχουν προτείνει;
στ. Γνωρίζει ότι η αµοιβαία αγάπη και κατανόηση διοικούντων και
διοικουµένων που σφυριλατείται από την κοινή τους µοίρα είναι η
µόνη εγγύηση για την αποφυγή αδικιών µαζί µε το δικαίωµα των
τυχόν αδικούµενων να προσφεύγουν στη φυσική ιεραρχία των
διαφόρων µονάδων;
ζ. Μήπως αργότερα προτίθεται να καθιερώσει -όπως έγραψε σε
επιστολή του ο πρώην Υπουργός και Στρατηγός Κατσιαδήµας- το
"Τριαδικό Σύστηµα ∆ιοικήσεως" σε όλα τα κλιµάκια της ιεραρχίας µε
τοποθέτηση του "Καπετάνιου" από το ΥΕΘΑ, του Επιτρόπου από
το κόµµα και του Στρατιωτικού ∆ιοικητού από τη Συνέλευση των
Στρατευµένων;".
Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αρχίσω µε µια
σαφή διαβεβαίωση-δήλωση: Ούτε κάλπες θα στηθούν µέσα στο
στράτευµα, ούτε βέβαια αυτό που κατά φαντασία είπε ο κύριος
συνάδελφος, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τις 'Ενοπλες ∆υνάµεις
και πώς λειτουργούν.
Παράλληλα όµως, νοµίζω ότι είµαστε σύµφωνοι πως το Υπουργείο
Εθνικής 'Αµυνας καταβάλλει τεράστιες και µεθοδευµένες
προσπάθειες τελευταία για τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης του
προσωπικού, µόνιµου και στρατεύσιµου. Για το µεν µόνιµο
προσπαθούµε να βελτιώσουµε -όσο είναι δυνατόν µέσα στις
δυνατότητες της εθνικής οικονοµίας- τις αποδοχές, να βελτιώσουµε
τα στρατόπεδα, τις συνθήκες, την παροχή κατοικίας όπου
µπορούµε και άλλων ευκολιών. Για το δε στρατεύσιµο προσωπικό
προσπαθούµε να βελτιώσουµε τις συνθήκες διαβίωσης µέσα στο
στρατόπεδο, τη σίτιση, την ψυχαγωγία και έχουµε κάνει τελευταία
τεράστια βήµατα, όπως ξέρετε, µε την εφαρµογή προγραµµάτων
για δωρεάν µετακίνηση των στρατιωτών ακόµα και στις περιόδους
που παίρνουν µικρές άδειες.
Αυτή η προσπάθεια δεν αποσκοπεί µόνο στη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης για την ανύψωση του ηθικού, αλλά και στη
δηµιουργία ενός στρατεύµατος πιο ευέλικτου και πιο δυναµικού.
'Οσονα αφορά τώρα το θέµα των συνθηκών διαβίωσης του
προσωπικού µέσα στα στρατόπεδα έχουν εκδοθεί κατά καιρούς
από τα γενικά επιτελεία διαταγές και οδηγίες που αφορούν ακριβώς
στη λήψη µέτρων βελτίωσης της διαβίωσης και του
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χειρισµού των στρατευµένων οπλιτών, µε πνεύµα δικαιοσύνης και
αµεροληψίας. Οι διαταγές αυτές υλοποιούνται από τη διοίκηση και
τα µόνιµα στελέχη µε ιδιαίτερη ευαισθησία και µε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα.
Από τη µέχρι σήµερα αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών,
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περιθόρια περαιτέρω βελτίωσης της
κατάστασης µε την ενεργό συµµετοχή για την παροχή ιδεών και
από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους, τους στρατεύσιµους εν
προκειµένω.
Βάσει αυτού του συλλογισµού, η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής
'Αµυνας ενέκρινε τη δοκιµαστική εφαρµογή ενός πιλοτικού
προγράµµατος, επίλυσης προβληµάτων διαβίωσης. Είναι ένας
συµβουλευτικός θεσµός για τη διοίκηση και θέλω να διευκρινίσω, ότι
η οµάδα αυτή σε καµία περίπτωση δεν θα δρα, ως άτυπη αρχή,
ούτε θα έχει συνδικαλιστικό χαρακτήρα ούτε θα επιλέγεται µε
κάλπες, όπως φοβηθήκαµε. Αντιστρόφως θα δρα και θα
λειτουργήσει µέσα στα πλαίσια του κανονισµού 20-1 που αφορά την
πειθαρχία του προσωπικού.
Η συγκεκριµένη οµάδα θα είναι µικτού τύπου, δηλαδή θα
αποτελείται από έναν οπλίτη, ο οποίος θα υποδεικνύεται από τους
συναδέλφους του της ΕΣΣΟ και έναν έως δυο οπλίτες, οι οποίοι θα
διορίζονται από το διοικητή της µονάδας. H επιλογή θα είναι
αντιπροσωπευτική των υπηρετούντων και η συγκέντρωση θα
γίνεται κατά την κρίση του διοικητού σε ώρες µη εργασίας. Η
αρµοδιότητα θα αναφέρεται µόνο στον εντοπισµό προβληµάτων
διαβίωσης των οπλιτών, προβλήµατα ψυχολογικά ή σωµατικά που
µπορεί να έχουν, παροχή διοικητικής µέριµνας και στην υποβολή
ουσιωδών προτάσεων.
Εποµένως, σκοπός του συγκεκριµένου πιλοτικού -τονίζωπρογράµµατος είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων, ώστε στη
συνέχεια να εξεταστεί η σκοπιµότητα επαύξησης και
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του όλου προγράµµατος και
η εφαρµογή του αν τυχόν εγκριθεί.
Αυτήν τη στιγµή, το όλο θέµα αποτελεί αντικείµενο µελέτης και
επεξεργασίας από τα τρία Γενικά Επιτελεία και είµαστε σε αναµονή
των σχετικών προτάσεων.
Θα πω όµως και θα κλείσω µ'αυτό, ότι καλύτερος τρόπος αµοιβαίας
κατανόησης και επαφής διοικούντων και διοικουµένων δεν υπάρχει
από την κατευθείαν επαφή. Αυτό δε που τώρα πάει να γίνει, ως
πιλοτικό και θεσµοθετηµένο πρόγραµµα ξέρει ο κύριος συνάδελφος
ότι οι έξυπνοι και οι ικανοί διοικητές το έχουν εφαρµόσει κατά
καιρούς, να έχουν ευήκοον ους, για τις ανάγκες των διοικουµένων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός):
δευτερολογία, κύριε Υπουργέ, κάντε µου τη χάρη.

'Εχετε

και

Ο κ.Παπαδόγγονας έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΓΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα µε
ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Υφυπουργός και ενώ στην
αρχή βεβαίως ηρνήθη την ύπαρξη ακριβώς των επιτροπών αυτών,
εν συνεχεία µας ανέλυσε το πιλοτικό πρόγραµµα το οποίο δεν είναι
τίποτε άλλο, παρά οι επιτροπές των οποίων µάλιστα µας είπε ποια
είναι η σύνθεση.
Κύριε Υφυπουργέ, διατηρώ µια αµφιβολία κατά πόσο εσείς
προσωπικά δέχεσθε αυτούς τους θεσµούς. Αλλά δεν θέλω ούτε να
µου επιβεβαιώσετε, ούτε να µου αρνηθείτε ακριβώς αυτήν την
υπόθεση την οποία κάνω. Αυτό, όµως, που θέλω να πω είναι ότι
στις 'Ενοπλες ∆υνάµεις δεν πηγαίνουµε να αναπτύξουµε το κριτικό
πνεύµα, δηλαδή κάποιοι εκλεγόµενοι και κάποιοι διοριζόµενοι
στρατιώτες να κρίνουν τα της γυµναστικής, τα της ψυχαγωγίας ή
παράπονα εν σχέσει µε τους ανωτέρους τους.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακριβώς αυτό το πνεύµα το οποίο
επεκράτησε σε άλλες εποχές -αναφέροµαι στο 1943 εν µέσω
πολέµω όταν διελύθη ο στρατός στη Μέση Ανατολή και το Ναυτικό
το 1944- από πού προήλθε; Από τα λεγόµενα επιτροπάτα, τα οποία

έκριναν τελικώς τους πάντες.
Να σας πω, λοιπόν, απλά πράγµατα. Θέλετε να µιλήσουµε για το
συσίτιο; Ο στρατευµένος πρέπει να καταναλώνει 3.500 θερµίδες την
ηµέρα. Εάν του δώσουν το δικαίωµα να κρίνει τι θέλει να φάει, θα
φάει χάµπουργκερ και πίτσα. Θα του δώσουν, λοιπόν, πραγµατικά
τις θερµίδες που πρέπει για να γυµναστεί, να εκπαιδυτεί κλπ.
Μετά, η πειθαρχία στο στράτευµα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της
προσπάθειας η οποία πρέπει να καταβάλλεται προκειµένου τη
στιγµή που θα χρειαστεί ο µηχανισµός των Ενόπλων ∆υνάµεων, να
είναι εις θέσιν να εκτελέσει το καθήκον του, δηλαδή να
αντιµετωπίσει τον εχθρό. 'Οταν µπoυν µέσα οι κρίσεις, κατά πόσον
το ψυχόγραµµα του αξιωµατικού -διότι αυτό είναι µια άλλη πτυχή
την οποία ήδη έχω αναφέρει στην Αίθουσα αυτή- µας ικανοποιεί ή
το ψυχόγραµµα του στρατιώτη είναι το άλφα ή το βήτα, όταν λοιπόν
µπουν τέτοιοι παράγοντες, τη στιγµή που θα δοθεί η διαταγή της
επιθέσεως να καταληφθεί ένας λόφος, θα κάνουν σύσκεψη να δουν
εάν η διαταγή αυτή που δίνεται είναι λογική ή παράλογη.
Αυτά δεν ξέρω ποιοι µαθητευόµενοι µάγοι τα κάνουν στο
Υπουργείο, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι εσείς δεν µετέχετε, κύριε
Υφυπουργέ, αλλά περί τον Υπουργό υπάρχει ένα επιτελείο, το
επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, το οποίο αποτελείται από
ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι 'Ενοπλες
∆υνάµεις.
Υπό τας παρούσας συνθήκας και υπό τις απειλές οι οποίες
υπάρχουν κατά της χώρας µας, δεν έχουν καµία θέση όλες αυτές οι
πρωτοβουλίες. Αν είχαµε το Βέλγιο και την Ολλανδία γύρω µας,
ενδεχοµένως να το συζητούσαµε. Τώρα είναι ανεπίτρεπτο
παντελώς να δηµιουργηθεί έστω και ένα πιλοτικό πρόγραµµα προς
αυτήν την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κύριος
Υφυπουργός έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αµυνας):
Παραβλέπω τα περί επιτροπών που είπε ο κύριος συνάδελφος.
Αυτά είναι φαντάσµατα του παρελθόντος και δεν έπρεπε να
επανέλθουµε σ' αυτήν την Αίθουσα. Αυτό που είπα πάντως δεν έχει
σχέση ούτε µε επιτροπές ούτε µε κάλπες ούτε µε αποφάσεις για τη
λειτουργία του στρατεύµατος. Ο Κανονισµός είναι εγκεκριµένος και,
σύµφωνα µε το νόµο, προβλέπει ότι θα πρέπει ο διοικητής πολύ
προσεκτικά να επιµελείται για το πολιτιστικό επίπεδο των
στρατιωτών, για την ψυχαγωγία, για την άσκηση, για τη δηµιουργία
και αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου. Αν σ' αυτό το θέµα που
λειτουργεί πάντοτε µέσα στους κανόνες της πειθαρχίας, ληφθεί
υπόψη κάποια αντίληψη ή ιδέα η οποία επικρατεί στους
στρατευσίµους, αυτό θα είναι καλό.
Ξέρετε, κύριε συνάδελφε -και θα πρέπει να το πούµε εδώ- ότι ενώ
ετοιµάζεται ένα πολύ προσεγµένο πρόγραµµα σίτισης των
στρατευσίµων οι ίδιοι προτιµούν να αγοράζουν σουβλάκια απ' έξω
και να τρώνε. ∆εν µπορούµε να σταµατήσουµε σ' αυτό το θέµα. Εάν
όµως εµείς τους δηµιουργήσουµε συνθήκες ώστε να τρώνε µέσα,
θα είναι πολύ καλύτερα, για την οικονοµία τους, για την
καλοπέρασή τους και για την πειθαρχία.
Πάντως, θέλω να σας βεβαιώσω σ' αυτήν την Αίθουσα ότι όχι µόνο
δεν κινδυνεύει η πειθαρχία στο στράτευµα, αλλά αντιθέτως όλα
αυτά δεν έχουν άλλο σκοπό παρά να κάνουν καλύτερη και πιο
ανθρώπινη τη διαβίωση των στρατευµένων και πάντα µέσα στα
πλαίσια των υφισταµένων διαταγών και στη στρατιωτική αντίληψη
για την τήρηση της πειθαρχίας και του αξιόµαχου των Ενόπλων
∆υνάµεων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και
ερωτήσεων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος
της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΑ' - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα στην
ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Εξωτερικών.
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τους και λαµβανοµένων υπόψη των διεθνών τους υποχρεώσεων,
καθώς και των Συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας, θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονοµικής,
τεχνολογικής και επιστηµονικής συνεργασίας, σε όσο το δυνατόν
ευρύτερη βάση, σε όλους τους τοµείς που θα θεωρηθούν αµοιβαίου
ενδιαφέροντος και οφέλους.

Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου: "Κύρωση της Συνθήκης του
'Αµστερνταµ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
'Ενωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και ορισµένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών
πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην
Τελική Πράξη".

Κατά την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας, η Ελληνική
∆ηµοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.

Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.

- στο άνοιγµα νέων αγορών,

Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.

- στην ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των οικονοµικών
παραγόντων,
συµπεριλαµβανοµένων
των
µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, µε σκοπό την προώθηση των επενδύσεων, των
συµφωνιών παροχής δικαιωµάτων χρήσεως και άλλων µορφών
συνεργασίας µεταξύ τους.

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας
της Μολδαβίας για την οικονοµική, τεχνολογική και επιστηµονική
συνεργασία".
'Εχει ψηφισθεί οµοφώνως στη ∆ιαρκή Επιτροπή.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας για την οικονοµική,
τεχνολογική και επιστηµονική συνεργασία", έγινε δεκτό οµοφώνως
σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της
Μολδαβίας για την οικονοµική, τεχνολογική και επιστηµονική
συνεργασία
'Αρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας
για την οικονοµική, τεχνολογική και επιστηµονική συνεργασία, που
υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 23 Μαρτίου 1998, το κείµενο της
οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως
εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας,
αποκαλούµενες στο εξής "τα Συµβαλλόµενα Μέρη",
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν την ανάπτυξη της οικονοµικής,
τεχνολογικής και επιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ τους, σε τοµείς
αµοιβαίου ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της ισότητας, της
αµοιβαιότητας και προς το αµοιβαίο όφελος,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των µακροπρόθεσµων
µέτρων για την επιτυχή ανάπτυξη της µεταξύ τους συνεργασίας και
της ενίσχυσης των µεταξύ τους δεσµών σε διάφορα επίπεδα και,
ιδίως, στο επίπεδο των οικονοµικών παραγόντων τους,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΑΡΘΡΟ 1
1. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη, στα πλαίσια της αντίστοιχης νοµοθεσίας

2. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει ειδικότερα:
- στην ενίσχυση και διεύρυνση των οικονοµικών δεσµών µεταξύ των
Συµβαλλόµενων Μερών,

ΑΡΘΡΟ 2
1. Η συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 περιλαµβάνει,
ιδίως, τους ακόλουθους τοµείς:
- βιοµηχανία, ιδίως τον τοµέα των κλωστοϋφαντουργικών, χηµικών,
ηλεκτρονικών και δοµικών προϊόντων,
- ναυπηγικές κατασκευές και ναυπηγοεπισκευές,
- γεωργία, συµπεριλαµβανοµένης της αγροτικής βιοµηχανίας,
- ενέργεια,
- εξόρυξη και πρώτες ύλες,
- προστασία του περιβάλλοντος,
- επιστηµονική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη,
- δηµόσια υγεία,
- κατασκευαστικές και οικοδοµικές δραστηριότητες,
- µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένων των θαλάσσιων µεταφορών,
- τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες,
- τουρισµό,
- επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση στον τοµέα του
µάνατζµεντ,
- άλλους τοµείς υπηρεσιών αµοιβαίου ενδιαφέροντος.
2. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις
προκειµένου να εντοπίσουν τους τοµείς προτεραιότητας στη
συνεργασία τους, καθώς επίσης και νέους τοµείς οικονοµικής,
επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας.
ΑΡΘΡΟ 3
1. Η οικονοµική συνεργασία, που προβλέπεται στην παρούσα
Συµφωνία, θα πραγµατοποιηθεί, ιδίως, επί τη βάσει συµφωνιών και
συµβολαίων µεταξύ ελληνικών και µολδαβικών επιχειρήσεων,
οργανισµών και εταιριών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κάθε
Συµβαλλόµενου Μέρους.
2. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
να διευκολύνουν τη δραστηριότητα αυτήν, µε τη δηµιουργία
ευνοϊκών συνθηκών για την οικονοµική συνεργασία, ιδίως δε:
- µε τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις επενδύσεις,
- µε τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών εµπορικής,
οικονοµικής, επιστηµονικής και τεχνολογικής φύσεως,
- µε τη διευκόλυνση ανταλλαγών και επαφών µεταξύ των
οικονοµικών τους παραγόντων,
- µε τη διευκόλυνση της διοργάνωσης πανηγύρεων, εκθέσεων,
συµποσίων κ.λπ.,
- µε την οργάνωση δραστηριοτήτων για την προώθηση του
εµπορίου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΡΘΡΟ 4

περίοδο πέντε (5) ετών.

1. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα δηµιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες
για την ανάπτυξη της τεχνολογικής και επιστηµονικής συνεργασίας
µεταξύ τους, καθώς και µεταξύ των αντίστοιχων οργανισµών ή
επιχειρήσεών τους, σύµφωνα µε τις εθνικές τους προτεραιότητες
και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους.
2. Η συνεργασία αυτή µπορεί να έχει τη µορφή, µεταξύ άλλων:
- επεξεργασίας κοινών ερευνητικών προγραµµάτων,
- οργανώσεως επισκέψεων
ειδικευµένες αντιπροσωπείες,

και

µορφωτικών

ταξιδίων

για

- οργάνωση επιµορφωτικών προγραµµάτων σε τοµείς αµοιβαίου
ενδιαφέροντος,
- παροχής τεχνικής και επιστηµονικής τεχνογνωσίας,
- συγκλήσεως συµποσίων και συναντήσεων.
ΑΡΘΡΟ 5
1. Συνιστάται Μικτή Επιτροπή µε σκοπό την εξασφάλιση της
εφαρµογής της παρούσας Συµφωνίας.
2. Η Μικτή Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των
Συµβαλλόµενων Μερών και θα συνέρχεται κατόπιν αιτήσεως
οποιουδήποτε Μέρους, σε τόπο και χρόνο που θα συµφωνείται από
κοινού, δια της διπλωµατικής οδού.
3. Η Μικτή Επιτροπή θα προβαίνει σε επισκόπηση της προόδου
που έχει πραγµατοποιηθεί για την υλοποίηση των στόχων της
παρούσας Συµφωνίας και θα διατυπώνει, αν απαιτείται, συστάσεις
για την εφαρµογή της.
ΑΡΘΡΟ 6
1. Η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ηµέρες από
την ηµεροµηνία κατά την οποία τα Συµβαλλόµενα Μέρη αντήλλαξαν
έγγραφες ανακοινώσεις, µε τις οποίες πληροφορούν ότι
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τις αντίστοιχες
νοµοθεσίες τους για το σκοπό αυτόν. Θα παραµείνει σε ισχύ για µία

2. Εκτός εάν ένα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη καταγγείλει τη
Συµφωνία τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
λήξεως της ισχύος της, η παρούσα Συµφωνία θα παρατείνεται εν
συνεχεία σιωπηρώς για ετήσιες διαδοχικές περιόδους. Κάθε
Συµβαλλόµενο Μέρος διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει τη
Συµφωνία, κατόπιν ανακοινώσεως, τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία λήξεως της τρέχουσας περιόδου ισχύος της.
3. 'Οσον αφορά συµφωνίες και συµβάσεις που συνήφθησαν µεταξύ
οικονοµικών παραγόντων των δύο Μερών, βάσει της παρούσας
Συµφωνίας, τα προηγούµενα άρθρα θα εξακολουθήσουν να
ισχύουν για µία περαιτέρω πενταετία από την ηµεροµηνία αυτήν.
'Εγινε εις διπλούν, στην Αθήνα, την 23η Μαρτίου 1998, στην
ελληνική, µολδαβική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείµενα είναι
εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερµηνεία
υπερισχύει το αγγλικό κείµενο.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑΣ

(υπογραφή)

(υπογραφή)

Α. ΜΠΑΛΤΑΣ

D. BRAGHIS

Υφυπουργός

Υφυπουργός

Εθνικής Οικονοµίας

Οικονοµίας και
Μεταρρυθµίσεων

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΑ' - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999

'Αρθρο δεύτερο
Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή
Επιτροπή του άρθρου 5 της Συµφωνίας που κυρώνεται εγκρίνονται
µε Κοινή Πράξη των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.
'Αρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται
από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παρ.1 αυτής.]
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Παρακαλώ το Σώµα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ' ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω
νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Παρεσχέθη η ζητηθείσα
εξουσιοδότηση.
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου: "Κύρωση της Σύµβασης για την έκδοση µεταξύ των
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης".
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Το νοµοσχέδιο
κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου: "Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας".
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Το νοµοσχέδιο
κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Ανάπτυξης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου: "∆ιάφορες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Ανάπτυξης".
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Το νοµοσχέδιο
κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών.
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου: "Κύρωση της Συνθήκης του
'Αµστερνταµ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
'Ενωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και ορισµένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών
πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην
Τελική Πράξη".
Η κ. Παπαρήγα έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ, πριν µπούµε στη
συζήτηση του νοµοσχεδίου, να έλθει κάποιος εκπρόσωπος της
Κυβέρνησης να µας ενηµερώσει και να γίνει συζήτηση για τη
γνωστή υπόθεση Οτσαλάν. Πίστευα ότι θα υπάρχει ευαισθησία από
την πλευρά της Κυβέρνησης να καθορίσει ένα σύντοµο χρονικό
διάστηµα, πριν ξεκινήσουµε τη συζήτηση για τη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ -προβλέπει ο Κανονισµός κάτι τέτοιο- ώστε να µας
ενηµερώσει η ίδια. ∆εν ξέρω αν χρειάζεται κάποιο διάλειµµα, ώστε
να ενηµερωθεί η Κυβέρνηση και να έλθει ή ο Πρωθυπουργός ή ο
Υπουργός Εξωτερικών να µας ενηµερώσει και να τοποθετηθούµε
πάνω στο ζήτηµα, διότι δεν ικανοποιηθήκαµε από τις συνεντεύξεις
Τύπου που δόθηκαν. Αν θέλετε αυτές οι συντεντεύξεις είναι εκτός
Βουλής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κυρία Παπαρήγα, όπως
γνωρίζετε, ο Κανονισµός έχει µία διαδικασία, η οποία προβλέπει
κάποια πρωτοβουλία επ' αυτού, από την πλευρά της Κυβερνήσεως.
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∆εν προβλέπει ότι η διαδικασία αυτή µπορεί να ξεκινήσει από τη
Βουλή.
Η Κυβέρνηση παρίσταται, αλλά είναι προφανές ότι εφόσον θα
προχωρήσουµε απόψε για τέταρτη ηµέρα στη συζήτηση της
Συνθήκης του 'Αµστερνταµ -και αν κρίνω από τις τρεις
προηγούµενες συνεδριάσεις που η συζήτηση επεξετάθη σε όλα τα
πεδία της εξωτερικής µας πολιτικής- υποθέτω ότι κατά µείζονα λόγο
απόψε που υπάρχουν και οι γνωστές εξελίξεις θα συµβεί ακριβώς
αυτό.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Κύριε Πρόεδρε,
το θέµα που έχει προκύψει είναι µείζον θέµα, που έχει σχέση µε
πλευρές εξωτερικής πολιτικής, αλλά και µε θέµατα στο εσωτερικό
της χώρας µας και δηµιουργεί συναισθήµατα θλίψης, οργής και
ντροπής.
Νοµίζω ότι η συζήτηση αυτή ...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): 'Ηδη, κύριε Πρόεδρε,
συζητάτε για την ουσία κάποιου θέµατος, χωρίς να το αναφέρετε
καν. Αναφέρεστε σε αυτό που είπε η κ. Παπαρήγα και έδωσα ήδη
απάντηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): 'Οχι, κύριε
Πρόεδρε, και προχωρώ.
Νοµίζω ότι η συζήτηση του προβλήµατος αυτού επ'ευκαιρία και
παρεµιπτόντως µε τη συζήτηση για την κύρωση της Συνθήκης του
'Αµστερνταµ υποβαθµίζει τη σοβαρότητα του θέµατος.
'Εχει ευθύνη η Κυβέρνηση να ενηµερώσει προ ηµερησίας
διατάξεως τη Βουλή. Και βεβαίως ο Κανονισµός της Βουλής δεν το
προβλέπει, αλλά ορισµένα ζητήµατα κρίνονται όχι µε βάση τον
Κανονισµό, αλλά µε βάση την πολιτική τους ουσία.
Η Κυβέρνηση οφείλει να δει ...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Γίνατε κατανοητός, αλλά
θα µου επιτρέψετε να πω τούτο: Είπα ότι επί τρεις ηµέρες
συζητώντας για τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ µιλήσαµε -και ήταν
φυσικό αυτό- για την γενικότερη εξωτερική πολιτική της χώρας και
κατά µείζονα λόγο, λόγω της συγκυρίας, προβλέπω να γίνει αυτό
και απόψε.
∆εν νοµίζω ότι αυτό που είπα υποβαθµίζει το θέµα. Αντιθέτως, παρ'
όλο που αυτήν τη στιγµή γνωρίζω ποιο είναι το κλίµα, θα έλεγα ότι
από πλευράς σηµασίας, µείζονα σηµασία έχει η Συνθήκη που
συζητούµε και ελάσσονα το πολύ πράγµατι σοβαρό θέµα το οποίο
ενέκυψε.
Αλίµονο, αν θα πούµε ότι το θέµα αυτό έχει ακόµα µεγαλύτερη
σηµασία από αυτό που συζητούµε, την πορεία της χώρας στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση και πρέπει να το θέσουµε ως δεύτερο θέµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): ∆εν αναφέροµαι
στη δική σας αξιολόγηση. Αναφέροµαι στη στάση της Κυβέρνησης
...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Η Κυβέρνηση είναι
παρούσα και αν θέλει θα απαντήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Μα, η
Κυβέρνηση είναι ωσεί παρούσα, είναι σιωπηλή, προφανώς από
αισθήµατα ενοχής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Κωνσταντόπουλε,
δεν µπορεί να µιλά ταυτοχρόνως η Κυβέρνηση µε την
Αντιπολίτευση. Η Κυβέρνηση είναι παρούσα και θα απαντήσει, εάν
το θέλει και εάν το επιθυµεί.
Ο κ. Τσοβόλας έχει το λόγο, αλλά παρακαλώ όχι επί της ουσίας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ.): Κύριε
Πρόεδρε, πράγµατι η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ συνδέεται άµεσα
και µε την εξωτερική πολιτική και µε την πορεία της χώρας στα
εθνικά
θέµατα.
Αλλά
όµως
σήµερα
συνέβησαν
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γεγονότα, τα οποία είναι πολύ έντονα και έχουν ανησυχήσει όλο τον
ελληνικό λαό και τον Ελληνισµό. Και µάλιστα είχαµε και
αλλεπάλληλες δηλώσεις µε πρώτες τις δηλώσεις του Υπουργού
Εξωτερικών κ. Πάγκαλου, που δεν είναι τώρα παρών και δεν ξέρω
κατά πόσο θα συνεχίσει να είναι απών σήµερα, όταν το πρωί εκτός
Βουλής βγήκε και έκανε δηλώσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, να
πληροφορήσω και εσάς, αλλά και τους συναδέλφους, ότι ο κ.
Πάγκαλος θα είναι ούτως ή άλλως εδώ, πολλώ µάλλον που ο
Πρωθυπουργός είναι µε πυρετό και σοβαρό κρυολόγηµα κλινήρης
και δεν µπορεί να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση. Οπότε ο κ.
Πάγκαλος θα είναι οπωσδήποτε εδώ, διότι λείπει και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και συνεπώς θα γίνει η
συζήτηση, την οποία επιθυµείτε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ.): Κύριε
Πρόεδρε, αφού λέτε αυτό το πράγµα, θα υπέβαλα το εξής αίτηµα:
Πέρα από τα "παράθυρα" στις τηλεοράσεις από το πρωί και πέρα
από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών γι' αυτό το κορυφαίο
θέµα στο Υπουργείο του, πρέπει να ενηµερώσει την ελληνική
Βουλή, που είναι ο κατ' εξοχήν αντιπροσωπευτικός θεσµός.
Eπειδή όλοι οι Αρχηγοί θα µιλήσουµε απόψε πάνω στα ζητήµατα
αυτά, δεν κρίνετε σκόπιµο -και αυτό ζητάµε εµείς ως ∆Η.Κ.ΚΙ.- πριν
ξεκινήσουµε τη διαδικασία απόψε, αφού, όπως λέτε, είναι
άρρωστος ο κύριος Πρωθυπουργός, να µιλήσει πρώτα ο κ.
Πάγκαλος, ο Υπουργός Εξωτερικών, να δώσει εξηγήσεις γι' αυτά τα
οποία συνέβησαν και µετά να πάρουν το λόγο οι Αρχηγοί των
κοµµάτων και όλοι οι οµιλητές;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Καλώς, κύριε Τσοβόλα.
Να δώσω το λόγο και στον κύριο Υπουργό...
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροής του Κ.Κ.Ε.): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κυρία Παπαρήγα, θέσατε
το θέµα. Πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο κ. Τσοβόλας και
πρέπει να δώσω το λόγο και στον κύριο Υπουργό.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.): Μία κουβέντα θέλω να πω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.): Εµείς τουλάχιστον θα θέλαµε την
απάντηση από την ίδια την Κυβέρνηση. Εάν, δηλαδή, δέχεται αυτήν
τη συζήτηση, όχι ενταγµένη µέσα στη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ.
Υπάρχει άρθρο στον Κανονισµό που προβλέπει να ενηµερώνει η
Κυβέρνηση για θέµατα εθνικής σηµασίας. ∆εν θέλει να το ασκήσει
αυτό το δικαίωµα ή δεν το σκέφθηκε η Κυβέρνηση, το ζητάµε εµείς
και θέλουµε απάντηση από την ίδια την Κυβέρνηση. Σεβόµαστε τη
δική σας απάντηση που κινείται µέσα στα πλαίσια του
Κανονισµού...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Σας είπα ότι εδώ είναι η
Κυβέρνηση, αλλά δεν την αφήνετε να µιλήσει. Η Κυβέρνηση είναι
εδώ. Εκπροσωπείται από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αλλά
προεξοφλείτε και την απροθυµία της να απαντήσει, ενώ συγχρόνως
δεν της επιτρέπετε...
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.): ∆ιευκρινίζουµε το αίτηµα. Να µας
απαντήσει εάν δέχεται ειδική συζήτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση είναι παρούσα.
Ασφαλώς σέβεται το Κοινοβούλιο...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι, σας
παρακαλώ καθήστε.
ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Θα έλθει ο
κ. Πάγκαλος, ο Υπουργός Εξωτερικών, να πάρει µέρος στη
συζήτηση και ασφαλώς θα πάρει θέση και θα µιλήσει και γι' αυτό το
πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα, το οποίο προέκυψε αυτές τις µέρες και
σήµερα ειδικότερα, σε σχέση µε το Κουρδικό. Θα έλεγα, όµως, να
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προχωρήσει η συζήτηση της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ και µε την
έλευσή του ο Υπουργός Εξωτερικών θα πάρει το λόγο, θα µιλήσει
και θα αναφερθεί στο θέµα διεξοδικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Νοµίζω ότι στο σηµείο
αυτό...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): 'Οχι, κύριε Πρόεδρε, µε
συγχωρείτε. Σε αυτό το σηµείο...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Κύριε Πρόεδρε,
θέλω να κάνω µία δήλωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): 'Οχι, επιτρέψτε µου.
Συζητούµε εκτός Κανονισµού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Θα ήθελα να
κάνω µία δήλωση προς το Προεδρείο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, µία
δήλωση θα δικαιούται να κάνει και ο κ. Τσοβόλας και η κ.
Παπαρήγα και επίσης κάθε Βουλευτής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Κύριε Πρόεδρε,
επιτρέψτε µου µόνο για µισό λεπτό. Θα είχα τελειώσει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): ∆ιότι, εφόσον εσείς
µιλάτε εκτός Κανονισµού, ο κάθε συνάδελφος θα µπορεί να ζητήσει
το λόγο να κάνει µία δήλωση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Επιτρέψτε µου,
παρακαλώ, µία δήλωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): ∆εν µπορώ, και
λυπούµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Κύριε Πρόεδρε,
δεν µπορούµε να περιµένουµε πότε θα έλθει ο Υπουργός να µας
ενηµερώσει...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Θα προχωρήσουµε κατά
την ηµερήσια διάταξή µας και καλείται η κ. Ελισάβετ
Παπαδηµητρίου να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): ... και θα
καταθέσουµε αίτηση για Εξεταστική των Πραγµάτων Επιτροπή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, θα
µιλήσετε. Θα µιλήσετε!
Πριν, όµως, σας δώσω το λόγο, κυρία Παπαδηµητρίου, θα ήθελα
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν,
αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", πενήντα τρεις µαθητές και δύο
συνοδοί-καθηγητές τους από το 43ο Γυµνάσιο Αθηνών.
(Χειροκροτήµατα απ' όλες τις πτέρυγες)
Ορίστε, κυρία Παπαδηµητρίου, έχετε το λόγο.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
πλήρες consensus των µελών του συµβουλίου για τη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ, αφορούσε µόνο στο ότι έπρεπε να υπερψηφιστεί.
Από εκεί και πέρα, πέραν των Σκανδιναβών και Βρετανών,
δήλωσαν όλοι ότι η Συνθήκη πάσχει στο µέτρο που δεν αποτελεί
άλµα προς τους προσυζητηθέντες στόχους, που δεν τόλµησε
µεγάλες θεσµικές µεταρρυθµίσεις, που δεν περιέχει πρακτικές
δεσµεύσεις για τα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα των ηµερών -αυτά
της απασχόλησης κυρίως- και που ακουµπά µόνο σε µια
ανθυποπαράγραφο τα ζητήµατα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλειας που ενδιαφέρουν, φευ, πολύ τη χώρα µας.
Πιστεύω ότι το ίδιο χλιαρά θα κυρωθεί απ'όλα τα κόµµατα που
βιώνουν την πραγµατικότητα της ευρωπαϊκής Ελλάδας και της
Ευρώπης που πρέπει να προχωρήσει.
Θα
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διεξοδικά και µε πολλές αντιθέσεις ο τρόπος που φθάσαµε στο
'Αµστερνταµ. Η συµµετοχή του Ευρωκοινοβουλίου, των εθνικών
Κοινοβουλίων, ακόµα και ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη για τον
οποίο η ίδια η Συνθήκη ανοίγει πεδίον δόξης λαµπρόν. Ζητά τη
συµµετοχή του και υπόσχεται να καταστήσει την 'Ενωση
περισσότερο δηµοκρατική, διαφανή και ανοικτή ως προς τη
συγκρότηση και λειτουργία της.
'Ολα αυτά όµως για µετά την επικύρωσή της, όχι ως διαδικασία
έµπρακτης απόδειξης των καλών προθέσεων.
Πρότεινε ο Αντιπρόεδρος κ. Αναστασόπουλος, µιλώντας στη
∆ιαρκή Επιτροπή της Βουλής µας, κάτι σηµαντικό. Πρότεινε και για
τους Ευρωβουλευτάς και για µας, ότι οι συζητήσεις, όπως η
σηµερινή µας, θα έπρεπε εκτός από "ναι" για το 'Αµστερνταµ, να
ήταν και µια προσέγγιση αναζήτησης νέων τρόπων επιτυχέστερης,
άρα και αποτελεσµατικότερης, αντιµετώπισης των συνθηκών.
Παρηκολούθησα, όπως µπορούσα όπως όλοι σας πιστεύω, την
πορεία του εθνικού διαλόγου πολλών κρατών-µελών, όπως, κόντρα
σε πολλά εµπόδια, διαµορφωνόταν. ∆εν είναι σε πεδία
συγκρισιµότητας η εξοικείωσή µου µε τις διαδικασίες που
προηγήθησαν των άλλων συνθηκών, αλλά θα διακινδυνεύσω να
πω ότι, για τη χώρα µας τουλάχιστον, το χτίσιµο των ευρωπαϊκών
αποφάσεων παραµένει µακράν του πολίτη ακόµα, όχι µόνο ως
χρέος ενσωµάτωσης της άποψής του στη συγκρότηση εθνικής και
στη συνέχεια συνολικής ευρωπαϊκής άποψης αλλά και ως δικαίωµά
του στην ενηµέρωση και στη γνώση. Και ας θεωρείται αυτό
κεκτηµένο. Αυτονόητα αυτό είναι η πάγια και βασική
καταστρατήγηση των υποχρεώσεων των συνυπογραφών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σε πρώτη φάση οξύµωρο το
γεγονός, ότι η Νέα ∆ηµοκρατία, το κόµµα που θεµελίωσε, κόντρα
στις γραφικότητες της ζιβάγκο εποχής του ΠΑΣΟΚ, την ευρωπαϊκή
µας ταυτότητα, κατέθετε σε όλη τη διαδικασία σκεπτικισµό και
κριτική, σε αντίθεση µε την κυβέρνηση των "εκσυγχρονιστών" που
εκραύγαζον "ωσανά" σε όλα περίπου και µεταγλώττισαν το
'Αµστερνταµ σε αριστερό Μάαστριχτ και την Ευρώπη της -µε
διατεταγµένους βόρειους κανόνες- σύγκλισης -οικονοµικής
σύγκλισης µόνο γιατί για κοινωνική σύγκλιση δεν µιλά πια κανείς σε
σοσιαλιστική Ευρώπη.
Αναρωτήθηκα, κύριοι της Κυβέρνησης, πολλές φορές από πού
αντλείτε τη δυνατότητα να περιφέρετε οράµατα που διαψεύδονται
τόσο σύντοµα στο πεδίο. Αναρωτήθηκα γιατί η ελληνική Κυβέρνηση
παραµένει τόσο ελάχιστα κριτική στους εταίρους µας, ακόµα
λιγότερο διεκδικητική όταν µάλιστα µπορεί από το οπλοστάσιο του
παρελθόντος της να αντλήσει συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε θέσεις
τουλάχιστον φραστικά. Η απάντηση είναι απλή. ∆ιακατέχεσθε,
κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, από το "σύνδροµο του µουσαφίρη",
του φιλοξενούµενου στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Και είναι αυτή η
ειδοποιός διαφορά µεταξύ µας, η διαφορά του συγγεννήτορα της
ευρωπαϊκής ιδέας µε τους εκόντες-άκοντες διαχειριζόµενους τον
επιούσιον των συλλογικών αποφάσεων που παίρνονται µε σας
ανεπαισθήτως µέσα ή έξω ενίοτε και κοιµωµένους.
Χειροκροτούµε τη Συνθήκη που επιβάλλει βιώσιµη κοινωνική,
οικονοµική, περιβαλλοντική ανάπτυξη και προσβλέπει σε νέα
βιοµηχανικά µοντέλα και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές.
"Κοινωνική", "οικονοµική", "βιοµηχανικά µοντέλα", είναι καινούριες
λέξεις για το περιβάλλον. Και µιλάνε και για επανάκτηση ισορροπίας
στη φύση και εξάλειψη αποβλήτων.
Αλλά αναρωτιέµαι: Υπάρχει άλλος µεταξύ των δεκαπέντε
Υπουργών Περιβάλλοντος, κύριοι συνάδελφοι, που δεν µετείχε ποτέ
σε Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος; Υπάρχει άλλος που
υπογράφει για εξάλειψη αποβλήτων, όταν αναθεµατίζει και το
τοποθετείται απέναντι στην καύση εκ προοιµίου. Και βεβαίως δεν
χρειάζεται να αναρωτηθώ. Σας λέγω καταφατικά ότι δεν υπάρχει
άλλος Υπουργός που δεν έχει καν στρατηγική διαχείρισης
απορριµµάτων. ∆εν εννοώ τα πολύχρωµα και πολυδάπανα S.O.S
βιβλία του κ. Λαλιώτη. Τέτοιων έχουµε περίσσια. Εννοώ έργο,
ουσία, πολιτική ευθύνη.
Χειροκροτούµε την κοινωνική Ευρώπη που αναµένει στο αγνάντι
του 'Αµστερνταµ. Υπάρχει όµως, µεταξύ των δεκαπέντε, κυβέρνηση
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που καθυπόταξε µέχρι εξαφάνισης στους δείκτες και στις
απαιτήσεις της οικονοµικής σύγκλισης την κοινωνική συνοχή, τον
δεύτερο πυλώνα του '87; Και εννοώ βεβαίως, όχι µόνο την
αναλγησία απέναντι στην καθηµερινότητα των φτωχών και των
ανέργων, εννοώ την ανικανότητα της Κυβέρνησης να συνταιριάσει
τους "απασχολήσιµους" του κ. Σηµίτη µε το αύριο που έρχεται, του
αύριο της κοινωνίας της πληροφορίας, που αποτελεί µορφή του
στυγνότερου ρατσισµού για τους πολίτες αυτής της χώρας που
έχουν τη µικρότερη πρόσβαση στα νέα εργαλεία, µε κορυφαίο
ουραγό και αυτών των πολιτών το ίδιο το κράτος.
Χειροκροτούµε την πολιτισµική Ευρώπη, την πολυ-πολιτισµική
Ευρώπη. Αλλά αναρωτιέµαι εδώ κυρίως: Υπάρχει άλλη χώρα
µεταξύ των δεκαπέντε και µάλιστα η έχουσα µόνο µία επιλογή
πολιτική, µονόδροµο πολιτισµού, αλλά όµως διαθέτει το 2,4%ο για
τον πολιτισµό και αυτό εξαντλεί στο να επικαλείται τους αρχαίους
αυτής προγόνους και στο να κάνει ανάπλαση του
πρωθυπουργήσιµου Υπουργού της;
Ανεφέρθησαν οι εισηγητές και οι εισηγήτριες σε πολλές και
σηµαντικές συνιστώσες της Συνθήκης, θετικά και αρνητικά. Θετικό
το ισοζύγιο, άρα ψηφίζουµε και προχωράµε.
Για µας αυτό είναι το ζητούµενο του πενθηµέρου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Αυτό είναι το ζητούµενο για το λαό που µας ακούει
χωρίς να συνδέει σχεδόν τίποτα από όσα λέµε µε τις απαντήσεις
που αναζητά στα ερωτήµατά του και τις λύσεις που απαιτεί στα
προβλήµατά του; Πολλά εκ των προβληµάτων χρεώνει στην ένωση
και όχι στην απαράδεκτη διαχείριση του 1/15 που µας ανήκει και
σας βαραίνει για το µέγιστο µέρος των δύο δεκαετιών που λήγουν.
Και θα είναι βέβαια εύλογο το ερώτηµα µετά από όσα είπα, "αν η
Νέα ∆ηµοκρατία είχε την ευθύνη αυτού του χρόνου, θα ήταν τα
πράγµατα καλύτερα"; "Θα ήταν δηµοκρατικότερη η συνθήκη µε
πρόβλεψη για καλύτερους ρυθµούς µε κοινωνικότερο πρόσωπο;
"Με σαφέστερο και δευσµευτικό πλαίσιο για τα όσα µας καίνε";
Αναµφίβολα θα ήταν. Τα τρία δύσκολα χρόνια 1990-1993 το
έδειξαν. Και το αύριο που σήµερα φαίνεται ότι είναι συντοµότερο
από ποτέ, θα το εµπεδώσει και σε σας, όσοι ακόµα δεν το έχετε
πιστέψει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν ήδη
δηµιουργηθεί πυρήνες κινητοποιήσεων. Σε ολόκληρη την Ελλάδα
όλοι αναθεµατίζουν τη µοίρα τους. 'Ετσι και στο νοµό µου, στην
Αργολίδα, χθες βράδυ στο εργατικό κέντρο του 'Αργους αγρότες
εργάτες, κτηνοτρόφοι, κατέθεσαν την αγωνία τους, το θυµό τους και
τη δική µας απαξία. Ευρωπαίοι πολίτες και αυτοί, έτσι τους λέει η
συνθήκη, ανενηµέρωτοι, έρµαια των συνδικαλιστικών δεκανικιών
σας, χωρίς κατεύθυνση αλλά αισιόδοξα για πρώτη φορά µε
ρεαλισµό. Επιτέλους γνωρίζουν τουλάχιστον ότι τους κρατήσατε
στο σκοτάδι και επιθυµούν να βγουν στο φως. Το µήνυµα που µε
παρακάλεσαν να σας δώσω είναι ένα. Και εύχοµαι, µαζί µε τον κ.
Πάγκαλο, που φαντάζοµαι να έχει ήδη παραιτηθεί, να το λάβετε και
σεις. ∆εν σας εµπιστεύεται πια ο ελληνικός λαός, δεν πιστεύει και
δεν ελπίζει ότι µπορείτε να ανταποκριθείτε στην εντολή που προ
δυόµισι ετών σας έδωσε. Αν διαφωνείτε µαζί του και µαζί µας,
επιζητείστε, παρακαλώ την ανανέωση αυτής της εντολής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Θα δώσω το λόγο στον
κ. Κολοζώφ και αµέσως µετά σε σας, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
∆ηµοκρατίας): Ναι, κύριε Πρόεδρε.

(Πρόεδρος

της

Νέας

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει το λόγο.
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
περίµενα να βρίσκεται εδώ ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο
Υπουργός των Εσωτερικών, για να απολογηθεί σε αυτήν τη
Βουλή για τα γεγονότα τα σηµερινά. ∆εν µπορεί να κρύβεται
πίσω από τον Κανονισµό της Βουλής και να µας λέει, στη
Συνθήκη του 'Αµστερνταµ θα συζητήσουν αυτά τα ζητήµατα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι απαράδεκτο! Πρώτη φορά συµβαίνει για τέτοια γεγονότα να
µην έρχεται εδώ πέρα η Κυβέρνηση να αναλάβει σε πρώτο
πρόσωπο την ευθύνη της.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ο Πρωθυπουργός,
συνάδελφε!
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Βεβαίως ο Πρωθυπουργός.

κύριε

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε,
ενηµέρωσα το Σώµα, αλλά απουσιάζατε.
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Αλλού, κύριε Πρόεδρε, οι Πρωθυπουργοί,
όποια κι αν είναι η κατάστασή τους σε τέτοιες περιπτώσεις,
σπεύδουν στη Βουλή να ενηµερώσουν. Και αν δεν µπορούν,
αναθέτουν στον αντικαταστάτη τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Κολοζώφ,
ακούγεστε πολύ καλά!
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: ∆εν αντιδικώ µε σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ακούγεστε, λέγω, πολύ
καλά.
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Αντιδικώ µε την Κυβέρνηση, η οποία δεν
πήρε την πρωτοβουλία και η οποία κρύβεται πίσω από τους
κανονισµούς.
Κύριοι συνάδελφοι, να συζητήσουµε για το 'Αµστερνταµ. Βεβαίως,
έχει σχέση και το 'Αµστερνταµ, αλλά είναι ένα αυτοτελές ζήτηµα
αυτό. Η Κυβέρνηση ανέλαβε µία πρωτοβουλία. Πρέπει να κριθεί
αυτή η πρωτοβουλία. Το αποτέλεσµά της είναι αυτό που ξέρουµε
όλοι.
Αυτήν τη στιγµή δικάζεται ένας φυγάς, δε µε ενδιαφέρει ποιος είναι,
ο οποίος επί τόσο καιρό περιφερόταν στην Ευρώπη, χωρίς να
συγκινήσει κανέναν. Επί τόσο καιρό κανένας σ' αυτήν τη
δηµοκρατική Ευρώπη µε τους θεσµούς για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα δεν συγκινήθηκε. Και είχαµε τις δηλώσεις του
Υπουργού των Εξωτερικών. Αυτοί που µιλάνε, λέει, για άσυλο, να
διαβάσουν το νόµο. Και δεν τόλµησαν να πουν ούτε τη Συνθήκη
Σένγκεν. Τόσο πολύ ντρέπεσθε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

στιγµή προκύψει εθνικό ζήτηµα ή ζήτηµα γενικότερου
ενδιαφέροντος, η Κυβέρνηση µπορεί να πάρει την πρωτοβουλία.
∆εν την παίρνει. Και εγώ γι' αυτό µέµφοµαι την Κυβέρνηση, ότι δεν
παίρνει αυτήν την πρωτοβουλία. Της δίνεται η ευκαιρία, την
προκαλέσαµε να πάρει την πρωτοβουλία τώρα, αυτήν τη στιγµή,
εδώ και τώρα. 'Ολοι είναι παρόντες εδώ πέρα.
Ποια είναι τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Και ελπίζω
στην οµιλία του ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών στα πλαίσια
της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ, να µας ενηµερώσει υπεύθυνα. Τα
γεγονότα είναι ότι µετά την περιπλάνηση του κ. Οτσαλάν, µετά την
περιπέτειά του στην Ιταλία, δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες -µία
εκδοχή έδωσε ο Υπουργός των Εξωτερικών, αλλά οι πληροφορίες
σήµερα είναι βροχή και αντιφατικές, θα µας τα διευκρινίσει ο κύριος
Υπουργός των Εξωτερικών- πέρασε από το έδαφός µας ο κ.
Οτσαλάν. Προσφέρθηκε -και καλώς προσφέρθηκε- η ελληνική
Κυβέρνηση να του συµπαρασταθεί, αναλαµβάνοντας όµως µία
µεγάλη ευθύνη, µία πολύ µεγάλη ευθύνη. ∆εν ξέρω πόσο τη
µέτρησε αυτήν την ευθύνη.
'Υστερα από αυτήν την επιχείρηση το αποτέλεσµα είναι ότι ο κ.
Οτσαλάν βρίσκεται στα χέρια των Τούρκων. Και αυτό είναι η
πολιτική πράξη και το τέλος της. Εγώ δεν ξέρω ποιες είναι οι
διαδικασίες, δεν ξέρω ποιες είναι οι δυσκολίες, δεν ξέρω πώς
χειρίστηκε αυτό το θέµα η Κυβέρνηση, αλλά έχει ευθύνες. 'Εχει
πολιτικές ευθύνες. Ανέλαβε να διεκπεραιώσει κάτι και δεν το έφερε
σε πέρας. 'Οχι µόνο δεν το έφερε σε πέρας, αλλά αντί να
προστατεύσει τον Οτσαλάν σήµερα βρίσκεται και δικάζεται στην
Τουρκία.
'Εχουν εµπλακεί σ' αυτήν την επιχείρηση, πέρα από τον Υπουργό
των Εξωτερικών -δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος προσωπικά, πάντως το
Υπουργείο του οπωσδήποτε- ο Υπουργός των Εσωτερικών, και οι
υπηρεσίες µας και άλλοι παράγοντες. Και να µας πουν ποιοι είναι
αυτοί οι παράγοντες. Βγαίνουν ονόµατα στη δηµοσιότητα σήµερα
που µας αφήνουν έκπληκτους. ∆ιαπραγµατεύονται τέτοια λεπτά
ζητήµατα άνθρωποι πρωτάκουστοι, ανεύθυνοι. Είχαν την έγκριση
του Υπουργείου, της Κυβέρνησης, όλοι αυτοί οι µεσάζοντες, οι
διαπραγµατευτές, που µπήκαν σ' αυτήν τη διαδικασία;

µη

Πρέπει να µας πείτε ποιοί ήταν οι υπεύθυνοι χειρισµοί που έγιναν
και πώς προέκυψε αυτό το ζήτηµα. 'Εχουµε πολλά ερωτηµατικά.

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Ελπίζω τώρα που ήρθε ο κύριος
Υπουργός...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Και εσείς, κύριε
Κολοζώφ, σας παρακαλώ και πάλι, ακούγεσθε πάρα πολύ καλά.

Να, γιατί η Κυβέρνηση έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία να
ενηµερώσει τη Βουλή. Αν θέλετε, κλείστε και τις πόρτες, σβήστε και
την τηλεόραση, αν υπάρχουν τέτοια ζητήµατα, αλλά προς Θεού
ενηµερώστε µας. Θα ακούσουµε τον κύριο Υπουργό και φυσικά θα
πούµε την άποψή µας για όσα θα µας πει.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
διακόπτετε.

(Απόστολος

Κακλαµάνης):

Παρακαλώ,

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα και
εγώ να µε αφήσετε να µιλήσω, όπως αισθάνοµαι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Καλώς. Χαµηλώστε τότε
τον ήχο από πλευράς...
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Να τον χαµηλώσετε τον ήχο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): ...για να γίνεται η
συζήτηση το λέω αυτό, κύριε Κολοζώφ.
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Να τον χαµηλώσετε τον ήχο, αλλά τα
αισθήµατα που νιώθω εγώ, τα νιώθει σήµερα όλος ο ελληνικός
λαός.
Κύριε Υπουργέ, µια και ήρθατε εδώ, εγώ είµαι πρόθυµος να
διακόψω την οµιλία µου, εάν πάρετε την πρωτοβουλία τώρα
αµέσως και ζητήσετε, σύµφωνα µε το άρθρο 143, να γίνει συζήτηση
προ ηµερήσιας διάταξης και να ενηµερώσετε την ελληνική Βουλή
για ό,τι έχει συµβεί.
∆εν απαντάτε. Αυτή είναι η Κυβέρνησή µας!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Εγώ πάντως, οφείλω
από εδώ να λέγω ό,τι λέει ο Κανονισµός. Θα έρθει η σειρά του να
πάρει το λόγο. Με το να του λέτε να απαντήσει, δε σηµαίνει ότι
πρέπει να πάρει και το λόγο. Σας παρακαλώ!
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Κύριε Πρόεδρε, δε συζητώ µαζί σας. Το
ερώτηµα είναι στην Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση σιωπά. Το
βλέπετε, το βλέπει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η κατάσταση
σήµερα.
Ο Κανονισµός στο άρθρο 143 δεν προβλέπει χρόνο. Οποιαδήποτε

'Ενα άλλο ζήτηµα, κύριε συνάδελφε, έχει σχέση µε τη Συνθήκη που
πάµε να κυρώσουµε και έχει σχέση µε τα γεγονότα. Είναι υψηλοί οι
τόνοι και από µέρους της Νέας ∆ηµοκρατίας και πολύ περισσότερο
από την πλευρά της Κυβέρνησης, ότι πρέπει η Συνθήκη του
'Αµστερνταµ να επικυρωθεί γιατί διασφαλίζει ένα σωρό πράγµατα
και προπαντός τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Εµείς έχουµε κριτική θέση απέναντι στην κύρωση αυτής της
Συνθήκης για πολλά ζητήµατα που και εσείς κριτικάρετε γιατί η
Συνθήκη του Μάαστριχτ µας έβαλε µπροστά σε δοκιµασία πολλές
φορές και για τα εθνικά µας ζητήµατα, αλλά προπαντός για το
γεγονός ότι εµείς εκχωρούµε κυριαρχιακά δικαιώµατα. Το πιο
λαµπρό παράδειγµα είναι στην επικαιρότητα. Να θέλει η ελληνική
Κυβέρνηση -θα δούµε το πώς το χειρίστηκε- να προστατεύσει ένα
φυγά και να µην µπορεί γιατί τη δεσµεύει η Συνθήκη Σένγκεν.
Θα φέρω και ένα άλλο παράδειγµα του κόµµατός µας. ∆εν είναι
κριτική προς το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο µας βοήθησε σε
εκείνη την περίπτωση. Κάνουµε µία διεθνή συνάντηση εδώ,
καλούµε διάφορες προσωπικότητες από το εξωτερικό, αλλά πρέπει
να προσέξουµε, γιατί αν µας προκύψει κανείς την τελευταία
εβδοµάδα και δεν είναι στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, πρέπει να
παραιτηθούµε από το να τον καλέσουµε εδώ, διότι πρέπει να έχει
την εντολή από τις Βρυξέλλες, να επικυρωθεί η βίζα του από τις
Βρυξέλλες. Συνέβη αυτό το πράγµα, να θέλει η ελληνική Κυβέρνηση
να µας βοηθήσει και να µας έρχεται η βίζα για την προσωπικότητα
αυτή την ίδια µέρα που τελείωνε η διεθνής συνάντηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εκχωρούµε εθνικά κυριαρχικά δικαιώ-
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µατα. Την Κοινή Εξωτερική Πολιτική που τόσο τη θέλετε και αφήνετε
την αυταπάτη στον Ελληνικό λαό ότι µε την Κοινή Εξωτερική
Πολιτική θα υπάρξουν τα σύνορα της Ευρώπης -λέτε εσείς- που θα
µας προστατεύσουν και θα µας διασφαλίσουν από την Τουρκία,
όπως αφήνετε να εννοηθεί, δεν είναι καθόλου έτσι. Απλώς θα
εκχωρήσουµε την ευθύνη των συνόρων µας σε κάποιους άλλους
στις Βρυξέλλες, οι οποίοι εν τω µεταξύ δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν
έχουν δηµιουργήσει το εργαλείο διαφύλαξης αυτών των συνόρων,
γιατί δεν θα είµαστε εµείς που θα διαφυλάξουµε αυτά τα σύνορα,
αλλά ο στρατός της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που θα δηµιουργηθεί.
∆ιαφορές σαν τα 'Ιµια τελείωσαν, γιατί µέσα σε µία προοπτική
ενσωµάτωσης στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και της Τουρκίας ή και
άλλων χωρών, τέτοιου είδους ζητήµατα θα είναι στη διακριτική
ευχέρεια αυτού που ονοµάζουµε ∆ιευθυντήριο, δηλαδή αυτών που
έχουν "το πάνω χέρι" στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 'Εχουµε τέτοια
ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε µία φράση µόνο, κύριε Πρόεδρε, ας µου επιτρέψετε.
∆εν θα καταχραστώ του χρόνου περισσότερο. Απευθύνοµαι σ'
εκείνους τους συναδέλφους, οι οποίοι µπροστά στη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ λένε "δεν κάνει, αλλά δεν ξέρουµε και τι να κάνουµε,
είµαστε υποχρεωµένοι να την ψηφίσουµε" και δεν βρίσκουν
εναλλακτικές λύσεις. Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η
εναλλακτική λύση; Να αντισταθείτε και εσείς µαζί µε το λαό µας, να
µπείτε επικεφαλείς στις κινητοποιήσεις των αγροτών, των
ναυτεργατών για το καµποτάζ, της παιδείας, της υγείας που
συγκρούεται συνέχεια µε αυτά που µας κόβει ή που µας επιβάλλει
να κόψουµε η Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Αυτό µπορείτε να κάνετε για να
δηµιουργηθεί η εναλλακτική λύση, που πιστεύετε ότι πρέπει να
υπάρξει, στην πορεία προς το µονόδροµο της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας και αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, κ.
Κωνσταντίνος Καραµανλής έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
(Πρόεδρος
της
Νέας
∆ηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι την
υποχρέωση να ξεκινήσω αυτήν την εισήγηση, σχολιάζοντας τα όσα
συνέβησαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Γιατί πρέπει εξ αρχής να
πω ότι είναι κεραυνόπληκτη, αποσβολωµένη και συγκλονισµένη η
ελληνική κοινή γνώµη µε αυτό που εξελίχθηκε ως κωµικοτραγωδία,
άνευ προηγουµένου κωµικοτραγωδία, τις τελευταίες είκοσι τέσσερις
ώρες. Και εξηγούµαι.
Χωρίς αµφιβολία, πρόκειται περί τραγωδίας σε ό,τι αφορά την
ουσία των εξελίξεων, τις συνέπειές της για τον πρωταγωνιστή, τις
επιπτώσεις της για την Ελλάδα, το µέγεθος της αποτυχίας της
κυβερνητικής πολιτικής. Περιλαµβάνει δυστυχώς όµως και στοιχεία
κωµικά, που αφορούν αποκλειστικά τους χειρισµούς της
Κυβέρνησης Σηµίτη, την ερασιτεχνική προσέγγιση ενός ιδιαίτερα
καυτού θέµατος, την εκκωφαντική της ανικανότητα να συλλάβει τις
διαστάσεις του αντικειµένου, την αβάσταχτη ελαφρότητα µε την
οποία η Κυβέρνηση παίζει µε τόσο καυτά θέµατα. Αβάσταχτη,
ασυγχώρητη, ασύλληπτη ελαφρότητα, που εξέθεσε µε παταγώδη
τρόπο τη χώρα διεθνώς, που ταυτόχρονα την εξέθεσε σε σοβαρούς
κινδύνους, που την οδήγησε σε πρωτοφανή, σε απίστευτο
διασυρµό διεθνώς, µε την υπόθεση αυτή Οτσαλάν.
Αµείλικτα ερωτήµατα ξεπηδούν, αναβλύζουν από παντού, που
απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις τώρα.
Πρώτον, για περισσότερο από δεκαπέντε µέρες η Κυβέρνηση
αποκρύπτει το γεγονός της διέλευσης Οτσαλάν από την Ελλάδα και
της φιλοξενίας του στην ελληνική πρεσβεία στην Κένια. Σε όλο αυτό
το χρονικό διάστηµα η Κυβέρνηση ψεύδεται. Και ψεύδεται προς
κάθε κατεύθυνση, διαψεύδοντας µε αγανάκτηση όλες τις φήµες και
τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, που όµως αποκαλύφθηκε ότι
ήταν ακριβείς. Συνειδητά, δηλαδή, η Κυβέρνηση εξαπάτησε τον
ελληνικό λαό, το Κοινοβούλιο, τους Αρχηγούς των κοµµάτων, τα
κόµµατα, ακόµα και το κυβερνητικό κόµµα, ακόµα και τη
Συµπολίτευση.
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∆εύτερον, η Κυβέρνηση Σηµίτη αναλαµβάνει αφ' εαυτής, µε δική της
δηλαδή ευθύνη, από µόνη της να διευκολύνει τον Οτσαλάν, µέχρι
να βρει µόνιµη λύση. Εάν µεν το έκανε σε συνεννόηση µε άλλους
παράγοντες της διεθνούς κοινότητας, πρέπει να µας πει τι
εγγυήσεις και τι δεσµεύσεις εξασφάλισε για την επιτυχία του
εγχειρήµατος ή τουλάχιστον για τη στήριξη της πολιτικής της και τη
στήριξη της Ελλάδος σε περίπτωση αποτυχίας. Εάν δεν εξασφάλισε
τίποτα, είναι υπόλογη, ασυγχώρητη σε επιπολαιότητα. Αν, από την
άλλη, ανέλαβε µία τέτοια πρωτοβουλία από µόνη της, τότε
βαρύνεται µε εγκληµατική αµέλεια σε ό,τι αφορά την προστασία των
εθνικών συµφερόντων.
Τρίτον, πώς βρέθηκε ο Οτσαλάν στα χέρια της Τουρκίας; Εµείς
πιστεύουµε -και το ξακαθαρίζουµε- ότι ήταν βαρύ λάθος να
εµπλακούµε σε όλη αυτήν τη ιστορία.
Πιστεύω ότι θα έπρεπε η Κυβέρνηση να έχει κινητοποιηθεί διεθνώς
και κυρίως να θέσει την Ευρωπαϊκή 'Ενωση µπροστά στις ευθύνες
της. Πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να έχει ζητήσει έκτακτη σύγκληση
του Συµβουλίου Πολιτικής Συνεργασίας, αντί να αυτοπαγιδευτεί µε
τον πιο αδέξιο τρόπο σε µία τόσο κρίσιµη, περίπλοκη και
επικίνδυνη υπόθεση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ενεπλάκη και
µιλήσαµε για τις ευθύνες της εµπλοκής.
Από τη στιγµή που ενεπλάκη, πώς φτάσαµε στο απόλυτο ναυάγιο,
γιατί περί απολύτου ναυαγίου πρόκειται; ∆ύο εκδοχές υπάρχουν: 'Η
από κακούς, εσφαλµένους χειρισµούς εκτροχιάστηκε η όλη
επιχείρηση.
Υπάρχει όµως και άλλη εκδοχή. Μήπως έστω και εµµέσως η
Κυβέρνηση Σηµίτη συνέπραξε στην παράδοση του Οτσαλάν στις
τουρκικές αρχές; Για τη µεν πρώτη εκδοχή των κακών χειρισµών, η
απόδειξη της κυβερνητικής ανικανότητας αναδεικνύεται σε όλο της
το µεγαλείο, σε όλη της τη διάσταση. Για τη δεύτερη, αν ισχύει, τα
πράγµατα είναι πολύ χειρότερα, γιατί αν ισχύει, τότε πρόκειται περί
εθνικής ντροπής. Μπορεί να µη συµφωνούµε µε τις µεθόδους
αγώνα του Οτσαλάν, µας είναι όµως αδιανόητο να συνέπραξε η
Ελλάδα, µία χώρα τιµής και ευθύνης, σε µία ατιµία τέτοιου
µεγέθους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε περίπτωση οι ευθύνες της
Κυβέρνησης είναι βαρύτατες. Οδήγησε την εξωτερική πολιτική της
χώρας σε ένα πρωτοφανές φιάσκο, απίστευτο φιάσκο. 'Αφησε να
δηµιουργηθούν παγκοσµίως εικόνες διασυρµού της χώρας.
Προκάλεσε την αποµόνωση της χώρας, αφού κατάφερε να στρέψει
τους πάντες εναντίον της, ακόµα και τις µη αντιµαχόµενες πλευρές.
Και αισθάνοµαι την ανάγκη να πω ότι είναι άµεση ανάγκη να
απολογηθεί, να εξηγηθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ακούω ότι
ασθενεί. Εν τοιαύτη περιπτώσει, πρέπει να γίνει το ταχύτερο
δυνατόν αυτό. Είναι τροµακτικές οι διαστάσεις, το βάρος του
θέµατος και οι πιθανές επιπτώσεις του για ν' αντιµετωπιστεί στα
πλαίσια της τρέχουσας επικαιρότητας και διαχείρισης.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουµε ότι η υπόθεση αυτή
έβλαψε τη χώρα σε ανυπολόγιστο βαθµό. Και επιβεβαίωσε την
άποψή µας ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας γίνεται στο πόδι µε
τρόπο ερασιτεχνικό, επιπόλαιο, συχνά παιδιαριώδη και µάλιστα
δυστυχώς εκ συστήµατος και κατά συρροήν. Απόδειξη; Πήγαµε από
την ταπείνωση στα 'Ιµια, στον κατευνασµό της Μαδρίτης, στο
φιάσκο των S-300 και τώρα στο διασυρµό, στο ναυάγιο µε την
υπόθεση Οτσαλάν.
Γι' αυτό προαναγγέλλω από σήµερα ότι αύριο κιόλας θα
καταθέσουµε πρόταση για προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση στη
Βουλή µε θέµα την εξωτερική πολιτική της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Και θέλω να κάνω και µία δήλωση, την οποία την αισθάνοµαι από
το βάρος της πολιτικής ευθύνης. ∆εν µπορεί µία Κυβέρνηση
κατώτερη των περιστάσεων να διακυβεύει τις τύχες του Ελληνισµού
και την τιµή του έθνους µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
'Ερχοµαι στο κατ'εξοχήν αντικείµενο αυτής της

συζήτησης.
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Είναι γνωστό ότι ζούµε σε µία εποχή ραγδαίων αλλαγών και
µεγάλων προκλήσεων. Και σε αυτές καλούµαστε να
ανταποκριθούµε ως χώρα µέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
οικογένειας. Αλλά και η Ευρωπαϊκή 'Ενωση καλείται ν'
αντιµετωπίσει αυτές τις συνθήκες, µέσα στα πλαίσια του αυξηµένου
παγκόσµιου ανταγωνισµού.
Το τι συµβαίνει µε τη δική µας χώρα είναι γνωστό και δυστυχώς
απογοητευτικό. Οι εταίροι µας τρέχουν και εµείς ουραγοί
πορευόµαστε µε βήµα σηµειωτόν. Οφείλω όµως να υπογραµµίσω
ότι και η Ευρωπαϊκή 'Ενωση τον τελευταίο καιρό δείχνει να έχει
χάσει το δυναµισµό της και το βηµατισµό της και κυρίως -και
επιτρέψτε µου να επιµείνω σε αυτό- τον οραµατισµό της.
Βεβαίως, το κοινό νόµισµα είναι ένα σοβαρό βήµα στη σωστή
κατεύθυνση. Κινδυνεύει όµως να καταντήσει σε µία κίνηση
αποσπασµατική, αν δεν συνοδευτεί από τη συλλογική θέληση της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για ουσιαστική εµβάθυνση, για τολµηρή
διεύρυνσή της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έλλειµµα µεγάλων στόχων. 'Αρα και η καθηµερινότητα κυρίως µε
την ανεργία πιέζει. Τα οράµατα λείπουν. Ειδικά το τελευταίο
διάστηµα δηµιουργείται η αίσθηση στις συναντήσεις κορυφής της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ότι κυριαρχεί µια έντονη εσωστρέφεια ότι τα
µικρά και τα ασήµαντα λειτουργούν ως τέλµα, ως τροχοπέδη και ότι
οι αποφάσεις τοµές απουσιάζουν. Και στην κατεύθυνση της ενιαίας
εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής και στο µέτωπο της
ανταγωνιστικότητας η αλήθεια είναι ότι η σηµερινή Ευρώπη είναι
µια Ευρώπη µε µειωµένη θέληση να εµβαθύνει και να διευρύνει την
ένωσή της. Είναι µια Ευρώπη χωρίς τόλµη να γίνει πιο
ανταγωνιστική και πιο δυναµική. Είναι µια Ευρώπη που έτσι ούτε
τους λαούς της συγκινεί ούτε την κοινωνική συνοχή διασφαλίζει.
Αυτή όµως η Ευρώπη, δεν είναι η Ευρώπη που οραµατίστηκαν οι
δηµιουργοί της. ∆εν είναι η Ευρώπη που οραµατίστηκαν ο
Αντενάουερ, ο Σούµαν, ο Μονέ, ο Ντεγκάσπερι, ακόµα και ο Ντε
Γκώλ µε τις ιδιαιτερότητές του, ο Χέλµουτ Κολ, ο Μιττεράν, δεν είναι
η Ευρώπη που οραµατίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής που τη
σφαγίδα του φέρει η ευρωπαϊκή πορεία αυτής της χώρας και η
ένταξή µας.

Και θέλω, επίσης, να υπογραµµίσω ότι όσο το επιµέρους επικρατεί
των µεγάλων ευρωπαϊκών στόχων, τόσο τα ασήµαντα θα
παραµερίζουν τα σηµαντικά, τα πρωτεύοντα.

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίς)

Και ποια είναι αυτά τα σηµαντικά; Πρώτον, ένα ισχυρό κοινό όραµα
για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για µία πολιτικά Ενωµένη Ευρώπη,
ένα όραµα που χτίζεται και θα χτίζεται βήµα-βήµα.

Αυτή είναι µια Ευρώπη περιορισµένων στόχων, περιορισµένων
αποτελεσµάτων και βεληνεκούς. Είναι µια Ευρώπη που ούτε ηγείται
ούτε εµπνέει.

∆εν είµαστε εκτός τόπου και χρόνου. 'Εχουµε απόλυτα ρεαλιστική
αίσθηση της πραγµατικότητας και κατανοούµε ότι αυτοί οι
σηµαντικοί στόχοι δεν ολοκληρώνονται από τη µια µέρα στην άλλη.
Είναι όµως σηµαντικό να ξαναβρεί η Ευρώπη την κινητήριά της
δύναµη για να κινηθεί προς αυτούς τους στόχους, γιατί δυστυχώς
σήµερα δεν δίνει αυτήν την εικόνα.

Τόνισα ήδη ότι η ΟΝΕ είναι βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση.
'Οµως, κινδυνεύει να αποδειχθεί πύργος κτισµένος στην άµµο αν
δεν αποτελέσει κρίκο σε µια συνεκτική αλυσίδα της πορείας προς
την πολιτική ενοποίηση.

∆εύτερον, αυτό το όραµα να καταστεί κτήµα όλων των Ευρωπαίων
πολιτών και να συνδεθεί µε την καθηµερινή τους ζωή. Χρειαζόµαστε
µια Ευρώπη κοντά στους πολίτες, που να αφορά τους πολίτες. ∆εν
χρειαζόµαστε µια απόµακρη ευρωπαϊκή γραφειοκρατία που απλώς
αναπαράγει τον εαυτό της, επικοινωνεί µόνο µε τον εαυτό της και
είναι αποκοµµένη από τους πολίτες.
Τρίτον, η πορεία προς την Ενωµένη Ευρώπη είναι αδιανόητη χωρίς
ενιαία εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας και άµυνας. 'Οσο δεν
συµβαίνει αυτό η Ευρώπη θα παραµένει, ως διεθνής παρουσία,
ένας περιθωριακός παράγοντας. ∆υστυχώς η δεκαετία του 1990 και
πρόσφατες εξελίξεις ακόµα επιβεβαιώνουν αυτό που λέγεται λαϊκά
ότι η Ευρώπη είναι ένας οικονοµικός γίγαντας, αλλά πολιτικά
παραµένει νάνος. Σηµαντικές εξελίξεις, όπως η διαδικασία της
αποσύνθεσης της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η κρίση στη Βοσνία, η
κρίση στο Κοσσυφοπέδιο δεν βρίσκουν την ευρωπαϊκή συµµετοχή
ανάλογη µε το ύψος και µε το ειδικό βάρος και κυρίως µε το όραµα
της πολιτικά ενοποιηµένης Ευρώπης.
Τέταρτο, µια Ευρωπαϊκή 'Ενωση που θα καταστήσει συµµέτοχους
στην πορεία της τους λαούς της, θα πρέπει να είναι µια Ευρώπη
ανταγωνιστική σε παγκόσµιο επίπεδο. 'Οσο λιγότερο ανταγωνιστική
είναι η Ευρωπαϊκή 'Ενωση ή έστω πολλές χώρες της 'Ενωσης, τόσο
η µεγάλη µάστιγα της ανεργίας θα φουντώνει. 'Οσο θα φουντώνει η
ανεργία, τόσο µεγάλα κοµµάτια της κοινωνίας και κυρίως οι νέοι θα
αποξενώνονται από την ευρωπαϊκή πορεία, µια ευρωπαϊκή πορεία
που πολύ απλά δεν θα τους αφορά.
Τα γενικά οράµατα, οι φιλόδοξοι στόχοι δεν µπορούν να κινήσουν
την καθηµερινότητα διότι για τους πολίτες -και ορθώς από την
πλευρά τους- προέχει η καθηµερινή τους ζωή, αυτό που
αντιµετωπίζουν απτά, άµεσα και αδιάλειπτα, το κοντινό και όχι το
µακρινό. Είναι υποχρέωση των ηγετών να ξεκινούν απ' αυτήν την
αίσθηση της καθηµερινότητας για τους πολίτες, να επιλύουν
καθηµερινά προβλήµατα, ώστε να έχουν την αξιοπιστία να µιλούν
για οραµατισµούς και να σχεδιάζουν µακρόπνοους στόχους.
Αν, λοιπόν, η Ευρώπη και µάλιστα οι ηγετικές ευρωπαϊκές χώρες
δεν αντιµετωπίσουν την ανεργία ας µη νοµίζουν ότι θα γίνει κανένας
πιστευτός όταν µιλά ως Ευρωπαίος για τα µεγάλα οράµατα. Θέλω
επίσης εδώ να τονίσω, επειδή πρέπει να τα λέµε αυτά τα πράγµατα
ότι στη σηµερινή Ευρώπη υπάρχει και έλλειµµα ηγεσίας. Υπάρχει

∆ηλαδή, µιας πορείας που θα εµπνέει, θα λύνει προβλήµατα της
καθηµερινότητας και θα διαµορφώνει µια Ευρώπη ανταγωνιστική
και µε ουσιαστικό, αποφασιστικό διεθνή ρόλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ δεν
αµφισβητεί κανείς ότι εµπεριέχει κάποια θετικά καινούρια στοιχεία.
Επί της ουσίας, όµως, ας είµαστε ειλικρινείς, δεν είναι η µεγάλη
δοµή, δεν είναι το µεγάλο βήµα προς τα εµπρός. Μοιάζει
περισσότερο µε βήµα σηµειωτόν, αφού άλλωστε από παντού
εκφράστηκε η σχετική ευαρέσκεια ότι δεν είχαµε και
οπισθοχωρήσεις, υπαναχωρήσεις, παλινωδίες.
Θέλω µέσα σ' αυτό το πλαίσιο να θίξω τρία-τέσσερα θέµατα που τα
θεωρώ κορυφαία.
Πριν απ'όλα για την ΚΕΠΠΑ, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και
Πολιτική Ασφάλειας. Είναι αστείο να συζητούµε και µάλιστα να
λέγεται από τα πρωθυπουργικά χείλη ότι υπήρξε πρόοδος σ' αυτήν
την κατεύθυνση. Υπήρξαν ανέξοδες, µη δεσµευτικές, απλά
φραστικές διακηρύξεις, που και αυτές ακόµα στην ουσία δεν είναι
τίποτε άλλο παρά επαναλήψεις άλλων συµβατικών κειµένων, του
Χάρτη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ή του Χάρτη των
Παρισίων. Βεβαίως, ούτε λόγος για εγγύηση εξωτερικών συνόρων.
Καµία πρόοδος στο θέµα αυτό.
Επίσης, ακόµα αποτελεί βήµα προς τα πίσω στην ουσία το γεγονός
ότι η Ευρώπη ανέβαλε επ' αόριστον την ενσωµάτωση της
∆υτικοευρωπαϊκής 'Ενωσης µέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, µέσα
στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Ανεβλήθη, παραπέµφθηκε στις καλένδες,
άρα ακόµα και τους εν σπαργάνοις υπάρχοντες µηχανισµούς
∆υτικοευρωπαϊκής 'Ενωσης δεν τους διαθέτει σήµερα η Ευρώπη.
'Ερχοµαι σ'ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο, την "Ατζέντα 2000", για την
οποία πολλή συζήτηση γίνεται. Εδώ οι ευθύνες της Κυβέρνησης
είναι και θα είναι πολύ µεγάλες στους µήνες που έρχονται. Κυρίως
θέλω να το εντοπίσω σε δύο κατευθύνσεις:
Πρώτον, σε ό,τι αφορά τους πόρους. Είναι αδιανόητο να
συζητούµε ότι θα γίνει διεύρυνση και ότι οι πόροι, ο
προϋπολογισµός της 'Ενωσης θα µειωθεί. Θα έλεγα ότι
αποτελεί εξαιρετικά ισχνή τοποθέτηση να λέγεται ή να λέµε ότι
τουλάχιστον να µείνει εκεί που είναι. Αυτό είναι το ελάχιστο
που µπορεί κανείς σήµερα να πει! Εάν θέλουµε να πιστεύουµε
σε µια ευρωπαϊκή πορεία, που θα συµπεριλαµβάνει και την
εµβάθυνση την παραπέρα, που σηµαίνει συνοχή, σηµαίνει
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πραγµατική σύγκλιση των υστερουσών οικονοµιών, ταυτόχρονα
όµως σηµαίνει και απανωτές τελικά διευρύνσεις, η αύξηση των
πόρων είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία προϋπόθεση!
Εξ ίσου ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το ζήτηµα της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής. Είναι αδιανόητο να υπάρξει έστω και µερική
επανεθνικοποίησή της. Αποτελεί µια από τις µεγάλες κατακτήσεις
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, χωρίς να αµφισβητεί κανείς ότι
υπάρχουν πλευρές της που χρήζουν επανεξέτασης και
αναθεώρησης.
Εδώ η Ευρώπη θα κάνει µέγα λάθος αν κάνει βήµατα προς τα πίσω
και εδώ η Ελλάδα -και επιµένω σ'αυτό έναντι της Κυβέρνησης που
σήµερα χειρίζεται τα ζητήµατα αυτά- πρέπει να είναι παντελώς
ανυποχώρητη. Είναι ήδη τροµακτικά τα αδιέξοδα που
αντιµετωπίζουν οι 'Ελληνες αγρότες, για να φτάσουµε να
κουβεντιάζουµε πιθανώς και τη διαµόρφωση µιας πολύ πιο επί το
λιτότερον, επί το ασθενικότερον διαµόρφωση της κοινής αγροτικής
πολιτικής.
'Αλλο µεγάλο θέµα που πρέπει να έχουµε υπόψη µας, είναι το
επικείµενο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ή το Σαντέρ - 1, όπως
λέγεται.
Εδώ, πέραν των εύκολων διακηρύξεων στις οποίες έχει προβεί και
χωρίς να έχει τίποτα στα χέρια της η Κυβέρνηση, υπάρχει ένα
ζήτηµα το οποίο θέλω ενώπιόν σας να θέσω.
∆εν σας έχουµε εµπιστοσύνη, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ότι
µπορεί να διαχειρισθείτε το σχεδιασµό µιας τέτοιας µεγάλης
υπόθεσης. Και το στηρίζουµε σε δύο-τρία επιχειρήµατα σοβαρά.
Πρώτα απ'όλα η κακή χρήση του δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. Η κακή χρήση εντοπίζεται:
Πρώτον, στη χαµηλή απορροφητικότητα. Στους λίγους µήνες ακόµα
που έχουν µείνει για την εκπνοή τους στην ουσία η
απορροφητικότητα φτάνει δεν φτάνει το 50%.
∆εύτερον, στην κακή ποιοτική εκτέλεση των έργων.
Τρίτον, στο γεγονός ότι δεν µπορεί µια κυβέρνηση που έχει τόσο
κακές επιδόσεις σ' ένα τόσο µεγάλο θέµα, να διαχειριστεί το
σχεδιασµό του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όταν είναι
σχεδόν δεδοµένο ότι δεν θα είναι αυτή στην εξουσία για να
υλοποιήσει το σχεδιασµό αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Και τέλος, παρέλκει µετ' επιτάσεως να υπογραµµίσω το πόσο
σηµαντική προτεραιότητα δίνουµε στη διεύρυνση και βεβαίως στη
συµπερίληψη της Κύπρου σ' αυτήν την κατεύθυνση. Η οποιαδήποτε
προσπάθεια για πολιτική λύση δεν µπορεί ούτε πρέπει να
αποτελέσει εµπόδιο, πόσο µάλλον βέβαια µέσο εκβιασµού σε
σχέση µε την ενταξιακή πορεία της Κύπρου προς την οποία πρέπει
να δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις και όλη µας την ενέργεια ως
έθνος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προδιέγραψα µε λίγα λόγια πως
βλέπουµε την Ευρώπη και την πορεία της. Εµείς ως παράταξη
υπήρξαµε πάντα στην καρδιά της ελληνικής πορείας προς την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση -δεν χρειάζεται να θυµίσω τα αυτονόητα- µε την
επιτυχία, τη µεγάλη επιτυχία, τη µεγαλύτερη µεταπολεµική εθνική
µας επιτυχία µε την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και µε την
ουσιαστική συµµετοχή στη διαµόρφωση της συνθήκης του
Μάαστριχτ, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Γι' αυτό άλλωστε η
Νέα ∆ηµοκρατία σήµερα έχει ισχυρές απόψεις για το µέλλον της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. ∆εν µπορεί η Ευρώπη να σηµαίνει µόνο
λογιστικούς δείκτες. ∆εν µπορεί να είναι απλώς διαχειριστικές
λογικές η ευρωπαϊκή υπόθεση. Είναι ένα όραµα και µια πορεία,
µεγάλη πορεία, αλλά διαφορετική από τη σηµερινή. Μια Ευρωπαϊκή
'Ενωση πιο συνεκτική, πιο ανταγωνιστική, πιο παρούσα και ενεργός
στις διεθνείς εξελίξεις και πιο κοντά στους ίδιους τους πολίτες της.
'Εχω τονίσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλές φορές -θέλω να
το ξεκαθαρίσω και σήµερα- ότι ασφαλώς ο στόχος προς την ΟΝΕ
είναι κοινός για τη µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και αρκετών
κοµµάτων σήµερα στην Ελλάδα. 'Οµως οι δικές µας συνολικές
αντιλήψεις για το πώς θα πάµε στην ΟΝΕ και τι θα κάνουµε µετά
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από την τραγικά καθυστερηµένη επίτευξη του στόχου αυτού,
διαφέρουν ριζικά από τις αντιλήψεις που έχει η σηµερινή
Κυβέρνηση, µια Κυβέρνηση που ούτε έχει κάποια συνολική
αντίληψη για τα ευρωπαϊκά πράγµατα, πράγµα που αποκαλύπτεται
καθηµερινά, που έχει βαρύτατη ευθύνη γιατί µείναµε απέξω από την
πρώτη ταχύτητα, από το µεγάλο ραντεβού της ΟΝΕ τον περασµένο
Μάιο, που καταντήσαµε να είµαστε µόνοι εµείς ουραγοί στην
ευρωπαϊκή πορεία και που σήµερα δεν προετοιµάζει την πατρίδα
µας για τις µεγάλες προκλήσεις που θα σφραγίσουν τη µετά ΟΝΕ
εποχή.
Θέλω παρεµπιπτόντως εδώ να πω, επειδή η Κυβέρνηση
παρουσιάζεται να αµφισβητεί τα αδιαµφισβήτητα ότι σύµφωνα µε
την έκτη περιοδική έκθεση της κοµισιόν που δηµοσιεύθηκε τις
πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται
σε πορεία πραγµατικής απόκλισης, παρά τα όσα λέγονται και
αποτελούν αντικείµενο κυβερνητικών ισχυρισµών για σύγκλιση.
Απόδειξη; Η αγοραστική δύναµη του µέσου 'Ελληνα µε µέσο
κοινοτικό όρο το 100 υποχώρησε το 1998 στο 68,6%, ενώ το 1997
ήταν στο 69,2%. ∆ηλαδή, παρά τους ανακριβείς ισχυρισµούς της
Κυβέρνησης, έχουµε τον τελευταίο χρόνο ουσιαστική υποχώρηση,
που σηµατοδοτεί την πραγµατική απόκλιση.
Και είναι επίσης σηµαντικό ότι εννέα ευρύτερες περιοχές της
Ελλάδας περιλαµβάνονται στις είκοσι πέντε φτωχότερες περιοχές
της Ευρώπης, µε χειρότερη απ' όλες από πλευράς επιδόσεων,
δυστυχώς, την 'Ηπειρο.
Θέλω επίσης να τονίσω εδώ ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που
παρουσίασε η αρµόδια επίτροπος για τα θέµατα συνοχής η κ.
Βουρθ Ματίς, στην περίοδο 1986-1998 το µέσο κατά κεφαλήν
εισόδηµα της Ιρλανδίας αυξήθηκε στα δώδεκα αυτά, δεκατρία
χρόνια κατά 42% περίπου, της Πορτογαλίας κατά 26% και της
Ελλάδος όλη αυτή την περίοδο κατά 9,4%. Αυτή είναι η απόδειξη
της αποτυχίας. Αυτή είναι η τρανότερη απόδειξη ότι και σήµερα
ακόµη ακολουθείτε πολιτική που στοχεύει στην ονοµαστική
σύγκλιση µε τις αλχηµείες και τα γνωστά µαγειρέµατα των αριθµών,
αλλά στην ουσία βρισκόµαστε σε πορεία διαρκούς απόκλισης από
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
Η δική µας πορεία προς την Ευρώπη και προς το ευρωπαϊκό
όραµα είναι ξεκάθαρη. Για µας ευρωπαϊκός προσανατολισµός είναι
σταθερή αξία της πολιτικής µας φυσιογνωµίας και τον έχουµε
υπηρετήσει µε συνέπεια, µε σταθερότητα, µε συνέχεια και µε
αξιοπιστία. 'Αλλοι είναι που στην πορεία τους άλλαξαν το δικό τους
προσανατολισµό. Ταυτόχρονα εµείς έχουµε µια συνοπτική αντίληψη
για την πορεία της Ευρώπης και τη θέση της χώρας µας, στην
πορεία αυτή.
∆εύτερον, η ένταξη στην ΟΝΕ δεν µπορεί να συγκαλύψει την
αποτυχία της Κυβέρνησης να ενσωµατώσει έγκαιρα τη χώρα στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, µε αποτέλεσµα, ως ουραγοί πλέον, να
υφιστάµεθα πιέσεις και εκβιασµούς σε κρίσιµα εθνικά θέµατα.
Τρίτον, για µας η ένταξη στην ΟΝΕ θα έπρεπε να επιδιωχθεί µε
όρους πραγµατικής και όχι ονοµαστικής σύγκλισης. Επανέρχοµαι
σε αυτό, γιατί είναι καίρια υπόθεση.
Πραγµατική όµως σύγκλιση σηµαίνει τοµές, βαθιές διαρθρωτικές
τοµές στην οικονοµία και επειδή η Κυβέρνηση αποφεύγει αυτές τις
τοµές, έχει αναγκαστεί να κυνηγά την ονοµαστική σύγκλιση.
Με δυο λόγια στοχεύει σε δείκτες, αδιαφορώντας για την
πραγµατική κατάσταση της οικονοµίας και της κοινωνίας και άρα για
το µέλλον τελικά του λαού και των πολιτών.
Γιατί πέρα από την είσοδο στην ΟΝΕ, αυτό που αφορά τους πολίτες
είναι τι θα γίνει µετά την ΟΝΕ. Τους αφορά το µέλλον της χώρας και
το µέλλον της πραγµατικής οικονοµίας. Και ορθώς τους αφορά.
∆ιότι εάν δεν λυθούν τα προβλήµατα της πραγµατικής οικονοµίας
αυτά τα προβλήµατα θα βρούµε µπροστά µας και µέσα στην ΟΝΕ.
Θα τα βρούµε δε, πολλαπλασίως µπροστά µας, µια και η
συµµετοχή µας θα είναι η συµµετοχή µιας χώρας εξασθενηµένης,
εξουθενωµένης, µη ανταγωνιστικής, µιας χώρας ουραγού.
Ασφαλώς η ΟΝΕ είναι σηµαντικός στόχος, όπως όµως έχω
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πει πολλές φορές, δεν µπορεί να πληροί παρά µέρος µόνο του
συνολικού περιεχοµένου από τον ευρωπαϊκό µας προσανατολισµό.
Είναι οξύµωρο να µιλάµε για ΟΝΕ και ο πολίτης να είναι το θύµα
ενός κράτους υπό διάλυση, στην παιδεία, στην υγεία, στην
εγκληµατικότητα, µε τους πολίτες εγκαταλελειµµένους στη µοίρα
τους, µε την ανεργία να καλπάζει και τους νέους -δηλαδή
ουσιαστικά το αύριο της πατρίδας µας- σε απόγνωση, θύµατα
αυτής της πολιτικής. ∆ιότι µε την κοινωνική περιθωριοποίηση,
πρέπει να πω ότι δεν µπορεί να νοείται ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας µε µια τριτοκοσµική πραγµατικότητα από πλευράς κράτους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σηµερινή συζήτηση: το ένα είναι η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ και το
άλλο είναι η εισαγωγή του κ. Καραµανλή, τα θέµατα που έχουν
προκύψει από το επεισόδιο Οτσαλάν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ∆ΟΥ: Επεισόδιο!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Θα παρακαλέσω να µη
γίνεται καµία διακοπή. ∆εν είναι σωστό και δεν έχει νόηµα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Εάν οι κύριοι
συνάδελφοι θέλουν να ακούσουν, θα ακούσουν. Εάν έχουν έλθει
εδώ µε άλλες προθέσεις, τότε η συζήτηση είναι περιττή.

Εµείς επιλέγουµε µια ευρωπαϊκή πορεία της χώρας που είναι και
συνολική και ουσιαστική, όχι µίζερη και επιφανειακή και ούτε να
περιορίζεται µόνο σε πρόσκαιρη προσέγγιση δεικτών.

Σε ό,τι αφορά τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ...

Μια συνολική ευρωπαϊκή πορεία σηµαίνει τοµές στην οικονοµία,
τοµές στο τριτοκοσµικό κράτος. ∆εν µας αρκεί ένα ευρωπαϊκό
περίβληµα, επικάλυµµα που κρύβει µια τριτοκοσµική ουσία, γιατί
σήµερα δυστυχώς, αυτή είναι η πραγµατικότητα.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Θα παρακαλέσω να
κάνετε ησυχία, κύριοι συνάδελφοι. Αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν άλλη
εικόνα απ' αυτήν που θέλετε να δώσετε προφανώς.

∆ικός µας στόχος είναι η πραγµατική ευρωπαϊκή ουσία, γιατί µόνον
έτσι θα κατοχυρωθεί και το µέλλον της πατρίδας µας, αλλά και η
προοπτική της µέσα στο µελλοντικό ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Θέλω να υπενθυµίσω βεβαίως ότι παρά τις κριτικές αυτές
επισηµάνσεις για τα όσα δεν έγιναν, παρά την κατάθεση της
αγωνίας γι' αυτά που πρέπει να γίνουν και στην Ευρώπη συνολικά,
αλλά και σε σχέση µε τη δική µας στάση και πορεία, σχέση έναντι
της Ευρώπης, εµείς τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ θα την
υπερψηφίσουµε, γιατί θεωρούµε ότι απορρέει από τη στάση
συνέπειας, συνέχειας και αξιοπιστίας έναντι του ευρωπαϊκού µας
προσανατολισµού.
Επιµένουµε όµως και θα δίνουµε και θα δώσουµε τον αγώνα σε όλα
τα επίπεδα, σήµερα ως Αντιπολίτευση, αύριο ως Κυβέρνηση, µέσα
στο ευρωπαϊκό λαϊκό κόµµα, το συγγενικό, της ευρύτερης
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, για µια Ευρώπη που θα είναι πιο
δηµοκρατική, µε πιο ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µία Ευρώπη
που θα είναι πιο κοντά στους πολίτες, µία Ευρώπη που θα
στηρίζεται στην αρχή της επικουρικότητας, αλλά πάντως, θα κινείται
µε δυνατά, µε αποφασιστικά βήµατα προς το µεγάλο οραµατισµό,
τον οραµατισµό της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης.
Κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης):'Εχω την τιµή να
ανακοινώσω ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα δυτικά
θεωρεία αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", σαράντα οκτώ µαθητές και
τρεις συνοδοί-καθηγητές από το 43ο Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ' όλες τις πτέρυγες)
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Θεόδωρος Πάγκαλος έχει το λόγο.
Κύριε Υπουργέ, εάν αγορεύσετε κανονικώς πρέπει να έρθετε στο
Βήµα. 'Αλλωστε αναµένει όλο το Σώµα να σας ακούσει.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): 'Hθελα να
είµαι διακριτικός, κύριε Πρόεδρε, µιλώντας από τη θέση µου.
'Ακουσα την πρόθεση του Αρχηγού της Νέας ∆ηµοκρατίας να
υποβάλει αίτηµα για τη διεξαγωγή συζήτησης προ ηµερησίας
διατάξεως επί της εξωτερικής πολιτικής και υποθέτω ότι στα
πλαίσια αυτά θα έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει τις κρίσεις του
για µια σειρά από θέµατα της εξωτερικής πολιτικής και τη δράση της
Κυβέρνησης σχετικά µ' αυτά και να πάρει τη δέουσα απάντηση από
τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα είναι τότε παρών.
∆εν θα ήθελα, λοιπόν, να ταλαιπωρήσω την Εθνική Αντιπροσωπεία
επεκτεινόµενος σε όλα τα θέµατα, που δειγµατολογικά ανέφερε εν
είδει καταλόγου ο κ. Καραµανλής. Εξάλλου νοµίζω ότι δεν είναι η
πρώτη φορά που ακούµε αυτού του είδους τις αιτιάσεις, αυτόν τον
µακρύ κατάλογο αρνητικών κρίσεων για την Κυβέρνηση και την
πολιτική της.
Θα ήθελα να συγκεντρωθώ στα δύο θέµατα που αφορούν τη

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Το ατύχηµα
εν προκειµένω είναι ότι δεν µπορούµε να αναµετρηθούµε µε τα ίδια
επιχειρήµατα και τις ίδιες συµπεριφορές, διότι δεν έχουµε την ίδια
παιδεία. Ξέρετε τι εννοώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
(Κωδωνοκρουσίες)
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ: Ξέρουµε ... (∆εν ακούστηκε)
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο Πρόεδρός σας χαµογελά µε ικανοποίηση, διότι
ασχηµονείτε σ' αυτήν την Αίθουσα και µε εµποδίζετε να µιλήσω. ∆εν
ενδιαφέρεται να πάρει απάντηση. Ενδιαφέρεται απλώς να
δηµιουργήσει εντυπώσεις και να προκαλέσει προβλήµατα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ στο θέµα. Αφήστε σε µένα να κάνω τις παρατηρήσεις.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Μέχρι αυτήν
τη στιγµή δεν έχω µπορέσει να µιλήσω, διότι η Νέα ∆ηµοκρατία δεν
επιθυµεί να µιλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεχίστε παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Σε ό,τι αφορά
τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ, λοιπόν:
Η οµιλία του κ. Καραµανλή ήταν ένα περίεργο κράµα
αντιευρωπαϊκών θέσεων, γενικής απαισιοδοξίας και έλλειψης
ενηµέρωσης. ∆εν µπορώ να αναφερθώ σε κάθε τι απ' όσα είπε.
Θα πάρω ένα απλό θέµα, το οποίο κατά καιρούς ακούµε από τους
οµιλητές της παράταξής του, το περίφηµο θέµα των κονδυλίων.
Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη, η Ελλάδα δεν παίρνει αυτά που
δικαιούται και αυτά που θα µπορούσε να πάρει, αν κυβέρνηση ήταν
η Νέα ∆ηµοκρατία.
Αυτήν τη στιγµή η Ελλάδα είναι -σε ό,τι αφορά τις καθαρές
απολαβές από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση- η πρώτη χώρα κατά
κεφαλήν και σε απόλυτα µεγέθη. Και αυτό είναι ένα πρόβληµα
διαπραγµατευτικό, κάθε φορά που συνοµιλούµε για το ζήτηµα αυτό,
όπως στα πλαίσια της "ΑΝΤΖΕΝΤΑ 2000", διότι κάθε φορά που
τολµούµε να υποστηρίξουµε τις θέσεις µας, αντιµετωπίζουµε τις
άλλες χώρες, που µας λένε "εσείς παίρνετε πολλά, παίρνετε πάρα
πολλά, παίρνετε περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον".
Σε ό,τι αφορά τους ρυθµούς απορρόφησης, το έτος που πέρασε, το
1998, είµαστε µεταξύ των πέντε χωρών συνοχής. Είναι πρώτη η
Ιρλανδία, δεύτερη η Ισπανία, τρίτη η Ελλάδα και ακολουθούν η
Ιταλία και η Πορτογαλία. ∆εν είµαστε οι καλύτεροι, δεν είµαστε όµως
και οι χειρότεροι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ: Η Ιταλία δεν είναι χώρα συνοχής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Μη διακόπτετε
παρακαλώ. Αν θέλετε να διακόψετε, να ζητάτε την άδεια του
Προεδρείου και του οµιλούντος.
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): 'Εχετε δίκιο,
κύριε Αλογοσκούφη, η Ιταλία δεν είναι χώρα συνοχής. Τα
προγράµµατα όµως τα οποία καλά γνωρίζετε έχουν δοθεί στην
Ιταλία ακριβώς επειδή δεν είναι χώρα συνοχής και επί των οποίων
υπολογίζεται η απορροφητικότητα.
Το θέµα είναι η ουσία των όσων σας είπα και όχι να µε πιάσετε να
κάνω τώρα λάθος σε ένα τόσο µικρό ζήτηµα.
Το θέµα, λοιπόν, της απορροφητικότητας εσφαλµένα εδώ
αναφέρθηκε από τον κ. Καραµανλή. ∆εν γνωρίζει τι συµβαίνει στο
θέµα της απορροφητικότητας ή προσποιείται ότι δεν γνωρίζει. Αλλά
έχει σηµασία να δούµε τι περίµενε η παράταξη αυτή, η Νέα
∆ηµοκρατία, από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Είναι κατ' εξοχήν
ευρωπαϊκή η Νέα ∆ηµοκρατία και ορθώς θεωρεί τιµή της το γεγονός
ότι εισήγαγε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, µε τη δράση του
τότε προέδρου της του αειµνήστου Κωνσταντίνου Καραµανλή.
Ορθώς επαινεί τον εαυτόν της και της αναγνωρίζουµε αυτόν τον
τίτλο. Αυτή, λοιπόν, η κατ' εξοχήν ευρωπαϊκή παράταξη έχουσα τις
καλύτερες δυνατές διαθέσεις το 1981 και µέχρι το τέλος του αιώνα
το 2000, προέβλεπε κατ' έτος εισπράξεις, απολαβές, αναλήψεις
δηλαδή, για να χρησιµοποιήσω τον τεχνικό όρο, από την Κοινότητα,
ύψους πεντακοσίων εκατοµµυρίων (500.000.000) το έτος.
Πέρσι, κύριε Καραµανλή, οι αναλήψεις της Ελλάδας ήταν 4,6
δισεκατοµµύρια ECU. 'Ηταν δηλαδή όχι µία ή δύο φορές, αλλά οκτώ
φορές περισσότερα από αυτά που εσείς -µε κάθε καλή πρόθεση, µε
κάθε διάθεση να µας πείσετε, που τότε ήµασταν επιφυλακτικοίαναµένατε. Και αυτήν τη διαχείριση εσείς την ονοµάζετε αποτυχία
και ισχυρίζεστε ότι υπάρχει κάτι παραπέρα, κάτι καλύτερο. Είθε!
Αλλά η έλλειψη γνώσης του παρελθόντος δεν µας πείθει περί της
δυνατότητάς σας να διαχειριστείτε το µέλλον.
Σε ό,τι αφορά τώρα τη Συνθήκη: Το µέλλον της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης εξελίχθηκε µε δύο συνθήκες, οι οποίες ακολούθησαν η µία
την άλλη. Η µία είναι η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Αυτήν τη
διαπραγµατεύθηκε η Νέα ∆ηµοκρατία και την έφερε στη Βουλή
όπου ψηφίστηκε, παρά τα ελαττώµατά της και παρά τις ελλείψεις
της. Γενικώς είναι παραδεκτό από όλους -εγώ δεν έχω διαβάσει
πουθενά κάτι το αντίθετο- ότι η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ ήταν µία
συνειδητή προσπάθεια των πολιτικών δυνάµεων της Ευρώπης, για
να διορθωθεί η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία θεωρείται
νεοφιλελεύθερη, ατελέσφορη και ως δηµιουργούσα µεγάλο
δηµοκρατικό έλλειµµα και επειδή διαµόρφωσε αδιέξοδο στην
εξέλιξη της Ευρώπης προς τα εµπρός.
'Ηρθε, λοιπόν, η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ και ενίσχυσε τη
δηµοκρατικότητα, τη λειτουργικότητα, µια µεγαλύτερη ενεργό διεθνή
παρουσία µέσω της KEΠΠΑ και το ρόλο του πολίτη. Μέσα σε αυτήν
την προσπάθεια η Ελλάδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Εµείς είµαστε
οι πρώτοι που είχαµε υποβάλει εµπεριστατωµένο και
ολοκληρωµένο υπόµνηµα µε τις θέσεις µας. Υποβάλαµε επιµέρους
υποµνήµατα. ∆εν θα σας τα ξαναπώ αυτά. Τα έχω πει πρόσφατα.
Και πολλοί από σας θα θυµούνται όλο αυτό το κείµενο, το οποίο
σας παρέδωσα εξάλλου στην επιτροπή, που περιγράφει το ρόλο
της Ελλάδας στη διαµόρφωση της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ: Την
ενίσχυση των αρχών και πολιτικών που ενδυναµώνουν την
Ευρώπη των πολιτών, την ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, την ενσωµάτωση του κοινωνικού
πρωτοκόλλου, τα θέµατα δικαιωµάτων του ανθρώπου και του
πολίτη, την ενίσχυση του Κοινοβουλίου, τη θεσµική και νοµική
ισότητα των κρατών-µελών, τις αρχές δηµοκρατίας και
αλληλεγγύης,
της
επικουρικότητας,
της
δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης και διαφάνειας, το χώρο της ελευθερίας,
δικαιοσύνης και ασφάλειας, στην ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ.
Ειρωνευθήκατε την αναφορά στα σύνορα. Ασφαλώς η αναφορά στα
σύνορα είναι ανεπαρκής, αλλά δεν υπήρχε τίποτε σχετικό. Η
εισαγωγή του θέµατος σας διαβεβαιώ ότι αρχίζει και διαπερνά ήδη
ως ιδέα µία σειρά από τοµείς δράσης της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Αυτό είναι θέµα πρωτίστου εθνικού συµφέροντος για τη χώρα µας.
'Ολα αυτά τα πέτυχε η δική µας Κυβέρνηση και τα εισήγαγε στη
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Συνθήκη αυτή, την οποία σας εµφανίζουµε και χαίροµαι ιδιαίτερα
διότι λέτε θα την ψηφίσετε.
Αφού όµως λέτε ότι θα την ψηφίσετε, εν κατακλείδι της οµιλίας σας,
γιατί δίνετε αυτήν την εικόνα καταστροφής, ολέθρου, αδιεξόδου,
στον ελληνικό λαό αποδυναµώνοντας τις φιλόδοξες προσπάθειές
του να αναπτύξει τη χώρα και ερχόµενος σε πλήρη αντίθεση και µε
την πραγµατικότητα, όπως την εκδηλώνουν οι δηµοσκοπήσεις,
όπως τη δείχνει το Χρηµατιστήριο, όπως τη δείχνουν οι απόψεις
των επιχειρηµατιών, ο Τύπος, της γενικευµένης για πρώτη φορά
σ'αυτήν την έκταση αισιοδοξίας για την ευρωστία της οικονοµίας και
τις προοπτικές της χώρας στην Ενωµένη Ευρώπη;
∆εν νοµίζω ότι σας είναι απαραίτητο για να κερδίσετε τις εκλογές να
χρησιµοποιείτε αυτού του είδους την αντιπολίτευση. Μπορείτε να
πάτε παραπέρα και να επιδείξετε µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα και
όχι µε µεµψιµοιρίες εναντίον της Κυβέρνησης που εσείς θα είσθε
καλύτεροι και ποιες είναι οι νέες σας προτάσεις. Και εµείς ασφαλώς
σ'αυτήν τη συζήτηση θα εµπλακούµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και µε
πολύ εποικοδοµητική διάθεση.
Θα σταµατήσω εδώ, κύριε Πρόεδρε -εξάλλου θα συνεχιστεί η
συζήτηση και θα έχει τη δυνατότητα ο κ. Κρανιδιώτης να ξαναπάρει
το λόγο- για να περάσω στο θέµα, το οποίο ανέφερε ο Πρόεδρος
της Νέας ∆ηµοκραρίας, σχετικά µε τον Οτσαλάν.
'Εκανα µια δήλωση το πρωϊ, την οποία θα θεωρήσω ότι το Σώµα
γνωρίζει και δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα. Θα απαντήσω,
λοιπόν, απευθείας στα πέντε ερωτήµατα, τα οποία έθεσε ο κ.
Καραµανλής. Είπε ότι θα θέσει πέντε ερωτήµατα, εγώ άκουσα
τέσσερα και την πρότασή του για την προ ηµερησίας διάταξη
συζήτηση. Αν κάτι παραλείπω, µπορεί να µου το θυµίσει. Εγώ
δέχοµαι διακοπές, κύριε Καραµανλή, και δεν αντιδρώ κατά τρόπο
βάναυσο όταν µε διακόπτετε. Αντιθέτως χαίροµαι και διακόψτε µε
όσο θέλετε.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη σας ερώτηση: Λέτε ότι η Κυβέρνηση
αποκρύπτει το γεγονός και ψεύδεται για δώδεκα ηµέρες.
∆εν καταλαβαίνω ποια είναι η πρότασή σας. Η πρότασή σας είναι
ότι δεν έπρεπε να έχουµε δεχθεί να παράσχουµε στοιχειώδη
ανθρωπιστική βοήθεια προς τον Οτσαλάν, ο οποίος είχε βρεθεί
σ'αυτήν την κατάσταση, να υπερίπταται της Ευρώπης επί επτά ή
οκτώ ώρες συνεχώς και ήταν στα όρια της δυνατότητάς του να
συνεχίσει, και να µην του δώσουµε µιά διέξοδο; 'Η λέτε ότι έπρεπε
να πούµε τι κάναµε; Να πούµε δηλαδή σε όλον τον κόσµο ότι εµείς
δεχθήκαµε τον Οτσαλάν στο τάδε αεροδρόµιο, του δώσαµε βενζίνη
και τον στείλαµε εκεί; Αυτή η συµπεριφορά, θα ήταν υπεύθυνη κατά
την άποψή σας;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Σας
παρακαλώ, µην αντικαθιστάτε τον Αρχηγό σας. Τα έχει ερωτήσει ο
Αρχηγός σας αυτά και θα απαντήσω στον Αρχηγό σας. Γιατί δεν
του έχετε εµπιστοσύνη; Τα έχει ερωτήσει όλα.
∆εύτερο ερώτηµα: Μας κατηγορείτε, γιατί δεν αναλάβαµε την
πρωτοβουλία µόνοι µας και είπατε: "Εξασφαλίσατε τη στήριξη;
Απευθυνθήκατε στους εταίρους;".
Οι εταίροι, κύριε Πρόεδρε, είχαν ήδη δείξει τα χαρτιά τους. 'Αλλοι
είχαν εντάλµατα σύλληψης, όπως οι Γερµανοί, οι οποίοι δεν το
διεθνοποιούσαν προς τις χώρες, αλλά ίσχυε εντός της χώρας.
Εποµένως απεκλείετο η Γερµανία να βοηθήσει προς αυτήν την
κατεύθυνση. 'Αλλοι συµπαρατάσσονταν µε τους Αµερικανούς,
όπως η Αγγλία, η οποία έλεγε ότι πρέπει να συλληφθεί αµέσως µε
όλα τα µέσα και να παραδοθεί στην Τουρκία και άλλοι είχαν άλλες
διάφορες θέσεις. Και βεβαίως, οι Ιταλοί τον είχαν υποστεί. Αλλά
παραµένει τεράστιο το ερώτηµα -και µου κάνει µεγάλη κατάπληξη,
διότι κανείς δεν το έθεσε- γιατί έφυγε από την Ιταλία ο Οτσαλάν,
όπου είχε καταθέσει τη µόνη νόµιµη και ισχύουσα αίτηση πολιτικού
ασύλου, η οποία αυτήν τη στιγµή µελετάται και επί της οποίας

4460

θα υπάρξει απόφαση σε µια εβδοµάδα.
Υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηµατικό γιατί έφυγε από την Ιταλία. Και
αυτό, επαναλαµβάνω, δεν το έχει θέσει κανείς, στη συζήτηση που
γίνεται εντοπίως εδώ στην Αθήνα, ενώ το έχει θέσει ο διεθνής
Τύπος επανειληµµένα.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το κλίµα, κάτω από αυτές τις πιέσεις εµείς
θα έπρεπε να αρχίσουµε να ρωτάµε δεξιά και αριστερά: "ξέρετε
έχουµε τον Οτσαλάν και τι θα τον κάνουµε, βοηθήστε µας". Και θα
µας έλεγαν όλοι "παραδώστε τον στους Τούρκους" βεβαίως.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Θέλετε να συζητήσουµε επί της ουσίας; ∆εν έχετε την ευαισθησία να
συζητήσουµε επί της ουσίας; ∆εν θα µου δώσετε µαθήµατα
αλληλεγγύης προς τον κουρδικό λαό και τους αγώνες του εσείς.
Κανένας από εσάς δεν θα µου δώσει τέτοια µαθήµατα.
Τρίτο ερώτηµα: "Να θέσουµε την Ευρωπαϊκή 'Ενωση µπροστά στις
ευθύνες της". Μα, το κάναµε, κύριε Πρόεδρε της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Και θα είχα την αξίωση να το ξέρετε. Το κάναµε και το κάναµε
επανειληµµένα. Το κάναµε ακόµα και σήµερα που συστηµατικά
ασκούµε πίεση επί της Προεδρίας, η οποία δεν έχει ακόµα
τελεσφορήσει, να αναλάβει πρωτοβουλία συνεδρίασης των
πολιτικών διευθυντών για να υιοθετηθεί κοινό κείµενο επί της
υποθέσεως. Και είµαστε οι µόνοι που το κάνουµε αυτό, οι µόνοι
που ασκούµε αυτήν την πίεση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κυβερνήσεις και προς όλα τα ΜΜΕ ότι ο Οτσαλάν είναι στην
κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Από εκεί και πέρα ασκήσαµε
οξύτατες πιέσεις στην κυβέρνηση της Κένιας και σήµερα το
µεσηµέρι αποσύραµε τον πρεσβευτή µας.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Μα, η κυβέρνηση της Κένιας δήλωσε ότι
τον απέλασε ως persona non grata.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: 'Οχι, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Παρακαλώ, δεν έχετε
δικαίωµα να διακόπτετε. Αυτό είναι θόρυβος, γιατί το κάνετε;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ο πρέσβης
µας κ. Κωστούλας ανεκλήθη στις 12 το µεσηµέρι σήµερα µε
ρηµατική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον
πρέσβη της Κένιας στη Ρώµη και µετά απάντησε το Υπουργείο
Εξωτερικών µε ένα γράµµα, διότι έτσι εθεώρησαν ότι έπρεπε να
κάνουν, ζητώντας µας να τον ανακαλέσουµε.
Τώρα εσείς προκειµένου να υποστηρίξετε την ελληνική Κυβέρνηση,
έστω και σε αυτήν τη διπλωµατική λεπτοµέρεια, συντάσσεσθε
εκθύµως µε την Κυβέρνηση της Κένιας. Είστε Κενιάτες! Είστε οι
Κενιάτες του ελληνικού Κοινοβουλίου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)

Μόλις το απόγευµα έµαθα ότι ο κ. Ντίνι και αυτός προσεχώρησε
στην άποψή µας και ασκεί και αυτός πίεση από την πλευρά του.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Λέτε ψέµατα! Τον απήγαγαν από την
ελληνική πρεσβεία, όπως είπε η κ. Ντυλάν που ήταν παρούσα.

Το κάνουµε, λοιπόν, αυτό. Και προσπαθούµε να θέσουµε την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση µπροστά στις ευθύνες της. Και είµαστε οι
πρώτοι και για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πάνω από δύο χρόνια, εις
ανύποπτον χρόνο οι µόνοι που το κάναµε.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
παρακαλώ!

Τέλος, λέτε ότι υπάρχει ένα ναυάγιο από κακούς χειρισµούς,
κυβερνητική ανικανότητα και βεβαίως υπάρχει και εθνική ντροπή και
είπατε το συνηθισµένο πλούτο χαρακτηρισµών µε τον οποίο
διανθίζετε τον λόγο σας.
Κύριε Καραµανλή, εµείς δεν είµαστε διαχειριστές του Αµπντουλάχ
Οτσαλάν. Ο Αµπντουλάχ Οτσαλάν δεν ήταν πακέτο. Μπορούσαµε
να τον βοηθήσουµε µε όλο τον σεβασµό που ο ίδιος µας το
επέτρεπε. Είχαµε σχέδιο το οποίο θα µπορούσε να το διασφαλίσει
µακράν της επικαιρότητος επί ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι να
δηµιουργηθούν προϋποθέσεις σε χώρες που είχαµε επιλέξει και µε
τις οποίες οι διαπραγµατεύσεις είχαν προχωρήσει αισθητά για να
του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο και ταξιδιωτικό έγγραφο.
Επέλεξε ο ίδιος, πιθανόν διότι έτσι αντιλαµβανόταν το πολιτικό του
καθήκον και τις πολιτικές του υποχρεώσεις, να επανέλθει στην
Ευρώπη. Εµπιστεύτηκε κάποιους, οι οποίοι είναι αποκλειστικά
δικής του επιλογής συνεργάτες. Είχε την εντύπωση ότι έφευγε για
την Ολλανδία µε την συνεργασία της κυβέρνησης της Κένιας. Μας
το εδήλωσε. Και κατά ποίο τρόπο θα µπορούσαµε εµείς να τον
αποτρέψουµε; Και αν θέλετε να ξέρετε, εµείς του εκφράσαµε και τη
δυσπιστία µας απέναντι σ' αυτήν την προοπτική. Του είπαµε
δηλαδή ότι όλη αυτή η ιστορία µας φαίνεται πολύ καλή για να είναι
αληθινή, διότι γνωρίζαµε ότι στο παρελθόν η Ολλανδία δεν τον είχε
δεχθεί, διότι η όλη ιστορία από την πλευρά των Κενιατών µας εφάνη
εξαιρετικά και ύποπτα πρόθυµη και συνέβη αυτό που συνέβη.
Εγώ δεν είµαι ούτε Τζέηµς Μπόντ, ούτε µπορώ να διεισδύσω εις τα
άδυτα των µυστικών υπηρεσιών για να ξέρω ποιος εξέτρεψε το
όχηµα του Οτσαλάν, κάτω από τον έλεγχο ποιου ευρέθη τότε το
όχηµα και πώς παρεδόθη στο τουρκικό αεροπλάνο που τον
µετέφερε στην Τουρκία.
Yπάρχουν δηλώσεις, τις οποίες θα σας συνιστούσα να µελετήσετε,
σηµερινές δηλώσεις σε µεγάλη πρωτεύουσα, εκπροσώπου µεγάλης
κυβέρνησης που, αν διαβαστούν προσεκτικά, διαµορφώνουν
νοµίζω µια άποψη για το θέµα.
Θέλω να σας πω και κάτι άλλο: Εµείς, όπως είχαµε υποχρέωση,
αµέσως µόλις µάθαµε αυτό το γεγονός κάναµε αυτό που θα
µπορούσε να διασφαλίσει τη ζωή του, δηλαδή το ανακοινώσαµε. Το
ανακοινώσαµε πρώτοι πριν ερωτηθούµε και είπαµε προς όλες τις

(Απόστολος

Κακλαµάνης):

Μη

διακόπτετε,

Να µη γράφεται καµία διακοπή.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το πραγµατικό ερώτηµα επί του οποίου η Εθνική
Αντιπροσωπεία πρέπει να τοποθετηθεί και το ερώτηµα αυτό
διαπερνά και τα δύο µεγάλα κόµµατα είναι εάν θα έπρεπε ή όχι η
Ελλάδα να χορηγήσει πολιτικό άσυλο στον Αµπντουλάχ Οτσαλάν.
Εµείς απαντάµε: όχι, δεν θα έπρεπε. Και δεν θα έπρεπε, διότι αυτό
θα ήταν ζηµία για τον αγώνα του κουρδικού λαού, θα ήταν ζηµία για
την ειρήνη, τη σταθερότητα και τον αγώνα για τη δηµοκρατία στην
περιοχή µας γενικότερα. Και θα ήταν τραγική ευθύνη απέναντι στο
έθνος, να µετατρέψουµε το κουρδικό ζήτηµα σε ελληνοτουρκικό
ζήτηµα και θα σας έλεγα, στο πρώτο ελληνοτουρκικό ζήτηµα. Θα
γινόταν το πρώτο ελληνοτουρκικό ζήτηµα. Νοµίζω ότι θα ήταν
κολοσσιαίας σηµασίας λάθος. Και έχω την αίσθηση ότι επ'αυτού η
Νέα ∆ηµοκρατία πρέπει να πάρει µία σαφή και ξεκάθαρη θέση. Εάν
νόµιζε ότι έπρεπε να δώσουµε στον Αµπντουλάχ Οτσαλάν πολιτικό
άσυλο, πρέπει να βγει να µας το πει. Είναι µία σεβαστή άποψη.
Εγώ σέβοµαι τους συναδέλφους που την εκθέτουν, µε τα
επιχειρήµατα τα οποία µπορούν να βρουν για να στηρίξουν µία
τέτοια άποψη, αλλά δεν τη συµµερίζοµαι. Εκεί υπάρχει ουσιαστική
πολιτική διαφωνία. Και εν πάση περιπτώσει, θα µας κρίνει ο
ελληνικός λαός και τους µεν και τους δε, για τις αποφάσεις που
πήραµε.
Κύριε Πρόεδρε, όταν άκουσα την πρώτη ανακοίνωση της Νέας
∆ηµοκρατίας για το θέµα αυτό, πρέπει να πω ότι ήµουνα
κατάπληκτος και ευτυχής. Είπα: επιτέλους, η Νέα ∆ηµοκρατία
φέρεται υπεύθυνα ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε το βάρος και το
κύρος που της έχει δώσει ο ελληνικός λαός. ∆υστυχώς,
διαψεύστηκα. Ο κ. Καραµανλής δεν µπόρεσε να αποφύγει τα
ένστικτά του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Καραµανλής, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
(Πρόεδρος
της
Νέας
∆ηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς τα όσα ακούσαµε τα
τελευταία λεπτά, επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους. Γιατί
στην ουσία απάντηση δεν δόθηκε σε κανένα ερώτηµα. Απλώς
επιβεβαιώθηκαν όσα υποκρύπτονταν ή καλύπτονταν από αυτές τις
ερωτήσεις.
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Μας ρωτάτε για το πολιτικό άσυλο.
Μα, το πρόβληµα είναι ότι εσείς έπρεπε να διαλέξετε. 'Η θα
διευκολύνετε στο φως της ηµέρας τον Οτσαλάν είτε µε πολιτικό
άσυλο είτε µε οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση είτε δεν έπρεπε να το
κάνετε, γιατί τελικά εµπλακήκατε στη χειρότερη µορφή εµπλοκής.
Εµείς πιστεύουµε αναµφισβήτητα ότι το να εµπλέξουµε,
παρέχοντας πολιτικό άσυλο στον Οτσαλάν, το θέµα αυτό στις
ελληνοτουρκικές διαφορές, θα ήταν λάθος.
'Οµως, µε το χειρισµό που κάνατε, το κάνατε τρισχειρότερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Και το φέρατε το θέµα µέσα στις ελληνοτουρκικές διαφορές και την
Τουρκία επιβεβαιώσατε σε ό,τι αφορά την υποτιθέµενη
παντοδυναµία της και τον Οτσαλάν τον οδηγήσατε στα χέρια των
Τούρκων. Αποτέλεσµα, όλοι στρέφονται εναντίον µας.
Και επειδή επικαλεσθήκατε εµµέσως, εν πάση περιπτώσει, τίτλους
τιµής για ευαισθησία προς τους Κούρδους και µεµφθήκατε τις
πρωτεύουσες άλλων χωρών, εγώ δεν είδα τους Κούρδους να
διαµαρτύρονται εναντίον πρεσβειών άλλων χωρών. ∆εν κατέλαβαν
τις πρεσβείες ούτε της Κένιας ούτε της Ολλανδίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Τις ελληνικές κατέλαβαν. Λάθος. Οφείλουν άµεσα να ανασκευάσουν
αυτό το λάθος, να αποχωρήσουν. Εν πάση περιπτώσει όµως, είναι
προφανές που καταλογίζουν...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού): Αυτό έπρεπε
να το πείτε στην πρώτη σας αγόρευση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Μη διακόπτετε κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ.
(Θόρυβος από την
κωδωνοκρουσίες)

πτέρυγα

της

Νέας

∆ηµοκρατίας

-

Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
(Πρόεδρος
της
Νέας
∆ηµοκρατίας): ∆εν είναι δουλειά µου σήµερα να πω πολλά.
Περιµένω τον κύριο Πρωθυπουργό να εξηγηθεί και να απολογηθεί
για ένα τέτοιο θέµα.
Αυτά πάντως που είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών,
επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους µας και πάνω απ' όλα
επιβεβαιώνουν ότι πράγµατι πρόκειται για µία υπόθεση που
κατέληξε να είναι φιάσκο και ναυάγιο της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Πρόεδρος του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µίλησε για επεισόδιο Οτσαλάν.
Εγώ από την πλευρά του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου θα πω ότι αυτά που συνέβησαν στην υπόθεση Οτσαλάν
αποτελούν ιστορική δοκιµασία για τον ελληνικό λαό. Ιστορική και
ηθική δοκιµασία αβάστακτη.
∆εν χρωστάει τίποτε ο 'Ελληνας πολίτης, δεν αντέχει να βλέπει ο
'Ελληνας πολίτης µοιραίους χειρισµούς και άβουλους πολιτικούς
αντάµα να τον οδηγούν σε µία ακόµη πολιτική τραγωδία. Θα
πληρώσει ο ελληνικός λαός διαρκές ιστορικό κόστος εξαιτίας αυτής
της πολιτικής τραγωδίας που οδηγεί σε οµηρία το σύνολο της
εξωτερικής πολιτικής της χώρας.
'Εχει προσωπικές ευθύνες ο κύριος Πρωθυπουργός, έχει ιστορικές
ευθύνες ο ίδιος προσωπικά. Βεβαίως υπάρχει η ευθύνη της
Κυβέρνησης. Να υποθέσω ότι συλλογικά τα µέλη της Κυβέρνησης
αισθάνονται πολιτική και ηθική ικανοποίηση για όσα συνέβησαν; Να
υποθέσω ότι αισθάνονται ως πολίτες αυτής της χώρας ικανοποίηση
γιατί όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην υπόθεση Οτσαλάν είναι
σύµφωνα µε τις δηµοκρατικές παραδόσεις του ελληνικού λαού;
Να το δηλώσετε, κύριοι Υπουργοί, γιατί δεν είσαστε άβουλα µέλη
µιας Κυβέρνησης που παίρνει αποφάσεις στα στεγανά του

εσωτερικού κύκλου εξουσίας. 'Ολα αυτά που συνέβησαν είναι
σύµφωνα µε τις δηµοκρατικές παραδόσεις του ελληνικού λαού;
Μπορείτε πραγµατικά ως υπεύθυνοι Υπουργοί να αισθάνεσθε
ικανοποίηση γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας χειρίστηκε την
υπόθεση ερήµην όλων των συλλογικών πολιτικών οργάνων,
ερήµην του ΚΥΣΕΑ, ερήµην της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κρίσεων µε
µία µικρή οµάδα επίδοξων James Bond;
Κύριοι Υπουργοί, εκείνο το οποίο οφείλω να επισηµάνω είναι ότι η
Κυβέρνησή σας έκανε τα ακριβώς αντίθετα απ' όσα έκανε η ιταλική
κυβέρνηση για το ίδιο θέµα. ∆ηµόσια η ιταλική κυβέρνηση ανέλαβε
την ευθύνη και χειρίστηκε ανοιχτά το πολιτικό σύστηµα της Ιταλίας
το πρόβληµα. ∆ηµόσια παρέλαβε τον Οτσαλάν, δηµόσια η ιταλική
δικαιοσύνη εξέτασε το θέµα, δηµόσια του παρασχέθηκε προστασία
και τέλος, δηµόσια του ζητήθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα όταν δεν
µπόρεσε η Ιταλία να σηκώσει το βάρος των πιέσεων που
ασκήθηκαν, των πιέσεων στις οποίες εσείς προσχωρήσατε.
Και θέλω να το πω γιατί εσείς, ως Ελληνική Κυβέρνηση, επιλέξατε
την ακριβώς αντίθετη διαδικασία. Αδιαφάνεια, µυστικότητα.
Εµπιστευθήκατε το χειρισµό της υποθέσεως σε απίθανους, σε
απρόβλεπτους και -επιτρέψτε µου να πω- σε αδιευκρίνιστους
µηχανισµούς και κύκλους, οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα εκεί που την
οδήγησαν.
Και µην ανταλλάσσουµε διαξιφισµούς και εξυπνακίστικα
επιχειρήµατα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η συνολική εξωτερική µας
πολιτική κατέστη όµηρος αυτής της τραγωδίας, για την οποία έχετε
ευθύνες.
Ο ελληνικός λαός αισθάνεται ντροπή, εάν εσείς αισθάνεστε
ικανοποίηση ως πολίτες, µε δηµοκρατικές παραδόσεις και
κοινωνικές αναφορές. Και όταν κάποιος επικαλείται τις
δηµοκρατικές παραδόσεις και τις κοινωνικές του αναφορές, τότε
πρέπει να ξέρει ότι είναι επιβαρυντικό στοιχείο η συµπεριφορά του
εκείνη, η οποία οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις.
Ντροπή αισθάνεται ο ελληνικός λαός. Εσείς, ας αισθάνεστε
ικανοποιηµένοι. ∆ιασυρµό αισθάνεται η χώρα. Εσείς, ας αισθάνεστε
υπερήφανοι.
Αλλά εκείνο επίσης, το οποίο αποτελεί πρόκληση είναι το γεγονός
ότι και µετά τα συµβάντα η Κυβέρνηση επιλέγει µία στάση, η οποία
ευτελίζει την έννοια της πολιτικής, του πολιτικού ελέγχου, την έννοια
της πολιτικής κριτικής.
Θα ευχόµουν να µην ευσταθούν οι δηµοσιογραφικές πληροφορίες
που φέρουν τον Πρωθυπουργό της χώρας έτοιµο να δώσει
συνέντευξη σε τηλεοπτικά µέσα αµέσως µετά τη δεκάτη βραδυνή,
γιατί τότε, εάν και αυτό συµβεί, τότε δεν υπάρχει πλέον καµία
δυνατότητα πολιτικού ελέγχου. Και εσείς οι ίδιοι ως µέλη της
Κυβέρνησης, όταν αισθάνεστε ικανοποιηµένοι για τη διαχείριση
αυτής της κρίσης, τότε οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις.
Ρωτώ, λοιπόν, επίσηµα και υπεύθυνα, ο ασθενής Πρωθυπουργός ο
οποίος δεν έρχεται στη Βουλή για να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική
κοινωνία, πρόκειται να δώσει προγραµµατισµένη συνέντευξη από
τα κρατικά και ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Να σας
απαντήσω. ∆εν γνώριζα αυτό...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, θέλετε τη
διακοπή του κυρίου Υπουργού;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): ∆έχοµαι, κύριε
Πρόεδρε. ∆εν έχω κανένα λόγο να µην τη δεχθώ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Μια φορά
που εδέχθη, αφήστε µε και µένα να τον διακόψω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): ∆εν γνωρίζω
αυτήν την ιστορία που διηγήστε. Πρώτη φορά την ακούω.
Εγώ σήµερα ήµουν σε συνεχή επαφή µε τον Πρωθυπουργό. Είναι
σε αθλία κατάσταση, η φωνή του εκφέρεται µε δυσκολία. 'Εχει το
δικαίωµα, είναι άνθρωπος. Θα περίµενα από εσάς κάποια
µεγαλύτερη ευαισθησία, στοιχειώδεις καλούς τρόπους.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): ∆εν είπα αυτό.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Και οι
πολιτικοί πρέπει να µη ζουν στη ζούγκλα. 'Ετσι δεν είναι; 'Οταν
κάποιος είναι ασθενής να του παρέχουµε κάποια στοιχειώδη
επιλογή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Εύχοµαι να µην
αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Εάν υπάρχει
αυτό που λέτε κύριε Κωνσταντόπουλε, προφανώς θα είναι
γραµµένη παλαιότερα και θα παιχθεί σήµερα όπως γίνεται
επανειληµµένως σε τέτοιου είδους συνεντεύξεις που δίνουµε. ∆εν
το γνωρίζω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Εύχοµαι να µην
αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Σας
διαβεβαιώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν είναι σε θέση να δώσει
συνέντευξη. 'Εχει υψηλό πυρετό και δεν µπορεί σχεδόν να οµιλήσει.
Αποκλείεται να µιλήσει στην τηλεόραση. Και θα περίµενα σας είπα,
στοιχειώδη κοµψότητα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ,
ανακοινώθηκε στην αρχή της συνεδριάσεως ότι ο Πρωθυπουργός
έχει υψηλό πυρετό -µίλησα ο ίδιος µαζί του- είναι κλεισµένη η φωνή
του και είναι στο κρεβάτι. Το είπα ότι είναι κλινήρης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Καλώς. Εύχοµαι
να µην αληθεύουν αυτές οι δηµοσιογραφικές πληροφορίες. Το
καταθέτω...
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ κύριοι
συνάδελφοι, µπορεί ο καθένας να πει την άποψή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Κύριοι
συνάδελφοι, της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, µη διαµαρτύρεστε. Τα
προβλήµατα δεν είναι προβλήµατα εντυπώσεων.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): 'Οχι, δεν είναι
µόνο για τις εντυπώσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Είναι
προβλήµατα ευθύνης. Εύχοµαι να µην αληθεύουν αυτές οι
δηµοσιογραφικές πληροφορίες.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Παρακαλώ, παρακαλώ
ησυχία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Εγώ θα
προχωρήσω στην επισήµανση εκείνη η οποία έγινε.
Επιβάλλεται συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως για όλα αυτά τα
ζητήµατα. Ανεξαρτήτως αυτού, εµείς από την πλευρά του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου, καταθέτουµε αίτηση
για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής κατά τον Κανονισµό και
καλούµε όλους τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων, όπου και αν
ανήκουν, να συνυπογράψουν την αίτηση αυτή, για να υπάρξει
σαφής και υπεύθυνη ενηµέρωση ως προς όλους αυτούς τους
χειρισµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Συνασπισµός εγκαίρως όταν
ανέκυψε το θέµα είχε ζητήσει µε υπευθυνότητα και διορατικότητα
από την Κυβέρνηση συγκεκριµένες κινήσεις. Ακριβώς, για να µην
καταστεί το πρόβληµα του Οτσαλάν εσωτερικό πρόβληµα στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, να πάρει πρωτοβουλία η Κυβέρνηση,
προκειµένου να ενισχύσει το αίτηµα για άµεση σύγκλιση διεθνούς
διάσκεψης για το κουρδικό πρόβληµα.
∆εύτερον, να πάρει πρωτοβουλία η ελληνική Κυβέρνηση για άµεση
σύγκλιση του Συµβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

'Ενωσης, προκειµένου εκεί, µέσα από τις διαδικασίες της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, να εξεταστεί το θέµα της χώρας φιλοξενίας
του Οτσαλάν και της διαδικασίας χορήγησης πολιτικού ασύλου,
κατά το ευρωπαϊκό, διεθνές, αλλά και κατά το εθνικό κεκτηµένο.
Υπήρξε σαφής δήλωση που έγινε από πλευράς µου κατ'επανάληψη
και συγκεκριµένη πρόταση του Ευρωβουλευτή του Συνασπισµού
Αλέκου Αλαβάνου για να ενεργοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες. Η
Κυβέρνηση εσιώπησε, οχυρώθηκε πίσω από την άποψη ότι δεν
συµφέρει -και σωστή η άποψη- να καταστεί το θέµα Οτσαλάν,
µέρος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αντί να κινηθούν τέτοιες
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, αντί να ενεργοποιηθούν οι
προβλεπόµενες διαδικασίες για την εξέταση του αιτήµατος ασύλου
και προστασίας του Οτσαλάν, εφαρµόστηκαν σχέδια τα οποία
οδήγησαν στην παράδοσή του στην Τουρκία. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα: Παραδόθηκε ο Οτσαλάν στην Τουρκία.
Οι εξελίξεις έχουν εκρηκτικές συνέπειες. Οι όποιες εξηγήσεις
δίνονται, επιτρέψτε µου να πω ότι είναι παιδαριώδεις.'Εχει
εγκληµατικές ευθύνες η Κυβέρνηση γιατί επέλεξε διαδικασίες, οι
οποίες δεν είχαν πολιτικό χαρακτήρα ευθύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή αυτός ο τόπος στον οποίο
ζούµε είναι καθηµαγµένος ξέρουµε όλοι ότι όταν οι διεθνείς
οργανισµοί και οι πολιτικές κυβερνήσεις αρνούνται να παίξουν το
ρόλο τους, µε βάση τις αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και τις εγγυήσεις
προστασίας, τότε µένει ανοικτό το πεδίο για τη δράση των µυστικών
υπηρεσιών. 'Οταν κάνουν εξωτερική πολιτική οι µυστικές υπηρεσίες
προσφέρουν ολέθριο έργο για τη σταθερότητα, αλλά και για την
ειρήνη. Και εδώ η ευθύνη είναι κολοσσιαία, διότι ο Πρωθυπουργός
κράτησε τους χειρισµούς στα χέρια του µε δύο ή τρεις δικούς του
επιλεγµένους συνεργάτες και εκεί ελήφθη η απόφαση που
υλοποίησαν οι µυστικοί χειρισµοί, µε αυτά τα συγκεκριµένα
αποτελέσµατα.
Ενεπλάκη, λοιπόν, η ελληνική Κυβέρνηση µε το χειρότερο δυνατό
τρόπο σε αυτό το πρόβληµα και εξέθεσε τη χώρα προς κάθε
κατεύθυνση. Ενεπλάκη η Ελλάδα στην επιχείρηση εξουδετέρωσης
του Οτσαλάν, την ίδια ώρα που σε όλους τους τόνους η Κυβέρνηση
έλεγε "δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν µε συµφέρει να
αναµειχθώ".
Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να υπάρξουν αυτές οι εξηγήσεις γιατί και ο
ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία και οι δυνάµεις της
Αριστεράς, στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός
Εξωτερικών, έχουν βρεθεί για δεκαετίες στη δίνη διώξεων και
κατατρεγµών και υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτόν τον τόπο.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι νοοτροπίες της Κυβέρνησης έχουν οριστικά
αποµακρυνθεί από αυτές τις παραδόσεις της δηµοκρατικής
ευαισθησίας για λαούς που αγωνίζονται για την αυτοδιάθεσή τους
και για πολιτικούς ηγέτες, οι οποίοι πάντοτε γίνονται στόχος
εξόντωσης.
Υπάρχουν, λοιπόν, ευθύνες και ένα έχω να πω µε βάση όσα
άκουσα και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Με τη γνώση ότι το
πρόβληµα αποτελεί επικίνδυνη κατάσταση για την εξέλιξη της
εξωτερικής πολιτικής της χώρας, µε τη γνώση του ότι συνέβαινε
αυτή η διεθνής συµπαιγνία και υποκρισία, ποιο σχέδιο κατάρτισε η
Κυβέρνηση για να πάρει διπλωµατικές πρωτοβουλίες, ποιο σχέδιο
εφάρµοσε, προκειµένου αυτό το πρόβληµα να µην έχει τη
συγκεκριµένη κατάληξη, την οποία είχε; Τίποτα από όλα αυτά.
Αδράνεια, αβουλία, διεκπεραίωση πρωτοβουλιών τρίτων και
παράδοση τελικά του Οτσαλάν στις µυστικές υπηρεσίες. Ο ρόλος,
όµως, των µυστικών υπηρεσιών στην εξωτερική πολιτική είναι
πάντοτε καταστροφικός και εσείς αυτό κάνατε ως Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτήν την ανευθυνότητα την
εγκληµατική και µε τη διγλωσσία, µε την ανειλικρίνειά της η
Κυβέρνηση και µε την ανικανότητά της να σχεδιάσει πολιτική για το
χειρισµό αυτού του σοβαρού προβλήµατος, φόρτωσε τη χώρα όχι
µόνο µε µία πολιτική αποτυχία, αλλά µε ένα ηθικό βάρος
ανυπολόγιστης σηµασίας. Οι λεπτοµέρειες και οι δικαιολογίες δεν
ενδιαφέρουν και τόσο. Η δύναµη των γεγονότων είναι αµείλικτη.
Ο Αµπντουλάχ Οτσαλάν µέσα από τα χέρια τα ελληνικά
βρέθηκε στις µυστικές τουρκικές υπηρεσίες και αυτήν τη στιγµή
είναι στην 'Αγκυρα στο έλεος των εχθρών του. Και η
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Ελλάδα καλείται να λογοδοτήσει όχι µόνο πολιτικά, αλλά και στη
διεθνή κοινή γνώµη, η οποία εξεγείρεται και θεωρεί πολύ µεγάλες
τις συνέπειες αυτού του χειρισµού που έγινε.

πρόβληµα, αλλά για την απροθυµία να εξασφαλίζει στοιχειώδεις
εγγυήσεις δηµοκρατικής προστασίας όπως επιβάλλει το ∆ιεθνές
∆ίκαιο και το εθνικό δίκαιο κάθε χώρας.

Κατηγορείται η Ελλάδα από την Τουρκία ότι για µέρες έκρυβε τον
Οτσαλάν και την ίδια ώρα κατηγορείται από τους Κούρδους ότι έχει
ευθύνη για τη σύλληψή του. Ακριβώς αυτό είναι το αποτέλεσµα των
δικών σας χειρισµών. Την ίδια ώρα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
τρίβουν τα χέρια τους, γιατί µέσα από την ελληνική ανικανότητα
δόθηκε τέλος σε ένα πρόβληµα που καµία δεν ήθελε να αγγίξει και
καµία δεν ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες του. Εδώ στην Ελλάδα θα
αναλάβει κανείς τις ευθύνες; 'Ολοι είναι ευχαριστηµένοι; Κανείς δεν
αισθάνεται να αναλάβει µια ευθύνη, να επιδείξει µία ευαισθησία και
να δώσει περισσότερες εξηγήσεις;

Ο πόλεµος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η κρίση στον Περσικό, η
κρίση στο Κόσοβο, το Κουρδικό και η υπόθεση Οτσαλάν είναι οι
µεγάλες αποδείξεις ότι η Ευρωπαϊκή 'Ενωση δεν διαθέτει πολιτικό
ρόλο στις σύγχρονες διεθνείς κρίσεις ότι είναι ένας οικονοµικός
γίγαντας και ταυτόχρονα ένας πολιτικός νάνος, που κάθε φορά
αποδέχεται τις πρωτοβουλίες και τις µονοµερείς παρεµβάσεις των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του ΝΑΤΟ, έξω από τον
ΟΗΕ και το Συµβούλιο Ασφαλείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορθώς έλεγε η Κυβέρνηση ότι η
Ελλάδα δεν έπρεπε να εµπλακεί κατά τρόπο άµεσο στο θέµα
Οτσαλάν. Ορθώς το έλεγε. Και εµείς από την πλευρά του
Συνασπισµού είπαµε ότι χρειάζεται σύνεση, περίσκεψη και
προσοχή για να µην καταστεί εσωτερικό πρόβληµα. Αλλά αυτό το
επιχείρηµα δεν έπρεπε να οδηγήσει σε διπλωµατική και πολιτική
παράλυση. Επεβάλετο να ενεργοποιηθεί µε πρωτοβουλίες
συγκεκριµένες η δράση της ελληνικής Κυβέρνησης.
Την ώρα που όλα αυτά γινόντουσαν η Κυβέρνηση συνειδητά
εψεύδετο προς τον ελληνικό λαό. 'Εβγαιναν µε ύφος βαρύγδουπο
κυβερνητικά στελέχη και έλεγαν ψεύδη χοντροκοµµένα µη
κρατώντας καµία επιφύλαξη, διαµορφώνοντας ψευδή συνείδηση και
δηµιουργώντας στην ελληνική κοινωνία µια διαφορετική εικόνα από
εκείνη που εν γνώσει σας εσείς µεθοδεύατε και προωθούσατε. Την
ίδια ώρα, λοιπόν, που ελέγοντο αυτά τα ψεύδη, διά των µυστικών
υπηρεσιών εστέλετο ο Οτσαλάν στην Κένια. Ποιος αλήθεια
πολιτικός από την Κυβέρνηση είχε την αυταπάτη ότι αυτό µπορεί να
µείνει κάτω από τον έλεγχο της ελληνικής Κυβέρνησης υπό πλήρη
µυστικότητα και κατά τους σχεδιασµούς, τους όποιους
σχεδιασµούς, αν υπήρχαν, της ελληνικής Κυβέρνησης;
'Ετσι ενεπλάκη µε τους χειρότερους όρους η Ελλάδα σε αυτό το
πρόβληµα, διότι κινήθηκε µε όρους µυστικών υπηρεσιών και όχι µε
όρους πολιτικής ευθύνης, χωρίς να ενεργοποιήσει ευρωπαϊκές
διαδικασίες, χωρίς να ζητήσει την ευθύνη των ευρωπαϊκών
οργάνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ενέργειες αυτές είναι αυτοκτονικές,
είναι ενέργειες αυτοκτονίας για την εξωτερική πολιτική της χώρας,
είναι ενέργειες εγκληµατικής ανευθυνότητας. Το τελικό αποτέλεσµα:
Ο Οτσαλάν σήµερα στην Τουρκία και όλοι εναντίον της Ελλάδας.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι υπάρχει µείζον ηθικό και πολιτικό θέµα.
'Ενα τέτοιο λάθος δεν µπορεί να περάσει χωρίς συνέπειες για
όσους το διέπραξαν. Γιατί ξέρετε τις συνέπειες θα τις πληρώσει ο
τόπος, τις πληρώνει ήδη ο λαός µας. ∆εν µπορεί, λοιπόν, εσείς να
µην έχετε την ευαισθησία και να αναλάβετε τις ευθύνες και να
οµολογήσετε τα λάθη σας και να αποκαλύψετε τι πράγµατι συνέβη
πίσω απ'αυτήν την υπόθεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την επικύρωση της
Συνθήκης του 'Αµστερνταµ. ∆εν θα µπορούσε να υπάρξει
δραµατικότερη εξέλιξη από τη σηµερινή, για να φωτίσει µία
τουλάχιστον κρίσιµη πτυχή του ευρωπαϊκού προβλήµατος.
Στην υπόθεση Οτσαλάν η Ευρωπαϊκή 'Ενωση κατέγραψε µία
τεράστια αποτυχία προκειµένου να αποδείξει την ύπαρξή της ως
διεθνούς πολιτικής οντότητας, ικανής να παίξει ρόλο στις διεθνείς
εξελίξεις που σήµερα διατρέχουν ολόκληρο το διεθνές περιβάλλον.
Είναι τεράστια η ευθύνη των οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης,
µία µεγάλη αποτυχία, η οποία προσλαµβάνει στη συγκεκριµένη
περίπτωση της τύχης του Οτσαλάν και µεγάλες ηθικές διαστάσεις.
Η στάση των ευρωπαϊκών οργάνων θα αποτελεί µελανό σηµείο για
την ιστορία την ευρωπαϊκή. Αποτελεί υποχώρηση σε σχέση µε τις
αρχές του ευρωπαϊκού, νοµικού και πολιτικού πολιτισµού, η
αδυναµία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης να δώσει άσυλο, η απροθυµία
να δώσει άσυλο στον ηγέτη ενός ολόκληρου λαού που αγωνίζεται
για αυτοδιάθεση. Και δεν µιλάω για την αδυναµία της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης να αντιµετωπίσει το κουρδικό πρόβληµα, ως διεθνές

Ειδικά στην υπόθεση Οτσαλάν υπάρχουν και άλλες περισσότερο
οδυνηρές διαστάσεις. Την ώρα που στο Ραµπουγέ της Γαλλίας, η
σερβική ηγεσία κάθεται στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων µε τον
απελευθερωτικό στρατό των Κοσοβάρων, υπό την πίεση του ΝΑΤΟ
και υπό την απειλή στρατιωτικής επέµβασης για την αλλαγή των
συνόρων, το Κουρδικό κίνηµα που εκπροσωπεί ένα λαό σαράντα
εκατοµµυρίων χαρακτηρίζεται ως τροµοκρατική οργάνωση και ο
ηγέτης του ως τροµοκράτης, που δεν νοµιµοποιείται να ζητήσει
άσυλο.
Είναι προφανής η υποκρισία, είναι εµφανείς οι σκοπιµότητες, είναι
κραυγαλέα η υποχώρηση σε πιέσεις που ασκούνται από την
πλευρά των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
Αλλά όλα αυτά συνιστούν επάνοδο στις πιο σκοτεινές σελίδες του
πολιτικού και διπλωµατικού κυνισµού, που χαρακτήριζε τη
δεσποτική Ευρώπη άλλων εποχών.
Με την Ευρώπη της δηµοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας, της
αλληλεγγύης και των εγγυήσεων δηµοκρατικής προστασίας, τέτοιου
είδους πρακτικές δεν έχουν καµία σχέση.
Είναι αναγκαίο να επισηµάνω ότι η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ, είναι
µία συνθήκη που σήµερα ελάχιστα συζητείται και δεν έχει τη
σηµασία που της αποδίδει ο πολιτικός φορµαλισµός των
υποστηρικτών της. Μία συνθήκη που δεν απαντάει σε µεγάλα
προβλήµατα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή 'Ενωση σήµερα και
δεν δίνει ώθηση στη διαδικασία της ενοποίησης.
Το πρώτο µεγάλο πρόβληµα στο οποίο έπρεπε να απαντήσει και
δεν απαντάει η συνθήκη είναι το πρόβληµα της κοινής εξωτερικής
πολιτικής, της κοινής αµυντικής πολιτικής. Ο κύριος Πρωθυπουργός
προχθές απαρίθµησε σειρά από λεπτοµέρειες, θέλοντας να
αποδείξει ότι έγιναν σηµαντικά βήµατα. Νοµίζω ότι η
πραγµατικότητα βοά και µόνο όποιος θέλει να την ωραιοποιήσει,
µπορεί να χρησιµοποιεί τέτοια επιχειρήµατα.
Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση επιδιώκει να είναι µία τεράστια οικονοµική
δύναµη µε παγκόσµια εµβέλεια. Αυτός ο παγκόσµιος οικονοµικός
ρόλος της όµως θα πρέπει να αντιστοιχιθεί και µε έναν πολιτικό
ρόλο στη διευθέτηση των διεθνών προβληµάτων και στην
αντιµετώπιση των διεθνών κρίσεων.
Και βεβαίως θα πρέπει να είναι ένας πολιτικός ρόλος που θα
επιδιώκει την άσκηση διεθνούς πολιτικής στηριγµένης στις αρχές
της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας.
Υπάρχει κανείς στην Αίθουσα αυτή που να µπορεί σοβαρά να
ισχυριστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση διαθέτει κοινή εξωτερική
πολιτική µε βάση τις αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και των εγγυήσεων
δηµοκρατικής προστασίας;
Υπάρχει κανείς, που µπορεί να ισχυριστεί ότι διαφαίνονται τέτοιες
προοπτικές στο άµεσο µέλλον;
Το δεύτερο πρόβληµα, στο οποίο έπρεπε να απαντήσει και δεν
απάντησε η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ, είναι η θεσµική συγκρότηση
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση σήµερα βρίσκεται
µπροστά σε δύο µεγάλες προκλήσεις. Η µία είναι το ενιαίο
νόµισµα και η άλλη είναι η διεύρυνσή της. Το ενιαίο νόµισµα,
η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η Οικονοµική και Νοµισµατική
Ενοποίηση
που
προχωρά µε αποφασιστικούς ρυθµούς,
θέτουν ένα τεράστιο
θέµα κυριαρχίας και δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης. Ποιος αποφασίζει και από ποιον νοµι-
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µοποιείται, για να αποφασίζει; Και από ποιον ελέγχεται πολιτικά για
τις αποφάσεις που παίρνει;
Τα εθνικά κοινοβούλια και οι εθνικές κυβερνήσεις χάνουν τοµέα
εξουσίας και κυριαρχίας. Χάνουν τους µηχανισµούς, µέσω των
οποίων µπορούσαν παραδοσιακά να ασκούν εθνική οικονοµική
πολιτική και πολιτικό έλεγχο. Οι κρίσιµες αποφάσεις για την
οικονοµική πολιτική λαµβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν
όµως σήµερα δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένα πολιτικά όργανα, που
να ελέγχουν τη δράση και τις επιλογές των οικονοµικών
µηχανισµών και των δυνάµεων της αγοράς; Προφανώς όχι. Τα όσα
περιλαµβάνονται στη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ είναι ελάχιστα και
δεν αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήµατος και την ουσιαστική λύση
του.
Η προοπτική διεύρυνσης καθιστά ακόµα πιο ανεπαρκές το
σηµερινό θεσµικό σύστηµα. 'Ετσι η σηµερινή πραγµατικότητα είναι
µια Ευρωπαϊκή 'Ενωση, που έχει τα χαρακτηριστικά του ενιαίου
οικονοµικού χώρου, χωρίς ουσιαστικά χαρακτηριστικά πολιτικής
ενοποίησης. Αυτή η πραγµατικότητα αναδεικνύει ως κεντρική
δύναµη σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις δυνάµεις της αγοράς.
Καταγράφει ένα µεγάλο κενό πολιτικής εξουσίας. Και ταυτόχρονα
αυτό το κενό µεταφράζεται σε αδυναµία ύπαρξης της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης ως σοβαρής πολιτικής οντότητας στη διεθνή σκηνή.
Η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ έπρεπε να εξισορροπήσει τις
κοινωνικές ανισότητες, που δηµιούργησε η Συνθήκη του Μάαστριχτ
και η πορεία που εκείνη η Συνθήκη προσδιόρισε για την ΟΝΕ. Το
πρόβληµα της ανεργίας και της πτώσης των ρυθµών ανάπτυξης
είναι οι δύο πτυχές, που θα έπρεπε να αντιµετωπιστούν. Αυτό όµως
θα σήµαινε σοβαρές αποφάσεις για τον προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για κοινές πολιτικές, µε στόχο την ανάπτυξη
και την απασχόληση. Θα σήµαινε µια στροφή στην ασκούµενη
πολιτική της Νοµισµατικής Ενοποίησης.
Τέτοιες αποφάσεις στο 'Αµστερνταµ δεν υπήρξαν. Εννοώ ότι δεν
υπήρξαν στα σοβαρά και όχι µε τη µορφή των υποσηµειώσεων ή
των ασαφών αναφορών.
Εµείς από την πλευρά του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου ασκήσαµε αυτήν την κριτική αµέσως µετά την υπογραφή
της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ. Στη βάση αυτής της κριτικής
δηλώσαµε ότι ο Συνασπισµός δεν επικυρώνει τη Συνθήκη.
∆ιατυπώθηκαν τότε από την πλευρά της Κυβέρνησης κατηγορίες
για αντιευρωπαϊσµό του Συνασπισµού και για αλλαγή της
ευρωπαϊκής πολιτικής του. ∆υστυχώς, όµως, για την Κυβέρνηση,
από τότε που έβαλε την υπογραφή της στη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ µέχρι σήµερα έχουν υπάρξει σοβαρές εξελίξεις στην
Ευρώπη, οι οποίες δικαιώνουν απόλυτα τις θέσεις του
Συνασπισµού.
Νοµίζω ότι σήµερα και ένας απλός πολίτης, ένας απλός
αναγνώστης του ευρωπαϊκού Τύπου, είναι σε θέση να διαπιστώσει
ότι η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ είναι ένα κείµενο, στο οποίο δεν
αναφέρεται κανείς. Απεναντίας, όλα τα προβλήµατα, που
κωδικοποιηµένα επεσήµανα προηγουµένως, αποτελούν µεγάλες
ευρωπαϊκές εκκρεµότητες, βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη της
κοινωνικής και πολιτικής πραγµατικότητας όλων των ευρωπαϊκών
χωρών και συζητιούνται µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
Οι λαοί της Ευρώπης, σε όλες σχεδόν τις χώρες, αναζητούν τη
λύση σε επιλογές του ευρύτερου προοδευτικού και αριστερού
φάσµατος. Καταδίκασαν τις συντηρητικές φιλελεύθερες δυνάµεις,
ακριβώς για να δείξουν την αντίθεσή τους στον τρόπο, µε τον οποίο
οικοδοµείται η Ευρώπη και για να τονίσουν την ανάγκη κοινωνικής
και πολιτικής στροφής.
Μόνο η Κυβέρνηση του κ. Σηµίτη επιµένει να υπερασπίζεται το
µονόδροµό της και τις ισορροπίες και τις πολιτικές, που έχουν
αποδοκιµαστεί από τους ευρωπαϊκούς λαούς. Ο Συνασπισµός της
Αριστεράς και της Προόδου δεν επικυρώνει τη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ, ακριβώς γιατί είναι ευρωπαϊκή δύναµη, γιατί θέλει πιο
δηµοκρατική, πιο κοινωνική και πιο ενοποιηµένη πολιτικά την
Ευρώπη.
∆εν επικυρώνει τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ, γιατί δεν επικυρώνει
παραλυτικούς συµβιβασµούς και συντηρητικές επιλογές. ∆εν
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επικυρώνει τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ, γιατί πιστεύει ότι η
Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει αποφασιστικά και όχι µε µικρά
ανεπαίσθητα βήµατα. Σήµερα τα µικρά βήµατα είναι βήµατα προς
τα πίσω, σήµερα χρειάζονται τοµές και µεγάλες αλλαγές.
Εµείς απαιτούµε από την ευρωπαϊκή Αριστερά να ταυτιστεί µε ένα
µεγάλο ευρωπαϊκό όραµα και όχι µε λογιστική διαχείριση της
Νοµισµατικής και Οικονοµικής Ονοµαστικής Σύγκλισης. Απαιτούµε
από την ευρωπαϊκή Αριστερά να αποδείξει ότι η συντηρητική
πολιτική δεν είναι µονόδροµος και όχι να βολευτεί απλώς στη
διαχείριση αυτού του µονόδροµου.
Εµείς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ζητούµε λύσεις αριστεράς
και αυτό είναι και το περιεχόµενο των επικείµενων ευρωεκλογών
τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.
Εµείς θέλουµε την Ελλάδα πρωταγωνιστή στον αγώνα για µια
Ευρώπη των εργαζοµένων, για µια Ευρώπη δηµοκρατική, για µία
Ευρώπη µε κοινωνικό πρόσωπο και οικολογική ευαισθησία. Γι'αυτό
και θέλουµε µία Ελλάδα, την οποία θα διευθύνουν προοδευτικές και
αριστερές πολιτικές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δικό µας όραµα για την Ευρώπη
δεν χωράει στη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ ούτε στις πολιτικές που
βγάζουν εκατοµµύρια Ευρωπαίους πολίτες στην ανεργία ούτε στις
πολιτικές που οδήγησαν σήµερα τον Οτσαλάν στην Τουρκία.
Το δικό µας όραµα για την Ευρώπη θέλουµε να γίνει σηµαία των
Ευρωπαίων εργαζοµένων, της ευρωπαϊκής νεολαίας, της
ευρωπαϊκής διανόησης στον αγώνα, για να µετατραπούν σε πράξη
οι µεγάλες αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισµού για δηµοκρατική
αλληλεγγύη, για κοινωνική δικαιοσύνη, για ελευθερία και ειρήνη, για
ανάπτυξη µε ανθρώπινο πρόσωπο.
Βρισκόµαστε σε περίοδο µεγάλων ανακατατάξεων. Ο Συνασπισµός
θα ψηφίσει "ΠΑΡΩΝ". Το "παρών" του Συνασπισµού σηµαίνει ότι
θέλουµε να είµαστε παρόντες στις µεγάλες αυτές ανακατατάξεις
από θέσεις της σύγχρονης δηµοκρατικής Αριστεράς των
κοινωνικών κινηµάτων και της οικολογίας. Το "ΠΑΡΩΝ" του
Συνασπισµού σηµαίνει παρών στους αγώνες για διευρυµένη
κοινωνική πολιτική, διευρυµένη δηµοκρατία, πραγµατική συνοχή,
ισόρροπη ανάπτυξη µε ποιότητα ζωής και οικολογική ευαισθησία.
Το "ΠΑΡΩΝ" του Συνασπισµού σηµαίνει παρών στους αγώνες για
τη ριζική αναθεώρηση της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ και την
προώθηση εναλλακτικής πολιτικής για την Eυρωπαϊκή Eνοποίηση
και την απόρριψη των θεωριών του αναγκαστικού µονόδροµου των
φιλελεύθερων επιλογών.
Ειπώθηκε από την πλευρά της Κυβέρνησης ότι δεν χωράει τέτοια
θέση, ή ναι ή όχι. Και εµείς λέµε ότι αυτά τα διλήµµατα που
περιχαρακώνουν τα κρίσιµα πολιτικά ζητήµατα για το παρόν και το
µέλλον του τόπου δεν µπορούν να λειτουργούν εκβιαστικά. ∆εν
έχουµε κοινοβουλευτικά άλλη διαδικασία, παρά µονάχα να
δηλώσουµε ότι είµαστε παρόντες στον αγώνα για το αλληλέγγυο
µέλλον των λαών της Ευρώπης, αλλά δεν είµαστε µε αυτήν τη
Συνθήκη, η οποία δεν διαµορφώνει αισιόδοξες προοπτικές γι' αυτό
το αλληλέγγυο µέλλον των λαών της Ευρώπης.
Στις 15 Ιανουαρίου στο Παρίσι υπογράψαµε µε όλα τα κόµµατα που
µετέχουν στην κοινοβουλευτική οµάδα της Ενωµένης Αριστεράς και
της Οικολογικής Αριστεράς των Σκανδιναβικών λαών κοινή
διακήρυξη γι' αυτήν την εναλλακτική πορεία προς την Ενωµένη
Ευρώπη, ακριβώς γιατί εκτιµούµε ότι µε συνθήκες αλληλεγγύης, µε
πολιτικές συνεργασίας και πλαίσια συσπείρωσης κοινωνικών και
πολιτικών δυνάµεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µπορεί να
ανοίξουν δρόµοι που ουσιαστικά θα απεγκλωβίσουν τη σηµερινή
Ευρώπη από την καθήλωση, την παρακµή και την κυριαρχία της
αγοράς.
Ασκούµε έντονη κριτική στη Κυβέρνηση, γιατί υπήρξε παθητική στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, γιατί επέλεξε µια πολιτική
σύγκλισης µε µεγάλο κοινωνικό κόστος και αβέβαιη σταθερότητα,
γιατί δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που µας παρείχε
η Ευρωπαϊκή 'Ενωση σ' αυτήν την περίοδο µέσα από το δεύτερο
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ετοιµάζει µε τον ίδιο τρόπο να
χειριστεί και το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
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Ασκούµε έντονη κριτική, γιατί δεν υπήρξε ο αναγκαίος
επαναπροσδιορισµός της εξωτερικής πολιτικής, ώστε να
εξασφαλιστεί η ύπαρξη συγκεκριµένης στρατηγικής της χώρας, αντί
να αλληλοεξουδετερώνονται οι χειρισµοί της µε τον τρόπο µε τον
οποίο εξουδετερώνονται σε αποσπασµατικές και ευκαιριακές
πολιτικές.
Ασκούµε έντονη κριτική, γιατί η Κυβέρνηση δεν σηµείωσε καµία
πρόοδο σε κανέναν τοµέα που αφορά την καθηµερινή ζωή των
πολιτών.
Τέλος, ασκούµε έντονη κριτική, γιατί η Κυβέρνηση δεν αντελήφθη
ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα, τα
κοινωνικά, τα οικονοµικά και τα πολιτικά µέτωπα, σχετίζονται
ευθέως µε τη λειτουργία του κράτους και του πολιτικού συστήµατος
διακυβέρνησης.
Η Κυβέρνηση επικαλείται τη σοβαρότητα της Συνθήκης του
'Αµστερνταµ για το παρόν και το µέλλον της Ελλάδας. Αν, λοιπόν,
πιστεύει σ'αυτήν τη σοβαρότητα, τότε είναι ανειλικρινής, γιατί δεν
εξασφαλίζει ένα αντίστοιχου επιπέδου δηµοκρατικό διάλογο στην
ελληνική κοινωνία, ένα αντίστοιχου επιπέδου διάλογο ενηµέρωσης
των Ελλήνων πολιτών. Αρνείται το δηµοψήφισµα. ∆εν δέχεται καν
την πρόταση, παρά το γεγονός ότι ακούγονται και από κυβερνητικά
στελέχη προτάσεις. Ουσιαστικά φέρνει τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ
για επικύρωση τελευταία απ'όλες τις χώρες της Ευρώπης και
εντάσσει τη διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ στο
σχεδιασµό της προεκλογικής κοµµατικής τακτικής.
Και είναι φανερό απ'αυτά τα οποία συνέβησαν προχθές το
Σαββατοκύριακο ότι εν όψει των ευρωεκλογών µε όχηµα τη
Συνθήκη του 'Αµστερνταµ και το αίτηµα για την ΟΝΕ, άρχισε η
προεκλογική περίοδος µε επαναλήψεις από το παραδοσιακό
πολιτικό ρεπερτόριο. Χωρίς καµία έµπνευση, χωρίς καµία καινούρια
ιδέα στήθηκε ξανά ένα θεατρικό σκηνικό πόλωσης. Και τους
πρωταγωνιστές αυτής της πόλωσης είναι φανερό ότι δεν τους
απασχολούν τα προβλήµατα της κοινωνίας στην πλατεία, τους
ενδιαφέρουν τα όσα γίνονται πίσω από το παραβάν στο
παρασκήνιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο 'Ελληνας πολίτης ξέρει ότι για τον κ.
Σηµίτη ο δρόµος προς τις εκλογές περνάει από το συνέδριο του
ΠΑΣΟΚ, ότι για τον κ. Καραµανλή ο δρόµος προς τις εκλογές
περνάει µέσα από τα σενάρια για ενδεχόµενα νέα κόµµατα στο
χώρο του. Οι ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας µε το
ιδεολόγηµα των νέων µεσαίων στρωµάτων έχουν βγει στο κυνήγι
για την εκλογική τους αφαίµαξη, ο καθένας µε τα ίδια επικοινωνιακά
τεχνάσµατα. "Υπαρκτός σωτήρας" ο κ. Σηµίτης, "µελλοντικός
σωτήρας" ο κ. Καραµανλής. Η Ελλάδα, όµως, αντιµετωπίζει έντονα
πολιτικά προβλήµατα, ανοικτά κοινωνικά µέτωπα, εκκρεµή θέµατα
εξωτερικής πολιτικής που δεν ερµηνεύονται ούτε αντιµετωπίζονται
µε το γνωστό φαύλο κύκλο της εκλογικής πόλωσης του
δικοµµατισµού.
Ο συνωστισµός στον κεντροδεξιό χώρο δείχνει ότι τα διαρθρωτικά
προβλήµατα της οικονοµίας, της κοινωνίας και του πολιτικού
συστήµατος διακυβέρνησης της χώρας, αντιµετωπίζονται µε όρους
προσωπικών ρόλων και όχι µε πολιτικές ρυθµίσεις διαρθρωτικών
αλλαγών. ∆είχνει ακόµη αυτός ο συνωστισµός ότι επιχειρείται
µετατόπιση της πολιτικής ζωής της χώρας προς τα κεντροδεξιά, την
ώρα που σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα οι κοινωνίες και οι
πολίτες αναζητούν προοδευτικές εγγυήσεις στήριξης της ζωής τους
µε κοινωνικές, οικολογικές και δηµοκρατικές ευαισθησίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα έχει µπει σε κρίσιµη
περίοδο, που το πραγµατικό και κυρίαρχο πολιτικό αίτηµα της
κοινωνίας και του λαού µας, είναι η ανανέωση της πολιτικής ζωής
και όχι η αναπαλαίωση του δικοµµατισµού, η αντιµετώπιση των
πραγµατικών αιτίων της πολιτικής κρίσης και όχι η διαχείριση των
συνεπειών της, η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και όχι η
επανάληψή του µε άλλα πρόσωπα στους ίδιους ρόλους.
Ο Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου πιστεύει ότι αυτά
τα σοβαρά κοινωνικά, πολιτικά και οικονοµικά προβλήµατα της
χώρας σήµερα, σχετίζονται µε τη λειτουργία του συστήµατος
διακυβέρνησης. Γι'αυτό και εκείνο που πρέπει ν'αλλάξει, είναι µε
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διαρθρωτικές ρυθµίσεις το πολιτικό σύστηµα της χώρας.
Στον ανταγωνισµό των εντυπώσεων, στον ανταγωνισµό των
σκοπιµοτήτων που άρχισε µε όλους τους κανόνες της
παλαιοκοµµατικής τέχνης και της σύγχρονης επικοινωνιακής
τεχνικής, ο Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου θα
αντιτάξει τον αγώνα των ρεαλιστικών αναλύσεων και των
ριζοσπαστικών προτάσεων, για µια εναλλακτική πρόταση
ανόρθωσης της χώρας, που θα εξασφαλίζει νέα κοινωνική και
πολιτική πλειοψηφία, προοδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές
επιλογές, ριζικές θεσµικές αλλαγές, σύστηµα κράτους και
διακυβέρνησης ευρύτατης κοινωνικής συναίνεσης, πολιτικής
αξιοπιστίας και αισιοδοξίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να τελειώσω, κάνοντας µια
παρατήρηση σε σχέση µε τις εικόνες που είδα προχθές το
Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση. Ο κύριος Πρωθυπουργός, σε
προεκλογική εκστρατεία στη Μακεδονία, σε προγραµµατισµένες
συγκεντρώσεις, το µισό υπουργικό συµβούλιο στην πρώτη γραµµή
των συγκεντρωµένων πολιτών, παρακολουθούσε ως ακροατήριο.
Οι υπόλοιποι Υπουργοί στην εξέδρα περιέβαλαν τον Πρωθυπουργό
και ο πιο διακριτός ή οι πιο διακριτοί απ'αυτούς, έδιναν και το
σύνθηµα των χειροκροτηµάτων.
Από την άλλη πλευρά, οι περιοδείες του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, µε ροδοπέταλα, µε παιάνες, µε ένα σκηνικό µιας
προεκλογικής φιέστας που δεν είχε καµία σχέση µε τα
συλλογισµένα σκοτεινιασµένα και προβληµατισµένα πρόσωπα των
πολιτών που παρακολουθούσαν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Β'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙ∆ΗΣ)
Aυτές, λοιπόν, οι εικόνες έχουν το στερεότυπό τους σε παλιές
ελληνικές ταινίες που διακωµωδούν και γελιογραφούν την πολιτική
ζωή του τόπου. Ανάγονται στο παρελθόν της πολιτικής ζωής του
τόπου. Αυτές οι εικόνες και η λειτουργία του πολιτικού συστήµατος,
στο όνοµα της εκλογικής πόλωσης και των επικοινωνιακών
εντυπώσεων δεν οδηγούν στην Ευρώπη του 2000 και του 21ου
αιώνα. Οδηγούν στο παρελθόν, το οποίο διαρκώς ανακυκλώνεται,
επαναλαµβάνοντας τον ατελείωτο φαύλο κύκλο της αποτυχίας και
αυτών των πολιτικών δοκιµασιών όπως η σηµερινή που υφίσταται ο
ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω κυρίως όχι να απαντήσω σε κάτι που ελέχθη, αλλά
να αναφερθώ σε κάτι που δεν ελέχθη και που θα περίµενα να
λεχθεί.
Μου έκανε εντύπωση ότι και ο κ. Κωνσταντόπουλος όπως και ο κ.
Καραµανλής προηγούµενα, δεν βρήκαν ούτε µια λέξη για να
αναφερθούν στο γεγονός ότι κατελήφθησαν σήµερα είκοσι τρείς
διπλωµατικές αρχές της Ελλάδος ανά τον κόσµο, να εκφράσουν το
ενδιαφέρον τους γι' αυτήν την κατάσταση...
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ: Είπε ο κ. Καραµανλής "κακώς".
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): ∆εν το είπε
έτσι. Ο κ. Καραµανλής εξέφρασε την θεωρία του Αzan Provocateur.
Είπε, "κοιτάξτε που µας καταντήσατε, µας καταλαµβάνουν" και
δικαιολόγησε τρόπον τινά τους καταληψίες.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ: ∆εν είπε έτσι. Είπε "κακώς".
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Θα µου
επιτρέψετε, κύριε Πολύδωρα. 'Ακουσα πολύ καλά τι είπε.
∆εν βρήκαν, λοιπόν, κυρίως ένα λόγο και ο κ. Καραµανλής και ο κ.
Κωνσταντόπουλος για να εκφράσουν τη συµπάθειά τους για τους
εννέα οµήρους που κρατούν τα άτοµα αυτά.
Αυτήν τη στιγµή κρατούνται και ετοιµάζονται να περάσουν την
πρώτη τους νύκτα κάτω από άθλιες συνθήκες τροµοκρατίας η
σύζυγος και ο οκταετής υιός του πρέσβη κ. Αγγελάκη.
Κρατείται ο πρέσβης Γεννηµατάς και η σύζυγός του.
Κρατούνται άλλοι πέντε υπάλληλοι των οποίων τα ονόµατα δεν
αναφέρω, διότι η εµπιστοσύνη µας και η αλληλεγγύη µας σε
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αυτούς είναι εξ ίσου κατανεµηµένη και δεν θα λέγαµε µια λέξη σε
αυτήν τη συζήτηση αν δεν θύµιζα εγώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία
το καθήκον της.
ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ: Εσείς είστε υπεύθυνοι γι' αυτό.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): ∆είχνετε,
κύριε ∆ήµα, ότι ούτε τώρα καταλαβαίνετε τι σας λέω.
ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ: Εσείς είστε υπεύθυνος. 'Εχετε την αυθάδεια να
το λέτε; Είστε υπεύθυνος για την κατάσταση. ∆εν ντρέπεστε λίγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Σας παρακαλώ, κύριε
∆ήµα!
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): ∆εν έχετε την
ικανότητα να αρθείτε πάνω από την µικροκοµµατική καπηλεία και
ένταση, που ουσιαστικά δηµιουργείτε και να βρείτε έναν ανθρώπινο
λόγο για να συµπαρασταθείτε σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο
ελληνικός λαός θα σας κρίνει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ: Είστε υπεύθυνος και πρέπει να ζητήσετε
συγγνώµη από τον ελληνικό λαό. Είναι ντροπή σας!
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Λυπάµαι
πολύ για το ήθος που επεκράτησε σε αυτήν τη συζήτηση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι ντροπή σας! Αντί να είστε
υπεύθυνος και να απολογείστε στον ελληνικό λαό ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Σας παρακαλώ πολύ,
κύριε ∆ήµα. Αν είναι δυνατόν!
Παρακαλώ να µη γραφτεί καµία από τις διακοπές που κάνει ο κ.
∆ήµας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Είναι ντροπή
του Αρχηγού σας που δεν βρήκε να πει µια λέξη. Επειδή σας πονά
και σας σφάζει αυτό που σας επισηµαίνω, γι' αυτό φέρεστε κατ'
αυτόν τον ανήκουστο τρόπο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ: ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ επί της παρεµβάσεώς σας.
Κύριε ∆ήµα, δεν γράφεται καµία διακοπή σας. Σας παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ: ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Σας παρακαλώ, κύριε
∆ήµα!
∆ε θα γράφεται καµία από τις διακοπές που κάνει ο κ. ∆ήµας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥ∆ΗΣ: Από τις έξι η ώρα το ήξερε ο κύριος
Υπουργός. Τώρα λέει για συµπάθεια;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Σαλαγκούδη, δεν
χρειάζεται δικηγόρο ο κ. ∆ήµας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥ∆ΗΣ: Οφείλετε να ζητήσετε προστασία για
τις πρεσβείες µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Σαλαγκούδη, σας
παρακαλώ!
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, τις πρεσβείες στις χώρες του εξωτερικού δεν τις φρουρεί
το ελληνικό κράτος, το οποίο δεν έχει εξ άλλου και τις προς τούτο
δυνάµεις. Τις φρουρούν οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών και
υπεύθυνη για τη λειτουργία τους είναι η έννοµος τάξη των χωρών
αυτών, όπως στην Αθήνα, η δική µας έννοµος τάξη και τα δικά µας
Σώµατα Ασφαλείας είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία όλων των
πρεσβειών που υπάρχουν εδώ. Αυτά τα στοιχειώδη πράγµατα θα
έπρεπε να τα ξέρετε.
Θέλω να πω κάτι άλλο: ∆εν θα µπορέσω να επεκταθώ σε όλα όσα
είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος, αλλά είναι µέγας κήνσωρ της
ασυνέπειας ο κ. Κωνσταντόπουλος. Είναι ο µέγας υπερασπιστής
της λογικής.
Εγώ δεν µπορώ να βρω τη λογική στη συµπεριφορά µιας
παράταξης, η οποία ενθουσιωδώς υπερψήφισε το Μάαστριχτ και
ετοιµάζεται να καταψηφίσει τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ. Για όλους
αυτούς τους λόγους που είπατε, επειδή υπήρχε όραµα, επειδή
υπήρχε κοινωνικό πρόσωπο, επειδή υπήρχε πολιτική οντότητα, δεν
υπήρχε δηµοκρατικό έλλειµµα, εσέβετο τον πολίτη, εψηφίσατε το
αποτρόπαιο Μάαστριχτ;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 'Οχι και αυτό. Το ψηφίσατε κι
εσείς.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αυτή είναι η εκτίµησή µου. Το ψηφίσαµε
παρά τη θέλησή µας και ασκώντας δριµύτατη κριτική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τις ίδιες υπερβολές κάνατε και
σεις.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Το κόµµα του
κ. Κωνσταντόπουλου εψήφισε ευχαρίστως το Μάαστριχτ. Τι να
συµπεράνω; Να συµπεράνω πως ό,τι κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία, το
ψηφίζετε ευχαρίστως, ασχέτως περιεχοµένου και ό,τι κάνουµε εµείς
το καταψηφίζετε µετά µανίας, πάλι ασχέτως περιεχοµένου; Αυτό
δεν τολµώ να το σκεφτώ, διότι θα ήταν αντάξιο των περιστάσεων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος
της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Θα σας πω και µία άλλη απλή σκέψη να κάνετε: Είστε
συνεπέστατος στις σκέψεις σας. Θα ήθελα να είστε πιο συνεπείς
στις πράξεις σας ως παράταξη. Εσείς εδώ καταψηφίζετε. Ο κ.
Αλαβάνος απέχει. Ο κ. Παπαγιαννάκης υπερψηφίζει. Ποια είναι
επιτέλους η θέση του Συνασπισµού επί της Συνθήκης του
'Αµστερνταµ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
(Απόστολος
Κακλαµάνης):
Ορίστε,
κύριε
Κωνσταντόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): Είναι φυσικό ο
κύριος Υπουργός Εξωτερικών να µην µπορεί να καταλάβει την
εσωτερική λογική των πολιτικών µας θέσεων, γιατί έχουµε
διαφορετική αντίληψη και για την πολιτική συνέπεια και για την
πολιτική ευθύνη και για την ηθική και την αισθητική της πολιτικής.
Eµείς καταθέτουµε µε συνέπεια και ευθύνη τις προτάσεις µας,
δηλώνουµε ότι κατά τη διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης του
Μάαστριχτ ο Συνασπισµός, ασκώντας έντονη κριτική, έδωσε το
"ναι".
Από τότε µέχρι τώρα έχουν πολλά διατρέξει στο ευρωπαϊκό πεδίο,
πολλοί έχουν βγάλει τις παρωπίδες του µονόδροµου. Μόνο εσείς
επιµένετε να µπουσουλάτε στον ίδιο αναγκαστικό δρόµο µιας
φιλελεύθερης επιλογής, που είναι η ίδια και µε τον Κολ, η ίδια και µε
τον Σρέντερ, η ίδια µε τον Νταλέµα και µε τις προηγούµενες ιταλικές
κυβερνήσεις, η ίδια µε τον Ζοσπέν και η ίδια µε τον Ζιπέ. Εσείς
έχετε πρόβληµα εσωτερικής συνέπειας κι εσείς έχετε πρόβληµα
πολιτικής ευθύνης.
Και δεν µπορεί να συµπεριφέρεται έτσι η Κυβέρνηση, θέλοντας
κάθε φορά µε αυτό το καθεστωτικό ύφος της αυθεντίας και της
αλαζονείας να τα έχει όλα δικά της.
Ο Συνασπισµός πριν ένα χρόνο συγκάλεσε διαρκές συνέδριο και
καθόρισε την υπεύθυνη πολιτική του θέση, που είναι "παρών". ∆εν
λέµε "ναι". ∆εν λέµε "όχι". Και σας εξήγησα ότι για µας το "παρών"
σηµαίνει πως δεν επικυρώνουµε τη Συνθήκη αλλά αγωνιζόµαστε
για τη ριζική αναθεώρησή της.
Εσείς ακολουθήστε αυτά τα εκβιαστικά διλήµµατα που έχουν
ελάχιστη σχέση µε την πολιτική διαλεκτική. Ακολουθήστε τα εσείς
αυτά τα διλήµµατα που ισοπεδώνουν, απλοποιούν και εκβιάζουν.
Την ίδια ώρα που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αγωνίζονται, η
ευρωπαϊκή διανόηση, οι φίλοι σας και οµογάλακτοί σας -µε τους
οποίους επικαλείσθε το κοινό σας παρελθόν- εξεγείρονται, εσείς
βολεύεστε στην αυθεντία της εξουσίας σας και επιτρέψτε µου να
πω, στον αυταρχισµό της κυβερνητικής σας πλειοψηφίας.
Μία τελευταία παρατήρηση ακόµα. Πιστεύετε ειλικρινά ότι µε αυτές
τις αναφορές ενός παραδοσιακού λαϊκισµού µπορείτε να
προσάψετε µοµφή στην ανθρώπινη και πολιτική ευαισθησία του
Συνασπισµού ή οποιουδήποτε άλλου κόµµατος µέσα στη Βουλή για
τη συµπαράσταση προς τους 'Ελληνες που ταλαιπωρούνται;
Πιστεύετε, λοιπόν, εσείς ότι θα µοιράσετε τους 'Ελληνες σε
ευαίσθητους εθνικά και αναίσθητους εθνικά; Είναι ολέθριο λάθος!

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΑ' - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999

Τα ανθρώπινα και πολιτικά αισθήµατα του Συνασπισµού τα
εκδηλώσαµε µε δηλώσεις κατ' επανάληψη, µε πρωτοβουλίες και
στο Ευρωκοινοβούλιο κι εδώ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Εγώ για σας
προσωπικά µιλάω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος
του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου): ∆εν κάνουµε
εδώ επίδειξη τέτοιων συναισθηµάτων. Και επιτρέψτε µου να πω γιατί επιβάλλεται, σε τελευταία ανάλυση- εσείς µιλάτε ως Υπουργός
που χειρίζεσθε τις ευθύνες κάποιων πρεσβειών. Εγώ µιλώ ως
άνθρωπος, γιατί οι µισοί απ' αυτούς τους οµήρους είναι
προσωπικοί µου φίλοι από το 1962 και 1963.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Γι' αυτό τους
ξεχάσατε!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Η κ. Παπαρήγα έχει το
λόγο.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κ.Κ.Ε): Κύριε Υπουργέ, δεν µας πείσατε ότι η
ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε σε µία εν κρυπτώ αλληλεγγύη
προς τον Οτσαλάν και τον κουρδικό λαό κάνοντας κάποια λάθη
κακοτεχνίας ή πέφτοντας έξω στους χειρισµούς. Αν ήταν αυτό το
ζήτηµα πιστεύω ότι και εσείς και ο κ. Παπαδόπουλος θα
προχωρούσατε σε µία άλλη πράξη παραίτησης, αν ήταν µια
κακοτεχνία από την πλευρά σας, αν πέφτατε έξω. Πολύ φοβόµαστε
ότι αυτό που βγαίνει απ'όλες τις ενέργειες της ελληνικής
Κυβέρνησης είναι ότι εντάχθηκε σε µια επιλογή παράδοσης του
Οτσαλάν στην Τουρκία, δεν ξέρω µε ποια ανταλλάγµατα στο όνοµα
δήθεν κάποιων εθνικών συµφερόντων.
Υπάρχει ένα σηµείο της σηµερινής συνέντευξής σας, που δείχνει
ποια ήταν η επιλογή της πολιτικής της Κυβέρνησης. Λέτε: "θέλω να
ξεκινήσω λέγοντας ότι για µας η αντιµετώπιση του κουρδικού
προβλήµατος ήταν πάντα σύµφωνη µε τις αρχές µας. Είµαστε κατά
των χωριστικών κινηµάτων, κατά των ενόπλων ανταρσιών και κατά
των πράξεων της τροµοκρατίας και βίας. Είµαστε όµως υπέρ της
προστασίας των µειονοτήτων, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
των δηµοκρατικών ελευθεριών". Πρόκειται για µια συρραφή
πραγµάτων που ακούγονται και ο καθένας µπορεί να πάρει ό,τι
θέλει. Εµείς όµως από την όλη πολιτική σας, από τις συνθήκες που
υπογράφετε και από τους οργανισµούς που ασµένως συµµετέχετε
και εφαρµόζετε τις αποφάσεις, βγάζουµε το συµπέρασµα ότι έχετε
µία πολιτική και έχετε προσχωρήσει -δεν ήταν παλαιότερη πολιτική
σας- στην εξής πολιτική: Αναγορεύεται τροµοκράτης κάθε λαός και
λαϊκό κίνηµα που διεκδικεί -µε τα µέσα που εκείνο επιλέγει και
πάντα ξεκινώντας από την άµυνα- την ελευθερία του, τα δικαιώµατά
του, την επιβίωσή του, την ύπαρξή του ως έθνος ή οτιδήποτε, µιλώ
γενικά. Συνηγορείτε σε µία πολιτική που έχουν οι Ηνωµένες
Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης,
όλες όσες υπογράφουν τις διάφορες συνθήκες, που από τη µία
µεριά ευνοούν όλους εκείνους που προκαλούν το µακελειό στα
Βαλκάνια, αυτούς που ευνοούν τα αποσχιστικά και αυτονοµίστικα
κινήµατα στα Βαλκάνια, αλλά δεν δέχονται για τον κουρδικό λαό,
ύστερα από τόσα χρόνια βανάσων που έχει περάσει, να διεκδικεί µε
τις µεθόδους που ο ίδιος επιλέγει τα δικαιώµατά του. Ακριβώς αυτή
η γενική πολιτική και στρατηγική που ακολουθείτε µας οδηγεί, συν
όλα αυτά που ακούσαµε, στο ότι ο Οτσαλάν παραδόθηκε στην
Τουρκία. Τι µας ανησυχεί και µη µας πείτε ότι βλέπουµε
συνωµοσίες.
Είναι πολύ γνωστό ότι βρισκόµαστε σε µία περίοδο, που
διευθετείται συνολικά η κατάσταση στην περιοχή από τα Βαλκάνια
µέχρι τον Ευφράτη. ∆εν υπάρχει σχέδιο, υλοποιείται σχέδιο -µε το
πιστόλι στον κρόταφο- ρύθµισης θεµάτων που έχουν σχέση µε τη
Σερβία, τα Βαλκάνια, τα σύνορα στο Αιγαίο, την Κύπρο και όλα
αυτά. Και εµείς δεν θεωρούµε αµέτοχη την ελληνική Κυβέρνηση και
µε τη στάση της αυτή. ∆εν ξέρω τι ανταλλάγµατα νοµίζετε ότι θα
πάρετε, εµείς όµως ξέρουµε πολύ καλά ότι απ'αυτούς τους
χειρισµούς έχει να πληρώσει ο ελληνικός λαός και όλοι οι γειτονικοί
και φιλικοί του λαοί. Αυτή είναι η γνώµη µας. ∆εν θεωρούµε ότι
απλώς έγινε ένα λάθος. ∆εν µπορεί να µην ξέρατε, παραδείγµατος
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χάριν, ότι όλες τις κινήσεις της ελληνικής Κυβέρνησης τις
παρακολουθούσαν οι υπηρεσίες των Ηνωµένων Πολιτειών και οι
άλλες µυστικές υπηρεσίες. ∆εν µπορεί να κάνετε λάθος. ∆εν το
κάνει αυτό το λάθος ούτε ένας απλός Βουλευτής που έχει -αν
θέλετε- µια θητεία στο Κοινοβούλιο.
Εµείς πιστεύουµε ότι ό,τι κάνατε, το κάνατε τουλάχιστον έχοντας
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και στον κ. Μπερνς
γνωστοποιήσει τις ενέργειές σας. ∆υσκολευόµαστε να φανταστούµε
µία κυβέρνηση του "ευχαριστούµε τις ΗΠΑ", µία κυβέρνηση που
έχει χειριστεί µια σειρά πράγµατα συν τα 'Ιµια, που τώρα τόλµησε
να κάνει κάτι κρυφά απ'όλους τους εταίρους χάριν του Οτσαλάν και
του κουρδικού λαού. Εµείς δυσκολευόµαστε. Τόσο επιπόλαιους δεν
σας έχουµε. Σας έχουµε για ανθρώπους που έχετε επιλεγεί για
πολιτική επικίνδυνη, αλλά για επιπόλαιους δεν σας έχουµε.
Τέλος, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τις οµιλίες που άκουσα σήµερα
πάνω στη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ. Ανακαλύπτω τελικά ότι και η
Νέα ∆ηµοκρατία και ο Συνασπισµός κάνουν στο παραπέντε των
εκλογών κριτική στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στο 'Αµστερνταµ. Αν
δεν είµαστε σε προεκλογική περίοδο, θα έλεγα ότι είναι
καλοδεχούµενη και αυτή η κριτική, απ'όπου και εάν προέρχεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Είµαι εντελώς
υποχρεωµένος να απαντήσω.
Η κ. Παπαρήγα έθεσε ένα ερώτηµα. Είπε: πώς θα µπορούσε κανείς
να φανταστεί ότι κάνουµε κάτι, χωρίς να έχουµε τη συναίνεση των
εταίρων. Πράγµατι, συνήθως δουλεύουµε µε τη συναίνεση των
εταίρων, δεν είµαστε υπέρ της διεθνούς αποµόνωσης της χώρας.
'Εχουµε κάνει όµως και άλλα πράγµατα. Και θα µπορούσα να σας
αναφέρω ένα, που µου έρχεται τώρα στο µυαλό, που κανείς δεν το
έµαθε και είχε πολύ µεγάλη επιτυχία. Είναι η συνάντηση των τριών
ηγετών των βαλκανικών χωρών στη Βουλιαγµένη του κ. Ντούσµαν,
του κ. Μιλόσεβιτς, του κ. Ιζεντµπέκοβιτς, την οποία πληροφορήθηκε
η διεθνής κοινή γνώµη και όλες οι χώρες του κόσµου την ώρα που
τελείωνε.
Θα σας πω ακόµα ότι ο Οτσαλάν έµεινε στον τόπο που τον είχαµε
προορίσει δώδεκα ηµέρες. Επί δέκα µέρες ουδείς στον κόσµο
γνώριζε πού βρισκόταν. Και αυτό δεν χρειάζεται να σας το
αποδείξω, διότι υπάρχουν τα δηµοσιεύµατα του διεθνούς Τύπου, οι
θέσεις που έπαιρναν οι διάφορες κυβερνήσεις. Επί δέκα ηµέρες
υπήρξε η πιο απόλυτη και η πιο εκτεταµένη σύγχυση. Κανείς δεν
γνώριζε πού ήταν και τι γινόταν γύρω απ'αυτόν.
'Οταν ο ίδιος άρχισε να επικοινωνεί µε διάφορους συνεργάτες και
φίλους του, βεβαίως, σιγά-σιγά άρχισε να γίνεται γνωστό πού είναι
και τι προτίθεται να κάνει.
Αυτό θα µπορούσατε να το σκεφθείτε ή θα µπορούσατε να κάνετε
µία ερώτηση. Εσείς όµως εξαπολύσατε εναντίον της Κυβέρνησης
την άποψη ότι εµείς παραδώσαµε στους Τούρκους τον Οτσαλάν,
εντεταγµένοι µέσα σε ένα γενικότερο σχέδιο, το οποίο λέτε ότι
έχουµε.
∆εν µπορώ να σας απαντήσω τίποτα παραπάνω, κυρία Παπαρήγα.
Με µεγάλη µου λύπη σας λέγω ότι είναι η αθλιότερη και η πιο
ποταπή συκοφαντία που έχω ακούσει σε αυτήν την Αίθουσα. Το
µόνο που µε παρηγορεί είναι ότι το λέτε εσείς.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.): Εµείς αναλαµβάνουµε την ευθύνη αυτών
που λέµε. Και όταν αναλαµβάνουµε την ευθύνη αυτών που λέµε,
δεν θεωρείται συκοφαντία.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών):'Ασχετα αν
έχει σχέση µε την πραγµατικότητα ή όχι.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.): ∆εν πειράζει. Αναλαµβάνουµε την ευθύνη
αυτών που λέµε και ξέρουµε τι λέµε.
Θα σας κάνω µία πρόβλεψη: Θα σας "αδειάσουν" οι "σύµµαχοί
σας". Είναι δικοί σας σύµµαχοι. Του ελληνικού λαού δεν είναι.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα σας "αδειάσουν", λοιπόν. Εδώ είµαστε και θα τα ξαναπούµε.

έκανε την ακόλουθη δήλωση.

Μη βιάζεστε. Θα σας "αδειάσουν". Και τότε δεν ξέρω, αν θα
αναγκαστείτε ή να πείτε την αλήθεια ή θα συνεχίσετε να
συγκαλύπτετε, όποιους συγκαλύπτετε.

Αποδεικνύεται για πολλοστή φορά, ότι η Κυβέρνηση δεν προωθεί
µία εθνική στρατηγική, αλλά µία πολιτική, που τελικά εξυπηρετεί τις
µεγάλες δυνάµεις της ∆ύσης και την Τουρκία, σε βάρος των εθνικών
µας συµφερόντων.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Εγώ δεν έχω
τόση µεγάλη µανία µε τους Αµερικανούς, όσο η κ. Παπαρήγα.
Η κ. Παπαρήγα "λατρεύει" τους Αµερικανούς σε σηµείο να τους
βλέπει να αναµειγνύονται παντού.
Αφού µε προκαλείτε, όµως, θα σας διαβάσω τις δηλώσεις του κ.
Λόχαρντ, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και ο
οποίος διέψευσε...
Γιατί γελάτε, κύριε Κολοζώφ; Σε αυτούς δεν αναφέρεστε;
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Γελώ, διότι οι Αµερικανοί είναι γεµάτοι µε
διαψεύσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Παρακαλώ, αφήστε τον
Υπουργό να απαντήσει. Κύριε Κολοζώφ, αφήστε να απαντήσει ο
Υπουργός, όταν του απευθύνεται µάλιστα µια τόσο δεινή κατηγορία.
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Με ρώτησε γιατί γελώ και εγώ του
απάντησα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): ∆εν πρέπει να γελάτε,
προφανώς!
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Είπε ο κ.
Λόχαρντ: "Η αντίληψή µου είναι ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν είχαν
άµεση ανάµειξη στην παράδοση. Φυσικά, είµαστε πολύ
ευχαριστηµένοι µε τη σύλληψη αυτού του τροµοκράτη. Απευθύναµε
διαρκώς προσκλήσεις σε όλες τις κυβερνήσεις να συνδράµουν, να
παραδοθεί το συγκεκριµένο άτοµο στη δικαιοσύνη κλπ.
Σε ό,τι αφορά την παράδοση αυτή, έγινε από την κενιατική στην
τουρκική κυβέρνηση και παραπέµπω στις εν λόγω Κυβερνήσεις για
τις λεπτοµέρειες".
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.): Επιβεβαιώνει αυτά που λέµε. Βέβαια δεν
θα πήγαινε ο Κλίντον να παραδώσει άµεσα τον Οτσαλάν.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): ∆εν µας
"αδειάζουν οι σύµµαχοί µας", όπως είπατε, εσάς "αδειάζουν". Εσάς
αδειάζουν και τις απαράδεκτες κατηγορίες σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Πρόεδρος του
∆Η.Κ.ΚΙ. κ. Τσοβόλας έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ.): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά το ζήτηµα που έθεσε
προηγουµένως ο κύριος Υπουργός για τη Νέα ∆ηµοκρατία και το
ΚΚΕ, θα ήθελα να πω, όσον αφορά το ∆Η.Κ.ΚΙ. ότι σε συνέντευξη
που έδωσα -στην ουσία δηλώσεις- το µεσηµέρι στη µία η ώρα σ'
όλα τα κανάλια, που περιείχε µόνο τρεις παραγράφους, η δεύτερη
παράγραφος έλεγε επί λέξει τα εξής: "Το ∆Η.Κ.ΚΙ. εκφράζει τη
συµπαράστασή του στους διπλωµάτες και τις οικογένειές τους που
βρίσκονται όµηροι σε διάφορες ελληνικές πρεσβείες και προξενεία".
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής ολόκληρη τη δήλωσή µου, η
οποία περιλαµβάνει και άλλα δύο σκέλη, απλά για την τάξη, για να
µη δηµιουργούνται σκόπιµα εντυπώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ. κ. ∆ηµήτριος Τσοβόλας,
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα δήλωση, η οποία
έχει ως εξής:
"∆ΗΚΚΙ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1999
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 9,
10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 3829183, 3829167, 3829051
FAX 3839047
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πρόεδρος του ∆ΗΚΚΙ ∆ηµήτρης Τσοβόλας, µε αφορµή την
εξέλιξη της υπόθεσης του Κούρδου ηγέτη Αµπντουλάχ Οτσαλάν,

Το ∆ΗΚΚΙ εκφράζει τη συµπαράστασή του στους διπλωµάτες και τις
οικογένειές τους, που βρίσκονται όµηροι σε διάφορες ελληνικές
πρεσβείες και προξενεία.
Η Κυβέρνηση έκανε ότι ήταν δυνατόν, για να χάσει η χώρα µας έναν
παραδοσιακό σύµµαχο-λαό, που αγωνίζεται για την αυτοδιάθεσή
του και θα µπορούσε να αποτελέσει αποτρεπτική δύναµη στην
τουρκική επιθετικότητα και επεκτατικότητα σε βάρος της χώρας
µας.").
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ.): Είναι
γνωστό, κύριοι συνάδελφοι, ότι πριν από δύο µήνες η Κυβέρνηση
του κ. Σηµίτη µε πρωτεργάτες τον ίδιο και τον Υπουργό των
Εξωτερικών τον κ. Πάγκαλο εκχώρησαν ένα αναφαίρετο δικαίωµα
που είχε η Ελλάδα και η Κύπρος, να καθορίζουν αυτές οι
ανεξάρτητες χώρες κατά την κρίση τους την άµυνα της χώρας, πολύ
περισσότερο όταν αυτές οι χώρες απειλούνται από µία τρίτη
δύναµη, την Τουρκία, η οποία επί είκοσι τέσσερα µάλιστα συνεχή
χρόνια κατέχει παράνοµα το 40% της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Και
τότε την απόφαση για µαταίωση της εγκατάστασης των πυραύλων
S-300 η Κυβέρνηση του κ. Σηµίτη µε τη συνευθύνη και του κ.
Πάγκαλου και του κ. Τσοχατζόπουλου το έκαναν αιφνιδίως, χωρίς
να νιώσουν την ανάγκη αλλά και τη δηµοκρατική υποχρέωση να
ενηµερώσουν τους Aρχηγούς των κοµµάτων, τα κόµµατα, τη Βουλή
και τον ελληνικό λαό.
Χθες και σήµερα η ίδια η Κυβέρνηση προχώρησε σε µία άλλη όµοια
και χειρότερη πράξη. Τελικά αναγνώρισε στην Τουρκία το δικαίωµα,
πέρα από την άµυνα να καθορίζει τις αποφάσεις της ελληνικής
Κυβέρνησης ακόµα και για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, συνανθρώπων, αγωνιστών, που πάλαιψαν και
παλεύουν, όπως είναι ο κουρδικός λαός, για την ανεξαρτησία τους,
για τα δικαιώµατά τους. 'Ετσι µετατρέπει η Κυβέρνηση του κ. Σηµίτη
αλλά και των άλλων Υπουργών, την Ελλάδα και την Κύπρο σε
δορυφόρο της Τουρκίας, βλάπτοντας σαφέστατα µε αυτές τις
ενέργειες τα εθνικά µας συµφέροντα, όπως αυτά διασφαλίζονται
από τις διεθνείς συµβάσεις και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο.
Ο κ. Πάγκαλος το πρωί σε συνέντευξη που έδωσε, για να
ενηµερώσει τον ελληνικό λαό, είπε µεταξύ άλλων τα εξής: 'Οτι
ζήτησε -γιατί τότε δεν είχε βγει η ανακοίνωση σε τίνος χέρια
βρίσκεται ο Οτσαλάν- και από την αµερικάνικη πρεσβεία να
ενηµερωθεί, αν ξέρει, πού βρίσκεται ο Οτσαλάν. Αυτό κατά την
άποψή µας αποτελεί ντροπή για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, ο
οποίος είµαι βέβαιος ότι αισθάνθηκε να πλήττεται βάναυσα το
φιλότιµό του, η περηφάνειά του, αλλά και οι αγώνες για προστασία
της εθνικής ανεξαρτησίας αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Και ερωτώ καλόπιστα, όπως φαντάζοµαι θα διερωτήθηκε και ο
καθένας πολίτης που άκουσε το πρωί αυτά από τον κ. Πάγκαλο.
Γιατί απευθυνθήκατε στην αµερικάνικη πλευρά, για να σας πει πού
βρίσκεται ο Οτσαλάν, αν η αµερικάνικη πλευρά, όπως διαβάσατε
εσείς τώρα, δήθεν δεν ήξερε για όλα αυτά τα οποία συµβαίνουν και
δεν ξέρει τίποτα για τη µετακίνηση του Οτσαλάν και την παράδοση
του στην Τουρκία;
Μου θυµίζει κάτι που είχε γίνει και µε τη δικτατορία. Και τότε -και
σήµερα ασφαλώς δεν περιµέναµε τίποτε άλλο- είχαν πει ότι δεν
ήξεραν τίποτα για το πραξικόπηµα. Για να περάσουν είκοσι πέντε
χρόνια µετά, για να οµολογήσουν, ο Χόλµπρουκ, για την Κύπρο την
ενοχή τους, την ανοχή τους, τη συµµετοχή τους, τη συνεργασία
τους για την κατάλυση της διεθνούς νοµιµότητας στην Κύπρο και
ασφαλώς για την προσπάθεια πραξικοπήµατος εναντίον του
Μακαρίου.
Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και ας µην
προσπαθούν να εµπαίξουν άλλο τον ελληνικό λαό- ότι η Αµερική
θεωρεί τροµοκράτη τον Οτσαλάν. Η Γερµανία, η άλλη µεγάλη
δύναµη µέσα στην Ενωµένη Ευρώπη, θεωρεί τροµοκράτη τον
Οτσαλάν. Και επειδή ακριβώς τώρα ήρθε να δικαιωθεί στην
πράξη πολλαπλά η ανάλυση που κατ'επανάληψη έκανα στη
Βουλή αυτά τα δύο χρόνια, ότι τελικά η Κυβέρνηση
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του κ. Σηµίτη πάει να παίξει την πολιτική του καλού παιδιού µέσα
στη Ενωµένη Ευρώπη, προκειµένου µε πολιτικά κριτήρια να
εντάξουν την Ελλάδα στην ζώνη του ευρώ και τα δίνει όλα
προκειµένου να πετύχει αυτόν τον υπέρτατο δήθεν εθνικό στόχο
της ένταξης στη ζώνη του ευρώ. Φτάνει στο σηµείο να ρεζιλέψει
ακόµη τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα, να δυναµιτίσει αγώνες
µακροχρόνιους αυτού του λαού, ο οποίος πάλαιψε για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα. Kαι µάλιστα έχυσε αίµα ποτάµι στο
παρελθόν, για να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα αλλά και
τις υπέρτατες ανθρώπινες αξίες άλλων λαών και άλλων χωρών. Και
ήρθε µε περισσό θράσος, µε θρασύτητα η Κυβέρνηση και ο
Υπουργός Εξωτερικών από το πρωί και είπε πράγµατα, που στην
πορεία διαψεύστηκαν.
Είπε ανακριβώς, µεταξύ άλλων, ότι προσγειώθηκε σε κάποιο
αεροδρόµιο της δυτικής Ελλάδας, ενώ βγήκε η ίδια η κυρία της
Νέας Μάκρης, γνωστή αγωνίστρια από το παρελθόν, και είπε ότι
την Παρασκευή και το Σάββατο ήταν εδώ.
Είπε µια σειρά άλλες ανακρίβειες. Και αντί να έρθει εδώ, στη Βουλή,
στο ναό της δηµοκρατίας και να ζητήσει συγγνώµη από τον
ελληνικό λαό µέσω της Βουλής γι'αυτά τα ψεύδη τα ασύστολα, που
είχαν έναν και µοναδικό σκοπό, να κρύψουν τις πραγµατικές
προθέσεις, έφθασαν στο εξής τραγικό: Να δυσαρεστήσουµε και το
µόνο παραδοσιακό σύµµαχο, τον κουρδικό λαό, που έχουµε µαζί
µ'αυτόν τον ίδιο κοινό αντίπαλο, που µπορούσε αν ασκούσαµε
πραγµατικά εθνική στρατηγική, να είναι µια βάση της αποτροπής
της τουρκικής απειλής, µιας και εγκατέλειψαν τις προσπάθειες,
όπως είπε ο κ. Πάγκαλος σε συνέντευξη που έδωσε στις 7 του
Φλεβάρη στο "ΒΗΜΑ". Εµείς µειώνουµε τη δεκαετία του '90 τους
εξοπλισµούς και από εκεί που διαθέταµε στη δεκαετία του '80 6%
του ΑΕΠ για εξοπλισµούς, τώρα διαθέτουµε 4,5%; Αντί να
κρατήσουµε σύµµαχο τον κουρδικό λαό, που έχει τον ίδιο αντίπαλο,
την Τουρκία, καταφέρατε το ακατόρθωτο, κύριε Σηµίτη και κύριε
Πάγκαλε και κύριε Λαλιώτη. Πού είσθε; Κατάπιατε τη γλώσσα σας.
Κύριε Τσοχατζόπουλε, κατάπιατε τη γλώσσα σας.
Κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κατάπιατε τη γλώσσα σας. Και
πού είναι πλέον µετά από όλα αυτά, η εθνική στρατηγική; 'Οταν
ενθυµείσθε, επί αειµνήστου Ανδρέα Παπανδρέου, το Μάρτη του
1987, που επιχείρησαν να απειλήσουν οι Τούρκοι µε τη στήριξη των
ίδιων µεγάλων δυνάµεων ότι θα κάνουν έρευνες, παραβιάζοντας τα
εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα, ότι τότε ο αείµνηστος Ανδρέας
Παπανδρέου και το Υπουργικό Συµβούλιο, που είχα την τιµή να
συµµετέχω εκείνη την ιστορική µέρα που ένιωσα περήφανος, όπως
και όλος ο ελληνικός λαός, έχοντας τον άξονα Ελλάδα-Βουλγαρία,
στείλαµε τον κ. Παπούλια στη Βουλγαρία και δεν τόλµησε η Τουρκία
και οι Η.Π.Α. να κάνουν αυτό που είχαν απειλήσει.
Τώρα εσείς και µειώνετε τον εξοπλισµό της χώρας, ενώ από την
άλλη µεριά, όπως είπατε στη συνέντευξή σας, η Τουρκία έχει
πολλαπλασιάσει
τους
εξοπλισµούς.
Εκατόν
πενήντα
δισεκατοµµύρια δολάρια είπατε εσείς ο ίδιος τα τελευταία τριάντα
χρόνια, διέθεσε για ανανέωση των εξοπλισµών. Τώρα, µε αυτές τις
πολιτικές, για να είσθε τα καλά παιδιά, σπάτε και µια συµµαχία µε
τον κουρδικό λαό, που έτρεµαν οι Τούρκοι να κάνουν οποιοδήποτε
θερµό επεισόδιο στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, γιατί ήξεραν ότι θα
ξεσηκώνονταν ο κουρδικός λαός και τους παραδίδετε τώρα στα
χέρια των αντιπάλων, που εκείνοι είναι το θύµα και όχι οι Κούρδοι
όχι η Ελλάδα όχι η Κύπρος όχι ο κυπριακός Ελληνισµός.
Ντροπή και αίσχος αισθανόµαστε, όπως αισθάνεται και ο ελληνικός
λαός. Και όλα αυτά που είπατε είναι προφάσεις εν πολιτικαίς
αµαρτίαις. Και το Κυπριακό το οδηγείτε κάθε µέρα σε αρνητικές
εξελίξεις και τα ελληνοτουρκικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Προέδρου του ∆Η.Κ.ΚΙ.)
Και ήρθε σήµερα η τουρκική ηγεσία να κοµπορηµονεί, να λέει ότι
αποδείχθηκε πως δεν µπορεί καµία χώρα να τα βάλει µε την
Τουρκία.
Και από την άλλη µεριά η Αµερική κάνει τον ανήξερο, η Ενωµένη
Ευρώπη κάνει τον ανήξερο, η Γερµανία κάνει τον ανήξερο, ενώ
ξέρουν να αποφασίζουν να στέλνουν ΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές
δυνάµεις στο Κόσοβο. Εκεί ο απελευθερωτικός στρατός δεν είναι
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τροµοκράτες. Οι Κούρδοι είναι τροµοκράτες, που, όπως ξέρουµε,
υπάρχουν από τα παµπάλαια χρόνια ως αρχαίοι Κορδούχοι. Και
εσείς δυναµιτίζετε όλα τα ερείσµατα, δίνετε τα πάντα για να µπείτε
στη ζώνη του ευρώ, λες και θα πετύχετε τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Προέδρου του ∆Η.Κ.ΚΙ.)
Και εδώ καλώ όλα τα κόµµατα, αλλά και την ανώτατη πολιτειακή
ηγεσία του τόπου. ∆εν είναι για να κρατάνε τις καρέκλες απλά. Είναι
για να παίρνουν θέση σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές, αν θέλουν να
αποδεικνύουν το πολιτικό τους ήθος. Γιατί πολιτικό ήθος στην
πολιτική δεν είναι να µην τα πιάνεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Τσοβόλα, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ): Είναι να µην
πουλάς τα εθνικά συµφέροντα. Ενώ εδώ πωλούνται τα εθνικά
συµφέροντα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Για το ήθος των
απόντων, στους οποίους αναφερθήκατε, νοµίζω ότι χρειάζεται
περισσότερη προσοχή.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κύριος Υπουργός
θέλει να απαντήσει.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Θα είµαι
σύντοµος, κύριε Σιούφα.
Ο κ. Τσοβόλας έχει το γνωστό ύφος, το οποίο έχει το δικαίωµα να
έχει. Θα ήθελα, όµως, να µην παραποιεί τα γεγονότα µε τόσο
οφθαλµοφανή τρόπο.
Είπε ότι εµείς ρωτήσαµε τους Αµερικανούς: τι συµβαίνει. Είπε ότι
είπα αυτό στη συνέντευξή µου. Εγώ είπα το εξής: "Βεβαίως, εµείς
δεν εγκαταλείψαµε τις προσπάθειές µας για να µάθουµε ακριβώς τι
συµβαίνει." Μιλούσα για την προηγούµενη νύχτα. "'Εχουµε θέσει το
αίτηµα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Κένιας. Είχα σήµερα το
πρωί πολύ νωρίς επαφές µε το συνάδελφό µου Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης κ. Φίσερ. Του ζήτησα να παρέµβει και αυτός.
Και είχα και µία επαφή µε την αµερικανική κυβέρνηση, την οποία
παρακάλεσα ..."
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ.): Αυτό δεν
είπα εγώ;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): "Είχα µία
επαφή µε την αµερικανική κυβέρνηση, την οποία παρακάλεσα να
χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες της, για να µάθει τι ακριβώς έχει
συµβεί ή, εν πάση περιπτώσει, αν τα γνωρίζει, να µας ενηµερώσει
και να ενηµερώσει και τη διεθνή κοινή γνώµη το συντοµότερο
δυνατόν".
Λέτε ότι είναι ντροπή να ρωτήσουµε την αµερικανική κυβέρνηση, η
οποία έχει και µία σηµαίνουσα παρουσία σε όλες τις χώρες του
κόσµου, αν γνωρίζει κάτι γι'αυτό το περιστατικό. Λέτε ότι αυτό είναι
ντροπή και δεν θα ήταν ντροπή να αρθούµε στο ύψος της
υπερηφανείας µας της εθνικής και να αδιαφορήσουµε για το τι
συνέβαινε εκείνη τη στιγµή στο συγκεκριµένο άνθρωπο. Γιατί,
βεβαίως, οι πρώτες σκέψεις µας εκείνη την ώρα ήταν να
δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις για να µη δολοφονηθεί. Και είµαι
σίγουρος ότι αυτό θα ήταν, ίσως, το όνειρο κάποιων. Η εξαφάνισή
του.
Κύριε Τσοβόλα, θα αφήσω την άποψή σας ότι πρέπει κανείς να
είναι µόνο εθνικά ευαίσθητος ή µπορεί να τα πιάνει. Κάτι τέτοιο
κατάλαβα ότι είπατε. ∆εν είναι ντροπή τέλος πάντων...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 'Οχι και έτσι!
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): 'Οτι πρέπει
και να µην τα πιάνει; ∆εν ξέρω τι θα πει. Να τα πιάνει, εν
πάση περιπτώσει. Ο κ. Τσοβόλας τα ξέρει καλύτερα. Το λέω,
επειδή ήταν Υπουργός Οικονοµικών. Εκεί ασχολούνται
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µε το ποιος τα πιάνει και ποιος δεν τα πιάνει. Εγώ δεν έχω περάσει
ποτέ από τέτοια Υπουργεία.
Το θέµα, όµως, είναι το εξής και είναι απλό: 'Εχετε την εντύπωση
ότι κάνοντας συστηµατική καπηλεία του πατριωτισµού, τον οποίο
επιφυλάσσετε µόνο στον εαυτό σας και αρνείστε στους άλλους,
κερδίζετε συνεχώς σε ό,τι αφορά την επιρροή σας στην κοινωνία
γενικότερα; Και δεν ξέρω για ποιο λόγο έχετε την εντύπωση ότι
ασκείτε και µία διευρυµένη επιρροή στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θέλω να σας ρωτήσω, αφού είσαστε τόσο
υπερήφανος για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο και εµείς
υπηρετήσαµε, αφού µαζί εργαστήκαµε και τον ακολουθήσαµε
παντού και πάντα µέχρι τέλους: γιατί τον εγκαταλείψατε και
δηµιουργήσατε κόµµα εναντίον του;
Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, όταν δηµιουργήσατε το κόµµα σας και
όταν εγκαταλείψατε το ΠΑΣΟΚ, Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ήταν ο
Ανδρέας Παπανδρέου και όχι ο κ. Σηµίτης ή οποιοσδήποτε άλλος.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ.): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ, το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Τσοβόλας έχει το
λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ.): Κύριε
Πρόεδρε, η απάντηση που έδωσε ο κύριος Υπουργός αποδεικνύει
τη µεγάλη σύγχυση στην οποία βρίσκονται, που φθάνουν µέχρι το
σηµείο να διαστρέφουν πλήρως την αλήθεια, την οποία τη γνωρίζει
πολύ καλά ο ελληνικός λαός.
Ο ελληνικός λαός έχει και µνήµη και κρίση και ασφαλώς µπορεί να
διαπιστώνει καθηµερινά, από τότε που ανέλαβε η Κυβέρνηση την
οποία στηρίζει ο κ. Πάγκαλος, τι συµβαίνει. Είδε τον κ. Σηµίτη να
λέει κάτι που δεν το τόλµησε καµία κυβέρνηση, ούτε συντηρητική,
απ' αυτήν εδώ τη Βουλή να πει. Είπε "ευχαριστούµε τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής" για εκείνο το βράδυ µε τα 'Ιµια. Και
ασφαλώς ξέρει πολύ καλά ότι τρίζουν τα κόκαλα του Ανδρέα
Παπανδρέου µε αυτά που κάνετε και µε τη Συνθήκη της Μαδρίτης
και µε τη µαταίωση των S-300, αλλά και µε αυτήν τη συµπεριφορά
σας απέναντι στον κουρδικό λαό.
Σας αφήνουµε στην κρίση του λαού, τον οποίο µπορεί να θεωρείτε
ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά καταλαβαίνει περισσότερα από εσάς.
Απλά εσείς είσθε φίλοι τώρα πλέον µε εκείνους εναντίον των
οποίων πάλεψε το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου από το
1974. Αυτή είναι η αλήθεια. Και προσπαθείτε µε τέτοια λογοπαίγνια
να αντιστρέψετε δηλώσεις, οµιλίες µου, πέρα από το ό,τι αυτό που
διαβάσατε, που είπατε σήµερα το πρωί, επιβεβαίωσε την αλήθεια
όλων αυτών που ανέφερα προηγουµένως.
Σας παραδίδω στην κρίση του λαού. Μετατρέπεσθε κάθε µέρα σε
θλιβερούς υπαλλήλους της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού
έθνους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, την
έκφραση αυτή "υπάλληλοι", την οποία χρησιµοποιείτε συχνά στη
Βουλή, θα παρακαλέσω να πάψετε να τη χρησιµοποιείτε. ∆εν είναι
σωστό.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΒΟΛΑΣ
(Πρόεδρος
του
∆Η.Κ.ΚΙ.):
Ανταποκρίνεται στην αλήθεια και δεν την παίρνω πίσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): ∆εν είναι σωστό!
Γνωρίζετε ότι υπάλληλος...
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ.): Το πληρώνει
η Ελλάδα και το ελληνικό έθνος.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): 'Οχι, είναι
καλό αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κοιτάξτε, υπάλληλος
γνωρίζετε πολύ καλά τι σηµαίνει και τουλάχιστον σ' αυτήν την
Αίθουσα, σε ένα σοβαρό επίπεδο συζήτησης, δεν επιτρέπεται να
λέγεται και δεν τιµά κανέναν, ούτε εκείνους στους οποίους
απευθύνεται ούτε εκείνους οι οποίοι την χρησιµοποιούν. Επιτέλους!
Ορίστε, κύριε Σιούφα, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Θα έχουµε λογοκρισία; ∆εν κατάλαβα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε ∆ηµαρά, να
καταλαβαίνετε, αν δεν καταλάβατε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Ξέρετε αν κατάλαβα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): ∆εν καταλάβατε τι
σηµαίνει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: 'Οχι δεν κατάλαβα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): ∆εν καταλάβατε πάλι τι
σηµαίνει να σας πουν υπάλληλο εσάς; ∆εν το καταλαβαίνετε; Σας
παρακαλώ!
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): 'Οχι, κύριε
Πρόεδρε, εµείς είµαστε υπερήφανοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Μετατοπίζετε το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Παρακαλώ, εγώ ζητώ
απ' όλους τους οµιλητές να µη χρησιµοποιούν εκφράσεις, οι οποίες
προσβάλλουν εκείνους στους οποίους απευθύνονται. Ο νοών
νοείτω.
Ορίστε, κύριε Σιούφα.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ.): ∆εν ζητήσατε
το ίδιο όµως από τον κ. Πάγκαλο που είπε αυτά τα αισχρά εναντίον
µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριε Τσοβόλα...
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Τι είπα, κύριε
Τσοβόλα;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Παρακαλώ, κύριε
Τσοβόλα, είσθε άδικος -και το κάνετε κατ' εξακολούθηση- σε βάρος
του Προεδρείου.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Εγώ
χρησιµοποίησα επίθετα;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Πάγκαλος είπε κάτι
το οποίο έσπευσε εν συνεχεία να διορθώσει, όπως µε
πληροφόρησε ο κ. Σγουρίδης. Με βλέπατε ότι ρωτούσα, τι ακριβώς
είπε ο κ. Πάγκαλος. Αλλά, επιτέλους, κάποια πράγµατα πρέπει να
τα σεβαστείτε. ∆ηλαδή, αντελήφθην τι είπε ο κ. Πάγκαλος; Τότε αν
το αντελήφθην, εσείς το αντιληφθήκατε και γιατί δεν απαντήσατε;
Σας παρακαλώ! Προφανώς διότι το διόρθωσε αµέσως, γι' αυτό δεν
απαντήσατε. 'Αλλως δεν θα το αφήνατε -υποθέτω- αναπάντητο.
Ορίστε, κύριε Σιούφα, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγο ο
Υπουργός των Εξωτερικών προκάλεσε και ύβρισε όλα τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης, σε µία απελπισµένη προσπάθεια να καλύψει
τις ευθύνες του ίδιου, του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής του
για τη νέα τραγωδία στην οποία κατέληξαν οι τελευταίοι χειρισµοί
της Κυβέρνησής τους. Αλλά δεν µπορούν όµως να κρυφτούν κάτω
από ύβρεις και από προκλήσεις.
Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, και εσείς και ο Πρωθυπουργός και
η Κυβέρνησή σας είσαστε κάτω από βαριά εθνική κατηγορία. Και
είσαστε ο τελευταίος που µπορείτε να µιλάτε µε τον τρόπο που
µιλήσατε πριν από λίγο για όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και
για τη Νέα ∆ηµοκρατία, γιατί εσείς αποκαλούσατε πριν από λίγο
καιρό συναδέλφους σας της Πλειοψηφίας ότι είναι πιθηκοειδή. Αυτό
είναι το πρώτο.
∆εύτερον, σήµερα βρίσκεστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία και
δέχεστε τα επιχειρήµατα και τις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης και
ευτυχώς που είσαστε εδώ, και δεν είσαστε στην τηλεόραση, όπου
βρισκόσασταν το βράδυ της ταπείνωσης των 'Ιµια.
Είπατε ακόµα ότι δεν διαθέτουν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης
ευαισθησία σαν τη δική σας ευαισθησία, κύριε Υπουργέ, όπως η
χθεσινή από την τετάρτη πρωινή, που την επιδείξατε στους
δοκιµασµένους Κούρδους, για να τους µετακινήσετε και να τους
ταλαιπωρείτε όλη τη νύχτα εδώ κι εκεί στην Αθήνα, χωρίς να ξέρετε
τι κάνετε.
Είπατε ακόµα για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι δεν πήρε
θέση για το θέµα των πρεσβειών. Εκείνη την ώρα εσείς, κύριε
Υπουργέ, κάνατε τις ρητορικές σας επιδόσεις και τις
προαναγγελίες ότι αν µέχρι τις δώδεκα η ώρα δεν
εγκαταλειφθούν οι πρεσβείες, έχετε σχέδιο για να λύσετε το
θέµα. Την ίδια ώρα που εσείς κάνατε αυτού του είδους τις
ανακοινώσεις η Νέα ∆ηµοκρατία έλεγε στις 13.00': "η Νέα
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∆ηµοκρατία καταδικάζει µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο τις
καταλήψεις ελληνικών πρεσβειών και προξενείων στο εξωτερικό και
καλεί τους καταληψίες σε άµεση αποχώρηση".
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, και από την αποψινή συζήτηση απεδείχθη
ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι κυβέρνηση περιορισµένης ευθύνης,
αλλά δυστυχώς είναι και κυβέρνηση περιορισµένης νοηµοσύνης, γι
αυτό είναι επικίνδυνη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Σφυρίου έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα θέλω να
επισηµάνω ότι κατανοούµε την προσπάθεια που καταβάλλει πρώτα
ο κ. ∆ήµας και στη συνέχεια ο κ. Σιούφας προκειµένου να καλύψουν
την παράληψη του Προέδρου τους. Η µεσηµεριανή ανακοίνωση την ακούσαµε όλοι- ασφαλώς δεν ανεφέρετο νοµίζω στους
ανθρώπους που κρατούνται εκεί ως όµηροι και η παράληψη ισχύει
και τώρα προσπαθούν απεγνωσµένα να συµπληρώσουν την
παράληψη του Προέδρου τους, για να φανεί ότι έδειξαν εγκαίρως
την ευαισθησία τους. Αυτό σε ό,τι αφορά τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Σε ό,τι αφορά τον κ. Τσοβόλα, ισχύει κάτι πολύ απλό. Αφού
πρόδωσε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα καπηλεύεται το όνοµά
του. Περί αυτού πρόκειται και τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, όχι
τέτοιες εκφράσεις. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κρίνεται πλέον από την
ιστορία. ∆εν είναι σωστά αυτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Σφυρίου, αυτά να τα πείτε στους
επτά συναδέλφους σας της Πλειοψηφίας που ζητούν την παραίτηση
του Υπουργού Εξωτερικών.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Με τους επτά
είσαστε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Παρακαλώ.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Αποστολίδης έχει το λόγο.
ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ (Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συζήτηση για τη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ κάτω από το βαρύ κλίµα των εξελίξεων για την
υπόθεση Οτσαλάν και ασφαλώς όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να
ενώσουµε τη φωνή µας για την επίλυση του κουρδικού ζητήµατος.
Να µην αντιµετωπισθεί ο Οτσαλάν ως τροµοκράτης, αλλά ως
ηγέτης ενός έθνους που µάχεται για την εθνική απελευθέρωση,
ενός λαού βασανισµένου και σκληρά δοκιµαζόµενου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο ∆'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΟΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ)
Το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνησή του έχουν δείξει έµπρακτα την
αλληλεγγύη προς τον Κουρδικό λαό, αλλά και γενικότερα στα
εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα. Είναι, πιστεύω, λάθος των
Κούρδων αγωνιστών η κατάληψη των πρεσβειών µας στην
Ευρώπη και θεωρώ ότι βλάπτει και την ίδια την εθνική τους
υπόθεση, σηµαδεύοντας λάθος στόχους, όσο και αν θέλει κανείς να
δείξει κατανόηση.
Πιστεύω ότι η Ενωµένη Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες
της και να πάρει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες. Οι ισχυροί της
'Ενωσης δεν µπορούν να λειτουργούν ως Πόντιοι Πιλάτοι, διότι το
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα δεν θα έχει την
αξιοπιστία του Ευρωπαίου πολίτη.
Η κοινοτικοποίηση του ασύλου, όπως αναφέρεται στη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ, θα παραµείνει γράµµα κενό. Επίσης, οι ΗΠΑ, που
υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, δεν µπορούν να έχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά.
Ειλικρινά, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι η γραµµή που
ακολουθείται, της αντιπαράθεσης ανάµεσα στις πολιτικές
παρατάξεις µέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο, η γραµµή του
µηδενισµού ή του πολέµου, όλοι εναντίον όλων και ο καθείς για τον
εαυτό του, νοµίζω ότι απαξιώνει την πολιτική. Και αν θέλετε, όσον
αφορά στο τεράστιο έλλειµµα ενηµέρωσης και πληροφόρησης του
ελληνικού λαού για το ζήτηµα της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ,
νοµίζω ότι δεν διαφωτίζουµε το λαό. Με γενικόλογες τοποθετήσεις,
ευχές, αναφορές στο µέλλον δεν αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα
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που αφορούν τον 'Ελληνα πολίτη, τον Ευρωπαίο πολίτη.
Η πολιτική του θεάµατος είναι πράγµατι ο εύκολος δρόµος για τον
καθένα µας. Η πολιτική, όµως, που θέλει να δώσει λύσεις σε
προβλήµατα, είτε είναι εθνικά είτε είναι κοινωνικά είτε είναι
οικονοµικά προβλήµατα, είναι δρόµος δύσβατος κατά την άποψή
µου, που περνάει και µέσα από ρήξεις και µέσα από συγκρούσεις
και µέσα από αντιπαραθέσεις. Σ'αυτόν το δύσκολο δρόµο της
πολιτικής πιστεύω πραγµατικά ότι δεν στεκόµαστε στο ύψος των
περιστάσεων, αλλά διολισθαίνουµε στον εύκολο δρόµο της
πολιτικής του θεάµατος, γι'αυτό και εµφανίζονται και εύκολα όλα
αυτά τα νέα πολιτικά προϊόντα, τα οποία βέβαια τα καταγγέλλουµε
αλλά και τα θρέφουµε παράλληλα, µε τις δικές µας νοοτροπίες και
πρακτικές. Νοµίζω ότι ο καθένας από µας θα πρέπει να έχει
συναίσθηση αυτών των ευθυνών.
Ασφαλώς, υπήρξαν πολλές αναφορές για τη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε τρία κατ'αρχήν σχόλια και
αµέσως να µπω στο περιεχόµενο της Συνθήκης.
Κατ'αρχήν πιστεύω ότι η Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 έβαλε
έναν κεντρικό στόχο: Την Οικονοµική και Νοµισµατική 'Ενωση, το
ενιαίο νόµισµα. Ασφαλώς όλα τα άλλα ζητήµατα ουσιαστικά
παραπέµφθηκαν για το µέλλον και αυτό το µέλλον ήταν η νέα
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, οι νέες ∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέψεις προς
τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ.
Ποια ήταν, αγαπητοί συνάδελφοι, τα τρία κεντρικά ζητήµατα; 'Ηταν
το δηµοκρατικό και κοινωνικό έλλειµµα, ήταν οι θεσµικές
µεταρρυθµίσεις και ασφαλώς, ήταν το µέγα ζήτηµα της κοινής
εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άµυνας της νέας, αν θέλετε,
ευρωπαϊκής οντότητας. Τι έγινε απ'όλα αυτά;
Κυριαρχούσαν οι συντηρητικές δυνάµεις. Πράγµατι, ήταν
αποτέλεσµα των συντηρητικών δυνάµεων που το 1992 ήταν
κυρίαρχες στο ευρωπαϊκό πολιτικό προσκήνιο, στην κατάδειξη
προς τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ. 'Εχουµε µία άλλαγή σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες και οι µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις, οι µεγάλες
χώρες περνάνε σε κεντροαριστερές ή σοσιαλδηµοκρατικές
κυβερνήσεις.
Εάν για την επίτευξη του στόχου της ΟΝΕ, του ευρώ, υπήρξαν οι
πολιτικές της λιτότητας, υπήρξε πραγµατικά η αποδιάρθρωση των
αγορών εργασίας, υπήρξαν ουσιαστικές παρεµβάσεις στο θέµα της
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και, αν θέλετε, το ζήτηµα της λιτότητας
και της ανεργίας χρησιµοποιήθηκε από το κεφάλαιο ως θυσία για το
µέλλον της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, ο λαός αντέδρασε, άλλαξε τους
κοινωνικοπολιτικούς συσχετισµούς και έφερε τις κεντροαριστερές
κυβερνήσεις που σήµερα βρίσκονται στο προσκήνιο της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Ασφαλώς αυτές οι ηγεσίες, που σήµερα
έχουν τον πρώτο λόγο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν τη µεγάλη ευθύνη να απαντήσουν
στις µάχες που είναι µπροστά µας. Ποιες είναι, κατά την άποψή
µου, οι µεγάλες µάχες;
Πράγµατι, έγιναν πρόοδοι στο δηµοκρατικό και κοινωνικό έλλειµµα
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και όποιος δεν το βλέπει έχει τη θεωρία
του µισογεµάτου και του µισοάδειου ποτηριού. Ασφαλώς το ποτήρι
θα µπορούσε να ήταν πιο γεµάτο και στο επίπεδο του
δηµοκρατικού ελλείµµατος και στο επίπεδο του κοινωνικού
ελλείµµατος. Εάν κανείς βλέπει µόνο το κενό, τότε νοµίζω ότι
αντιµετωπίζει την πραγµατικότητα όχι µε αντικειµενικό µάτι.
Στο επίπεδο των θεσµικών µεταρρυθµίσεων εµείς σαν Ελλάδα και
όπως και άλλες µικρότερες χώρες, θα λέγαµε όχι στις θεσµικές
µεταρρυθµίσεις, γιατί τίθετο σε αµφισβήτηση το θέµα της ισότιµης
παρουσίας µας ως χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσµούς και στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Το θέµα της
ευελιξίας και στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων συζητήθηκε σε ένα, κατά την άποψή µου, υψηλό
επίπεδο.
Το τρίτο ζήτηµα που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και
την ασφάλεια της Ευρώπης, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια
συζητείται. Υπάρχει και εδώ ευρωσκεπτικισµός, υπάρχει αυτό
το αλαλούµ -γιατί αυτή είναι η αλήθεια- των ισχυρών
δυνάµεων, των ευρωπαϊκών και όπως θα ακούσατε και
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προηγουµένως από τον κ. Πάγκαλο, τον Υπουργό Εξωτερικών,
άλλα λέει η µία χώρα, άλλα η άλλη, οι 'Αγγλοι από τη µία µεριά, οι
Γερµανοί από την άλλη.
Υπάρχει ένα µείζον ζήτηµα, σοβαρότατο, που κατά την άποψή µου
είναι οι προκλήσεις στο µέλλον.
Το ευρωπαϊκό νόµισµα: Αν η εθνική κυριαρχία θα µπορούσε να έχει
τρία βασικά στοιχεία, δηλαδή το νόµισµα, το Σύνταγµα και την
ασφάλεια, ήδη στο επίπεδο του νοµίσµατος παρέχεται κυριαρχικό
δικαίωµα των δεκαπέντε κρατών-µελών στους ευρωπαϊκούς
θεσµούς. Και βρίσκονται στο τραπέζι της συζήτησης το έτερο
στοιχείο της ασφάλειας και το ζήτηµα των συνταγµατικών
δικαιωµάτων.
Ποιες είναι οι προκλήσεις γι'αυτό που λέω κατά την άποψή µου ότι
οι µάχες είναι µπροστά; 'Οσοι ψήφισαν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
και στη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ γυρίζουν την πλάτη, κατά την
άποψή µου ή είναι ανιστόρητοι ή δεν θέλουν να δουν την
πραγµατικότητα ή εθελοτυφλούν ή κάνουν πολιτική οραµατισµών
και όχι πολιτική που να ανταποκρίνεται στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει αυτήν τη στιγµή η Ενωµένη Ευρώπη.
Οι τέσσερις µεγάλες προκλήσεις:
"ΑΝΤΖΕΝΤΑ 2000". Λέει η Γερµανική Προεδρία ότι µέχρι τις 24, 25
Μαρτίου πρέπει να τα βρούµε. Η παχιά αγελάδα, από την οποία
αρµέγουν τα ευρωπαϊκά κράτη-µέλη, δεν ισχύει πλέον για µας. Εδώ
είναι ένα µείζον ζήτηµα πολιτικό και όχι οικονοµικό. Είναι µείζον
πολιτικό ζήτηµα, αν πραγµατικά οι πολιτικές που αποφασίζονται σε
επίπεδο ευρωπαϊκό, θα υλοποιηθούν. ∆ηλαδή, είτε πολιτικές για
την ανεργία είτε πολιτικές που αφορούν τα καθηµερινά προβλήµατα
του πολίτη, αν θα εφαρµοσθούν ή όχι.
Αν η σύγκλιση θα είναι πραγµατική, ουσιαστική ή απλά ονοµαστική
και αριθµητική, αυτά είναι ζητήµατα που αφορούν τους πόρους που
το νέο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα θα διαθέσει για να υλοποιήσει αυτές
τις πολιτικές. Και ασφαλώς σε αυτό το επίπεδο -διότι αφορά εµάς
ως Ελλάδα- το θέµα της πραγµατικής σύγκλισης είναι η πρώτη
µεγάλη πρόκληση που θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Και κατά την άποψή µου η ελληνική αντιπροσωπεία και σύσσωµος
ο πολιτικός κόσµος -τουλάχιστον στη συντριπτική του πλειοψηφία
πλην του Κ.Κ.Ε., που αυτό έχει µία διαφορετική προσέγγιση και
οπτική γωνία για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και για την Ευρώπη,
όπως εµείς την οραµατιζόµαστε- παρατάξεις µε µικρές ή
περισσότερες
διαφορές,
πραγµατικά
έχουν
αυτόν
τον
προσανατολισµό.
Η δεύτερη µεγάλη πρόκληση αφορά το ζήτηµα της ανεργίας.
Υπήρξαν και υπάρχουν πολιτικές για διαµόρφωση ευρωπαϊκής
στρατηγικής. Υπήρξαν και υπάρχουν εθνικά σχέδια για την
καταπολέµηση της ανεργίας. Βρισκόµαστε στο στάδιο των
συζητήσεων και των σοβαρών προβληµατισµών, για να γυρίσουµε
σελίδα. Αν θα τη γυρίσουµε ή όχι θα εξαρτηθεί από εµάς και όχι
από κανέναν άλλον.
Τρίτον, υπάρχει µεγάλη πρόκληση των θεσµικών µεταρρυθµίσεων.
Και σε αυτό το επίπεδο όταν πάµε για την Ευρώπη των είκοσι πέντε
ή των τριάντα -νοµίζω πως αν πάµε για τη µεγάλη Ευρώπη, την
Ευρώπη που θα έχει ρόλο στις παγκόσµιες εξελίξεις, δεν µπορούµε
πλέον να εθελοτυφλούµε- θα πρέπει υπεύθυνα και ρεαλιστικά να
τοποθετηθούµε σε αυτές τις µεγάλες θεσµικές µεταρρυθµίσεις.
Τέλος, είναι η µεγάλη πρόκληση της κοινής εξωτερικής πολιτικής.
Είναι αυτό που λέµε ότι ο µεγάλος γίγαντας, ο οικονοµικός, ο
εµπορικός γίγαντας της Ενωµένης Ευρώπης. Μπορεί όµως την
άµυνά της ή τις κρίσεις έξω απο την αυλή της, όπως συµβαίνει στα
Βαλκάνια, να τη διαχειρίζονται οι Αµερικάνοι και απλά να
ακολουθούν οι Ευρωπαίοι; Είναι αυτό που λέµε να εµφανιζόµαστε
να δίνουµε την εικόνα του πολιτικού νάνου; Μπορεί µία Ευρώπη
του ευρώ, που θέλει να ανταγωνισθεί δολάριο και γιεν, να έχει
προοπτική, να έχει µέλλον, αν πραγµατικά την άµυνά της δεν τη
διασφαλίσει, αν δεν είναι αυτή που θα αποφασίζει να παρεµβαίνει
στις κρίσεις; Εδώ νοµίζω ότι είναι οι µεγάλες µάχες που θα πρέπει
να δώσουµε.
Πιστεύω πραγµατικά, κύριοι συνάδελφοι, ότι εάν δεν σταθούµε στο
δύσκολο δρόµο της πολιτικής, της αντιπαράθεσης απόψεων και
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θέσεων, επιλογών και οραµάτων -και έχουµε ανάγκη από οράµατα,
δεν πάει µπροστά η πολιτική χωρίς οράµατα και µεγάλες ιδέες- αν
δεν υπηρετήσουµε µία τέτοια πολιτική συναίνεσης αλλά και πολιτική
που θα µας βοηθήσει να δούµε τα πολλά που µας ενώνουν και όχι
τα λίγα που µας χωρίζουν, ως χώρα και ως έθνος, τότε πραγµατικά
θα ζηµιώνουµε αντί να ωφελούµε τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κύριοι συνάδελφοι, οι
Βουλευτές
κύριοι
Γεώργιος
Καρατζαφέρης
και
Γιάννης
Χαραλάµπους ζητούν ολιγοήµερη άδεια απουσίας τους στο
εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Η Βουλή ενέκρινε τις
ζητηθείσες άδειες.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι οι
Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών - ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής 'Αµυνας, Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος- Χωροταξίας και
∆ηµοσίων 'Εργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γεωργίας,
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας,
∆ικαιοσύνης και Εµπορικής Ναυτιλίας, ∆ηµόσιας Τάξης,
Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: "Κύρωση
του Χάρτη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου
Πόντου".
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Ο κ. Αλογοσκούφης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήταν άστοχο και υποκριτικό τη σηµερινή ηµέρα, µια ηµέρα εθνικής
ντροπής, αλλά και ευρωπαϊκής ντροπής, να περιοριστεί κανείς στα
θέµατα, που άπτονται της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ, ειδικότερα
µετά τον προκλητικό τρόπο µε τον οποίο χειρίστηκε τη συζήτηση
εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Πάγκαλος, ο κύριος υπεύθυνος του
σηµερινού φιάσκου.
Η υπόθεση Οτσαλάν από τη µια πλευρά αποτελεί ένδειξη της
πολιτικής αδυναµίας που έχει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση σε διεθνές
επίπεδο και από την άλλη αποτελεί µία ακόµη απόδειξη του
επικίνδυνου ερασιτεχνισµού και της ανευθυνότητας, µε την οποία
χειρίζεται η Κυβέρνηση τα µεγάλα εθνικά θέµατα. Αυτό που προέχει
για µας εδώ στην Ελλάδα δεν είναι η πολιτική αδυναµία της
Ευρώπης, διότι πολύ λίγα πράγµατα µπορούµε να κάνουµε εµείς
ως 'Ελληνες για να διορθώσουµε αυτήν την κατάσταση. Εκ των
πραγµάτων, οι δυνατότητές µας µέσα στα ευρωπαϊκά fora είναι
περιορισµένες.
Αυτό που προέχει να εξετάσουµε είναι πώς εµείς µε τις πράξεις µας
θα προστατεύουµε τα εθνικά µας συµφέροντα µέσα στα ευρωπαϊκά
πλαίσια. ∆υστυχώς οι χειρισµοί της Κυβέρνησης στην υπόθεση, η
οποία σήµερα συγκλονίζει το πανελλήνιο, την Ευρώπη και όλον τον
κόσµο, ήταν οι χειρότεροι δυνατοί χειρισµοί.
Για να δούµε τι συνέβη: Ο Οτσαλάν κατέφυγε σε µία µεγάλη
ευρωπαϊκή χώρα, την Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση στο σύνολό της
πανικοβάλλεται. ∆εν έχει τρόπο αντιµετώπισης ενός τέτοιου
προβλήµατος. Υπάρχει αδυναµία λήψεως οποιασδήποτε πολιτικής
απόφασης. Ούτε έκδοση αποφασίζεται στην Τουρκία, η οποία τον
ζητά µε προκλητικό τρόπο, ούτε άσυλο του δίδεται.
Αρχίζει, λοιπόν, µια διελκυστίνδα εξώθησης του Οτσαλάν από την
Ιταλία και όλη την Ευρώπη. Ο Κούρδος ηγέτης εξωθείται στην
πολιτικά πιο αδύναµη χώρα της Ευρώπης αυτήν τη στιγµή, τη χώρα
µας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ: Για το συγκεκριµένο θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ: Για το συγκεκριµένο θέµα.
Και την πιο ακατάλληλη χώρα να χειριστεί ένα τέτοιο θέµα.
Εδώ πλέον αρχίζουν οι ευθύνες της Κυβέρνησης Σηµίτη.
∆υστυχώς η απολογία του κ. Πάγκαλου εδώ σήµερα ήταν
καταλυτική. Μας είπε: τι να κάνουµε, τον δεχθήκαµε και
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προσπαθήσαµε να κρύψουµε, να κουκουλώσουµε την κατάσταση.
'Αρχισε δηλαδή η Κυβέρνηση ένα κρυφτούλι, που οδήγησε στις
σηµερινές εξελίξεις, που αποδυναµώνουν τη διεθνή θέση της
χώρας µας και αποτελούν εθνική ντροπή. Η Κυβέρνηση, δυστυχώς
για τη χώρα µας, χειρίστηκε αυτό το θέµα µε το χειρότερο δυνατό
τρόπο.
Θα ήταν πολύ καλύτερο να χειριστούµε την υπόθεση, όχι εν
κρυπτώ και παραβύστω, αλλά µε πλήρη διαφάνεια. Θα ήταν
σηµαντικό, αν αυτός ο χειρισµός ήταν ο µοναδικός. ∆υστυχώς,
όµως, η Κυβέρνηση µε την ίδια αδεξιότητα, ανευθυνότητα και
ερασιτεχνισµό χειρίζεται όλα τα µεγάλα εθνικά, οικονοµικά και
κοινωνικά θέµατα. Αναβάλλει ό,τι µπορεί, αναβάλλει δύσκολες
αποφάσεις, δείχνει µια περίεργη ενδοτικότητα και εκεί που τα
πράγµατα είναι εύκολα, θριαµβολογεί.
Θα σας δώσω µερικά παραδείγµατα: 'Ιµια - Μαδρίτη - S-300.
Μεγάλα εθνικά θέµατα, στα οποία υπήρξαν κάκιστοι χειρισµοί µε
τεράστιες εθνικές συνέπειες.
Ανευθυνότητα στην υπόθεση της ένταξης στην Οικονοµική και
Νοµισµατική 'Ενωση από την πρώτη φάση, µε αποτέλεσµα σήµερα
να είµαστε πολιτικά αποδυναµωµένοι στην Ευρώπη, εξαιτίας της
µεγάλης ανάγκης που έχουµε, ανάγκης που και εµείς
υποστηρίζουµε να ενταχθούµε στην ΟΝΕ έστω και σε δεύτερη
φάση.
Είχαµε επισηµάνει στην Κυβέρνηση εγκαίρως εδώ και πολλά χρόνια
από το 1996 τους µεγάλους εθνικούς κινδύνους που έκρυβε η
απόφασή της εκείνη την εποχή για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους
να µην επιδιώξει την ένταξη της χώρας µας στην Οικονοµική και
Νοµισµατική
'Ενωση
από
την
αρχή.
Και
δυστυχώς
επιβεβαιωθήκαµε, µε όλη αυτήν την πολιτική αδυναµία που δείχνει
η ελληνική Κυβέρνηση σε όλα τα ευρωπαϊκά θέµατα, σε όλα τα
θέµατα που άπτονται άλλων διαπραγµατεύσεων στην Ευρωπαϊκή
'Ενωση.
Υπήρξε αδεξιότητα µεγάλη στα θέµατα της δραχµής. Είχαµε
δηλώσεις επί δηλώσεων για το πόσο σταθερή θα ήταν η δραχµή.
Υπήρξε πίεση στη δραχµή επί ένα µεγάλο διάστηµα, µε πολύ
µεγάλο κόστος για τον 'Ελληνα πολίτη µε τα πολύ υψηλά επιτόκια.
Αναγκάζεται η Κυβέρνηση να υποτιµήσει τη δραχµή, εντάσσοντάς
την παράλληλα στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών µε
πολύ µεγάλη καθυστέρηση, επτά-οκτώ µήνες πριν τερµατίσει το βίο
του αυτός ο Μηχανισµός των Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών. Βλέπει η
Κυβέρνηση ότι αυτή η υποτίµηση που έκανε θα οδηγήσει σε πολύ
µεγάλη άνοδο του πληθωρισµού και πάει σε µία πολιτική να
µαζέψουµε πίσω τη δραχµή. Παλινωδίες, ερασιτεχνισµοί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ: Η αγορά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ: Η αγορά δεν λειτουργεί αυτόνοµα,
αλλά αντιδρά στο τι κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος µε τα επιτόκια.
Και η Τράπεζα της Ελλάδος ανέβασε τα επιτόκια, ακριβώς, για να
ενισχύσει τη δραχµή και να προκαλέσει εισροές κεφαλαίων. ∆ιότι,
ακριβώς φοβήθηκε -και σωστά φοβήθηκε-την αναζωπύρωση του
πληθωρισµού από τη µεγάλη υποτίµηση που είχε γίνει εκείνη την
εποχή, αλλιώς ο πληθωρισµός ακόµα και σήµερα θα ήταν πολύ
ψηλός.
Παρατηρείται επίσης µεγάλη ανευθυνότητα στο πως χειρίζεται η
Κυβέρνηση µεγάλα κοινωνικά θέµατα, παραδείγµατος χάρη το θέµα
της παιδείας προσφάτως, το οποίο δεν είναι µόνο ένα µεγάλο
κοινωνικό θέµα, αλλά είναι και ένα µεγάλο οικονοµικό θέµα, είναι το
κλειδί για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Είδαµε
ερασιτεχνισµούς και αδεξιότητες γενικά στο θέµα της πραγµατικής
σύγκλισης, όλων αυτών των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι
απαραίτητο να γίνουν, για να µπορέσει η χώρα µας να επιβιώσει
µέσα στην Ενωµένη Ευρώπη και όχι µόνο να επιβιώσει -γιατί δεν
χρειάζεται απλώς να επιβιώσουµε µέσα στην Οικονοµική και
Νοµισµατική 'Ενωση-αλλά και να δηµιουργήσει και τις συνθήκες για
να µεγαλουργήσει εκεί µέσα, να µπορέσει να αναπτύξει την
οικονοµία της µε ρυθµούς διπλάσιους απ' αυτούς που έχουµε
σήµερα. ∆ιότι µε τους ρυθµούς τους σηµερινούς, το 3% και το 3,5%,
όταν η υπόλοιπη Ευρώπη έχει παρόµοιους ρυθµούς, θα µας πάρει
µισό αιώνα για να φθάσουµε εµείς το µέσο όρο της Ευρώπης. Και
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ξεκινάµε ως η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης αυτή τη στιγµή, κοντά
στο 60% του µέσου όρου του ευρωπαϊκού βιοτικού επιπέδου. Και
αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα που πρέπει να κερδίσουµε, δεν είναι
απλώς η ένταξη στην ΟΝΕ. Η ένταξη στην ΟΝΕ είναι ένα
απαραίτητο εργαλείο, ένα απαραίτητο βήµα, αλλά το στοίχηµα είναι
να µπορέσουµε µε τις δικές µας εθνικές πολιτικές, µε τις δικές µας
εθνικές µεταρρυθµίσεις να δηµιουργήσουµε µια κοινωνία και µια
οικονοµία ανταγωνιστική, που θα µπορέσει µέσα στο περιβάλλον το
ευρωπαϊκό να καλπάσει, θα µπορέσει να αναπτυχθεί για το καλό
των Ελλήνων πολιτών. Να καταπολεµηθεί η ανεργία, να ζήσουν
καλύτερα οι 'Ελληνες πολίτες, να υπάρχουν χρήµατα για τους
συνταξιούχους, για τους νέους, να υπάρχουν χρήµατα για την
κατάρτιση και για την παιδεία.
Το θέµα αυτής της ανάπτυξης δεν είναι µόνο θέµα πόρων
κοινοτικών. Αναφέρθηκε ο κ. Πάγκαλος εδώ σε διάφορα νούµερα,
τα οποία -όπως µε µια µικρή µου παρέµβαση του υπενθύµισαελάχιστα τα γνωρίζει. Είναι θέµατα οικονοµικά, που αφορούν τη
συνοχή και τους πόρους, που δίνει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση για να
βοηθηθούν οι φτωχές χώρες. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Είναι βέβαιο ότι
µε το επόµενο πακέτο, µε το Πακέτο Σαντέρ, είναι η τελευταία
ευκαιρία που θα έχουµε. Και οι πόροι µπορεί να είναι σχετικά
περιορισµένοι σε σχέση µε ό,τι περιµέναµε τουλάχιστον, διότι
ακριβώς υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη, που οι Γερµανοί
σήµερα δεν θέλουν να δώσουν χρήµατα.
Το θέµα της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας δεν είναι θέµα
συνθηκών, όπως η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ, η οποία ελάχιστη
σηµασία έχει όχι µόνο για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα,
γιατί οριακές είναι οι παρεµβάσεις που κάνει αυτή η Συνθήκη, αλλά
είναι θέµα εθνικών, πολιτικών, εθνικών µεταρρυθµίσεων,
µεταρρυθµίσεων στην παιδεία, στο κράτος, στη φορολογία,
µεταρρυθµίσεων που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισµό.
Πράγµατι, η Συνθήκη αυτή κάνει ορισµένα θετικά βήµατα. Αλλά
επιτρέψτε µου να πω ότι αν δεν είχε συµπεριληφθεί η ρητή
πρόβλεψη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ για να υπάρξει µια νέα
συνθήκη -που κατέληξε να είναι η Συνθήκη του 'Αµστερνταµνοµίζω ότι δεν θα υπήρχε Συνθήκη αυτή τη στιγµή.
∆ιότι η πρόοδος που σηµειώθηκε στο 'Αµστερνταµ σ'αυτά τα µικρά
σηµεία, στην ενσωµάτωση της Συνθήκης του Σένγκεν, στο νέο
κλίµα που υποτίθεται ότι δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην
απασχόληση, στα βήµατα που έγιναν για να βελτιωθεί η νοµική
υπόσταση της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, που µπορεί τώρα να
εκπροσωπεί περισσότερο από πριν το σύνολο των µελών σε
διεθνείς οργανισµούς, αυτά φοβάµαι ότι είναι µικρά βήµατα και θα
χρειαστεί µια πολύ µεγάλη προσπάθεια για να έχουµε ουσιαστικά
και µεγάλα βήµατα για την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, που
συµφωνώ ότι είναι η επιθυµητή κατεύθυνση και για µας εδώ στην
Ελλάδα. ∆εν πρέπει όµως να ξεχνάµε ότι για µας µεγαλύτερη
σηµασία από τα ευρωπαϊκά βήµατα, έχουν τα βήµατα που θα
κάνουµε εδώ σε εθνικό επίπεδο, οι εθνικές µας πολιτικές, οι εθνικές
µας µεταρρυθµίσεις, γιατί αυτές είναι που θα κρίνουν την πορεία της
χώρας. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε
κ. Θεόδωρος Κολιοπάνος έχει το λόγο, ο οποίος περιορίζεται στα
είκοσι λεπτά από τα τριάντα που δικαιούται και τον ευχαριστούµε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων): 'Ισως και λιγότερο, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω µε πολλή συντοµία
να αναφερθώ στην ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στις άλλες
τοµεακές πολιτικές που γίνεται µέσα από τη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ.
'Οπως είναι γνωστό, οι ιδρυτικές συνθήκες των ευρωπαϊκών
κοινοτήτων δεν προέβλεψαν ρητά τη ρύθµιση αρµοδιοτήτων ή
εξουσιών σχετικά µε το περιβάλλον. 'Οµως, ένας από τους
βασικούς στόχους της Κοινότητας είναι σύµφωνα µε το
προοίµιο της Συνθήκης της ΕΟΚ η σταθερή βελτίωση των
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όρων διαβίωσης και απασχόλησης των λαών της.
Για την εκπλήρωση του έργου της, η Κοινότητα, στηριζόµενη στα
άρθρα 100 και 235 της Συνθήκης της ΕΟΚ, διαµόρφωσε σταδιακά
το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία και βελτίωση
του ευρύτερου περιβάλλοντος και για την ορθολογική διαχείριση
των πόρων του.
'Ηδη, από το 1967, µε την έκδοση της οδηγίας για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών-µελών σχετικά µε την ταξινόµηση, τη
συσκευασία και επισήµανση
των επικίνδυνων
ουσιών,
εκδηλώνονται τα πρώτα δείγµατα περιβαλλοντικής ευαισθησίας της
Κοινότητας, ενώ στη ∆ιάσκεψη Κορυφής το 1972 η βελτίωση της
ποιότητας ζωής και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
καθιερώνονται ως αυτοτελείς και ουσιώδεις στόχοι.
Οι εξελίξεις, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στη διεθνή σκηνή,
υποχρεώνουν την Κοινότητα να συνειδητοποιήσει ότι το περιβάλλον
ως στόχος µείζονος σηµασίας, απαιτεί πλέον πρωτογενή ρύθµιση.
Η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, έρχεται να προσθέσει στην αρχική
συνθήκη αυτοτελή τίτλο νοµιµοποιώντας την ανάληψη κοινοτικής
δράσης στον τοµέα του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα,
τροποποιώντας το άρθρο 100 της Συνθήκης της ΕΟΚ, εντάσσει στη
θεµατική της προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών-µελών
ζητήµατα περιβάλλοντος που προϋποθέτουν υψηλό επίπεδο
προστασίας. Η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη αποτελεί έκφραση της
πραγµατικότητας ότι τα κράτη-µέλη έχουν κοινή περιβαλλοντική
µοίρα, που δεν γνωρίζει σύνορα.
Η προβλεπόµενη µε την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη ολοκλήρωση και
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς και η επιδιωκόµενη
οικονοµική και κοινωνική συνοχή, ήταν εύλογο να επηρεάσει σε
σηµαντικό βαθµό την περιβαλλοντική δράση της Κοινότητας.
'Ενας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, η
οποία δηµιουργήθηκε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, είναι να
προάγει την αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των οικονοµικών
δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας. Η ανάπτυξη πρέπει να
είναι σταθερή, διαρκής, µη πληθωριστική, σεβόµενη το περιβάλλον
και να οδηγεί στη δηµιουργία µιας κοινής αγοράς και µιας
οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Ευρωπαϊκή 'Ενωση,
εφαρµόζει κοινή πολιτική και λαµβάνει κοινά µέτρα σε διάφορους
τοµείς. Το περιβάλλον είναι ένας από τους τοµείς στον οποίον
εφαρµόζεται κοινή πολιτική, η περιβαλλοντική πολιτική της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Το υγιές περιβάλλον αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ποιότητας
ζωής. Οι οικονοµίες µας πρέπει να συνδυάζουν την ευηµερία µε την
προστασία του περιβάλλοντος. Προς τούτο η Συνθήκη του
'Αµστερνταµ τονίζει την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
προστασίας στις κοινοτικές πολιτικές, προκειµένου να επιτευχθεί η
βιώσιµη ανάπτυξη. Ο στόχος είναι κοινός και σαφής: Να
εξασφαλίσουµε ένα µέλλον όπου οι νέες γεννιές θα µπορούν να
ζήσουν χωρίς τα σηµερινά προβλήµατα.
Είµαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε, αλλά θέλω να επιβεβαιώσω και πάλι
ότι τα κράτη-µέλη της 'Ενωσης, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,
κατέβαλαν συνολικά µεγάλες προσπάθειες, όχι µόνο για να
διατηρήσουν ηγετικό ρόλο στον τοµέα του περιβάλλοντος αλλά και
να αποτελέσουν συγχρόνως παράδειγµα προς µίµηση για τις άλλες
χώρες, αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι η Συνθήκη του Μάαστριχτ προσέθεσε
στο περιβάλλον προέχουσα θέση. Στο άρθρο 130 ορίζεται ότι η
πολιτική της Kοινότητας αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας,
θέτοντας ως στόχους:
Πρώτον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος.
∆εύτερον, την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Τρίτον, τη συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών
πόρων.
Τέταρτον, την προώθηση σε διεθνές επίπεδο µέτρων για την
αντιµετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσµιων περιβαλλοντικών
προβληµάτων.
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Ρητά ορίζεται, επίσης, ότι οι ανάγκες προστασίας του
περιβάλλοντος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στον καθορισµό και
την εφαρµογή των άλλων πολιτικών της κοινότητας.
Στα πλαίσια των ανωτέρω το Συµβούλιο Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης υιοθέτησε προγράµµατα δράσης. Στο
επίκεντρο αυτών των προγραµµάτων δράσης είναι το πέµπτο κατά
σειρά περιβαλλοντικό πρόγραµµα δράσης, το οποίο υιοθετεί την
προσέγγιση της αειφορίας και προωθεί δράσεις που στηρίζονται
στην ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στις τοµεακές πολιτικές, στη
διαµόρφωση κατάλληλων κοινωνικών και οικονοµικών προτύπων
συµπεριφοράς, στις αρχές του καταµερισµού της υπευθυνότητας,
στην αρχή του "ο ρυπαίνων πληρώνει", αλλά και στην αρχή της
προληπτικής προστασίας.
'Ερχοµαι τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη νέα Συνθήκη του
'Αµστερνταµ, το περιεχόµενο της οποίας αντικατοπτρίζει τις
αυξανόµενες ανησυχίες και τις προσπάθειες των κρατών-µελών και
της χώρας µας, προσδίδοντας στο περιβάλλον µια νέα δυναµική,
καθώς και νέες δυνατότητες βελτίωσης των πολιτικών µας
επιλογών.
Τρεις νέοι τοµείς-κλειδιά ενσωµατώνονται για το περιβάλλον στο
κείµενο της νέας Συνθήκης.
Πρώτον,
ευρύτερη
αναγνώριση
και
ισχυροποίηση
των
περιβαλλοντικών πτυχών, κατά τον καθορισµό των άλλων
τοµεακών πολιτικών, όπως η βασική συµβολή που µπορεί να έχει
ενέργεια στα ζητήµατα της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής
διάστασης και της βιώσιµης ανάπτυξης, όσον αφορά,
παραδείγµατος χάρη, στις δεσµεύσεις που περιέχονται στο
Πρωτόκολλο του Κιότο, για τις κλιµατικές αλλαγές, παράλληλα µε
τις συµβολές που µπορούν να προσφέρουν τοµείς όπως οι
µεταφορές, η γεωργία και η βιοµηχανία.
Η Κοινότητα και τα κράτη-µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν
στρατηγικές για την υλοποίηση των δεσµεύσεων που ανέλαβαν
δυνάµει του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η επίτευξη αυτών των στόχων
θα αποτελέσει πρακτική δοκιµασία της προόδου που σηµειώνει η
Κοινότητα και τα κράτη-µέλη, όσον αφορά στην ενσωµάτωση
περιβαλλοντικών προβληµατισµών στις πολιτικές τους.
∆εύτερον, διαµόρφωση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας µέσα από
διαδικασίες λήψης αποφάσεων περισσότερο δηµοκρατικές και
περισσότερο ευέλικτες.
Τρίτον, κατοχύρωση της λεγόµενης περιβαλλοντικής εγγύησης
στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, σύµφωνα µε την οποία,
παραδείγµατος χάρη, θα πρέπει να επιβάλλονται στις επιχειρήσεις
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όσον αφορά
στην προστασία του περιβάλλοντος και ευνοούνται εγκαταστάσεις
που χρησιµοποιούν φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας.
Η διεύρυνση, οι µεταρρυθµίσεις της "Ατζέντα 2000", η µετά το Κιότο
στρατηγική και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης στον τοµέα
της βιοποικιλότητας, παρέχουν στα όργανα της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης και στα κράτη-µέλη ευκαιρίες, για να αποδείξουν την
προσήλωσή τους στην υλοποίηση της ενσωµάτωσης που
περιλαµβάνεται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Η αειφόρος ανάπτυξη ανάγεται στην κορυφή των στόχων της
'Ενωσης για το άµεσο και το απώτερο µέλλον, µέσω δύο βασικών
επιλογών.
Πρώτη επιλογή: ότι τόσο στο προοίµιο της Συνθήκης όσο και στο
άρθρο 2, η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος και η
επίτευξη αειφόρων προτύπων ανάπτυξης καθορίζονται ως
θεµελιώδεις επιδιώξεις.
∆εύτερον, το νέο άρθρο 6 καθιερώνει την αρχή της ενσωµάτωσης
του περιβάλλοντος στις άλλες τοµεακές πολιτικές, τονίζοντας ότι οι
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν
στον καθορισµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και
δράσεων, προκειµένου κυρίως να προωθηθεί η αειφόρος
ανάπτυξη.
Επιπλέον η περιβαλλοντική διάσταση ισχυροποιείται µε τη
διασαφήνιση κανόνων για το σύστηµα εθνικών µέτρων, που
µπορούν να εφαρµόζουν τα κράτη-µέλη στα πλαίσια της
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εσωτερικής αγοράς.
Μια νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 100α' ανοίγει δυνατότητες στα
κράτη-µέλη να επιβάλουν εθνικά µέτρα, αυστηρότερα από αυτά των
µέτρων εναρµόνισης της κοινής νοµοθεσίας, όταν επιστηµονικά
στοιχεία, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, αιτιολογούν
κάτι τέτοιο.
Ακόµα πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η νέα Συνθήκη
κατοχυρώνει πιο δηµοκρατικά, πιο αποτελεσµατικά, αλλά και πιο
ευέλικτα πλαίσια για την άσκηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Το
περιβάλλον εντάσσεται πλέον στη διαδικασία συναπόφασης
Συµβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διασφαλίζοντας
περισσότερο δηµοκρατικές, περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές
αποφάσεις.
Παράλληλα, η ειδική πλειοψηφία αποτελεί τον κανόνα. Ορισµένες
εξαιρέσεις οµοφωνίας διατηρούνται µόνον εφόσον θίγονται θέµατα
ενέργειας, χωροταξίας, υδάτινων πόρων και φορολογίας.
Είµαι ευτυχής να σας επαναλάβω ότι η ελληνική Κυβέρνηση µε
πλήρη συναίσθηση των υποχρεώσεών της και των συνεπειών
εργάστηκε επιδιώκοντας να συµβάλει θετικά στη διαµόρφωση του
κειµένου που έχετε µπροστά σας προς έγκριση.
Είµαστε ικανοποιηµένοι, διότι το αποτέλεσµα καθιερώνει ένα υψηλό
επίπεδο άσκησης της πολιτικής περιβαλλοντικής προστασίας.
Καθιερώνει δηµοκρατικότερη διαδικασία στη λήψη αποφάσεων µε
την ευρύτερη, ισότιµη συµµετοχή της Ευρωβουλής και την ειδική
πλειοψηφία, διασφαλίζοντας όµως τα συµφέροντα της χώρας µας
στους λίγους τοµείς που κρίθηκε σκόπιµο να διατηρηθεί η
οµοφωνία.
Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν περίµενε
την έγκριση της Συνθήκης, που σήµερα συζητάµε, για να
προχωρήσει µε γοργά βήµατα στο άνοιγµα νέων οριζόντων.
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου το ∆εκέµβρη του
'97 και κυρίως στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ τον Ιούνιο
του '98 οι Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έκριναν ότι οι κύριες
προτάσεις πολιτικής της 'Ενωσης πρέπει να συνοδεύονται από
αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο φυσικό περιβάλλον και
επεσήµαναν ιδιαίτερα την ανάγκη ενσωµάτωσης του περιβάλλοντος
σε όλες τις άλλες πολιτικές.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ κάλεσε όλες τις σχετικές
συνθέσεις του Συµβουλίου να καθορίσουν τη δική τους στρατηγική,
ώστε να ενταχθούν όντως τα θέµατα του περιβάλλοντος και η
βιώσιµη ανάπτυξη στα πλαίσια των αντίστοιχων τοµέων πολιτικής
τους.
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης, το ∆εκέµβριο του '98,
συζητήθηκαν οι στρατηγικές για την ενσωµάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης, της βιώσιµης ανάπτυξης στους τοµείς
της γεωργικής και ενεργειακής πολιτικής, καθώς και των
µεταφορών.
Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση σε δύο τοµεακά ζητήµατα,
όπως οι κλιµατικές αλλαγές και η περιβαλλοντική διάσταση της
απασχόλησης και της διεύρυνσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιεστικά περιβαλλοντικά προβλήµατα
πλανητικής εµβέλειας, όπως οι αλλαγές του κλίµατος οφείλουν να
αντιµετωπισθούν τόσο σε εθνικό όσο κυρίως και σε περιφερειακό,
κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
Ο ηγετικός ρόλος της Κοινότητας στο πεδίο αυτό θα πρέπει να
ενισχυθεί µέσω συγκεκριµένων δράσεων και επιλογών. Η
ενσωµάτωση του περιβάλλοντος, όπως καθορίζεται στη νέα
συνθήκη, και η αρχή της αειφορίας µπορεί να βοηθήσουν
καθοριστικά τις προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή επ' ωφελεία
του περιβάλλοντος, των πολιτών της 'Ενωσης και του συνόλου των
πολιτών του πλανήτη.
Η Ελλάδα αντιµετωπίζει θετικά τις νέες προκλήσεις. Ειδικά εν όψει
των προοπτικών της διεύρυνσης προσφέρονται νέοι ορίζοντες για
συνεργασία, ανταλλαγή εµπειρίας και πληροφοριών µε άλλες
χώρες, που αντιµετωπίζουν σήµερα περιβαλλοντικά προβλήµατα
που η χώρα µας έχει ήδη επιλύσει ή έχει θέσει σε τροχιά ελέγχου.
Η από κοινού προσπάθεια για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
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συνθηκών και την προστασία της ανθρώπινης υγείας δεν µπορεί
παρά να είναι επωφελής και για τους Ελληνες πολίτες.
Καταλήγοντας, πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει
να εγκρίνουµε τη νέα Συνθήκη του Αµστερνταµ, διότι µας παρέχει
τα πλαίσια για αποτελεσµατική δράση τόσο σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης στο σύνολό της όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Xειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Σας ευχαριστώ για τη
συντοµία σας.
Ο κ. Στεφανής έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, φαντάζοµαι ότι τα αυτιά είναι ανοικτά µόνο για το
συγκυριακό σηµαντικό γεγονός του Οτσαλάν. Ανεξάρτητα από το τι
οδήγησε σ' αυτό. Ο καθένας µας και εγώ προσωπικά αισθανόµαστε
οδύνη για την κατάληξη αυτή, εγώ όµως αλλά αισθάνοµαι και
κάπως ελλειµµατικός ως Ευρωπαίος πολίτης για ό,τι προηγήθηκε
αυτής της κατάληξης. Ισως η σηµερινή συζήτηση για την
αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ από τη Συνθήκη του
Αµστερνταµ να µην είναι πολύ άσχετη µε το σηµερινό θλιβερό
συµβάν.
Νοµίζω ότι συνιστά ευρωπαϊκό πρόβληµα. Αναδείχνει ακριβώς αυτό
το οποίο έχει τονισθεί επανειληµµένα, δηλαδή την έλλειψη ή την
αδυναµία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης να µπορεί να επιλαµβάνεται
τέτοιων θεµάτων ζωτικής ηθικής σηµασίας θεµάτων, που άπτονται
των καίριων στοιχείων της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Ας έρθω κάπως πιο ειδικά στο θέµα της Συνθήκης του Αµστερνταµ.
Αν επρόκειτο να συζητήσει κανένας τη Συνθήκη του Μάαστριχτ,
τότε θα είχε πάρα πολλά πράγµατα να πει διότι πιστεύω ότι αυτή
είναι η βασική συνθήκη. Τότε στα πλαίσια αυτού του καταστατικού
χάρτη θα µπορούσε να συζητήσει θέµατα εθνικής κυριαρχίας. Αν θα
έπρεπε να υπάρχει πολιτική ένωση, οµοσπονδιοποίηση της
Ευρώπης, εκχώρηση δηλαδή εθνικών δικαιωµάτων, προστασίας
εθνικών συνόρων και πολλά άλλα. Η Συνθήκη του Αµστερνταµ
έρχεται να αµβλύνει κατά κάποιον τρόπο πολλά από τα
προβλήµατα και τις εντάσεις που είχαν εγερθεί για τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ. Θα ήθελα κατ' αρχήν να πω πως αποτελεί κατά τη
γνώµη µου πολιτικό παράδοξο, πρώτα να εξασφαλίζεις νοµισµατική
ένωση και µετά πολιτική ένοποίηση. Συνήθως τα µέρη συνενούνται
πολιτικά. 'Ετσι έχει γίνει στο παρελθόν. 'Ετσι έγινε σε πολλές άλλες
περιοχές του κόσµου. Εν πάση περιπτώσει, µε τη Συνθήκη του
Αµστερνταµ µετά τη νοµισµατική ένωση υποτίθεται ότι τίθεται η
βάση για τη θεσµοποίηση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης.
Σήµερα η Ευρώπη δεν είναι ξέχωρη από τον κόσµο. Ζει σε έναν
κόσµο ο οποίος είναι αυτός που είναι και θα πρέπει όλοι να
συνειδητοποιήσουµε ότι είναι ένα παγκόσµιο χωριό µε ορισµένα
χαρακτηριστικά και στην οικονοµία και σε άλλους τοµείς της
ανθρώπινης ζωής. 'Εχει έναν πληθυσµό που αυξάνεται, που
έφθασε τα έξι δισεκατοµµύρια, διπλασιάστηκε δηλαδή τα τελευταία
χρόνια, αλλά µε αντίστοιχο υποδιπλασιασµό της παραγωγής και µε
διευρυνόµενη την ανισοκατανοµή της. Τίθεται ένα τεράστιο θέµα, τι
θα γίνει από εδώ και πέρα µε τη συµφωνία GATT και όλα τα
συναφή οποία είναι γνωστά.
Η σηµερινή Ευρώπη, µία Ευρώπη κυριαρχούµενη βασικά από τους
ηττηµένους του Β' Παγκοσµίου Πολέµου, προσπαθεί να εντάξει
εαυτήν µέσα σε αυτόν τον παγκόσµιο ανταγωνισµό και να
επιβιώσει.
Φυσικά και η Ελλάδα είναι µία χώρα στην Ευρώπη, αλλά µια χώρα
που καλώς ή κακώς υπολείπεται, είναι ο αδύναµος κρίκος της. Είναι
αυτή που υπολείπεται σε καίριους τοµείς, στο κατά κεφαλήν
εισόδηµα, στις δαπάνες για την παιδεία και την υγεία, διότι ακριβώς
δεν έχει πόρους και διότι ένα σηµαντικό ποσό πηγαίνει για την
εθνική άµυνα. 'Εχουµε δηλαδή το εξής παράδοξο, το υψηλότερο
ποσοστό σε σχέση µε τις άλλες δεκαπέντε χώρες του ΑΕΠ να
ξοδεύεται για την άµυνα και το χαµηλότερο µέσα στην Ευρωπαϊκή
'Ενωση για την παιδεία.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και διερωτάται κανείς, τι είναι και τι θέλει αυτή η Συνθήκη του
'Αµστερνταµ σε σχέση µε τα βασικά πολιτικά και εθνικά µας
αιτήµατα και σε ποιο βαθµό τα ικανοποιεί. Συνιστά οπωσδήποτε µια
µικρή πρόοδο. ∆εν νοµίζω όµως ότι θα µπορούσαµε να
περιµένουµε πολλά περισσότερα. ∆εν µπορεί να περιµένει κανένας
πολλά περισσότερα για ουσιαστική σύγκλιση των οικονοµιών µε
έναν κοινοτικό προϋπολογισµό που φθάνει το 1,27%, που όχι µόνο
δεν έχει προοπτική αύξησης, αλλά µάλλον έχει προοπτική µείωσης.
∆εν µπορεί να περιµένει κανείς πολλά περισσότερα, όταν δεν
αποφασίζει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση να καθορίσει ποια είναι τα
σύνορα και φυσικά πώς να τα διαφυλάξει.
Εγώ επί του προκειµένου, για να µην αναλωθεί ο χρόνος σε
πλεοναστικό λόγο, έχω µία ρηξικέλευθη πρόταση, που δεν νοµίζω
ότι θα γίνει ποτέ αποδεκτή, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα µπορεί
να τεθεί ως ένα εθνικό διαρκές αίτηµα. Αντί να ζητάµε στα πλαίσια
της ΚΕΠΠΑ µία κοινή άµυνα και συνεπώς κοινό στρατό και όλα τα
σχετικά για τη διασφάλιση των συνόρων, να εγκατασταθεί ένα κοινό
ταµείο άµυνας στην Κοινότητα και να λειτουργήσει µε την αρχή της
επικουρικότητας, της αλληλεγγύης και της αναλογικότητας του κάθε
κράτους. Η συνεισφορά του κάθε µέλους - κράτους να είναι
ανάλογο µε το ΑΕΠ σε αυτό το ταµείο. Να πάρουµε εµείς το
αντίστοιχο µερίδιό µας και να οργανώσουµε την άµυνά µας κατά το
δικό µας τρόπο και να µην περιµένουµε να ενσωµατωθεί η
∆υτικοευρωπαϊκή 'Ενωση, να αποκτήσουµε ευρωπαϊκό στρατό
κ.ο.κ., για να αντιµετωπίσουµε στο απώτατο µέλλον τα εθνικά µας
σύνορα.
Για τη δηµοκρατικοποίηση και για το δηµοκρατικό λεγόµενο
έλλειµµα θα πρότεινα τα εξής: Καλό είναι το δηµοψήφισµα και
ενδεχόµενα θα µπορούσε να υπάρξει στο µέλλον, αλλά πριν από
αυτό θα µπορούσαν να παίξουν ρόλο πολύ πιο σηµαντικό τα εθνικά
κοινοβούλια στην προεργασία και όχι στην επικύρωση των
συµφωνιών. Στη διαµόρφωση των σχεδίων, φυσικά σε συνεργασία
µε το αναβαθµισµένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν η
διακυβερνητική και το ∆ιευθυντήριο καταλήξει στο τελικό κείµενο.
Η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ -επειδή όλα τα πράγµατα πρέπει να τα
αξιολογούµε µόνο συγκριτικά, διότι άλλως πως δεν έχουν αξία- σε
σχέση µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ συνιστά αναµφισβήτητα µία
µικρή, έστω ελάχιστη πρόοδο. Είναι προς την κατεύθυνση της
βελτίωσης σε όλους τους τοµείς. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία. Και
µόνο από το γεγονός ότι αν δεν επικυρώσει κανείς τη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ είναι σαν να δηλώνει προτίµηση στη Συνθήκη του
Μάαστριχτ, αποτελεί λόγο για µία µη αρνητική ψήφο.
Θα µπορούσα να προσθέσω κάτι άλλο. 'Οτι δεν ευοδόθηκαν οι
προσπάθειες για θεσµικές αλλαγές, που µερικοί ενδεχοµένως τις
επιθυµούν, από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση που όµως θα περιόριζαν
την αντιπροσωπευτικότητα των κρατών - µελών, που θα περιόριζαν
την ισοτιµία ιδιαίτερα των µικρών κρατών, όπως το δικό µας και
αυτό αποφεύχθηκε. Το θέµα δεν είναι µόνο τι επιτεύχθηκε, αλλά και
τι έχει αποτραπεί, το οποίο θεωρώ επίσης σηµαντικό.
Καταλήγοντας θα έλεγα ότι εγώ ως πολίτης, θα ψήφιζα αυτήν τη
Συνθήκη του 'Αµστερνταµ γιατί αναφέρεται σε µια περιοχή
γεωγραφική, πολιτική, οικονοµική, πολιτιστική, δηλαδή την
Ευρώπη, που δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποια αντίστοιχη σήµερα
που να συγκεντρώνει περισσότερα προσόντα απ'αυτήν ή
περισσότερες προοπτικές για το αύριο. Και θα προκαλούσα τον
οποιοδήποτε να ονοµάσει αυτήν την άλλη περιοχή στον κόσµο, που
κατά κάποιον τρόπο συγκεντρώνει αυτές τις σηµερινές δυνατότητες
και τις αυριανές προοπτικές που έχει η Ευρώπη. Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός):
Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο.

Ο

κ.

Αθανάσιος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία και
κύριοι συνάδελφοι, µετά το θλιβερό σηµερινό γεγονός του Οτσαλάν,
θα είναι δύσκολο να µιλήσει κανείς για άλλα θέµατα. Πάντως
εύχοµαι στους πρεσβευτές µας, στις οικογένειές τους, σε όλον τον
ελληνικό λαό και στον Οτσαλάν, να µην έχουν καµιά συνέπεια απ'
αυτήν την υπόθεση.

Σήµερα είναι η τετάρτη µέρα που συζητάµε το θέµα της κύρωσης
της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ, ένα από τα σοβαρότερα θέµατα
που έχουν συζητηθεί στην Αίθουσα αυτή και αφορά όλες τις
κοινωνικές οµάδες και όλους τους 'Ελληνες. Ο δικός µου όµως
προβληµατισµός αλλά και πολλών ακροατών είναι το κατά πόσον
αυτά που λέγονται εδώ γίνονται κατανοητά και αντιληπτά από τον
πολύ κόσµο που µας ακούει. Πόσοι δηλαδή απ'αυτούς που µας
παρακολουθούν γνωρίζουν για ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη, για
κοινοτικό χάρτη, για καταστατικό χάρτη Ηνωµένων Εθνών, για
χάρτη των Παρισίων, για τελική πράξη Ελσίνκι, για Συνθήκη
Μάαστριχτ και για την παρούσα Συνθήκη του 'Αµστερνταµ που
συζητάµε;
Ποιοι όµως ευθύνονται γι'αυτό; Οι µόνοι πάντως που δεν
ευθύνονται είναι όλοι εκείνοι τους οποίους οι κυβερνήσεις της
τελευταίας εικοσαετίας δεν φρόντισαν να ενηµερώσουν επαρκώς.
Προς τι λοιπόν η τηλεοπτική κάλυψη; Η τηλεοπτική κάλυψη και
ειδικά η ενηµέρωση του λαού έπρεπε να προϋπάρχει από την αρχή
της ένταξής µας στην Ε.Ο.Κ. επί όλων των κρίσιµων θεµάτων και
αποφάσεων που λαµβάνονταν, ώστε να ενηµερωνόταν συνεχώς ο
λαός για τις όποιες ενέργεις και αποφάσεις συµπλήρωναν,
τροποποιούσαν ή καταργούσαν κάποιες προγενέστερες.
Τότε και µόνο τότε, όταν ο πολίτης θα ήταν ενήµερος για την εξέλιξη
των σοβαρών αυτών θεµάτων θα µπορούσε να συµµετέχει και στην
παρούσα συζήτηση και να βγάλει τα ανάλογα συµπεράσµατά του.
Η έλλειψη ενηµέρωσης στη χώρα µας είναι δυστυχώς ένα απο τα
βασικότερα
µειονεκτήµατά
µας,
γιατί
δεσπόζει
η
παραπληροφόρηση και η ηµιµάθεια, που είναι χειρότερη και από
την αµάθεια.
Γιατί να µην υπάρχει ένα κρατικό τηλεοπτικό κανάλι που να
ασχολείται αποκλειστικά µε την ενηµέρωση του λαού για όλα εκείνα
τα θέµατα που τον ενδιαφέρουν και έχουν άµεση σχέση µε την
επιβίωσή του και την καθηµερινή ζωή, που είναι εντεταγµένη στο
σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι;
Αρκεί το κανάλι αυτό να είναι αντικειµενικό, να µην ελέγχεται από
την εκάστοτε κυβέρνηση, να έχει δική του διοίκηση υπερκοµµατική
από πρόσωπα εγνωσµένου κύρους.
Οι περισσότερες κυβερνήσεις, που γνωρίσαµε µέχρι σήµερα, όχι
µόνο δεν ενδιαφέρονταν για τη σωστή πληροφόρηση του πολίτη
αλλά το αντίθετο. Προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο να
παραπληροφορήσουν σκόπιµα το λαό, για να κρατηθούν
περισσότερα χρόνια στην εξουσία.
'Οσα δε, θέµατα αφορούσαν τις σχέσεις της χώρας µας µε την ΕΟΚ
στην αρχή της εφαρµογής της ένταξής µας στη δεκαετία του '80,
έπρεπε να παραµένουν κρυφά και απαραβίαστα. Τόσο δε, ήταν το
µένος και ο φανατισµός των κρατούντων της εποχής εκείνης κατά
της ΕΟΚ, που απαγόρευαν ακόµα και την αναγραφή στις
πληροφοριακές πινακίδες των έργων της πηγής χρηµατοδότησης
και του ποσοστού συµµετοχής της ΕΟΚ, παρά τη ρητή διάταξη της
ΕΟΚ.
Η ενηµέρωση και η σωστή πληροφόρηση περί οδηγιών, όρων και
κανόνων της τότε ΕΟΚ και σήµερα Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ήταν και
είναι ακόµα και σήµερα πράγµατα άγνωστα στις ενδιαφερόµενες
κοινωνικές οµάδες.
Αν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έφτασαν στην απελπιστική
κατάσταση που βρίσκονται σήµερα, ένα µεγάλο µέρος οφείλεται
στην έλλειψη της ενηµέρωσης από τις κυβερνήσεις που πέρασαν
από το 1980 µέχρι σήµερα.
Οι κυβερνήσεις για µικροπολιτικά οφέλη δεν είπαν την αλήθεια
στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, το τι ακριβώς έπρεπε να
κάνουν, ποιες από τις καλλιέργειες θα διατηρηθούν και ποιες όχι,
ποια θα είναι τα είδη των νέων καλλιεργειών και σε τι ποσοστά,
ποια ζώα πρέπει να αυξηθούν και ποια όχι. Τίποτα από αυτά,
πέραν από µια απλή τυπική εγκύκλιο, που και αυτή ελάχιστοι τη
γνώριζαν. Αφέθηκαν όλα τα πράγµατα στην τύχη τους.
∆εν τους είπαν ακόµα ότι τα επιπλέον προϊόντα τους όχι µόνο
δεν θα περνούν στην αγορά, αλλά και ότι δεν θα
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επιδοτούνται. ∆εν τους είπαν µέχρι πότε θα δίδονται οι επιδοτήσεις.
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επαύριο θα είναι στρωµένος µε λουλούδια, απεναντίας θα είναι
δύσκολος και ανηφορικός. Χρειάζεται ισχυρή θέληση και πολλούς
αγώνες για να πετύχουµε την πλήρη ενοποίησή µας µε τα
υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απολύτως βέβαιο ότι µόλις
σταµατήσουν οι επιδοτήσεις των αγροτικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων οι περισσότερες καλλιέργειες και οι αδύνατες
παραδοσιακές κτηνοτροφικές µονάδες θα εγκαταλειφθούν, µε
αποτέλεσµα να αυξηθεί ακόµα περισσότερο η καλπάζουσα ανεργία
στον τόπο µας.

Και τα βασικότερα θέµατα που θα µας απασχολήσουν θα είναι η
απασχόληση και οι εγγυήσεις για την προάσπιση των συνόρων
µας.

Σε αυτό δεν µας φταίει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση που έδωσε τα
χρήµατα για επιδοτήσεις προϊόντων, αλλά η Κυβέρνηση µε την
αγροτική πολιτική που εφαρµόζει εδώ και πολλά χρόνια.

Ειδικά η απασχόληση σήµερα στη χώρα µας είναι η µεγαλύτερη
πληγή, είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση που έχει τον
υψηλότερο βαθµό ανεργίας, που τείνει να ξεπεράσει το 15%.

Επίσης η Κυβέρνηση φταίει, γιατί δεν έκανε σκληρή
διαπραγµάτευση στις ποσοστώσεις και στις τιµές των αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων, µε αποτέλεσµα οι αγρότες και οι
κτηνοτρόφοι να µην µπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα και στις
υποχρεώσεις τους µε τις µικρές υποχρεωτικές ποσοστώσεις και τις
χαµηλές τιµές.

Η οικονοµική πλευρά της απασχόλησης και ιδιαίτερα η προσφορά
και η ζήτηση εργασίας στους διάφορους τοµείς και κλάδους
οικονοµικής δραστηριότητας δεν έχουν µελετηθεί.

Η τιµή του γάλακτος σήµερα κυµαίνεται από εκατόν ογδόντα (180)
έως διακόσιες ογδόντα (280) δραχµές κατά κιλό ανάλογα µε την
κατηγορία, τη στιγµή που ένας καφές σε ένα υποβαθµισµένο
καφενείο του χωριού στοιχίζει διακόσιες (200) δραχµές. ∆ηλαδή ο
κτηνοτρόφος πρέπει να πουλήσει ένα κιλό γάλα για να πιει έναν
καφέ στο χωριό του και αν τον πιει στην πόλη, θέλει τρία κιλά γάλα.
Επίσης, δεν φταίει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση που η απορροφητικότητα
των πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία για την εκτέλεση έργων και
προγραµµάτων δεν ξεπερνά το 50%. Φταίει η Κυβέρνηση, αφ' ενός
γιατί έχασε τον έλεγχο της κρατικής µηχανής και αφ' ετέρου γιατί δεν
διαθέτει τις ανάλογες πιστώσεις που απαιτούνται για την ίδια
συµµετοχή της χώρας µας. Και βέβαια δεν µπορεί να τις διαθέσει,
γιατί δεν περίσσεψαν από τα χρέη της Ολυµπιακής, των αστικών
συγκοινωνιών, των αγροτικών συνεταιρισµών και λοιπών άλλων
οργανισµών, που φθάνουν τα 3,3 τρισεκατοµµύρια δραχµές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µας φταίει η ΕΟΚ για το δικό µας
κατάντηµα, για τη φτώχεια και την ανεργία, για το κλείσιµο των
χιλιάδων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, για το εµπόριο του
λευκού θανάτου, για την εγκληµατικότητα, για τις ληστείες, για το
κατάντηµα της υγείας και της παιδείας, για το ξεσήκωµα των
αγροτών και τόσων άλλων δεινών που µαστίζουν σήµερα τη χώρα
µας. Φταίει η κακοδιαχείριση της Κυβέρνησης, που οδεύει από το
κακό στο χειρότερο, η οποία προσπαθεί να µετατοπίσει τις ευθύνες
της στο µικρό εκείνο διάλειµµα του '90-'93, που κυβέρνησε τη χώρα
η Νέα ∆ηµοκρατία και δεν φταίει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που κυβερνά τη χώρα
δεκαέξι ολόκληρα χρόνια; Ο λαός, όµως, δεν πείθεται περί αυτού
και απαντά µε την απλή λογική:

Οι κοινωνικές διαστάσεις της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
διάρθρωσης δεν έχουν διερευνηθεί.
Το επίπεδο ανάπτυξης µιας χώρας επηρεάζει ποσοτικά και ποιοτικά
τις θέσεις εργασίας.
Στην απασχόληση, στην εργασία, στο επάγγελµα, φαίνεται κατά
πόσον µία δηµοκρατική κοινωνία µπορεί να αξιοποιήσει
ικανοποιητικά το ανθρώπινο δυναµικό της για την ευηµερία της
κοινωνίας.
Σήµερα στις σχολές και στα πανεπιστήµια εισάγονται άτοµα
απρογραµµάτιστα, ανάλογα µε τους χώρους και τους καθηγητές
που έχουµε στη διάθεσή µας.
Πώς περιµένουµε να µειωθεί η ανεργία, όταν συνεχώς βγάζουµε
δασκάλους και καθηγητές, χωρίς να υπάρχει καµία δυνατότητα
απασχόλησης, δηµιουργώντας έτσι κοινωνικά και οικογενειακά
προβλήµατα;
Τέλος, αν θέλουµε να επιτύχουµε και να πάµε µπροστά, πρέπει να
αλλάξουµε τακτική. Να δουλέψουµε υπεύθυνα, ευσυνείδητα και
προγραµµατισµένα, αλλιώς θα είµαστε οι ουραγοί της Κοινότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει όλοι µας να παραδεχτούµε τα
υπέρ και τα κατά της ένταξής µας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και
επειδή σαφώς είναι περισσότερα αυτά που υπερτερούν, πρέπει να
ψηφίσουµε τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ που τροποποιεί και
συµπληρώνει σε πολλά σηµεία τη βασική Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Φαντασθείτε, κύριοι συνάδελφοι, αν δεν είµασταν σήµερα στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση, σε ποια κατάσταση θα βρισκόµασταν. 'Οπως
είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Σιούφας, θα
είµασταν χειρότερα και από την Αλβανία και αυτό δεν είναι καθόλου
σχήµα λόγου.

Η ενοποίση της Ευρώπης είναι µία διαρκής προσπάθεια σαράντα
και πλέον ετών. Στην προσπάθεια αυτή πρωτοστάτησαν το 1957 έξι
χώρες. Σήµερα φθάνουµε αισίως τις δεκαπέντε.

Το ευχάριστο πάντως είναι ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σήµερα υπεραµύνεται
της ψήφισης της Συνθήκης αυτής, για την οποία άλλοτε ήταν ο πιο
φανατικός εχθρός της. Κάτι είναι και αυτό που δεν έµεινε
αγκυλωµένο στις απαρχαιωµένες εκείνες ιδέες της εποχής του '80.
Στη δηµοκρατία είναι θεµιτό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις,
ιδέες και αντιλήψεις, αρκεί µε την πάροδο του χρόνου να
προκρίνεται η καλύτερη.

Βασικός στόχος στην προσπάθεια αυτή ήταν να σταµατήσουν οι
πόλεµοι µεταξύ των κρατών της Ευρώπης και να δηµιουργηθεί µία
ενιαία αγορά, µε απώτερο στόχο την ευρύτερη ευρωπαϊκή
ενοποίηση.

'Οσο για τα µειονεκτήµατα της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ, πρέπει η
Κυβέρνηση, όσο αυτή υπάρχει, να είναι πιο σκληρή και πιο
ανυποχώρητη στις διαπραγµατεύσεις που λαµβάνουν χώρα στα
κέντρα λήψης των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

Πριν φθάσουµε στη σηµερινή κύρωση της Συνθήκης του
'Αµστερνταµ, που υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997, τα
σηµαντικότερα στάδια της ένταξής µας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση
ήταν:

∆εν βλέπω, όµως, την παρούσα Κυβέρνηση ικανή να επιδιώξει
περαιτέρω βελτιώσεις στην παρούσα Συνθήκη προς όφελος των
εθνικών συµφερόντων, αφ' ενός γιατί κουράστηκε και αφ'ετέρου
γιατί δεν µπορεί να αποδώσει περισσότερα πράγµατα.

Το 1960, όταν ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Καραµανλής συνέδεσε
τη χώρα µας µε την τότε Ε.Ο.Κ.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Τελειώσατε, κύριε
συνάδελφε.

Γιατί εσείς, κύριοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εδώ και έξι χρόνια, που είσθε στην
εξουσία, δεν διορθώνετε τα στραβά και τα ανάποδα που έκανε η
Νέα ∆ηµοκρατία εκείνο το µεσοδιάστηµα;

Το 1979, όταν η χώρα µας µπήκε οριστικά στην Ε.Ο.Κ. ως το
δέκατο ισότιµο µέλος της.
Το 1992, µε την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Η σηµερινή Συνθήκη του 'Αµστερνταµ επιβεβαιώνει τις µεγάλες
επιλογές που υιοθετήθηκαν από τα κράτη-µέλη µε τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ και ταυτόχρονα διανοίγει νέες προοπτικές.

Αυτό, όµως, ο λαός το έχει αντιληφθεί και πολύ σύντοµα θα
τη βάλει στο περιθώριο. Το πρώτο µήνυµα το έδωσε ήδη µε
την ψήφο του στις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές. Το

Παρ'όλα αυτά δεν τρέφουµε ψευδαισθήσεις ότι ο δρόµος την
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δεύτερο ακολουθεί στις επερχόµενες ευρωεκλογές και την οριστική
του απάντηση θα τη δώσει στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές
γίνουν, είτε πρόωρα είτε κανονικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κύριοι συνάδελφοι, η
Βουλευτής Επικρατείας κ. Μαρία Κωνσταντοπούλου ζητεί
ολιγοήµερη άδεια απουσίας της στο εξωτερικό.
Εγκρίνει η Βουλή;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Η Βουλή ενέκρινε.
Ο κ. Καλαφάτης έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
δηµιουργηθείσα βαριά ατµόσφαιρα στο κουρδικό ζήτηµα επισκιάζει
τη σηµασία της προς κύρωση Συνθήκης. Αυτή όµως αποτελεί
θεµελιώδες εθνικό θέµα και δεν πρέπει να αποστούµε από αυτήν.
Το σηµαντικότερο προσόν ενός λαού είναι η αίσθηση της ιστορικής
συνείδησης. Είναι η δυνατότητα να παίρνει τις σωστές αποφάσεις
στις κρίσιµες ώρες.
Οι ηγεσίες καταξιώνονται και κατοχυρώνονται ενώπιον της ιστορίας,
όταν οδηγούν το λαό τους στην ορθή κατεύθυνση µε καθαρό µυαλό
στις καθοριστικές καµπές της.
Το ότι ήδη έχουµε εισέλθει σε µια νέα περίοδο της ανθρώπινης
ιστορίας, αυτό είναι πλέον παγκοίνως αποδεκτό. Μετά από αυτήν
την καµπή, έτσι συµβαίνει πάντα, το παγκόσµιο τοπίο θα είναι
εντελώς διαφορετικό. Οι επιλογές του σήµερα θα περιγράψουν το
αύριο θετικά ή αρνητικά.
Στο βηµατισµό της ιστορίας δεν µπορεί να µένεις ακίνητος, γιατί θα
αφανιστείς. Η αβεβαιότητα είναι το µόνο βέβαιο στην εξελικτική
διαδικασία.
∆υστυχώς ή ευτυχώς ο ντετερµινισµός σε αυτό το σηµείο µένει
άοπλος. Το χειρότερο ίσως από όλα είναι ότι δεν µπορείς να
αποφύγεις την εξέλιξη. Αυταπάτες περί αυτού περιγράφουν το
περιθώριό της.
Οι κοσµογονικές αλλαγές που συντελούνται αλλά και οι
εσχατολογικές καταστάσεις που έχουν δηµιουργηθεί στον πλανήτη
κλυδωνίζουν το γένος µας.
Στο αναδιατασσόµενο παγκόσµιο περιβάλλον η ελληνική κοινωνία
ψάχνει το ρόλο της µε εκπεφρασµένη τη θέλησή της για ισχυρή
Ελλάδα στα πλαίσια της Ενωµένης Ευρώπης.
Γιατί υπάρχει η Ενωµένη Ευρώπη; Τι επέβαλε τη δηµιουργία της και
τι υπηρετεί η παρουσία της; Γιατί ο ιδεαλισµός του Μονέ και του
Σουµάν θα έµενε κενός εάν δεν υπηρετούσε υπαρκτές ανάγκες.
Η Ενωµένη Ευρώπη ήταν η απάντηση των Ευρωπαίων στις
αναδυόµενες υπερδυνάµεις της Αµερικής και της Σοβιετικής
'Ενωσης µετά το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Επί εκατονταετίες τα κράτη
της Ευρώπης ηγεµόνευαν στον κόσµο. Οι δύο µεγάλοι πόλεµοι
µέσα σε τριάντα χρόνια την κατερείπωσαν. Η Ευρώπη για πρώτη
φορά βρισκόταν στο περιθώριο. Ο αέναος αλληλοσπαραγµός των
λαών της έπρεπε να δώσει τη θέση του στη δηµιουργική
συνεργασία, αλλιώς θα υπήρχε ο αφανισµός. 'Ετσι ξεκίνησαν τα
πρώτα βήµατα της Ενωµένης Ευρώπης. Σήµερα η πραγµατικότητα
δικαιώνει το όραµα.
Για τη χώρα µας, η ένταξή της στην Ευρώπη αποτελεί στρατηγικό
στόχο απολύτως κατανοητό από το λαό µας. Στο ιστορικό
σταυροδρόµι συντασσόµαστε µε µια οικονοµική πολιτική
γεωγραφική ενότητα, που παίζει και προοϊωνίζεται να παίξει ακόµα
περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο στις παγκόσµιες εξελίξεις.
Εν δυνάµει βρισκόµαστε στον πυρήνα ισχυρών κρατών και
ακµαζουσών κοινωνιών που ηγεµονεύουν στον πλανήτη. Βεβαίως η
Ευρωπαϊκή 'Ενωση δεν είναι κάποια παιδική χαρά, ένθα ακόπως οι
λαοί θα διαβιούν µετ' ευδαιµονίας. Είναι πεδίο ανελέητου
ανταγωνισµού και προαιώνιων σοβινιστικών διαθέσεων. Αυτό όµως
είναι το πεδίο και εδώ θα αγωνιστούµε, θα συναγωνιστούµε και θα
ανταγωνιστούµε.
Αλλιώς
θα
βρεθούµε
στο
περιθώριο,
αποµονωµένοι, καθώς οι κεντροµόλες τάσεις προς την Ευρωπαϊκή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

'Ενωση των κρατών του ευρύτερου γεωπολιτικού χώρου είναι και
έντονες και προφανείς.
Επιθυµούµε µια διεθνοποιηµένη, ανοιχτή, δηµοκρατική κοινωνία,
που ως κύριο χαρακτηριστικό θα έχει την πολιτισµική διακριτότητα.
Αυτή η διάθεση δεν προκύπτει από τυφλή και αδιέξοδη σοβινιστική
διάθεση, αλλά από τη βαθιά πίστη πως µόνο µια πολυπολιτισµική
διεθνής κοινωνία µπορεί να αναπτυχθεί αρµονικά. Σε αυτόν τον
τοµέα η χώρα µας θα σχοινοβατήσει, γιατί ο αρχαιοελληνικός
πολιτισµός µπορεί να αποτελεί το υπόβαθρο της δυτικής
φιλοσοφίας και του πολιτισµού, όµως ο νεοελληνικός πολιτισµός
ουδέποτε αποτέλεσε οργανικό τµήµα της ∆ύσης. Η "δυτικοποίηση"
της Ελλάδας πρέπει να σηµαίνει τον εκσυγχρονισµό της, αλλά σε
καµία περίπτωση τον αφελληνισµό της.
Οι µελλοντολόγοι κάθε φύσεως και αποχρώσεως αφειδώς
περιγράφουν την πορεία της 'Ενωσης. Από τη µια άκρη αυτοί που
δυσοίωνα τη βλέπουν ως την ανθρωπογεωγραφική ενότητα, που τη
λυµαίνεται το κεντρικοευρωπαϊκό διευθυντήριο, από την άλλη αυτοί
που ευοίωνα τη βλέπουν να εξελίσσεται σε ένα ισχυρό,
δηµοκρατικό, ανεπτυγµένο πολυπολιτισµικό ενιαίο κράτος. Και η
µια και η άλλη προσέγγιση παρουσιάζουν καταφανή µειονεκτήµατα.
Αυτό που έχει σηµασία είναι οι λαοί και οι ηγεσίες τους, αν
πραγµατικά επιθυµούν την ύπαρξη µιας ισχυρής ευρωπαϊκής
οντότητας, πρέπει να δηµιουργήσουν θεσµούς και σχέσεις που θα
µπορέσουν να αντέξουν σε ισχυρά τραντάγµατα.
Το πρόσφατο παρελθόν µας απέδειξε, τόσο στην περίπτωση της
Σοβιετικής 'Ενωσης όσο και της Γιουγκοσλαβίας, ότι ακόµα και
ενιαίες κρατικές οντότητες αυτοδιαλύονται, όταν δεν στηρίζονται σε
γερά θεµέλια.
Η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ, που καλείται η Βουλή να κυρώσει,
αναµφισβήτητα
προσφέρει
προς
την
κατεύθυνση
της
ισχυροποίησης της 'Ενωσης. Πολλοί περιγράφουν ως ελιπή και
δηλά τα άρθρα της Συνθήκης. Η συµφωνία ή διαφωνία µε αυτούς
µόνο δευτερεύοντα ρόλο έχει. Ας µη µας διαφεύγει εξάλλου ότι σε
ειρηνικές περιόδους οι πορείες των εθνών στην ιστορία δεν
αλλάζουν από τη µια µέρα στην άλλη. Απαιτούν πολύ µεγάλη
διαδικασία.
Η Συνθήκη που κυρώνουµε σήµερα αποτελεί ένα ακόµα σταθµό
στο νέο δρόµο της Ευρώπης. Αυτό είναι το σηµαντικό και απέναντι
σε αυτό πρέπει να σταθούµε υπεύθυνα, όχι συγκυριακά και
ευκαιριακά.
Μπορεί να διατυπωθούν κάθε λογής επιφυλάξεις ή να αναπτυχθούν
βάσιµοι προβληµατισµοί. Στο τέλος, όµως, πρέπει η Εθνική
Αντιπροσωπεία να σταθεί θετικά απέναντι στη Συνθήκη και να την
κυρώσει. Ο ευρωσκεπτικισµός, όπως και κάθε είδους σκεπτικισµός
στο πολιτικό πεδίο, είναι επιζήµιος. Η πολιτική έχει ανάγκη από
αποφάσεις και όχι από υπεκφυγές. Επίσης, ο αναχωρητισµός
µπορεί να είναι µία προσωπική λύση, µία προσωπική λύτρωση
στην ιδιωτική ζωή, αλλά στην πολιτική είναι καταστροφικός.
Για µας, ιδιαίτερα τώρα που ως χώρα έχουµε αυξηµένη αξιοπιστία
στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, έχει µεγάλη σηµασία να συµµετέχουµε
στη διαµόρφωσή της. Το Ευρώ θα αλλάξει την οικονοµική
συµπεριφορά και θα διαµορφώσει νέες συνθήκες. Η κοινή
εξωτερική πολιτική για την άµυνα πρέπει να υπηρετήσει τα εθνικά
µας συµφέροντα. Οι δηµοκρατικοί θεσµοί και η διαφάνεια
επεκτείνονται όχι όσο επιθυµούµε, αλλά βήµατα γίνονται, γιατί είναι
απαράδεκτο ο παρατελευταίος κοµισάριος της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης να διατάσσει τους εκλεγµένους αντιπροσώπους των λαών,
δίκην αυτοκρατορικού αρµοστού.
Η αειφόρος ανάπτυξη γίνεται παράµετρος της αναπτυξιακής
διαδικασίας. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για µας, η
προβλεπόµενη από τη νέα Συνθήκη µέριµνα για τα νησιά. Η
αξιοποίηση των νησιών µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό συγκριτικό
πλεονέκτηµα για τη χώρα µας. ∆ίνεται ιδιαίτερο βάρος στην υγεία,
στο κοινωνικό κράτος, στο δικαίωµα και στη δυνατότητα
απασχόλησης, µπαίνει φραγµός στο ρατσισµό και στον πολύµορφο
κοινωνικό αποκλεισµό.
Για όλα αυτά και πολλά άλλα ο δρόµος δεν είναι στρωµένος
µε ροδοπέταλα, όµως έχει γίνει η αρχή. Υπάρχει ένα πλαίσιο
µέσα στο οποίο µπορούµε να κινηθούµε, έστω µε δυσκολία.
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Παραπέρα, πρέπει να δώσουµε τη µάχη για τη διατήρηση των
κοινοτικών πόρων και τη διεύρυνση µε την ένταξη της Κύπρου αλλά
και χωρών της Βαλκανικής που θα ενισχύσει τη δική µας παρουσία
στην 'Ενωση και θα εκτονώσει τις εκρηκτικές καταστάσεις στην
περιοχή.
Ασφαλώς, όπως προείπα, η σηµερινή συζήτηση διεξάγεται στη σκιά
των γεγονότων σχετικά µε τον κουρδικό λαό, που όλους µας
στεναχώρησαν, µας λύπησαν, µας εξόργισαν, µας έκαναν να
νοιώθουµε πάρα πολύ άσχηµα. Σχετικά µε αυτά σηµειώνω τα
ακόλουθα.
Πρώτον, το κουρδικό ζήτηµα ούτε είναι, ούτε πρέπει να γίνει µέρος
του εληνοτουρκικού ζητήµατος.
∆εύτερον, όσοι ανεύθυνα επιχειρούν κάτι τέτοιο, ηθεληµένα ή όχι,
δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες.
Τρίτον, η ελληνική Κυβέρνηση στα πλαίσια ανθρωπιστικής
αλληλεγγύης προσέφερε, ως όφειλε, ανεφοδιασµό και προσωρινό
καταφύγιο στον Κούρδο ηγέτη και µε υπευθυνότητα χειρίστηκε ένα
ιδιαιτέρως λεπτό ζήτηµα.
Τέταρτον, η Ελλάδα υπέδειξε τρίτη χώρα για ασφαλή διαµονή, πλην
όµως, ο Οτσαλάν γνωστοποίησε την οριστική του επιθυµία να πάει
στην Ολλανδία.
Πέµπτον, η κατάληψη ελληνικών πρεσβειών και προξενείων
αποτελεί λανθασµένο και απονενοηµένο διάβηµα των Κούρδων
αγωνιστών.
'Εκτον, το θέµα δεν ενδείκνυται για εξακόντιση των γνωστών,
εύκολων και ανεύθυνων αντιπολιτευτικών µύδρων που δυστυχώς,
όµως, και σήµερα µε µεγάλη ένταση παρακολουθήσαµε σ'αυτήν την
Αίθουσα.
'Εβδοµον, πρέπει η διεθνής κοινή γνώµη να συµπαρασταθεί στον
Κούρδο ηγέτη και στον αγώνα που ο ίδιος και ο λαός του έχει
επιδοθεί, αναγκάζοντας την Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώµατα του
ανθρώπου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Σωτηρόπουλος έχει
το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, τις ηµέρες
αυτές σ'αυτήν εδώ την Αίθουσα, ζούµε πραγµατικά την πλέον
πανηγυρική δικαίωση της περίφηµης αποστροφής του µεγάλου
Γερµανού φιλόσοφου Χέγκελ για την ειρωνία της Ιστορίας.
'Ενα κόµµα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., που ανδρώθηκε πολιτικά και γαλούχησε
γενιές στελεχών του αλλά και τµηµάτων της ελληνικής κοινωνίας, µε
σαφείς, ξεκάθαρες και σε πολλές περιπτώσεις ακραίες
αντιευρωπαϊκές θέσεις, που απροσχηµάτιστα και ασύστολα
επένδυσε στην αντιευρωπαϊκή δηµαγωγία, για να επιτύχει την
άνοδό του στην εξουσία και εν συνεχεία την µακροηµέρευσή του σε
αυτήν, είναι εκείνο που σήµερα έρχεται να εισηγηθεί µε περίπου
διθυραµβικούς τόνους την κύρωση από το ελληνικό Κοινοβούλιο
της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ. Μια συνθήκη που ιστορικά
αναβαθµίζει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µια και είναι συνέχεια της
Συνθήκης του Μάαστριχτ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Γ'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ)
Κύριοι συνάδελφοι, το φαινόµενο αυτό έχει την ερµηνεία του. Τη
δίνει µε ενάργεια ένας από τους κορυφαίους Αµερικανούς
πολιτικούς στοχαστές, ο Νόρµαν Ποντχόρετζ όταν αναφέρεται στην
τακτική ευελιξία που την οριοθετεί ως την αποστασία από θέσεις,
αρχές και διακηρύξεις προς χάριν της απόκτησης περισσότερης
εξουσίας.
'Οµως, τα ερωτηµατικά στον ελληνικό λαό εξακολουθούν να
αιωρούνται. Τι ήταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. της φανατικής αντιευρωπαϊκής
ρητορικής; 'Ενα αδίστακτο, δηµαγωγικό και λαϊκίστικο κόµµα ή µία
πολιτική δύναµη κοντόφθαλµης στρατηγικής οπτικής, πού δεν
µπορούσε να δει τις εξελίξεις πέραν από τις σκοπιµότητες της
στιγµής;
Πότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα απαντήσετε επιτέλους
πειστικά στον ελληνικό λαό αν οφειλόταν σε λάθος ή σε άγνοια ή σε
δηµαγωγία οι θέσεις όπως η Ε.Ο.Κ. είναι η λέσχη των πολυεθνικών
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µονοπωλίων, όπως διακήρυττε ο εκλιπών ιδρυτής του κόµµατός
σας; Πότε, κύριοι συνάδελφοι, θέσεις σύµφωνα µε τις οποίες η
ένταξη στην Ε.Ο.Κ. οδηγεί στην αποικιοποίηση της πατρίδος µας
από το µονοπωλιακό κεφάλαιο των Ηνωµένων Πολιτειών και της
∆υτικής Ευρώπης ή ακόµα θέσεις σύµφωνα µε τις οποίες η ένταξη
στην Ε.Ο.Κ. αντιστρατεύεται τα πραγµατικά συµφέροντα του
ελληνικού λαού;
Επίσης, λέγατε ότι για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το πρόβληµα της κοινωνικής και
οικονοµικής δοµής και της ανάπτυξης της χώρας είναι δικό µας,
είναι καθαρά ελληνικό, πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπισθεί
χωρίς εξωτερικό επηρεασµό. Η Κυβέρνηση αντίθετα αναθέτει την
ευθύνη για το µέλλον του τόπου σε εξωελληνικά κέντρα όπως
διετράνωνε πάλι ο ιδρυτής. Πότε όµως; Το 1979.
Και πότε επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τόσο όψιµα
ευρωπαϊστής και εκσυγχρονιστής σηµερινός Αρχηγός σας και
Πρωθυπουργός, κ. Σηµίτης, θα δώσει µία πειστική εξήγηση στον
'Ελληνα πολίτη στο γιατί άλλαξε την τοποθέτηση που είχε
διατυπώσει σε συνέντευξή του το 1980, όταν έλεγε ότι "πιστεύουµε
ότι η Ενωµένη Ευρώπη όπως πραγµατοποιείται σήµερα από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν µπορεί να είναι προοδευτική"; Γιατί η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, λέει, περιλαµβάνει µόνο ένα µέρος της
Ευρώπης. Οι χώρες που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
έχουν κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα που δεν υπηρετεί την πρόοδο.
Με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως γίνεται τώρα
και όπως έλεγε τότε ο κ. Σηµίτης, το σύστηµα αυτό δεν θα αλλάξει.
Ποιος, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα απολογηθεί στον
ελληνικό λαό για τη ζηµιά που έγινε στην ευρωπαϊκή πορεία αυτού
του τόπου µε τις καθυστερήσεις, µε τις περιττές παλινδροµήσεις
που σηµειώθηκαν εξαιτίας όλων αυτών των θέσεων, που ενώ τις
διακηρύσσατε, τις αποσύρατε εν πλήρη σιγή και µε ένοχη σιωπή;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της
Νέας ∆ηµοκρατίας είναι δεδοµένος. Είναι η παράταξη που έκανε το
1980 ισότιµο µέλος την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση µε τον
Κωνσταντίνο Καραµανλή και διαπραγµατεύτηκε µε επιτυχία τους
όρους ένταξής µας, µε τους οποίους η χώρα µας ωφελήθηκε πάρα
πολύ µέχρι σήµερα. Αλλά συγχρόνως έχασε από τη δική σας
έλλειψη ευρωπαϊκής πολιτικής.
'Αλλοτε µιλούσατε για δηµοψηφίσµατα, άλλοτε δεν υποβάλατε
προγράµµατα ολοκληρωµένα και άλλοτε δεν τα υποστηρίξατε στα
αρµόδια κοινοτικά όργανα. Η ευρωπαϊκή ιδέα, η Ευρωπαϊκή
'Ενωση, δεν είναι κάτι το στατικό.
Στα σαράντα αυτά τελευταία χρόνια ανέπτυσσε διαρκώς νέες
πρωτοβουλίες και συνεργασίες σε πολλούς τοµείς. ∆ιευρύνθηκε µε
την ένταξη νέων χωρών δηµοκρατικών, µε απώτερο στόχο την
οικονοµική και νοµισµατική ενοποίηση, καθώς και την πολιτική
ενοποίηση, µε κοινή αµυντική και εξωτερική πολιτική.
Η έκθεση του ΚΕΠΕ για την αξιολόγηση του δεύτερου Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης προτείνει αναθεώρησή του, για να εξασφαλιστεί
η πλήρης απορρόφηση, αλλά και η µεγίστη αξιοποίηση και
απορροφητικότητα των πόρων. Είσθε υπεύθυνοι για την έλλειψη
αποτελεσµατικών µηχανισµών και η κρατική µηχανή φαίνεται
αδύναµη και ανίκανη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες. Αποτύχατε να
εντάξετε τη χώρα µας στην πρώτη φάση της ΟΝΕ, παρά τις θυσίες
του ελληνικού λαού. Και αν αποτύχουµε στην αξιοποίηση του
δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, µπορεί να χαθεί και το
τρίτο πακέτο, το Πακέτο Σαντέρ, που θα είναι ίσως και το τελευταίο,
του οποίου το ύψος θα φτάσει τα δεκατέσσερα τρισεκατοµµύρια
συνολικά. Αυτά, για να µην λησµονούµε ποτέ πώς το αύριο
εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την ετοιµότητα, µε την οποία
αντιµετωπίσαµε το χθες και αντιµετωπίζουµε το σήµερα.
Αναµφισβήτητα µε τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ επέρχονται
βελτιωτικές τροποποιήσεις στη Συνθήκη του Μάαστριχτ. ∆εν είναι
όµως η Συνθήκη αυτή κάτι το εξαιρετικό για το ευρωπαϊκό όραµα.
Οι βασικές ενότητες στις οποίες αναλύεται η Συνθήκη του
'Αµστερνταµ και οι οποίες αφορούν στην ένωση και στον πολίτη,
στην οικονοµική ανάπτυξη, στη µεταρρύθµιση, στην πολιτική
απασχόλησης,
στην
Κοινή
Εξωτερική
Πολιτική
και
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Αµυνας, στην πολιτική ασφάλειας, την περίφηµη ΚΕΠΠΑ, δίνουν
µόνο µία µικρή ώθηση στις προσπάθειες για την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση.
Ο Πρωθυπουργός µε έπαρση αναφέρθηκε στην οµιλία του ότι σε
έντεκα χώρες της Ευρώπης κυβερνούν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις
και σε άλλες δύο µε συνεργασία αριστερών και οικολόγων και έχουν
ένα ορισµένο πρότυπο κοινωνικού µοντέλου, καθώς επίσης ότι η
ελληνική Κυβέρνηση είναι σηµαντική συνιστώσα σε αυτό το µπλοκ
των σοσιαλιστών και παίζει σπουδαίο ρόλο στη λήψη των
αποφάσεων.
Η σκληρή πραγµατικότητα, όµως, τον διαψεύδει. Η Ελλάδα του
ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά αδυνατεί να περάσει την πολιτική της και
σύρεται από τους άλλους Ευρωπαίους. Οι σοσιαλιστικές
κυβερνήσεις της Ευρώπης έχουν πρόβληµα αξιοπιστίας, κύριοι
συνάδελφοι. Κερδίζουν τις εκλογές µε λαϊκίστικες ρητορείες και
προεκλογικά προγράµµατα, τα οποία ξεχνούν µόλις αναλάβουν την
εξουσία. Μπλερ, Ζοσπέν, Στρέντερ, Νταλέµα, όλα αυτά "τα ορφανά
του Στάλιν" που θαύµαζαν τις παρωχηµένες µαρξιστικές ρητορείες
και τα τριτοκοσµικά ολοκληρωτικά κινήµατα κάποτε, σήµερα είναι
θιασώτες του φιλελεύθερου µοντέλου και απλώς αναφέρουν σε
υποσηµειώσεις το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης και ψάχνουν
το νέο δρόµο προς την κεντροαριστερά.
Οι πράσινοι του Φίσσερ στη Γερµανία ξέχασαν τις θέσεις για την
πυρηνική ενέργεια, που είχαν στη χώρα τους και εγκαταλείπονται
σήµερα, όπως διαπιστώνουν σηµαντικά στελέχη, από τους
οπαδούς τους.
Στη Σύνοδο Κορυφής της Βιέννης το ∆εκέµβριο του 1998, η νέα
σοσιαλιστική κυβέρνηση της Γερµανίας, µε την πρόταση της
αυστριακής προεδρίας, µε υπόδειξη βέβαια της γερµανικής
κυβερνήσεως µίλησε σχετικά για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας.
'Ετσι λέγεται το πρόγραµµα των κοινοτικών δαπανών για την
επταετία 2000-2006. Η χώρα µας όµως θα κινδυνεύσει να χάσει
περίπου το 30% των συνολικών εισφορών των κοινοτικών. Και µε
την πρόταση αυτή συµφώνησε και η Γαλλία.
Στον αγροτικό τοµέα η µερική επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ θα δώσει
τη χαριστική βολή στην ελληνική γεωργία. Το αγροτικό εισόδηµα
την τελευταία τριετία της Κυβέρνησης Σηµίτη µειώθηκε κατά 11%. Η
ύπαιθρος ερηµώνει και στρατιές νέων ανέργων προστίθενται στα
αστικά κέντρα.
Στην "Ατζέντα 2000" υπάρχουν πολλά εκκρεµή ζητήµατα και πολλές
διαφωνίες και όταν θα ληφθούν οι κρίσιµες αποφάσεις, ευχόµεθα οι
σύντροφοί σας σοσιαλιστές Ευρωπαίοι, να δείξουν και ευαισθησία
για τις φτωχές χώρες του Νότου, για τη σύγκλιση και την ανάπτυξη
των οικονοµιών τους.
Στην τελευταία Σύνοδο της Βιένης µάλλον παρέπεµψαν στις
καλένδες, στο απώτερο µέλλον τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να προσέξουµε τις
διαδικασίες ένταξης στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση της Κύπρου, διότι η
λυσσώδης αντίδραση της Τουρκίας και η φιλότουρκη πολιτική
µερικών Ευρωπαίων είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν προβλήµατα
σ' αυτό το εθνικό θέµα. Και να µην ξεχνούν οι φίλοι µας ότι το
κυπριακό πρόβληµα είναι θέµα εισβολής και κατοχής από ξένα
στρατεύµατα και τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ και του Συµβουλίου
Ασφαλείας να µην τα ξεχνούν οι αγαπητοί φίλοι µας.
Στο ζήτηµα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής θέλω να σταθώ
ιδιαίτερα. Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε πως πέρα από διακηρύξεις
και εύκολες υποσχέσεις στον τοµέα αυτόν, τα βήµατα που έχουν
σηµειωθεί είναι πολύ δειλά.
Είναι κατώτερα των προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Ευρώπη και
αναντίστοιχα προς τις καλλιεργηθείσες κατά καιρούς προσδοκίες.
∆υστυχώς, σε όλες τις µεγάλες διεθνείς κρίσεις η Ευρώπη
εµφανίζεται αµφιρρέπουσα και εν τέλει συρόµενη από τις βασικές
επιλογές της µοναδικής υπερδύναµης. Στην κρίση της
Γιουγκοσλαβίας και του Περσικού Κόλπου εφάνη η αδυναµία της
Ευρώπης να εφαρµόσει Κοινή Εξωτερική Πολιτική. Στην κρίση των
Ιµίων η αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών χωρών δεν έπεισε κανέναν.
'Εµειναν θεατές σε κατάφωρη παραβίαση των διεθνών συνθηκών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η αντιµετώπιση του κουρδικού προβλήµατος από την Ευρώπη είναι
µειωτική και κατώτερη της ιστορίας των λαών της. Οι τελευταίες
εξελίξεις µε την παράδοση του ηγέτη του κουρδικού λαού στη
Τουρκία, δηµιουργούν τεράστιο πρόβληµα µε πολλά ερωτηµατικά
για τη χώρα µας. Ας απαντήσετε για τους επικίνδυνους χειρισµούς
και τις εγγυήσεις που έδωσαν τελικά για την ασφάλεια του ηγέτη
των Κούρδων. Ας απαντήσουν σε όλες τις απορίες που έχουν
δηµιουργηθεί στον κόσµο γιατί όλοι λένε, ότι η Ελλάδα παρέδωσε
ουσιαστικά τον Οτσαλάν στους Τούρκους.
Σήµερα βλέπουµε τις πρεσβείες µας να είναι κατειληµµένες από
Κούρδους. Ο κ. Πάγκαλος στέλνει τελεσίγραφα σε αδυνάτους. Το
τελεσίγραφο έχει λήξει. Εύχοµαι να µη συµβεί κανένα ατύχηµα. Πως
όµως είναι δυνατόν ένα φιλικό προς εµάς λαό να τον στρέφεις
εναντίον µας; Στο Κοσσυφοπέδιο η Ευρώπη ως ενιαία οντότητα
απουσιάζει από τις εξελίξεις. 'Ετσι τα περί εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας µένουν για µια ακόµα φορά κενές φραστικές
διακηρύξεις. Εξαιρετικά φιλική προς στους µουσουλµάνους,
απόλυτα εχθρική προς τους Κούρδους η Ευρώπη. Αυτό δεν είναι
πολιτική αντικειµενική.
Με ανησύχησε ιδιαίτερα η θέση που ανέφερε ο κ. Σηµίτης προχθές,
ότι η Ελλάδα θέλει µια ένωση υπερεθνικού χαρακτήρα, όταν οι
Γάλλοι σοσιαλιστές και κύριως ο Ζοσπέν στηρίζουν την ιδέα του
έθνους κράτους για τη Γαλλία και δεν µπορούν να φανταστούν µια
υπερεθνική ένωση. Τι να πει τότε η Ελλάδα µε τη µοναδική
παγκόσµια ιστορία της, την ευαίσθητη γεωγραφική της θέση και µε
τα τόσα προβλήµατα που µας δηµιουργούν διαχρονικά οι γείτονές
µας.
Εµείς ψηφίζουµε τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ αλλά µε την
προϋπόθεση, ότι η Ευρώπη του µέλλοντός µας δεν µπορεί να είναι
η Ευρώπη των ισχυρών της τεχνοκρατίας, της ευρωγραφειοκρατίας.
Πρέπει να είναι η Ευρώπη των λαών, των δηµοκρατικών θεσµών,
της αλληλεγγύης και της ευηµερίας των λαών του σεβασµού των
διεθνών συνθηκών, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του πολιτισµού,
των κανόνων του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και της παγίωσης της ειρήνης
για τις επερχόµενες γενιές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα να έχω τη συναίνεση του Σώµατος ώστε αύριο στην αρχή της
συνεδρίασης να µη διεξαχθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος και να
αρχίσουµε στις 18.00' για να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι που είναι
εγγεγραµµένοι.
Συµφωνεί η Βουλή;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Συνεπώς το Σώµα
συνεφώνησε οµοφώνως.
Ο κ. Κατσικόπουλος έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Κύριε
Πρόεδρε,
κύριοι
συνάδελφοι, κάτω από βαρύ κλίµα λόγω της τροπής που πήρε το
κουρδικό πρόβληµα, εξαιτίας της σύλληψης του Οτσαλάν, η Βουλή
συνεχίζει τη συζήτηση, για την κύρωση της Συνθήκης του
'Αµστερνταµ, η οποία τροποποιεί τη συνθήκη του Μάαστριχτ και τις
Συνθήκες 'Ιδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η συζήτηση γύρω από την κύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ
έδειξε ότι οι πολίτες ήταν απροετοίµαστοι για τη θεσµική επιτάχυνση
στην οποία δεν αισθάνθηκαν ότι κλήθηκαν να συµµετάσχουν.
Επειδή η 'Ενωση είναι τόσο σηµαντική οι πολίτες προσδοκούν
πολλά απ' αυτήν. Θέλουν να ακούγεται η γνώµη τους, να
συµµετέχουν, θέλουν απαντήσεις στα προβλήµατά τους είτε
πρόκειται για την ανεργία είτε για την καταστροφή του
περιβάλλοντος, για τη δηµόσια υγεία για τα ναρκωτικά, για την
εγκληµατικότητα είτε πρόκειται για την αστάθεια στα σύνορά µας.
Πριν αρχίσει η νέα κρίσιµη φάση της ευρωπαϊκής ιστορίας έπρεπε
να εκσυγχρονιστεί η συνθήκη µε την ενίσχυση της Ευρώπης των
πολιτών, τη βελτίωση της εξωτερικής ικανότητας της 'Ενωσης και τη
µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου.
Αυτό ήταν η πρόκληση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, η
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οποία συγκλήθηκε στις 29 Μαρτίου 1996 στο Τορίνο.
Η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ επέφερε σηµαντική πρόοδο στα σηµεία
αυτά. Ο νέος µηχανισµός για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης και η ένταξη στη συνθήκη της Σύµβασης του Σέγκεν
αποτελούν σηµαντικό βήµα προς την Ευρώπη των πολιτών.
Η εισαγωγή ενός τίτλου για την απασχόληση καθιερώνει στη
Συνθήκη την εξέχουσα θέση που παρέχεται στον αγώνα για την
απασχόληση στην 'Ενωση.
Οι τροποποιήσεις που έγιναν στην κοινωνική και περιβαλλοντική
πτυχή, εκφράζουν το µέληµα µίας Ευρώπης πιο ανθρώπινης και
πλησιέστερης προς τον πολίτη.
Η νέα Συνθήκη βελτιώνει το µηχανισµό της Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφάλειας, καθώς επίσης και τη συνοχή
µεταξύ αυτής και των εξωτερικών οικονοµικών σχέσεων. 'Ετσι η
'Ενωση θα µπορέσει προοδευτικά να αυξήσει την παρουσία της και
την αποτελεσµατικότητά της στη διεθνή σκηνή και να ασκεί
εξωτερική πολιτική που θα είναι στο ύψος του δυναµικού της και
συνεπέστερη προς τις επιθυµίες των ευρωπαίων.
Σε θεσµικό πλαίσιο ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως
συνοµοθέτη ενισχύθηκε σηµαντικά µε την επέκταση της
συναπόφασης και την απλούστευση των διαδικασιών.
Η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ αποτελεί ένα νέο βήµα προς της
ενοποίηση της Ευρώπης και ανοίγει το δρόµο για την έναρξη της
διαδικασίας διεύρυνσης.
Πρέπει, επίσης, να αναπτυχθεί και να εξετασθεί σε βάθος το σύνολο
των πολιτικών της 'Ενωσης, για να οικοδοµηθεί µία Ευρώπη
ευρύτερη και συνάµα ισχυρότερη. Κυρίως, όµως, θα πρέπει να
ενισχυθούν εγκαίρως τα όργανα και η λειτουργία τους, όπως
ορίζεται από το προσαρτηµένο στη Συνθήκη πρωτόκολλο σχετικά
µε το µέλλον των οργάνων.
Βοηθούµενοι από µία νέα Συνθήκη, εξυπηρετούµενοι από ένα
ισχυρό ευρώ και µία εκτεταµένη ενιαία αγορά, ωθούµενοι από τη
δυναµική της διεύρυνσης η 'Ενωση θα πρέπει να εισέλθει στον
προσεχή αιώνα µε καλύτερες συνθήκες από αυτές που γνωρίζει
σήµερα.
Με την προοπτική αυτή απαιτείται προβληµατισµός σχετικά µε το
πώς οι µακροπρόθεσµες τάσεις, τόσο οι εσωτερικές όσο και οι
εξωτερικές, θα διαµορφώσουν τα γεγονότα και θα επηρεάσουν τον
τρόπο µε τον οποίο η 'Ενωση µπορεί να ελπίζει στην εκπλήρωση
των στόχων της.
Ο προβληµατισµός αυτός θα πρέπει επίσης να περιλάβει το
ερώτηµα, πώς µπορεί να αναπτυχθεί το ευρωπαίκό πρότυπο
κοινωνίας στον 21ο αιώνα και πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν
καλύτερα οι σηµαντικότερες ανησυχίες των πολιτών.
Η κυριότερη από αυτές τις ανησυχίες αφορά τα σηµερινά
απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας και τον κοινωνικό
αποκλεισµό, που καταποντίζουν τον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας.
Συγχρόνως οι αυξανόµενες απειλές στο φυσικό περιβάλλον έχουν
καταστεί σηµαντικό θέµα για όλους τους πολίτες. Οµοίως η
κατάχρηση των ναρκωτικών και το οργανωµένο έγκληµα
εµφανίζονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο των ανησυχιών
των πολιτών.
Η δηµογραφική εξέλιξη της 'Ενωσης κατά τα επόµενα είκοσι πέντε
χρόνια θα είναι αρκετά τροµακτική. Ο αριθµός των ηλικιωµένων
άνω των εξήντα ετών θα αυξηθεί κατά τριάντα επτά εκατοµµύρια,
ενώ ο ενεργός πληθυσµός θα µειωθεί κατά δεκατρία εκατοµµύρια.
Αυτό θα δηµιουργήσει αυξανόµενες πιέσεις για τις συντάξεις και τα
συστήµατα κοινωνικής προστασίας, που θα απαιτούν συνδυασµό
µεταρρυθµίσεων και αυξηµένης οικονοµικής επίδοσης προκειµένου
να εξασφαλισθεί η βιωσιµότητα του υψηλού επιπέδου προστασίας.
Συγχρόνως η µεταβολή στη διάρθρωση της ηλικίας του ενεργού
πληθυσµού ενδυναµώνει την ανάγκη να αυξηθούν τα προσόντα
των νέων και να τους παρέχονται προοπτικές ενεργού βίου
πλήρους διάρκειας µέσω της συνεχούς κατάρτισης.
Οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται µε βήµα ακόµα πιο ταχύ και οι
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επιπτώσεις τους γίνονται ολοένα και ευρύτερες. Θα έχουν βαθιά
επιρροή σε όλες τις πλευρές της κοινωνίας. Απαιτείται ειδική
προσπάθεια για να γίνει πλήρης εκµετάλλευση των νέων
δυνατοτήτων που προσφέρουν για την οργάνωση της εργασίας,
επιτρέποντας το συνδυασµό της ευελιξίας µε τα ατοµικά
ενδιαφέροντα.
Η τεχνολογική µεταβολή µπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα
εντείνοντας τις ικανότητες των ατόµων, βελτιώνοντας τα εργαλεία
και διευκολύνοντας τις διαδικασίες παραγωγής.
Σε τοµείς όπου ο συνδυασµός αυτός είναι ιδιαίτερα επιτυχής, όπως
είναι η κοινωνία των πληροφοριών, η βιοτεχνολογία ή η
περιβαλλοντική τεχνολογία, η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί σηµαντικές
ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης. Για να
γίνει πλήρης χρήση αυτών των δυνατοτήτων απαιτούνται οι
αναγκαίες επενδύσεις στην έρευνα, το νέο εξοπλισµό, την
προσαρµογή των δοµών διαχείρισης και στη συνεχή αναβάθµιση
των ανθρώπινων πόρων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στο να εξασφαλιστεί, ότι
η τεχνολογική πρόοδος θα είναι επωφελής για όλους τους τοµείς
της κοινωνίας.
Η συνεχιζόµενη διαδικασία αναδιάρθρωσης των αγορών και των
επιχειρήσεων που τονώθηκε µε την καινοτοµία, τον ανταγωνισµό
και το διεθνές εµπόριο, επιταχύνθηκε µε τη δηµιουργία της ενιαίας
αγοράς. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται τον εκσυγχρονισµό της
µεταποιητικής βιοµηχανίας παράλληλα µε την ταχεία αύξηση στον
τοµέα των υπηρεσιών που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την ανάπτυξη
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
προσαρµοστούν ανάλογα και οι δηµόσιες υπηρεσίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εσωτερικό και το εξωτερικό
περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης γνωρίζει ταχύτατες
µεταλλαγές. Η Ευρώπη πρέπει να προσαρµοστεί, να εξελιχθεί, να
µεταρρυθµιστεί πιο πολύ από οποτεδήποτε άλλοτε. Πρέπει να
στρέψει την προσοχή της στο ουσιώδες και να προωθήσει τοµείς
δράσης όπου θα µπορέσει να επιφέρει αληθινή προστιθέµενη αξία.
Η ανάπτυξη των εσωτερικών πολιτικών αποτελεί µια από τις
πρώτες προτεραιότητες. Αυτή θα επιτευχθεί γύρω από τέσσερις
άξονες. ∆ηµιουργία προϋποθέσεων µιας σταθερής οικονοµικής
ανάπτυξης πλούσιας σε απασχόληση, προβολή της γνώσης και
των νέων τεχνολογιών, εκσυγχρονισµό των συστηµάτων
απασχόλησης και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
Η µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής το 1992 στέφθηκε
µε ιδιαίτερη επιτυχία. 'Ηλθε ο καιρός για να γίνει ακόµα
ριζοσπαστικότερη µεταρρύθµιση και να γίνουν βήµατα προς τιµές
της παγκόσµιας αγοράς συνδυασµένες προς άµεσες ενισχύσεις του
εισοδήµατος. Πολλοί είναι οι λόγοι που αντιτίθενται σ'αυτήν την
προσέγγιση. Ο κίνδυνος δηµιουργίας νέων ανισορροπιών στην
αγορά, η προοπτική ενός νέου εµπορικού γύρου, η επιδίωξη µιας
γεωργίας φιλικότερης προς το περιβάλλον, προσανατολισµένης
προς την ποιότητα και τέλος -χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι υστερεί και
σε σηµασία- η προοπτική της διεύρυνσης.
Παράλληλα, όλο και µεγαλύτερη είναι η ανάγκη για µια ώριµη
πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου. Η πορεία προς την ΟΝΕ
εξακολουθεί να αποτελεί για την 'Ενωση σηµαντική κινητήρια
δύναµη. Χάρη στις τεράστιες προσπάθειες σύγκλισης που έχουν
καταβάλει τα κράτη-µέλη, οι προοπτικές είναι ευοίωνες και πολλά
απ'αυτά θα είναι σε θέση να συµµετάσχουν ευθύς εξ αρχής.
Η πορεία προς το ευρώ δεν θα αποτελέσει µόνο παράγοντα
σταθερότητας, δεν θα βελτιώσει µόνο την αποτελεσµατικότητα της
αγοράς, ούτε θα περιοριστεί στην ενθάρρυνση των επενδύσεων, θα
ανοίξει παράλληλα νέες δυνατότητες για την ουσιαστικότερη
µακροοικονοµική διαχείριση στην Ευρώπη. Η ενιαία αγορά µπορεί
να παίξει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης, µε την προϋπόθεση ότι γίνεται πλήρης
εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει.
Πρόσφατα
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Ευρωπαίων, όσον αφορά τη δηµόσια υγεία. Είναι επείγουσα η
ανάγκη να εξαχθούν τα βέλτιστα πορίσµατα από την κατάσταση,
ειδικότερα για τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίµων. Είναι θέµα
προτεραιότητας να υπάρξει ο κατάλληλος προβληµατισµός ως
προς τα συστήµατα έγκρισης της παραγωγής και της διανοµής
προϊόντων που έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. Κάτω απ'αυτό
το πρίσµα, πρέπει να γίνει πλήρης εκµετάλλευση του άρθρου 129
της Συνθήκης, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε τη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ.
Η 'Ενωση πρέπει επίσης να υπερασπιστεί την προσέγγιση που
ακολουθεί και τα υψηλά επίπεδα που επιβάλλει στον τοµέα αυτό σε
διεθνή χώρο, σύµφωνα µε τους πολυµερείς κανόνες. Για να είναι σε
θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του περιβάλλοντος στη
διευρυµένη ένωση, η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει την καλύτερη
εφαρµογή και την τήρηση του περιβαλλοντικού κεκτηµένου. Θα
πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να
συµπεριληφθεί η περιβαλλοντική διάσταση στο σχεδιασµό και την
εφαρµογή όλων των συναφών κοινοτικών πολιτικών, ως
ανταπόκριση στο αίτηµα της κοινής γνώµης να δηµιουργηθεί ένα
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο.
( Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή )
Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω σε µισό λεπτό.
Το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης είναι
θεµελιώδες για τον Ευρωπαίο πολίτη. H ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων, πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό επίπεδο
ασφάλειας και δικαιοσύνης, αν θέλουµε να αποδειχθεί προς το
πραγµατικό συµφέρον όλων. Στο 'Αµστερνταµ, αυτή η διπλή
απαίτηση ενεγράφη στη Συνθήκη µε τη µορφή της σταδιακής
θέσπισης ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η
ενσωµάτωση της Συνθήκης του Σένγκεν στη Συνθήκη ενισχύει το
κεκτηµένο στον τοµέα αυτό. Το έγκληµα, η απάτη, η δωροδοκία, το
εµπόριο ανθρώπων ή το λαθρεµπόριο ναρκωτικών και άλλων
παράνοµων αγαθών, όλα ζητούν σαφείς απαντήσεις σε κοινό
επίπεδο.
Με τη νέα Συνθήκη ανοίγεται πλέον το νέο πεδίο για την ανάπτυξη
µιας ολοκληρωµένης πολιτικής της 'Ενωσης, που θα καλύπτει τον
έλεγχο στα σύνορα, τη µετανάστευση, το άσυλο, την καταπολέµηση
του εγκλήµατος κάθε µορφής, καθώς και την δικαστική συνεργασία
σε αστικά και ποινικά θέµατα.
Το σχέδιο δράσης κατά του οργανωµένου εγκλήµατος που
συµφωνήθηκε στο 'Αµστερνταµ, µαρτυρά την πολιτική βούληση να
προωθηθεί αυτός ο τοµέας που τόσο µεγάλη σηµασία έχει για τον
Ευρωπαίο πολίτη.
Kύριε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας, ότι µπορεί να µη λύνει όλα τα
προβλήµατα η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ -θα µπορούσε σε πολλά
σηµεία να είναι πιο βελτιωµένη- αλλά την ψηφίζουµε γιατί είναι σε
θετική κατεύθυνση σε βασικές γραµµές και θα βοηθήσει την
παραπέρα πορεία της Ενωµένης Ευρώπης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Σγουρίδης, έχει το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Εµείς πότε θα µιλήσουµε, κύριε Πρόεδρε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε, τι αριθµό έχετε
στον κατάλογο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Αντικατεστάθη ο κ.
Πιπεργιάς µε τον κ. Σγουρίδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙ∆ΗΣ (Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Πρέπει να ξέρετε, κύριε Μιχαλολιάκο, ότι υπήρξε αντικατάσταση του
κ. Πιπεργιά από µένα και γι'αυτό ακριβώς το λόγο µιλάω αυτήν την
ώρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: ∆εν ήµουν σαφής ότι δεν το
εννοούσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙ∆ΗΣ (Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής):
∆έχοµαι, κύριε συνάδελφε, ότι είναι καλό µέσα στην Αίθουσα να
κάνουµε µικροδιαλόγους. Εξ άλλου είναι το πιπέρι αυτών των
συζητήσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε έναν κόσµο όπου δεν υπάρχουν
σύνορα. ∆εν υπάρχουν ούτε εθνικά σύνορα ούτε οικονοµικά
σύνορα ούτε σύνορα στις πληροφορίες ούτε σύνορα στις
µεταφορές. Τα σύνορα αυτά τα έχει ρίξει η επιστήµη της
τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής. Σήµερα η πληροφορία
µεταδίδεται ταυτόχρονα µε το γεγονός που τη δηµιουργεί.
Κάποτε έκανες το γύρο του κόσµου σε σαράντα ηµέρες, σήµερα
χρειάζεσαι σαράντα ώρες και αύριο µπορεί λειτουργικά να
χρειάζονται µόνο τέσσερις ώρες. Σήµερα τα κεφάλαια µεταφέρονται
από τη µια γωνιά της γης στην άλλη µε το πάτηµα ενός κουµπιού
στο κοµπιούτερ. Σήµερα το εργατικό δυναµικό συσσωρεύεται εκεί
όπου υπάρχει ανάπτυξη, ανεξάρτητα εθνικότητας και το ρητό "όπου
γη και πατρίδα" έχει γίνει "όπου δουλειά και πατρίδα".
Μέσα σ' αυτόν τον κόσµο γίνεται ολοένα και πιο κατανοητό, ότι
µόνο υπερεθνικά σχήµατα µπορούν να επιβιώσουν. 'Ενα τέτοιο
υπερεθνικό σχήµα είναι η Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Αυτή οικοδοµείται
µέσα από αντίξοοες συνθήκες, οικοδοµείται µέσα από δυσκολίες και
όπως πρέπει να καταλάβουµε κύριοι συνάδελφοι, η επιτυχία αυτού
του εγχειρήµατος καθίσταται ακόµη πιο επιτακτική µετά τη διάλυση
της Σοβιετικής 'Ενωσης, µετά την οικονοµική αδυναµία που
παρουσιάζει η Ρωσία και η Κίνα.
Γίνεται ολοένα και πιο εµφανές, κύριοι συνάδελφοι, ότι η έλλειψη
ισορροπίας στον κόσµο θα υποθηκεύσει αυτόν καθ' εαυτόν τον
άνθρωπο, την ανθρώπινη υπόσταση.
Οι τελευταίοι βοµβαρδισµοί στο Ιράκ από τις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής, χωρίς να ρωτήσουν το Συµβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών, η εµµονή των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής
για τη ΝΑΤΟική παρέµβαση στο Κοσσυφοπέδιο, ανεξάρτητα από το
αν θα βρεθεί λύση ή όχι, η οδηγία που εξέδωσαν για τη µη
εξεύρεση στέγης ή τη φυσική εξόντωση του Αµπτουλάχ Οτσαλάν,
του ηγέτη των Κούρδων, αποδεικνύουν του λόγου µου το αληθές.
Αν δεν θέλουµε να φθάσουµε σε Οργουολικές καταστάσεις όπου ο
µεγάλος αδελφός, δηλαδή, οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής θα
ρυθµίζουν τα πάντα, αν δεν θέλουµε να ζήσουµε καταστάσεις που
σήµερα θεωρούµε ότι ανήκουν στη σφαίρα της επιστηµονικής
φαντασίας, αλλά αύριο θα είναι πραγµατικότητα, δηλαδή, να
κυκλοφορούµε όλοι µας µε ένα τσιπ στον εγκέφαλο µας, όπου θα
ρυθµίζει τις κινήσεις του καθένα µας, θα πρέπει να φροντίσουµε το
ευρωπαϊκό οικοδόµηµα να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο
σύντοµα.
Aυτά τα οποία προανέφερα ας τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους
αυτοί οι οποίοι αρνούνται την Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που θα χαρακτήριζε σήµερα την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση βρίσκεται στη φράση, ότι είναι ένας οικονοµικός
γίγαντας, ένας τραυλός διπλωµάτης και ένας πολιτικός νάνος. Αυτό
θα πρέπει να αποτραπεί και να ανατραπεί. Σίγουρα υπάρχουν
κοινές αξίες, όπως η δηµοκρατία, η ελευθερία µέσα στην Ευρώπη,
µας συνδέει γενικά µία ιστορική, ευρωπαϊκή, πολιτιστική ταυτότητα.
Σίγουρα όµως υπάρχουν και δυσκολίες, υπάρχουν και εµπόδια,
υπάρχει διαφορετική γλώσσα από λαό σε λαό, υπάρχουν
διαφορετικές νοοτροπίες, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις,
υπάρχουν διαφορετικοί πολιτισµοί. 'Ισως στο τέλος αυτή η
διαφορετικότητα να περικλείει και την ποιοτική διαφορά του δικού
µας, του ευρωπαϊκού υπερεθνικού σχήµατος απέναντι στα άλλα τα
οποία υπάρχουν, όπως λέµε οι Ηνωµένες Πολιτείες και πιθανόν
κάποια άλλα σχήµατα, τα οποία θα βρεθούν στο µέλλον.
Πάντως όλα στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση πρέπει να συγκλίνουν σιγάσιγά. Η Ευρώπη οικοδοµείται σταδιακά. Θα έλεγα ότι οικοδοµείται
µε διαδοχικές προσεγγίσεις. Υπάρχει µία αδιάκοπη µεταρρύθµιση
µέσα στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 'Αλλοτε γίνονται βήµατα µεγάλα,
άλλοτε γίνονται βήµατα µικρά. 'Οµως πρέπει να παραδεχθούµε όλοι
µας, ότι στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση υπάρχει ένα αέναο παζάρι, δίνεις
και παίρνεις, διαπραγµατεύεσαι τα πάντα. Οπότε µας δίνεται η
δυνατότητα να πούµε από αυτό το Βήµα ότι και η Συνθήκη του
'Αµστερνταµ είναι ένας συµβιβασµός. Στο τέλος ακούγονται
απόψεις και υπάρχει συγκερασµός των απόψεων. Υπάρχει ένας
συµβιβασµός.
Είπαν

κάποια

κόµµατα,

ενώ

είναι
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της

Ευρωπαϊκής
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'Ενωσης, ότι δεν θα την ψηφίσουν ή ότι θα απέχουν της
ψηφοφορίας, διότι λέει η Ελλάδα στη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ δεν
πέτυχε πολλά. ∆εν το καταλαβαίνω κύριοι συνάδελφοι. ∆ηλαδή, τι
θα πει λιγότερο ή περισσότερο. Η Ελλάδα κινήθηκε ανάλογα µε τις
συγκυρίες της εποχής εκείνης, κινήθηκε ανάλογα µε τις συµµαχίες
που είχαν δηµιουργηθεί, κινήθηκε ανάλογα µε τη σύγκλιση των
απόψεων που υπήρχαν.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και µε τη δική µας πρωτοβουλία, αν
θέλετε, κατορθώσαµε µέσα στη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ πρώτον,
να δηµιουργήσουµε µία στρατηγική για την απασχόληση και
παράλληλα και ένα µηχανισµό παρακολούθησης αυτής της
στρατηγικής, όπως υπήρξε και µηχανισµός παρακολούθησης για
τους δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν στη Συνθήκη του
Μάαστριχτ και οδηγούµαστε σταδιακά σε ένα σύµφωνο για την
απασχόληση.
Επίσης, κατορθώσαµε να πάρουµε µέτρα για την ασφάλεια και την
υγιεινή των εργαζοµένων, καθώς επίσης και για την ισότητα
ανάµεσα στους εργαζόµενους.
Κάποιοι θα πουν: Μα, γιατί δεν βάλαµε και ένα κριτήριο για το θέµα
της ανεργίας, να µπει ένας δείκτης ανεργίας. Θα ανταπαντήσω σε
αυτό το ερώτηµα µε το εξής: Αν δεν ωριµάσουν οι συνθήκες, πώς
να βάλεις ένα ξερό αριθµό τη στιγµή που κάνεις µία
διαπραγµάτευση; Θα µπορούσαν να µας πουν κάλλιστα, ότι ο
δείκτης ανεργίας δεν είναι το 14%. ∆ηλαδή, να µείνει µόνο η
Ισπανία απέξω, διότι όλες οι χώρες έχουν κάτω από 14%. Ενώ
αντίθετα, µε αυτό το οποίο επετεύχθη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ
µέσα από το σύµφωνο απασχόλησης, µπορούµε να πετύχουµε
πράγµατι ένα δείκτη ο οποίος θα κατέβει στο 8% ή στο 7% και θα
είναι υποχρεωτικός, στο προσεχές µέλλον.
∆εύτερον, ενισχύθηκαν οι νοµοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ως προς το διορισµό του προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως λέµε του Ζακ Σαντέρ, του Ζακ Ντελόρ. Υπάρχει
πλέον έλεγχος. Υπάρχει και λόγος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε αυτό, όπως υπάρχει και έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
πάνω στις επιτροπές κοινωνικών υποθέσεων και οικονοµικών,
όπως υπάρχει έλεγχος στο συµβούλιο, όπως υπάρχει έλεγχος στις
επιτροπές των περιφερειών.
∆όθηκε επιτέλους και ρόλος και φωνή στα εθνικά κοινοβούλια για
να συµµετάσχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Τρίτον, διασφαλίστηκε το κοινωνικό κεκτηµένο και η πλήρης
ισοτιµία των µικρών χωρών και των µικρών κρατών µέσα στην
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η στενότερη συνεργασία µεταξύ χωρών
και η ευελιξία δεν αποκλείει τις oποιεσδήποτε χώρες να
συµµετάσχουν εκ των υστέρων σε αυτά τα συστήµατα που θα
δηµιουργηθούν από κάποιες χώρες στην αρχή. 'Αρα, λοιπόν, η
συνεργασία και η ευελιξία δεν έρχεται σε αντίθεση µε το κοινοτικό
κεκτηµένο ότι και οι µικρές χώρες πρέπει να συµµετάσχουν.
Τέταρτον, θα θέλαµε να πετύχουµε πολλά περισσότερα στην Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, αλλά δυστυχώς, οι
πολιτικοί συσχετισµοί δεν το επέτρεψαν. 'Οµως, ας ξεκαθαρίσουµε
κύριοι συνάδελφοι, ένα πράγµα, ότι η Ελλάδα για πολύ καιρό ακόµη
θα διαφυλάσσει µόνη της τα σύνορα. Εµείς έχουµε τα προβλήµατα,
δεν θα έλθουν να µας τα επιλύσουν οι άλλοι. Θα επιδιώξουµε
µελλοντικά να γίνει, αλλά τώρα εµείς έχουµε τα γένια, εµείς πρέπει
να έχουµε και τα κτένια. Και γι'αυτό, θα ξοδεύεται ο ελληνικός λαός
και θα υπάρχει στέρηµα από την οικονοµία του, για να
διασφαλίσουµε την άµυνά µας.
∆ιαφυλάχθηκε όµως, παρόλα αυτά κύριοι συνάδελφοι, η
ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και έγινε κοινοτικό κεκτηµένο
πια το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, όπως και η Χάρτα των Ηνωµένων Εθνών, η
Χάρτα των Παρισίων, όπως η τελική πράξη του Ελσίνκι. Και δεν
είναι µικρό πράγµα αυτό, αν το σκεφθείτε. 'Εγινε δεκτή η ρήτρα
πολιτικής αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πια θα εποπτεύει
τη ∆υτικοευρωπαϊκή 'Ενωση και η ανάθεση της ύπατης αρµοστίας
της Κοινής Εξωτερικής και της Πολιτικής Ασφάλειας θα δίνεται στον
εκάστοτε Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου και όχι σε έναν
εξωθεσµικό παράγοντα, όπως γίνεται στο ΝΑΤΟ µέσα από κάποιον
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Σολάνα και τα λοιπά.
Τέλος, πέµπτον, µέσα στη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ επιτεύχθηκε
στον τρίτο πυλώνα για τον τοµέα της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων, κάτι το πολύ σηµαντικό. Να υπάρχουν
µέτρα για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ναρκωτικών και της
παράνοµης µετανάστευσης και στα πλαίσια αυτά να υιοθετηθεί η
προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
'Αρα, χρησιµοποιώντας τον τρίτο πυλώνα βάλαµε σαν ρήτρα τη
διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
'Οµως, όλα τα επιτεύγµατα που έχουµε, τα µικρά θα πω, της
Συνθήκης του 'Αµστερνταµ θα φανούν εφόσον κυρώσουµε τη
Συνθήκη. Αν δεν την κυρώσουµε, δεν πρόκειται να φανούν.
Και θα τελειώσω, κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας, ότι η Ευρωπαϊκή
'Ενωση τα τελευταία δέκα χρόνια έχει µπει σ' ένα ιστορικό
επιταχυντή και προχωράει αργά αλλά σταθερά. 'Οµως,
παρουσιάζεται το εξής φαινόµενο -και αυτό θα πρέπει να το
προσέξουµε- ότι αντί να ισχυροποιείται η ευρωπαϊκή ταυτότητα,
συνεχώς αυξάνει το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών, που θέλουν
να χαρακτηρίζονται από τις εθνικές τους ταυτότητες. Αξιόλογα
επιτεύγµατα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης φθείρονται µέσα στην
κοινωνική, αν θέλετε, αµφιβολία, την ευρωπαϊκή κοινωνική
αµφιβολία. Ο µέσος Ευρωπαίος δεν θέλει να γίνει κοινωνός των
επιτευγµάτων, που έχει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και αυτό, γιατί νοιώθει
ότι αυτά είναι µακριά από αυτόν. ∆εν τον επηρεάζουν στην
καθηµερινή ζωή, που είναι η ευηµερία, η ασφάλεια του σπιτιού του,
η ασφάλεια της δουλειάς του, δηλαδή, αν θέλετε ο χώρος των
προσωπικών του αξιών. 'Οµως, θα αναγνώριζε όλα τα παραπάνω,
αν καταλάβαινε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσµοί θα του εγγυηθούν την
ασφάλειά του, την ευηµερία του, τη δουλειά του. 'Αρα, εκεί πρέπει
να δώσουµε απάντηση εµείς οι πολιτικοί, τα πολιτικά κόµµατα, µέσα
από την επόµενη συνθήκη. Σηµαντικό λοιπόν ρόλο θα παίξουν οι
πολιτικές δυνάµεις και πιστεύω οι σοσιαλιστικές πολιτικές δυνάµεις
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθ'οδόν προς την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, θα βρούµε µπροστά µας ευρωσκεπτικιστές, θα
βρούµε µπροστά µας ευρωπαϊστές, θα βρούµε µπροστά µας
φεντεραλιστές, θα δούµε ίδρυση κοµµάτων στην Ευρωπαϊκή
'Ενωση, ανεξάρτητα από τα εθνικά κόµµατα. 'Εχουµε µπροστά µας
µέλλον στη διαµόρφωση αυτή. Ο δρόµος είναι µακρύς, δύσκολος
και ανηφορικός, αλλά είναι µονόδροµος.
Γι'αυτό και εγώ πιστεύω τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ και καλώ και
εσάς να την ψηφίσετε. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Φούσας έχει το
λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε το
νοµοσχέδιο για την κύρωση της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ,
δηλαδή, για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής
ενοποίησης, την ώρα που η χώρα µας τόσο στην Ευρώπη, όσο και
σε όλον τον κόσµο υπέστη µια πρωτοφανή εθνική ταπείνωση για τη
γνωστή υπόθεση του Οτσαλάν.
Αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες ηµέρες, οι εσφαλµένοι και
ερασιτεχνικοί χειρισµοί της Κυβέρνησης, σε ένα τόσο σοβαρό θέµα
είναι πρωτοφανείς και καθιστούν δυστυχώς τη χώρα διεθνώς
αναξιόπιστη, όταν µάλιστα έχει η ίδια να αντιµετωπίσει τεράστια
εθνικά θέµατα.
Το ζήτηµα ασφαλώς δεν είναι αν θα δίναµε ή όχι πολιτικό άσυλο
στον αγωνιστή ηγέτη των Κούρδων. Και το θέµα αυτό
τοποθετήθηκε από πλευράς του κόµµατός µας ο Πρόεδρός µας. Και
δεν είναι θέµα το οποίο τώρα πρέπει να αντιµετωπίσουµε ως χώρα,
ως πατρίδα. Το θέµα είναι πώς χειριστήµαµε την όλη υπόθεση.
Η Κυβέρνηση για µια ακόµα φορά απεδείχθη δυστυχώς κατώτερη
των περιστάσεων. Το φιάσκο της εθνικής ταπείνωσης στα 'Ιµια,
είναι σε όλους µας γνωστό, όπως και η παρωδία των S-300. Αλλά
τώρα καταντήσαµε δυστυχώς διεθνώς περίγελοι.
Το χειρότερο είναι ότι όλα τα διεθνή Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης ανακοινώνουν, ότι η ελληνική Κυβέρνηση παρέ-
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δωσε τον Οτσαλάν στην Τουρκία. Αν δε αυτό είναι αληθές,
αισθάνοµαι ως 'Ελληνας και ως Βουλευτής του ελληνικού
Κοινοβουλίου εθνική ντροπή και ταπείνωση και σε κάθε περίπτωση
πρέπει αµέσως η Κυβέρνηση να πάρει σαφή θέση και να εξηγήσει
στον ελληνικό λαό πώς και γιατί οδηγηθήκαµε σε αυτήν τη νέα
εθνική τραγωδία.

Υπάρχει και µια τρίτη κατηγορία και είναι εκείνοι οι οποίοι αρνούνται
παντελώς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνεργασία χωρίς όµως
να µας προτείνουν κάτι άλλο σχετικά µε την Ευρώπη. Και αυτοί
είναι το Κ.Κ.Ε., που επαναλαµβάνω, δεν προτείνουν κάτι άλλο,
αλλά για λόγους αρχής, όπως έγινε γνωστό, δεν θα ψηφίσουν την
παρούσα Συνθήκη.

Οι σηµερινές δε εξηγήσεις και διευκρινίσεις του Υπουργού
Εξωτερικών, ασφαλώς υπήρξαν παντελώς ελιπείς και ανεπαρκείς.

Υπάρχει και µια τέταρτη κατηγορία και είναι εκείνοι που οµιλούν µε
µισόλογα για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και κινούνται στους χώρους
του Συνασπισµού και του ∆Η.Κ.ΚΙ. και απ' ό,τι φαίνεται θα
καταψηφίσουν και αυτοί τη Συνθήκη.

Η αναφορά µου στο θέµα του Οτσαλάν δεν είναι απλώς επίκαιρη,
αλλά είναι και απολύτως σχετική µε το θέµα που συζητούµε. ∆ιότι
ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης είναι
και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των
θεµελιωδών
ελευθεριών
και
ανεξαρτησιών
των
λαών.
∆ηµιουργούνται, όµως, τα εξής αµείλικτα ερωτήµατα:
Πρώτον, ποιος είχε την πρωτοβουλία να έλθει ο Οτσαλάν δύο
φορές στην Ελλάδα, µία στην Κέρκυρα και µία στη Νέα Μάκρη,
κύριε Υπουργέ;
∆εύτερον, κάτω από ποιες συνθήκες οδηγήθηκε ο Οτσαλάν στην
Κένια, µια χώρα που ελέγχεται όπως είναι γνωστό, πλήρως από
πλευράς µυστικών υπηρεσιών, από τις ΗΠΑ;
Τρίτον, ποιος είχε την πρωτοβουλία να παραµείνει επί δώδεκα
ηµέρες ο Οτσαλάν στην οικία του εκεί πρεσβευτή µας;
Και τέταρτον, γιατί λίγες ώρες προ της παραδόσεως του Οτσαλάν και σε αυτό δίνω ιδιαίτερη σηµασία- στους Τούρκους έγιναν στην
Ελλάδα οµαδικές εκκαθαρίσεις Κούρδων αγωνιστών;
Και για όλα αυτά, ασφαλώς, ο ελληνικός λαός απορεί και
δικαιολογηµένα και θέτει εκείνος τα ίδια αµείλικτα ερωτήµατα, στα
οποία ερωτήµατα ο Υπουργός των Εξωτερικών, όσο και αν
προσπάθησε, δεν µπόρεσε ή δεν θέλησε να δώσει πειστικές
εξηγήσεις.
Η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι τεράστια η πατρίδα µας µπαίνει σε
µια µεγάλη περιπέτεια -µπήκε ήδη- δεν ξέρω ποιές θα είναι οι
εξελίξεις, σε κάθε, όµως, περίπτωση η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι
τεράστια και ασφαλώς έχω τη γνώµη πως ο λαός το έχει αντιληφθεί,
το αντιλαµβάνεται και θα το πληρώσει πολύ γρήγορα η Κυβέρνηση.
'Ερχοµαι τώρα κύριοι συνάδελφοι, στο κυρίως θέµα µας.
Αισθανόµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ισότιµη συµµετοχή µας
στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και εννοώ εµείς ως Νέα ∆ηµοκρατία,
όπως αυτήν την ένταξη είχε οραµατισθεί η παράταξή µας και
προπαντός ο Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Τέσσερις είναι σήµερα οι κατηγορίες των Ελλήνων, σχετικά µε την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και
συγκρεκριµένα: Πρώτον, εκείνοι που πίστεψαν από την αρχή στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση, εκείνοι που αγωνίστηκαν για την ευρωπαϊκή
ενοποίηση και βεβαίως συνεχίζουν και σήµερα µε πίστη να
αγωνίζονται για την υπόθεση αυτή και µάλιστα για το ουσιαστικό
περιεχόµενο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Αυτοί ασφαλώς είµαστε
εµείς -είναι η Νέα ∆ηµοκρατία- οι οποίοι µε πολλές πρωτοβουλίες
και πολλούς αγώνες κατορθώσαµε να εντάξουµε τη χώρα µας στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
Αισθανόµαστε, κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα υπερήφανοι για την
εθνική αυτή επιλογή και επιτυχία µας και ιδίως για την επιτυχία του
µεγάλου µας ηγέτη Κωνσταντίνου Καραµανλή, ο οποίος
οραµατίσθηκε και ενέπλεξε την Ελλάδα στην τότε Ευρωπαϊκή
'Ενωση.
Υπάρχει όµως και µια άλλη κατηγορία Ελλήνων πολιτών. Είναι
εκείνοι που λυσσωδώς πολέµησαν την ένταξη της χώρας µας στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Είναι εκείνοι που το 1980 αποχώρησαν από
την Αίθουσα αυτή σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την υπογραφή
εκείνης της Συνθήκης. Τώρα έρχονται και εκείνοι και γίνονται
διαπρύσιοι κήρυκες αυτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι
όµως δυστυχώς πολύ αργά. Καλοδεχούµενοι όµως στην ιδέα αυτή.
Μας χαροποιεί και εµάς διότι προσχωρήσατε στις ιδέες µας, στις
αξίες µας, στις αρχές µας για την Ευρώπη και για την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση. Είναι όµως επαναλαµβάνω πολύ αργά, διότι το κακό
το οποίο κάνατε στην πατρίδα µας είναι πάρα πολύ µεγάλο και
πραγµατικά ευθύνη έχει η Κυβέρνηση και η ηγετική οµάδα του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
Ελλήνων σήµερα και αυτή φθάνει το 90% και πλέον του ελληνικού
λαού επιθυµούν τη συνέχιση της παρουσίας της Ελλάδος στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση και βεβαίως και την υπερψήφιση της παρούσης
Συνθήκης.
Στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή µου, θέλω να κάνω ακόµη
τρεις παρατηρήσεις σε σχέση µε την αδυναµία ακόµα και τώρα του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. να αντιληφθεί τη σηµασία και την αξία της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης. 'Ετσι εξηγείται γιατί µετά από δεκαπέντε χρόνια το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία και την Κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να
προσαρµόσει τις δοµές και τους θεσµούς της πατρίδας µας προς
την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και οι ευθύνες της είναι τεράστιες.
Θέλω ακόµη να κάνω και µερικές ειδικότερες παρατηρήσεις.
Θεωρώ αυτονόητο, ότι θα πρέπει να εγγυάται η Ευρωπαϊκή 'Ενωση
στο σύνολο της τα σύνορα αρχικά, αλλά και τα σύνορα των µελών
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιµο και
σοβαρό για την πατρίδα µας εν όψει των δυσκολιών που είναι σε
όλους µας γνωστές. ∆εν είναι νοητό η χώρα µας να αντιµετωπίζει
τεράστια εδαφικά προβλήµατα και η Ευρωπαϊκή 'Ενωση να
παραµένει παντελώς αδιάφορη. Απαιτείται µια σταθερή πολιτική
άµυνας και ασφάλειας.
Κατά τα τελευταία χρόνια πράγµατι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα της Ευρώπης ήταν
σπουδαία. 'Οµως, είναι γνωστό ότι στο θέµα της Γιουγκοσλαβίας
και της Κύπρου βρίσκουµε ότι δεν ήταν αποτελεσµατική. Είναι
ανάγκη, λοιπόν, να υπάρξει µια Κοινή Εξωτερική Πολιτική εις
τρόπον ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσµατική η παρέµβαση
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Ακόµη βλέπω µια γραφειοκρατική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή
'Ενωση. Θα ήθελα να µην υπάρχει και αν είναι δυνατόν να
βελτιωθεί. Ακόµη θα ήθελα να είναι περισσότερο κοινωνικά
ευαίσθητη η Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
Θέλω να κλείσω την οµιλία µου µε το πρώτο θέµα που έθιξα,
δηλαδή, το θέµα του Οτσαλάν. Θέλω να αναφερθώ στη δήλωση την
οποία έχω στα χέρια µου -που έχετε και σεις- οκτώ Βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκ των οποίων οι έξι είναι πρώην Υπουργοί οι οποίοι
καταγγέλλουν την Κυβέρνηση για τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετώπισε το θέµα του Οτσαλάν. Ζητούν την άµεση παρέµβαση
του Υπουργού των Εξωτερικών. Αυτή η δήλωση αποδεικνύει ότι το
πρόβληµα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι τεράστιο και ότι πολλοί Βουλευτές
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταδικάζουν τη συµπεριφορά στο µεγάλο αυτό
ζήτηµα των σχέσεων Ελλάδος και Κούρδων και ειδικότερα του
ηγέτου των Κούρδων. Το πρόβληµα όµως δεν είναι µόνο οι οκτώ
Βουλευτές. Το πρόβληµα είναι γενικότερο και η κατακραυγή όλων
των Ελλήνων σήµερα εναντίον της Κυβέρνησης είναι πάρα πολύ
έντονη. Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Παρασκευόπουλος
έχει το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι γνωστή η επωδός των στελεχών της Νέας
∆ηµοκρατίας. Θα έλεγα αν πάρουµε τον κατάλογο µε τους
Υπουργούς της Κυβέρνησης, δεν θα έχουν αφήσει Υπουργό που
στη διάρκεια των δυόµισι ετών δεν θα τον έχουν καταγγείλει και δεν
θα τον έχουν καλέσει σε παραίτηση.
Ευτυχώς που έχουµε Υπουργό Εξωτερικών το συγκεκριµένο
Υπουργό. Και ικανότητες έχει και τόλµη και υψηλούς τόνους. 'Οταν
χρειάζεται να τους ανεβάσει τους ανεβάζει. Αλλά είναι
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εντυπωσιακό. Ο προηγούµενος συνάδελφος από τη Νέα
∆ηµοκρατία πριν λίγο όταν µίλησε από το Βήµα, δεν αντιµετώπισε
θα έλεγα καλοπροαίρετα τις ερµηνείες τις εξηγήσεις και τις
διαβεβαιώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά έδωσε µε
περισσότερη πίστη και εµπιστοσύνη στο τι λένε τα διεθνή
πρακτορεία είναι και αυτό ένα δείγµα του επιπέδου, το πως
συζητάµε, όταν πρόκειται για κρίσιµα ευαίσθητα ζητήµατα εθνικής
σηµασίας. Αλλά φαίνεται ότι η προτεραιότητά µας δεν είναι τα
εθνικά θέµατα. Η προτεραιότητά µας είναι το κοµµατικό κέρδος, το
κοµµατικό όφελος. Γιατί αν τα πράγµατα ήταν διαφορετικά σε αυτό
το Κοινοβούλιο δεν θα έσπευδε και ο προηγούµενος συνάδελφος
και άλλοι πολλοί να υιοθετήσουν την πιο αρνητική εκδοχή των
γεγονότων σε σχέση µε την τραγική εξέλιξη και τη σύλληψη του
Οτσαλάν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥ∆ΗΣ: Το εθνικό συµφέρον είναι η αλήθεια
και όχι το ψέµα, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Η αλήθεια δεν
είναι αποκλειστικό προνόµιο και µονοπώλιο κανενός. Αλλά
ισχυρίζοµαι...
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Πήρατε τη δήλωση των οκτώ;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, µη µε
διακόπτετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Κύριε συνάδελφε, κάνατε
την αναφορά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά θα περίµενε κανείς
από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να επιδείξει
µεγαλύτερη ευθύνη σε αυτό το κρίσιµο ζήτηµα αυτήν την κρίσιµη
στιγµή. Μας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός και µας κρίνει όλους.
Και είµαι σίγουρος για τα συµπεράσµατα που θα βγάλει. Ας µην
µονοπωλεί κανείς την ευαισθησία και την κοινωνική αλληλεγγύη
απέναντι στον ταλαιπωρηµένο, στον µαχόµενο κουρδικό λαό. Αλλά
ας µην κάνουµε και λάθη και πέφτουµε και σε παγίδες και
αποεθνικοποιούµε, αποδιεθνοποιούµε το πρόβληµα του κουρδικού.
Είναι εντυπωσιακά ορισµένα επιχειρήµατα από κορυφαία στελέχη
της Αντιπολίτευσης και από Αρχηγούς κοµµάτων. Περίπου
παρουσίασαν το κουρδικό ως το µαλακό υπογάστριο σε σχέση µε
την Τουρκία. Προς Θεού, αν εµείς υιοθετήσουµε αυτήν την
προσέγγιση, ούτε τα εθνικά µας συµφέροντα προωθούµε
αποτελεσµατικά και να είστε σίγουροι ότι δεν προσφέρουµε καλές
υπηρεσίες και στο δίκαιο αγώνα του κουρδικού λαού. Σε µεγάλο
βαθµό η αλληλεγγύη που έχει εκφραστεί από πάρα πολλούς και
από όλες τις πτέρυγες και έξω από το Κοινοβούλιο προς τον
κουρδικό λαό τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι έχει σε µεγάλο
βαθµό ακυρωθεί. Εάν η προσέγγιση και συµπάθεια απέναντι στους
Κούρδους πηγάζει από το γνωστό "ο εχθρός του εχθρού µου είναι
φίλος µου", εάν σε αυτήν τη βάση στηρίζουµε την αλληλεγγύη, θα
έλεγα ότι ακυρώνουµε την προσπάθεια που κάνει ο κουρδικός λαός
και δυσκολεύουµε τα δικά µας βήµατα σε σχέση µε την
αντιµετώπιση των κρίσιµων εθνικών ζητηµάτων.
Εγώ θα έλεγα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών σε σχέση µε τα
επιχειρήµατα και τις εξηγήσεις που έδωσε, για την αντιµετώπιση της
συγκεκριµένης κρίσης ήταν επαρκής.
'Αλλο ερώτηµα θα έθετα εγώ. Είναι η χώρα µας αυτή η χώρα που
παρά την καλή θέληση έχει τις πλάτες, έχει όλα αυτά τα γεωπολιτικά
πλεονεκτήµατα για να πάρει όλο το βάρος του κουρδικού
προβλήµατος στην πλάτη της;
Θα έλεγα ότι θα έπρεπε, όχι µόνο η Κυβέρνηση, αλλά όλες οι
δυνάµεις, µε µεγαλύτερη σαφήνεια να θέταµε το θέµα στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και να µην µπαίναµε σε περιπέτειες.
Βεβαίως, έτσι κι αλλιώς αλώβητοι απ'αυτήν την ιστορία δεν θα
µπορούσαµε να βγούµε. Εάν διώχναµε τον Οτσαλάν και απλώς
ανεφοδιάζαµε το αεροπλάνο -γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν ζήτηµα
χρόνου η σύλληψή του- πάλι θα χρεωνόταν η ελληνική Κυβέρνηση
ευθύνες γιατί δεν διευκόλυνε, γιατί δεν έδωσε πολιτικό άσυλο.
Θα έλεγα ότι θα έπρεπε µε µεγαλύτερη πολιτική ευθύνη και
ευθύτητα όλες οι πολιτικές δυνάµεις, προτού πάµε σε αυτήν την
τραγική και δυσάρεστη εξέλιξη, να είχαµε αναλάβει τις ευθύνες. Και
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ανάληψη των ευθυνών σηµαίνει ευθύτητα, καθαρότητα, όχι
µικροψυχίες, όχι µικροκοµµατικούς υπολογισµούς. ∆υστυχώς, δεν
έγιναν αυτοί οι υπολογισµοί και δεν είχαµε τέτοια συµπεριφορά.
Στον υπόλοιπο χρόνο που έχω θα µιλήσω για τη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ. ∆εν συµφωνώ µε τους συναδέλφους που λένε ότι
επισκιάστηκε κάτω από τα γεγονότα που έχουν σχέση µε τη
σύλληψη του Οτσαλάν. Το αντίθετο θα έλεγα. Τα γεγονότα αυτά
επικαιροποιούν τη συζήτηση για την επικύρωση ή όχι της Συνθήκης
του 'Αµστερνταµ.
Τίθενται πελώρια ερωτήµατα µπροστά σε όλους µας πέρα από τις
µικροσκοπιµότητες που αναπτύσσονται µε επιχειρήµατα εδώ και
τέσσερις µέρες. Πελώρια ερωτήµατα: Σε ποιο κόσµο πάµε στο
κατώφλι του 21ου αιώνα; Σε ποια Ευρώπη; Ποιος θα είναι ο
πλανήτης; Ποια θα είναι τα συλλογικά συστήµατα ασφάλειας,
προστασίας των κοινωνικών, των ατοµικών, των πολιτικών
δικαιωµάτων των ανθρώπων; Πολύ απλά και απλοϊκά νοµίζω ότι ο
κάθε πολίτης αναρωτιέται: Σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχει µία
γωνιά, µια σπηλιά, όπου µπορείς να κρυφτείς και να µη σε βρουν οι
διωκτικές αρχές ή αυτά τα κρυφά ηλεκτρονικά µάτια που ελέγχουν
τα πάντα;
Πρέπει θετικά να προβληµατιστούµε. Και όλες οι δυσκολίες, οι
αδυναµίες και οι ανεπάρκειες που έχει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση δεν
πρέπει να µας οδηγήσουν σε έναν αµυντισµό και σε έναν
ευρωσκεπτικισµό, αλλά πιο ζεστά, πιο αποφασιστικά να
διατυπώσουµε προτάσεις, να διεκδικήσουµε την προώθηση θέσεων
που πραγµατικά η Ευρώπη θα είναι µία Ευρώπη που θα έχει και
πολιτική οντότητα και θεσµούς που θα διασφαλίζουν τα
συµφέροντα των λαών, µία Ευρώπη που δεν θα είναι απούσα,
όπως και σε αυτήν την περίπτωση. Και δυστυχώς η Ευρώπη είναι
απούσα.
Εγώ το επισηµαίνω µε άνεση και τόλµη και δεν φοβάµαι µήπως
αυτό οδηγήσει σε ευρωσκεπτικισµό και σε βήµατα προς τα πίσω.
Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που επιχειρείται από πάρα πολλούς
συναδέλφους από τη Νέα ∆ηµοκρατία να διεκδικήσουν µε έναν
απόλυτο τρόπο την πατρότητα της ένταξης της χώρας µας στην
Ε.Ο.Κ. και σήµερα στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Την ιστορική αλήθεια
κανείς φυσικά δεν µπορεί να την αµφισβητήσει. 'Εχω, όµως, την
αίσθηση ότι η αλήθεια δεν ανήκει µόνο στα δικά σας επιχειρήµατα.
Για να είσθε ειλικρινείς και για να έχουµε ιστορική συνέπεια, πρέπει
να πούµε ότι το 1957, όταν υπογράφτηκε η Συνθήκη της Ρώµης για
την ίδρυση της Ε.Ο.Κ., είχαµε συγκεκριµένο κλίµα. Είχαµε το
διπολισµό. Και η ∆ύση µε συγκεκριµένους ιδεολογικούς και
πολιτικούς προσανατολισµούς και επιδιώξεις προσπαθούσε να
φτιάξει το αντιµπλόκ. Και η άλλη πλευρά το τότε σοσιαλιστικό
στρατόπεδο, έφτιαξε το δικό του. Αυτήν την Ε.Ο.Κ., αυτήν την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση υιοθετήσατε µε ιδεολογικούς όρους. Φυσικά
στη συνέχεια έχουµε άλλες εξελίξεις. ∆εν είναι τυχαίο εξάλλου πως
ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, που έχει ιστορική παρουσία σε αυτήν
την εξέλιξη, έλεγε σε κάθε ευκαιρία ότι ανήκουµε στη ∆ύση.
Πρέπει, όµως, να πούµε ότι από το 1989 που έχουµε την
κατάρρευση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, το τοπίο είναι
διαφορετικό. ∆εν έχουµε διπολισµό, δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος,
δεν υπάρχει ο άλλος πόλος και είµαστε πιο κοντά θεσµικά στην
Ευρώπη από τα Ουράλια έως το Γιβραλτάρ. Είµαστε πιο κοντά
στην Ευρώπη που περιέγραψε ο Γκορµπατσώφ. Για την Ευρώπη
των πολιτών, για την Ευρώπη των λαών και όχι για τη µισή
Ευρώπη.
Βεβαίως, η Συνθήκη του 'Αµστενταµ δεν ολοκληρώνει αυτήν τη
διαδικασία και κανέναν δεν ικανοποιεί. Εάν µας ικανοποιούσε
σηµαίνει ότι θα ήµασταν σε ακινησία. 'Εχει κάνει, όµως, βήµατα και
στο πολιτικό και στο θεσµικό µέρος. Είναι αρκετά; 'Οχι. 'Εχει τόσες
αδυναµίες και τόσα ελλείµµατα που αν θέλει κανείς να την
κατακουρελιάσει, µπορεί να το κάνει. Είναι εύκολο όµως, αν
θέλουµε να είµαστε ρεαλιστές, να συνενώσεις και να οδηγήσεις
σε συνεννόηση δεκαπέντε χώρες µε τόσες διαφορετικότητες,
όταν σε µία οικογένεια πολύ δύσκολα µπορεί να επέλθει
συνεννόηση και να κάνει κανείς κουµάντο µε την ανάλογη
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αποτελεσµατικότητα και µε τα ανάλογα βήµατα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο. Τελειώνοντας, παίρνω ένα απόσπασµα
από την οµιλία µου: Η Νέα ∆ηµοκρατία είχε τότε την ιστορική
ευθύνη -η τότε παράταξη που είναι συνέχειά της η σηµερινή της
Νέας ∆ηµοκρατίας- αλλά έχουν συνεισφορά και οι άλλες πολιτικές
δυνάµεις.
'Οµως, θα ήθελα για λόγους απόδοσης της ιστορικής αλήθειας να
πω ότι οι γνήσιοι ευρωπαϊστές µε τη σηµερινή σηµασία της λέξης,
όπως διαµορφώνεται η Ευρώπη, ήταν διανοητές της ανανεωτικής
Αριστεράς που δεν ανήκα εγώ τότε και αισθάνοµαι την υποχρέωση
να τους µνηµονεύσω. Αυτοί οραµατίσθηκαν µία άλλη Ενωµένη
Ευρώπη πέρα από το δίπολο ∆ύση-Ανατολή. Ανάµεσα σ'αυτούς
τους πρωτεργάτες και τους αριστερούς διανοητές πρέπει να
µνηµονεύσω τον Ηλία Ηλιού, τον Μπάµπη ∆ρακόπουλο και το
Λεωνίδα
Κύρκο.
'Ολοι
οι
άλλοι
σε
µεγάλο
βαθµό
ετεροκαθορίζονταν, ανάλογα µε το πώς πήγαιναν τα δύο µπλοκ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Μιχαλολιάκος έχει
το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι ότι
κάνω σωστή χρήση του δικαιώµατός µου από το Βήµα της Βουλής,
αυτό το υπέρτατο Βήµα της δηµοκρατίας, να εκφράσω ως πολίτης
αλλά και ως πολιτικός αισθήµατα συµπάθειας και αλληλεγγύης σε
ένα λαό που µάχεται για το υπέρτατο δικαίωµα στην πατρίδα.
Εγώ προσωπικά την αλληλεγγύη µου απέναντι σ' αυτόν το λαό δεν
την αποσύρω, λόγω των δυσκολιών που περνάει το θέµα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεχοµένως και παγκοσµίως. Και θα έπρεπε
να είναι προσεκτικοί κατά τη γνώµη µου συνάδελφοι, που αιφνιδίως
την αποσύρουν αυτήν την αλληλεγγύη και να έχουν διδαχθεί
ορισµένα στοιχεία από την Ιστορία. Πιθανότατα τον ηγέτη Οτσαλάν
να τον συναντήσουµε στο δρόµο, στο διάβα της δικής µας ακόµα
ζωής, ως ηγέτη χώρας που θα έχει αναγνωρισθεί. Τίποτα δεν
αποκλείεται στο µέλλον, εάν επιβιώσει.
Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, λαοί που δεν έχουν ενταχθεί στο
µονόδροµο µίας ιδεολογίας που έχει µόνο το κέρδος ως όραµα ή
την ιδεολογία των χαµηλών επιτοκίων, λαοί που µπορούν και
αυτοπυρπολούνται για τα ιδανικά τους, λαοί που στο δικό τους
κώδικα αρχών έχουν τη δική τους ιεράρχηση, αναδεικνύουν ηγέτες,
δεν τελειώνουν σε έναν.
Αισθάνοµαι, λοιπόν, αυτή την ανάγκη, να εκφράσω τα
συναισθήµατα αλληλεγγύης και ένα συγνώµη ως 'Ελλην πολίτης και
πολιτικός και ταυτόχρονα απ' αυτήν τη θέση, τη θέση της καθαρής
συγνώµης, γιατί η Κυβέρνηση της πατρίδας µου αποδείχθηκε πολύ
κατώτερη των περιστάσεων, να ζητήσω να σταµατήσουν αµέσως
τις καταλήψεις πρεσβειών, προξενείων και προπαντός, την οµηρία
Ελλήνων πολιτών και να τους βεβαιώσω ότι ο ελληνικός λαός στο
σύνολό του διατηρεί συναισθήµατα φιλίας και αλληλεγγύης.
Θα πρέπει να καταβάλουµε όλοι προσπάθειες για να διατηρήσουµε
και στο µέλλον φιλική τη σχέση µας µε αυτόν το λαό, όχι γιατί ισχύει
το δόγµα ο εχθρός του εχθρού µου είναι εν δυνάµει φίλος µου ή
σύµµαχός µου -δεν ισχύει το δόγµα- αλλά γιατί αγωνίζονται για
ιδανικά που είναι καταξιωµένα, έστω και αν χρησιµοποιούν
µεθόδους ή µέσα µε τα οποία εµείς δεν συµφωνούµε.
Προσωπικά, δεν διατηρώ καµία αµφιβολία ότι δεν οφείλεται αυτό το
φιάσκο σε ανικανότητα, σε ατυχείς χειρισµούς. Εάν οφειλόταν σε
ανικανότητα ή ατυχείς χειρισµούς, εκφράζω τη βεβαιότητα, ότι οι
Υπουργοί θα είχαν το θάρρος -δεν εξέλειπε εντελώς απ' αυτήν την
πολιτική ζωή το φιλότιµο- να παραιτηθούν.
Αν οφειλόταν µόνο σε ανικανότητα ή ατυχείς χειρισµούς και οι
Υπουργοί δεν έπρατταν το αυτονόητο καθήκον τους να
παραιτηθούν, ο Πρωθυπουργός της χώρας θα είχε την πολιτική
τόλµη να τους παύσει. Ασφαλώς, ούτε η Νέα ∆ηµοκρατία, στην
οποία ανήκω ούτε εγώ ζητήσαµε ή σας επισηµάναµε σε κάποια
στιγµή, ότι πρέπει να του παραχωρήσετε πολιτικό άσυλο ή να
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αναδείξουµε το κουρδικό θέµα σε ένα από τα ελληνοτουρκικά. Για
όνοµα του Θεού! Πρέπει να µείνει ένα διεθνές ζήτηµα και να µας
απασχολεί και µάλιστα µε ηγετικό ρόλο µέσα στην Ευρώπη, αλλά
από το να µην εκχωρήσετε πολιτικό άσυλο µέχρι το να τον
παραδώσετε στην Τουρκία, η απόσταση είναι τεράστια και το
έλλειµµα ευαισθησίας αγεφύρωτο.
Θα έλεγα ότι µε αυτήν την πολιτική της Κυβέρνησης αποµακρύνεται
ο δηµόσιος βίος της χώρας από αξίες και χαρακτηριστικά, που
ορίζουν τον Ελληνισµό. Η έννοια της ηθικής, η έννοια της
ανθρωπιάς, η έννοια της αλληλεγγύης, είναι στοιχεία αναπόσπαστα
της έννοιας Ελληνισµός.
Εάν µου ζητήσετε περαιτέρω αποδείξεις, θα πρέπει εσείς να µου
πείτε πρώτα γιατί ένα εικοσιτετράωρο πριν αιφνιδίως και βιαίως
αποµακρύνατε τους Κούρδους από την Πλατεία Κουµουνδούρου.
Αυτό και µόνο θα αποτελούσε όχι ισχυρή ένδειξη, ισχυρή απόδειξη
της ενσυνείδητης συµµετοχής της ελληνικής Κυβερνήσεως στο
σχέδιο παράδοσης του Κούρδου ηγέτη στην Τουρκία.
Βέβαια, έχουµε ορισµένες πάρα πολύ αρνητικές συγκυρίες: Ο
Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών, που δηµιούργησαν τη
νύχτα της ντροπής στα 'Ιµια, ο ίδιος Υπουργός, ο ίδιος
Πρωθυπουργός οδήγησαν τον Κούρδο ηγέτη στην Τουρκία.
∆εν επιχαίρει κανείς 'Ελληνας. Στα χείλη όλων των Ελλήνων ένα
ερώτηµα βγαίνει: "Μα, είναι δυνατόν και αυτό;" και αναβιώνει ένα
πολύ παλαιότερο: "Ποιος τελικά κυβερνά αυτήν τη χώρα"; Στη
συγκεκριµένη συγκυρία το έχει απαντήσει. 'Αλλοι απαντούν
µεγαλοφώνως, άλλοι το σιγοψιθυρίζουν. Απευθυνόµενος στους
εκπροσώπους της Κυβερνήσεως -µην εκνευρίζεσθε και τα βάζετε
µε τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας- το σιγοψιθυρίζουν και
το λένε µεγαλοφώνως επώνυµα και ιστορικά στελέχη του δικού σας
χώρου, του ΠΑΣΟΚ.
Προσωπικά, οφείλω να πω ότι δεν φανταζόµουν ποτέ ότι κάποιος
από τους προηγούµενους Πρωθυπουργούς της χώρας θα είχε
οδηγήσει την Ελλάδα σ' αυτήν τη συµµετοχή της ντροπής. Ούτε ο
αείµνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. ∆εν µας ενέπνευσε ποτέ εµάς
ως χώρο, αλλά τουλάχιστον σε τέτοια θέµατα εξασφάλιζε σε
ολόκληρο τον ελληνικό λαό ένα µίνιµουµ ασφάλειας και
αξιοπρέπειας.
Θα αξιοποιήσω τα λίγα λεπτά, που απέµειναν, για να αναφερθώ
στη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ. Ανήκω σε ένα κόµµα -και πρέπει να
πω ότι ανήκω και γι' αυτόν το λόγο- που οραµατίστηκε τον
ευρωπαϊκό δρόµο της Ελλάδας. Είµαστε υπερήφανοι, διότι
καταφέραµε αυτόν το δρόµο να τον διανοίξουµε, έστω και αν για
πολλά χρόνια είµαστε µόνοι στον ελληνικό χώρο.
Μας δηµιουργεί αισθήµατα πολιτικής ικανοποίησης και εθνικής
δικαίωσης το γεγονός ότι σ' αυτόν το δρόµο, µε καθυστέρηση
πολλών ετών και άλλες πολιτικές δυνάµεις της χώρας δείχνουν να
θέλουν να περπατήσουν. Θέλω να πω αµέσως πως ο,τιδήποτε
προχωρεί προς το ευρωπαϊκό όραµα, που είναι η ολοκλήρωση, η
πολιτική ένωση, η Νέα ∆ηµοκρατία κατά τρόπο αυτόµατο ψηφίζει
θετικά. 'Εχουµε όµως το προνόµιο, επειδή είµαστε γνήσιοι
ευρωπαϊστές, να µπορούµε να κρίνουµε αυστηρά τη δική µας
Ευρώπη και να θέλουµε ουσιαστικότερο το ρόλο της Ελλάδας στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και όχι παθητικό θεατή ή δέκτη των
αποφάσεων άλλων παραγόντων, άλλων εθνών, άλλων λαών.
Σαφώς είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και µόνο το γεγονός ότι
αναγνωρίζει ότι δεν φθάνουν οι οικονοµικοί όροι για την κοινωνία
της συνοχής, για την ασφάλεια των πολιτών και το αναδεικνύει, είναι
πολύ σηµαντικό βήµα.
Nα θεωρήσουµε ότι αυτή η Συνθήκη ούτως ή άλλως είναι
ξεπερασµένη από το χρόνο. Aς µην λησµονούµε ότι είµαστε στις
τρεις τελευταίες χώρες που δεν την έχουν ακόµα κυρώσει και ας µη
ξεχνούµε ότι ήδη έχει αρχίσει η διεργασία για τη νέα συνθήκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του
χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μου έµεινε ένα λεπτό. Θα προσπαθήσω να είµαι συνεπής
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στο χρόνο. Αυτό το ένα λεπτό θα το αξιοποιήσω στο να αναδείξω το
γεγονός, ότι το θέµα της απασχόλησης δεν το καταγράφει απλώς,
το υπερτονίζει. ∆εν το επιλύει, όµως, ούτε έχει όρους δεσµευτικούς
για τις χώρες µε κάποιες συγκεκριµένες διαδικασίες για να
προωθήσουν την απασχόληση.
'Οταν το όραµά µας είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αυτό το όραµα
για να περπατήσει, όχι µόνο για να υλοποιηθεί, είναι αυτονόητο ότι
χρειάζεται σ' αυτήν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής πορείας να έχουν
ενεργό ρόλο οι νέες γενιές. ∆εν µπορούµε να πάµε προς το µέλλον
µόνο µε τους χθεσινούς ανθρώπους. Πρέπει να πάµε προς το
µέλλον κυρίως µε τους νέους ανθρώπους.
Η Ευρώπη του σήµερα έχει πάρα πολύ υψηλούς δείκτες ανεργίας
για τους νέους, εφιαλτικά υψηλούς και η πατρίδα µας τους
υψηλότερους. Η Ελλάδα που το 1981 είχε το χαµηλότερο ποσοστό
ανεργίας στους νέους, σήµερα έχει το υψηλότερο, είναι
πρωταθλήτρια στην ανεργία των νέων.
Θα ήµουν ευτυχής εάν η επόµενη συνθήκη που θα εκαλείτο η
Εθνική µας Αντιπροσωπεία να κυρώσει, είχε και θεσµοθετηµένη την
κοινωνική σύγκλιση. Και ασφαλώς µένουν ανοικτά τα θέµατα της
ασφάλειας, της ενιαίας αµυντικής θωράκισης ολόκληρης της
Ευρώπης, της κατοχύρωσης των συνόρων.
Εµείς, λοιπόν, που την πιστεύουµε την Ευρώπη διατηρούµε το
δικαίωµα να την κρίνουµε και αυστηρά και να ζητούµε περισσότερα
και προπαντώς για τη δική µας πατρίδα.
Τελειώνω, λέγοντας ότι η πολυπολιτισµική χοάνη που είναι η
Ευρώπη που οραµατιζόµαστε, απαιτεί και από το λαό της Ελλάδας
αυτογνωσία για να µπορέσει ο πολιτισµός µας µε τις ιδιαιτερότητές
του, χωρίς ανταγωνιστικό ρόλο, αλλά µε συµπληρωµατικό ρόλο, να
επιβιώσει. Και η αυτογνωσία προϋποθέτει παιδεία.
Και στην παιδεία και στην υγεία δραµατικά υστερεί η πατρίδα µας
όλων των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Απλώς δεν κλείνω
απαισιόδοξα, γιατί ξέρω ότι ο βίος αυτής της Κυβέρνησης είναι
ευτυχώς πολύ βραχύς. Οι ευρωεκλογές ούτως ή άλλως χρίζουν
Πρωθυπουργό και τον έχουν ήδη χρίσει δια του ελληνικού λαού και
του πλειοψηφικού ρεύµατος και είναι ο Κώστας ο Καραµανλής και η
Νέα ∆ηµοκρατία κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Βλαχόπουλος έχει
το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αίσθησή
µου είναι ότι ο 'Ελληνας πολίτης βλέπει και νιώθει την Ευρωπαϊκή
'Ενωση κύρια µέσα από το Μάαστριχτ. Και αυτή η προσέγγιση
όπως όλοι καταλαβαίνουµε, είναι µια αρνητική προσέγγιση από τον
'Ελληνα πολίτη.
'Ισως οι 'Ελληνες αγρότες έχουν νιώσει καλύτερα τη σχέση µας µε
την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, γιατί άλλος λίγο άλλος πολύ γνώρισε και
τις επιδοτήσεις και τις ποσοστώσεις, και τα καλά δηλαδή και τα
κακά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Με τη συζήτηση αυτή θα µπορούµε να πούµε ότι συµβάλλουµε
στην ενηµέρωση αν κατορθώσουµε να απαντήσουµε µε ειλικρίνεια
και σαφήνεια στα ερωτήµατα που η κοινωνία και ο κάθε πολίτης
χωριστά θετει για το σήµερα, αλλά και την προοπτική και της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και της χώρας µας και του ίδιου του πολίτη.
'Ενα πρώτο και κύριο ερώτηµα είναι: Ποιοι ήταν οι λόγοι που
κατέστησαν απαραίτητη τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ; Η ενίσχυση
της δηµοκρατικότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας
της λειτουργίας των θεσµών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης εν όψει και της διεύρυνσης είναι µια πρώτη απάντηση.
Επίσης, η ανάγκη για µια Κοινοτική Εξωτερική Πολιτική, µια
πολιτική που µέχρι τώρα απουσιάζει και η απουσία της φάνηκε
ξεκάθαρα και στο κουρδικό ζήτηµα.
Σε αυτό το σηµείο και µε αφορµή την περιπέτεια του ηγέτη του PKK
Αµπντουλάχ Οτσαλάν προς τον οποίο και εκφράζω την ειλικρινή
µου συµπάθεια. είναι σκόπιµο να τονίσω πως αν η Ευρωπαϊκή
'Ενωση είχε επιταχύνει την εφαρµογή της παρ. 73 Κ2Α της
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Συνθήκης του 'Αµστερνταµ για κοινοτικοποίηση της πολιτικής του
ασύλου, τότε θα υπήρχε µια κοινή αντιµετώπιση των χωρών της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και του θέµατος του Οτσαλάν αλλά και του
κουρδικού ζητήµατος και θα έπαυε η υποκρισία των χωρών της
Ευρώπης που δείχνει µεν την ευαισθησία της στην αυτονοµία του
Κοσσυφοπεδίου αλλά γυρίζει την πλάτη της στα είκοσι εκατοµµύρια
του κουρδικού λαού που εξοντώνονται στα βουνά του Κουρδιστάν.
Φυσικά δεν αξίζει ούτε καν να σχολιάσει κανείς την υποκρισία των
ΗΠΑ.Θα πρέπει επίσης να διαβεαιώσουµε τον αγωνιζόµενο
κουρδικό λαό ότι ο ελληνικός λαός είναι αλληλέγγυος στον αγώνα
του για αυτονοµία και ανθρώπινα δικαιώµατα και ταυτόχρονα να
εκφράσουµε την συµπάθειά µας στους συµπατριώτες µας που
κρατούνται σε Πρεσβείες της Ευρώπης και να καλέσουµε επιτέλους
την Ευρωπαϊκή 'Ενωση να αναλάβει τις ευθύνες της.
'Ενας άλλος λόγος για το 'Αµστερνταµ ήταν η ανάγκη για
κατοχύρωση της θέσης του Ευρωπαίου πολίτη σε σχέση µε τα
δικαιώµατα την ελευθερία του, την καθηµερινότητά του. Με δύο
λέξεις θα µπορούσαµε να πούµε πως παράλληλα µε τους στόχους
του Μάαστριχτ που ήταν η Οικονοµική και Νοµισµατική 'Ενωση
έπρεπε να προωθηθεί µε µεγαλύτερη ένταση και ταχύτητα ο στόχος
της πολιτικής ένωσης, της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Και αυτό ακριβώς
επιχειρήθηκε από το 'Αµστερνταµ.
'Ενα δεύτερο εύλογο ερώτηµα θα ήταν: Τι είναι σήµερα η
Ευρωπαϊκή 'Ενωση µετά το 'Αµστερνταµ; Είναι ένας χώρος
κυριαρχίας της αγοράς ή είναι ένας χώρος επικράτησης των αξιών;
Μια ειλικρινής απάντηση θα ήταν ότι στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση
συνεχίζει να συντελείται η σύγκρουση ανάµεσα στις αξίες και στην
αγορά, ότι επίσης έγινε µια διόρθωση του Μάαστριχτ προς το
καλύτερο, ότι η Ευρωπαϊκή 'Ενωση δεν είναι ούτε κόλαση ούτε
παράδεισος, ότι στο εσωτερικό της υπάρχουν διαφορές επί τω
κοινοτικότερω και επί τω εθνικότερω.
Θα ακολουθούσε ένα τρίτο ερώτηµα κατά πόσο η ελληνική πλευρά
επηρέασε και συνέβαλε στη διαµόρφωση του τελικού περιεχοµένου
της Συνθήκης για να δοθεί η απάντηση, ότι έχει οµολογηθεί από
όλους ότι η Ελλάδα παρουσίασε το πιο ολοκληρωµένο υπόµνηµα
στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης. Και ακόµη ο τίτλος του
ελληνικού υποµνήµατος "για µια δηµοκρατική Ευρώπη µε πολιτικό
και κοινωνικό περιεχόµενο" εκφράζει και τους στόχους της
ελληνικής πλευράς, η οποία σε συµµαχία µε άλλες χώρες
προώθησε τις θέσεις της µεταξύ των οποίων τη συµπερίληψη ενός
κεφαλαίου στη συνθήκη για την απασχόληση, την ανάπτυξη Κοινής
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασσφάλειας, τη θέσπιση
ειδικών ρυθµίσεων για την ανάπτυξη των νησιών.
Ακόµη το ίδιο το περιεχόµενο της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ
αποδεικνύει ότι οι στόχοι που έθεσε η Ελλάδα στη διαπραγµάτευση
σε γενικές γραµµές επιτεύχθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µένοντας µόνο στο κεφάλαιο της
Συνθήκης µε τίτλο "η 'Ενωση και ο πολίτης" γιατί το σύνολο της
Συνθήκης έχει αναλυθεί από συναδέλφους για αρκετές ηµέρες,
τονίζω τη µεγάλη σηµασία που έχει για τους Ευρωπαίους πολίτες η
υιοθέτηση για πρώτη φορά από τη Συνθήκη µιας πολιτικής για την
απασχόληση και η ενίσχυση της κοινωνικής Ευρώπης.
Μετά την ειδική Σύνοδο Κορυφής του Λουξεµβούργου µε
αποκλειστικό θέµα την απασχόληση και στα πλαίσια της συζήτησης
για την "ΑΤΖΕΝΤΑ 2000" πρέπει να εξασφαλισθούν απο τον
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και οι ικανοί πόροι, για
την αντιµετώπιση της ανεργίας άλλως θα µείνουµε µόνο στις
προθέσεις.
Ακόµη κύριοι της κυβέρνησης αυτό έστω το θεσµικό ενδιαφέρον της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για την ενίσχυση της απασχόλησης σε
συνδυασµό µε το άρθρο 130 Α της Συνθήκης περί Συνοχής,
για τις περιφέρειες της Ευρώπης και ακόµη σε συνδυασµό µε
την ανάπτυξη της υπαίθρου που διακηρύσσει η Συνδιάσκεψη
του Κορν της Νορβηγίας το 1996, και µετά την προχθεσινή
αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού για µία "πολιτική
ανάπτυξης της υπαίθρου" µας οδηγεί να αντιµετωπίσουµε την
ανεργία και µέσα από την ανάπτυξη της ελληνικής
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περιφέρειας, προωθώντας πολιτικές για την ενίσχυση της
αγροτικής οικονοµίας, της ελληνικής υπαίθρου, της ελληνικής
περιφέρειας, έτσι εξειδικεύοντας τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ και τις
αποφάσεις του Λουξεµβούργου, µε έµφαση άµεσα στη διαµόρφωση
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στα πλαίσια της συζήτησης για την
"Ατζέντα 2000", µε ισχυρά κίνητρα για επένδυση και λειτουργία
επιχειρήσεων στην ελληνική περιφέρεια, µε αποκέντρωση των
κρατικών προµηθειών, µε επαναφορά των προγραµµατικών
συµφωνιών µε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική
περιφέρεια, µε προσανατολισµό του τρίτο Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης -Πακέτο Σαντέρ- στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας
και ιδιαίτερα της ελληνικής υπαίθρου, για να κρατήσουµε τους νέους
ανθρώπους, τη νεολαία µας, στην ελληνική ύπαιθρο, για να µη
γίνονται άνεργοι στα µεγάλα αστικά κέντρα της πατρίδας µας.
Μένω ακόµη σ'εκείνο το τµήµα της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ µε
τίτλο "Η 'Ενωση και ο πολίτης" και υπογραµµίζω µεταξύ άλλων την
πρόβλεψη για ανάληψη δράσεων µε γνώµονα το σεβασµό και την
προαγωγή της πολυµορφίας των πολιτισµών. Είναι πολύ σηµαντική
αυτή η πρόβλεψη, γιατί σήµερα ο Ευρωπαίος πολίτης φοβάται την
ισοπέδωση. 'Ενα νόµισµα το ευρώ, µια οικονοµική πολιτική, αύριο
µια κοινή φορολογική πολιτική, µια κοινή εξωτερική πολιτική, χωρίς
σύνορα οι χώρες, κοινοί νόµοι, κοινοί κανόνες, διαµορφώνουν ένα
περιβάλλον στο οποίο ο Ευρωπαίος πολίτης θα αναζητά την
ταυτότητά του.
Γι'αυτό πρέπει να αναληφθούν δράσεις για το σεβασµό και την
προαγωγή της πολυµορφίας των πολιτισµών όλων των χωρών της
Ευρώπης µε τη γλώσσα τους, τα ήθη τους, τα έθιµά τους, την
παράδοσή τους, έτσι ώστε ο 'Ελληνας να αισθάνεται 'Ελληνας
πολίτης µέσα στην Ενωµένη Ευρώπη. Σ'αυτό το σηµείο,
αξιοποιώντας αυτό το άρθρο της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ,
πρέπει να διαµορφώσουµε µια κοινή ευρωπαϊκή ενωσιακή πολιτική
για τους Ευρωπαίους πολίτες εκτός των εθνικών τους συνόρων,
αλλά εντός της Ευρωπαϊκής επικράτειας, δηλαδή, για τους
απόδηµους αδελφούς µας. Στη συνέχεια, πρέπει να υπάρξει µια
αντίστοιχη πολιτική για τα εκατό εκατοµµύρια Ευρωπαίους πολίτες
που ζουν σ'όλα τα σηµεία του πλανήτη. Πάντως, η µέχρι τώρα
έλλειψη συγκεκριµένης ευρωπαϊκής ενωσιακής πολιτικής για θέµατα
σεβασµού πολυµορφίας των πολιτισµών, φαίνεται από δυο
ενδεικτικά παραδείγµατα.
'Εχουµε µείωση κατά 50% των δαπανών εκπαίδευσης των
αλλογενών στη Σουηδία και αντίστοιχες περικοπές στη Γερµανία,
όπου τα αµιγή ελληνικά σχολεία οδηγούνται σε χρεοκοπία. Είναι
αδιανόητο ορισµένες χώρες υποδοχής εκτός της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης, όπως η Αυστραλία, οι Ηνωµένες Πολιτείες και ο Καναδάς
να διαµορφώνουν πολιτικές στήριξης των αποδήµων που είναι
Ευρωπαίοι πολίτες τους και η ίδια η Ευρωπαϊκή 'Ενωση να
στερείται αντίστοιχης πολιτικής για τους πολίτες της, στους οποίους
µάλιστα προσκυρώνονται πρόσθετα ενωσιακά δικαιώµατα µε τη
Συνθήκη του 'Αµστερνταµ.
'Οπως προκύπτει από τις διατάξεις του κεφαλαίου "Η 'Ενωση και ο
πολίτης", από διατάξεις που αναφέρθηκαν και από άλλες που δεν
αναφέρθηκαν, διατάξεις που έχουν σχέση µε το περιβάλλον, µε τα
δικαιώµατα των καταναλωτών κλπ., η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ
υιοθετεί αρχές και πολιτικές που ενδυναµώνουν τη θέση του πολίτη
στη σύγχρονη ανταγωνιστική και πολυπολιτισµική κοινωνία. Η
Συνθήκη του 'Αµστερνταµ είναι ο σηµερινός κατασταστικός χάρτης
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, στα πλαίσια του οποίου κινείται σήµερα
η 'Ενωση, στην οικονοµία, στην παραγωγή, στην κοινωνία, στους
θεσµούς, στις σχέσεις της µε τις άλλες χώρες και µε οργανισµούς. Η
Συνθήκη αυτή, αποτελεί ένα ακόµα βήµα προς την κατεύθυνση της
ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
ένα νέο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η εξελισσόµενη νέα
αρχιτεκτονική της στη διαµόρφωση της οποίας καλούµαστε και σαν
χώρα και σαν λαός να συµµετάσχουµε.
Οι συζητήσεις για την "Ατζέντα 2000" ολοκληρώνεται σε λίγο και η
ευνοϊκή διαµόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, πρέπει να
αποτελεί για µας πρώτη προτεραιότητα, αφού η χώρα µας διαθέτει
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το υψηλότερο ποσοστό απασχολουµένων στην αγροτική οικονοµία.
Η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ θα κυρωθεί αύριο από την Εθνική
Αντιπροσωπεία. Επανάπαυση δεν δικαιολογείται. Η προσπάθεια
για µια κοινωνική Ευρώπη, για µια Ευρώπη των πολιτών µε
πραγµατική Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, θα
είναι συνεχής και δύσκολη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Σαλαγκούδης έχει το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
όταν γράφτηκα για να µιλήσω για τη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ,
σκεφτόµουν την ώρα που θα ανέβαινα στο Βήµα όταν µε
υπερηφάνεια θα δικαιωνόµουν ως υπηρέτης αυτής της παράταξης
που έχει σήµερα την ικανοποίηση, ότι ενέταξε τη χώρα µας στην
Ευρώπη. Παράλληλα θα χαιρόµουν διότι οι πολέµιοι της ένταξής
µας τότε στην ΕΟΚ σήµερα πράγµατι έχουν και οι ίδιοι αντιληφθεί
την αξία αυτής της µεγάλης επιτυχίας της παράταξής µας.
Αντί όµως γι'αυτήν τη χαρά και την υπερηφάνεια, ανεβαίνω σήµερα
στο Βήµα µε βαθιά θλίψη και πραγµατικά ντροπή, για την εθνική
ταπείνωση που από χθες υπέστη η πατρίδα µας. Μάλιστα,
βρίσκοµαι σε αυτήν την Αίθουσα, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, που
όλες αυτές τις ηµέρες επί µήνες τώρα τιµάµε και γιορτάζουµε τη
µνήµη των δικών µας αγωνιστών, του Ρήγα Φεραίου, αγωνιστή για
τη λευτεριά της πατρίδας µας, που και αυτός τότε παραδόθηκε από
µία άλλη κυβέρνηση στους Τούρκους και σήµερα και εµείς
συνεργήσαµε, αν όχι κάναµε το ίδιο ολέθριο λάθος που τότε
µισήσαµε τους ξένους που το έκαναν και αυτοί.
'Ακουσα τον Υπουργό Εξωτερικών, άκουσα και τη γραπτή
τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Και θα έλεγε κανείς ότι γεννάται
το ερώτηµα, µα τι να κάναµε! Ο χειρισµός αυτού του θέµατος θα
µπορούσε άνετα να γίνει µε απόλυτη διαφάνεια µιας χώρας που
υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και αυτά τα ανθρώπινα
δικαιώµατα υπερασπίζονται στο φως, όχι εν κρυπτώ και να θέταµε
και ολόκληρη την Ευρώπη ακριβώς αλληλέγγυα σε αυτό µας το
στόχο, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και µαζί µε
αυτούς να αναζητούσαµε τη λύση στο φως.
Αν, όµως, η Κυβέρνηση επέλεξε το σκότος και έκανε αυτούς τους
χειρισµούς και είχαν ευτυχή κατάληξη, µπράβο της να
υπερηφανευόταν. Σήµερα, όµως, δηµιούργησαν την εθνική
ταπείνωση που νιώθουν όλοι οι 'Ελληνες, το διασυρµό µας παντού
στο εξωτερικό, που διαιωνίζεται και θα τραβήξει πολύ σε χρόνο µε
τις καταλήψεις που γίνονται στις πρεσβίες µας. Εύχοµαι, ελπίζω και
καλώ να σταµατήσουν αυτήν τη στιγµή, αν είναι δυνατόν, όπως το
κόµµα µας επίσηµα και δια του Προέδρου του ζήτησε. 'Οµως, ο
διασυρµός φοβάµαι ότι θα συνεχίζεται. Και όταν ο χειρισµός αυτών
των θεµάτων και όλες αυτές οι τεχνικές διεργασίες από µέρους της
Κυβέρνησης έγιναν εν κρυπτώ, νοµίζω ότι σε τέτοια θέµατα που
τόσο καίρια έθιξαν την πατρίδα µας αν υπήρχε πολιτική ευθυξία η
Κυβέρνηση έπρεπε να παραιτηθεί.
Αν, όµως, τους χειρισµούς τους έκανε µόνος του ο Υπουργός
Εξωτερικών, τότε έχουµε καταργήσει τις παραδοσιακές πλέον
αρχές της πολιτικής µας ζωής. Πώς να έχουµε πολιτική ζωή, όταν η
ευθιξία όχι µόνο µε αυτό το δείγµα αλλά και µε πολλά προηγούµενα
στο παρελθόν -δεν είναι µόνο τα 'Ιµια, αλλά και τόσα άλλα- δεν
οδήγησε ούτε έναν Υπουργό σε παραίτηση;
Χαίροµαι που βρήκαν το θάρρος οκτώ Βουλευτές της
Συµπολίτευσης να ζητήσουν την παραίτηση του Υπουργού
Εξωτερικών. ∆ιότι πραγµατικά η έλλειψη ευθιξίας οδηγεί και σε
άλλα αποτελέσµατα, στην επίδειξη απύθµενου θράσους, που
µας έδειξε από εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν ούτε λίγο
ούτε πολύ µας κατηγόρησε γιατί δεν ενδιαφερθήκαµε, γιατί δεν
µνηµονεύσαµε µάλλον τους εννέα οµήρους, που αυτός τους
έκανε οµήρους. ∆ιότι αυτός γνώριζε από τις 18.30' τη ∆ευτέρα
το απόγευµα, ότι ο Οτσαλάν πλέον ήταν στα χέρια των
Τούρκων και ενηµέρωνε, λέει, τις κυβερνήσεις, αλλά
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παράλληλα δεν τους ζητούσε να προστατεύσουν τις πρεσβείες, µε
άµεσο αποτέλεσµα σήµερα να έχουµε εννιά 'Ελληνες οµήρους στα
χέρια των Κούρδων, των πικραµένων, που αισθάνονται ότι
προδόθηκαν και η τύχη αυτών των Ελλήνων να είναι επικίνδυνη. Γι'
όλα αυτά ευθύνεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος δεν έχει την
πραγµατική ευθιξία, αλλά στη θέση της πολιτικής ευθιξίας βάζει το
πολιτικό θράσος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι εξαντλήθηκε αρκετά το
θέµα. Βέβαια ποτέ δεν εξαντλείται µια πράξη εθνικής ταπείνωσης
σαν και αυτή, που ζήσαµε χθες και ζούµε σήµερα και δεν ξέρω για
πόσο ακόµη ο ελληνικός λαός θα πικραίνεται γι' αυτό.
Ας έλθουµε όµως στο κύριο θέµα σήµερα, στη Συνθήκη του
'Αµστερνταµ. Ειλικρινά πρέπει να οµολογήσουµε ότι είναι ένα βήµα
προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είναι ένα βήµα ακόµη που
γίνεται για την ολοκλήρωση του οράµατος που είχε η δική µας
παράταξη, που πολέµησαν οι άλλες παρατάξεις, αλλά που τελικά
είναι σήµερα όραµα και πραγµατικότητα για τον ελληνικό λαό.
'Ατολµο βήµα, γιατί δεν είναι προσαρµοσµένο στις σηµερινές
συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα µε την κοινή
γεωργική πολιτική της κάποια εποχή ανταποκρινόταν στα αιτήµατα
εκείνης της εποχής και τα οικονοµικά βήµατα που έγιναν
ανταποκρίνονταν σε µια προηγούµενη εποχή.
Σήµερα νοµίζω ότι αυτές οι παρεµβάσεις που η Συνθήκη του
'Αµστερνταµ αποπειράται είναι ανάγκες, που θέλουν επίλυση στη
σηµερινή πραγµατικότητα. Γι'αυτόν ακριβώς το λόγο και επειδή και
µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αλλά ιδιαίτερα του 'Αµστερνταµ
είµαστε λίγο εκτός εποχής, αντιµετωπίζουν όλες αυτές οι
παρεµβάσεις τη δυσπιστία των πολιτών, των ευρωπαίων πολιτών
και γεννούν την κρίση πραγµατικά που αντιµετωπίζει σήµερα η
πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Σήµερα τι θέλει ο Ευρωπαίος πολίτης; Θέλει την άµεση δηµοκρατία
και τη δική του συµµετοχή για τα πράγµατα της καθηµερινότητάς
του και ταυτόχρονα θέλει ένα ισχυρό κράτος, αλλά για τις
υπερτοπικές παρεµβάσεις, όχι ένα κράτος που να επεµβαίνει στις
άµεσες καθηµερινότητές του και να του στερεί την ελευθερία του. Αν
τέτοιες παρεµβάσεις γίνονται, τότε ή έχει την αδιαφορία ο πολίτης ή
δηµιουργεί την αντίδρασή του.
Εποµένως, σήµερα πρώτο µέληµα κυρίως στην πορεία προς την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήταν να δηµιουργήσουµε την Κοινή
Εξωτερική Πολιτική. Χωρίς Κοινή Εξωτερική Πολιτική σήµερα, δεν
είναι δυνατόν ούτε το Eυρώ να στηριχθεί. Στην παγκοσµιοποίηση
της οικονοµίας αν δεν έχουµε κοινές ισχυρές παρεµβάσεις στην
παγκόσµια οικονοµική κοινότητα, τότε και το Eυρώ θα αποτελέσει
ένα ασταθές νόµισµα και η Οικονοµική και Νοµισµατική Ενοποίηση
δεν θα επιτύχει στην πραγµατικότητα το στόχο της.
'Ετσι, λοιπόν, στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική που θα µπορούσαµε
να έχουµε σήµερα, θα κάναµε και τον Ευρωπαίο πολίτη
καταξιωµένο, γιατί ακριβώς και ο ίδιος θα πίστευε ότι συµµετέχει
στα παγκόσµια δρώµενα, θα γινόταν κοινωνός στην παγκόσµια
πραγµατικότητα και θα αισθανόταν ακριβώς την ανάγκη να
συµφωνεί και να συναινεί.
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Εκείνο δηλαδή που τώρα µας απασχολεί είναι ότι η χώρα µας µε
την προώθηση βέβαια της διεύρυνσης για την Κύπρο και τη Μάλτα,
είναι να επιδιώξει κυρίως την εµβάθυνση και τη δηµιουργία της
Κοινής Πολιτικής, της Εξωτερικής και της Ασφάλειας, εµβάθυνση
γιατί η Κοινή Πολιτική Εξωτερική και Ασφάλειας µπορεί να
δηµιουργηθεί τώρα µε τα λιγότερα κράτη. Αύριο, θα γίνει η µεγάλη
διεύρυνση. Αυτήν τη διεύρυνση την επιδιώκουν οι µεγάλες χώρες
επειδή το βάρος της δικής τους πολιτικής είναι οικονοµοκεντρικό,
αλλά και αυτό είναι µικροπρόθεσµο, είναι κοντόφθαλµο και είναι
πολιτική µε παρωπίδες.
Εκείνη η πολιτική που θα άξιζε σήµερα για να πραγµατοποιήσει το
όραµα της Ενωµένης Ευρώπης, όπως το είδαν οι οραµατιστές, θα
ήταν η εµβάθυνση της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, η δηµιουργία της
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Αµυνας και
Ασφάλειας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Γιαννακόπουλος
έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Κύριε
Πρόεδρε,
κύριοι
συνάδελφοι, η ώρα είναι προχωρηµένη, έχουµε µείνει ελάχιστοι
συνάδελφοι στην Αίθουσα αλλά δεν µπορώ να αποφύγω τον
πειρασµό να µην αναφερθώ στο τραγικό πράγµατι συµβάν µε την
τύχη του Κούρδου ηγέτη Αµπντουλάχ Οτσαλάν.
Εκείνο που θα τονίσω εδώ αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η
"διπλοπροσωπεία", ο φαρισαϊσµός και η υποκρισία ορισµένων
συναδέλφων, αλλά και κοµµάτων, οι οποίοι µέχρι χθες σε κατ'ιδίαν
συζητήσεις στο περιστύλιο, επαινούσαν τη στάση της Κυβέρνησης
που δεν έχει ενδώσει στο να δεχθεί τον Οτσαλάν στην Ελλάδα, γιατί
θα µας δηµιουργούσε πάρα πολλά προβλήµατα. Σήµερα οι ίδιοι
αυτοί συνάδελφοι, σε αυτήν την Αίθουσα χύνουν κροκοδείλια
δάκρυα για τον Αµπντουλάχ Οτσαλάν. Κανείς βεβαίως δεν είναι
ευτυχής γι'αυτήν την εξέλιξη, όµως, έλεος συνάδελφοι!
Θα προσπαθήσω να δαπανήσω το χρόνο µου στο ζήτηµα που µας
αφορά, που είναι η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ, χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι η εξέλιξη του όλου θέµατος Οτσαλάν δεν θλίβει όλους
τους 'Ελληνες Βουλευτές και ολόκληρο τον ελληνικό λαό, όµως είναι
πολύ µεγάλη η απόσταση, κύριοι συνάδελφοι, από το να
κατηγορείτε ευθέως την ελληνική Κυβέρνηση ή τον Υπουργό των
Εξωτερικών, ότι παραδόθηκε ο Κούρδος ηγέτης στους Τούρκους.
Εγώ ειλικρινά θα προτιµούσα και προτιµώ την ευθύτατη στάση ενός
ή δύο Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας και τριών-τεσσάρων του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., που έλεγαν ευθέως "ναι, θέλουµε να δώσουµε άσυλο
στον Οτσαλάν", παρά εκείνους τους συναδέλφους και δυστυχώς
εκείνα τα κόµµατα, που από τη µία κατηγορούν τις φιλίες ή τις
φιλικές διαθέσεις προς τον Κούρδο ηγέτη και από την άλλη, µετά
δυστυχώς την τραγική εξέλιξη, είναι σήµερα τιµητές, και κατήγοροι
της Κυβέρνησης κ.ο.κ.

Το άλλο θέµα επίσης που έχει υπερτοπική δράση και το οποίο οι
πολίτες θα το ήθελαν και θα το επεδίωκαν και θα συναινούσαν σε
µια τέτοια πορεία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, είναι η Κοινή Πολιτική
Αµυνας και Ασφάλειας. Αυτή είναι πραγµατικά υπερτοπική δράση
που θα µπορούσε και θα ήθελε ο πολίτης σήµερα να συµβεί.

Κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε, όπως προείπα, όλες αυτές τις
ηµέρες την κύρωση της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ, µια Συνθήκη
που έρχεται για κύρωση σε µία χρονική συγκυρία που το ευρώ είναι
µία πολύ σηµαντική εξέλιξη για την ιστορία της Ευρώπης, φυσικά
µετά την ίδρυση της ΕΟΚ. Σε µία χρονική συγκυρία που βρίσκεται
επίσης σε εξέλιξη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης στις χώρες
ΚΑΕ και στην Κύπρο.

'Αρα, εκείνο που πρέπει και θα έπρεπε η Κυβέρνηση να φροντίσει
ήταν να εντείνει τις δυνάµεις της προς την κατεύθυνση του να
επιδιώξει και να πείσει τις άλλες χώρες να προωθήσουν τα θέµατα
προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας Κοινής Πολιτικής
Εξωτερικής, Πολιτικής Ασφάλειας και Αµυνας στην Ευρώπη. Μόνο
έτσι και η πορεία και το όραµα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα
γινόταν πραγµατικότητα και θα κέρδιζαν τη συναίνεση του
Ευρωπαίου πολίτη και από εκεί και πέρα θα υπηρετούνταν και τα
υπόλοιπα και οι οικονοµικοί στόχοι και η πολιτική της κοινωνικής
προστασίας και η πολιτική της απασχόλησης.

Συµβαίνει και κάτι πιο σηµαντικό, κύριοι συνάδελφοι, σήµερα στην
Ευρώπη. 'Ολες οι χώρες της Ευρώπης στοχεύουν είτε στην πλήρη
ένταξή τους, είτε µε την καθ'οιονδήποτε τρόπο σύνδεσή τους µε την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Ακόµα και εκείνες οι χώρες που στο παρελθόν
για διάφορους λόγους απέρριπταν την ένταξή τους ή τη σύνδεσή
τους, σήµερα την επιδιώκουν µε κάθε τρόπο. Η όποια διεύρυνση,
όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορεί να γίνει χωρίς ορισµένες
προϋποθέσεις, που είναι η αναµόρφωση των κοινών πολιτικών του
προϋπολογισµού της 'Ενωσης, αφού ο καθένας κατανοεί ποιες θα
είναι οι επιπτώσεις µετά τη νέα διεύρυνση στις επιµέρους πολιτικές
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της 'Ενωσης.
'Οπως στην πολιτική της επανεξέτασης των θεσµών που πρέπει να
γίνουν διαφανέστερες, δηµοκρατικότερες και αποτελεσµατικότερες,
στην αναζήτηση µηχανισµών και µεθόδων για την ενίσχυση της
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής -και βεβαίως της αµυντικής πολιτικήςτης πολιτικής για το περιβάλλον που η θέση του παρά τα όποια
µέτρα λαµβάνονται, κάθε µέρα χειροτερεύει και είναι ένα από τα
πάρα πολύ σηµαντικά προβλήµατα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, κύριε
Υφυπουργέ, καθώς και της πολιτικής για τη γεωργία, για την υγεία,
για την ανεργία που έχει γίνει η µάστιγα των κρατών-µελών και είναι
η βραδυφλεγής βόµβα και θα έλεγε κανείς, η µεγαλύτερη δυσχερής
εξέλιξη στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Παρ' ότι
υπάρχει ανάπτυξη, παρ' ότι πάµε µπροστά, στον τοµέα αυτό
υστερεί πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και είναι ένα από τα
θέµατα και τα προβλήµατα που απαιτούν λύσεις και µάλιστα άµεσες
λύσεις. Αν όχι για την τελική λύση του, τουλάχιστον για την
άµβλυνσή του.
Η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ αποτελεί ένα νέο σηµαντικό βήµα.
'Οπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, δεν είναι πανάκεια, δεν είναι
κόλαση, ούτε παράδεισος όπως είπε ο συνάδελφος κ.
Βλαχόπουλος. Αλλά είναι ένα βήµα στην πορεία της ευρωπαϊκής
ενοποίησης αλλά και στη διαδικασία διαµόρφωσης της
δηµοκρατικής και κοινωνικής Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Είναι ένα διορθωτικό βήµα της Συνθήκης του Μάαστριχτ και νοµίζω
πως είναι παραδεκτό από όλους. Είναι ένα εγχείρηµα
συµπλήρωσης της Νοµισµατικής 'Ενωσης µε κοινωνικό
περιεχόµενο. Η Ελλάδα έλαβε ενεργό µέρος στη διαδικασία
σύνταξης της Συνθήκης και νοµίζω πως το γνωρίζουµε όλοι αυτό
και έθεσε τους δικούς της στόχους για την όσο το δυνατόν καλύτερη
εξυπηρέτηση των ελληνικών συµφερόντων, που περιληπτικά θα
µπορούσε να πει κανείς ότι είναι: Η προώθηση πολιτικών για την
κοινωνική Ευρώπη, η προώθηση πολιτικών για τη δηµοκρατική
Ευρώπη, η προσπάθεια ενίσχυσης της εξωτερικής µας ασφάλειας
και ανεξαρτησίας µέσα από την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική, η
διαφύλαξη της θεσµικής µας θέσης στο ευρωπαϊκό πολιτικό
σύστηµα, η ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και
άλλα.

γνωρίζουµε όλοι, δεν µπορεί να γίνει πολιτική επιδότησης
αγροτικών προϊόντων από εθνικούς πόρους.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και η πολιτική
κάθε λογικού ανθρώπου είναι ότι δεν µπορούµε να στηριχθούµε
στην επιδοτούµενη αγροτική πολιτική. Εκεί που πρέπει να
στηριχθούµε και πρέπει να ωθήσουµε την αγροτική πολιτική, κατά
τη δική µου άποψη, είναι ότι πρέπει πρώτον, να κάνουµε
αναδιάρθρωση της πολιτικής µας και θα πρέπει να οδηγηθούµε σε
µια πολιτική αγροτική ανταγωνιστική, αφού από τη φύση τους τα
ελληνικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά, ως προς την ποιότητά τους.
Κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς εκεί που η χώρα µας υστερεί είναι το
αµπαλάζ, είναι το περιτύλιγµα των αγροτικών προϊόντων, δηλαδή, η
τυποποίηση και η διακίνησή τους. Γιατί αν µπορέσουµε και
ξεφύγουµε από αυτήν τη γάγγραινα, είµαι της γνώµης -επειδή έχω
την τιµή να εκλέγοµαι σε αγροτική περιοχή και µάλιστα σε περιοχή,
που είναι καθαρά ελαιοπαραγωγική-ότι θα µπορέσουµε πραγµατικά
να ωφελήσουµε τους αγρότες µας, αφού όπως προείπα τα ελληνικά
αγροτικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά, από τη φύση τους ως προς
την ποιότητα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ο χρόνος περνά δεν µπορώ να
µιλήσω για κάποια άλλα θέµατα που ήθελα να τονίσω ακόµη. ∆εν
µπορώ, όµως, να µην αναφερθώ σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ως πρώτη
προτεραιότητα θέτει την ένταξη της Κύπρου.
Είναι γνωστό ότι µετά από επίµονες και επίπονες προσπάθειες της
ελληνικής Κυβέρνησης, οι διαπραγµατεύσεις έχουν ήδη αρχίσει.
Εµείς ήδη υποστηρίζουµε και την ένταξη των χωρών ΚΑΕ και
ιδιαίτερα στηρίζουµε την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας.
Κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε µπροστά σε ραγδαίες εξελίξεις
στον ευρωπαϊκό χώρο. Η σηµερινή Ελλάδα νοµίζω ότι έχει φωνή,
επιρροή και προοπτικές. Στην Ευρώπη σήµερα αγαπητοί
συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, παρά τις όποιες στείρες
αντιπολιτευτικές σας τακτικές, οι σοσιαλιστικές δυνάµεις κυβερνούν
στη µεγάλη πλειοψηφία των χωρών µελών.
Εποµένως οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν εµπιστεύονται την τύχη τους στις
συντηρητικές κυβερνήσεις, αλλά στις δηµοκρατικές σοσιλιστικές
κυβερνήσεις.

Κύριοι συνάδελφοι, η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ εισάγει και πολλές
άλλες καινοτοµίες, όπως η λεγόµενη αρχή της "ευελιξίας" για την
οποία η Ελλάδα µαζί µε τις άλλες χώρες του Νότου υποστήριξε και
εξασφάλισε ότι η υλοποίηση αυτής της αρχής, δεν σηµαίνει σε καµία
περίπτωση θεσµοθέτηση πολλών ταχυτήτων µέσα στην 'Ενωση, αν
και η χώρα µας είναι απ' όλους παραδεκτό ότι θα είναι σε λίγο στην
πρώτη ταχύτητα.

Η χώρα µας έχει την ευκαιρία να ισχυροποιήσει τη θέση της µε την
είσοδό της στο ευρώ και θα το κάνει πολύ σύντοµα. Η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ θα οδηγήσει µε σιγουριά τη χώρα στη µεγάλη
ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί ο ελληνικός λαός της έχει εµπιστευθεί
την τύχη του και θα την ξαναεµπιστευθεί στις επόµενες εκλογές.

Οι ελληνικές προτεραιότητες τώρα είναι να διασφαλίσουµε τα
συµφέροντά µας στα πλαίσια της διαπραγµάτευσης της "Αντζέντας
του 2000", που είναι: Η αναµόρφωση της διαρθρωτικής πολιτικής,
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής -ΚΑΠ- και του προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.

Θα σταθώ λίγο στη θέση της χώρας µας και της πολιτικής της
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στο θέµα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
της επανεθνικοποίησης της αγροτικής πολιτικής και τονίζουµε προς
ορισµένα κόµµατα που και εκείνα µιλάνε για την επανεθνικοποίηση
της αγροτικής πολιτικής, ότι αυτή η θέση είναι µια θέση -και
απευθύνοµαι σε σένα φίλε Αχιλλέα Κανταρτζή- που παίρνουν και οι
βόρειες χώρες.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ:
∆εν
έχει
καµία
σχέση
η
επανεθνικοποίηση που προτείνει η Γερµανία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λένε οι βόρειες χώρες, ότι εµείς
διαθέτουµε πολύ περισσότερα και είναι θέση τους, την οποία εµείς
δεν πρέπει να εστερνιστούµε. ∆εν πρέπει να την εστερνιστούµε και
να την αποδεχτούµε αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί; Γιατί δεν ευνοεί
τους 'Ελληνες αγρότες. 'Ετσι, δεν θα πρέπει να καλλιεργούµε
φρούδες ελπίδες στους αγρότες µας, λέγοντάς τους ότι µπορεί να
γίνει χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους, διότι εκτός του
γεγονότος ότι δεν συµφέρει τους αγρότες, όπως πολύ καλά
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Κύριοι συνάδελφοι,
έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της ∆ευτέρας 8 Φεβρουαρίου 1999
και παρακαλείται το Σώµα για την επικύρωσή τους. Επικυρούνται;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της ∆ευτέρας 8 Φεβρουαρίου 1999 επεκυρώθησαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 01.00 λύεται η συνεδρίαση
για σήµερα Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 1999 και ώρα 18.00 µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: α)
συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου: "Κύρωση της Συνθήκης του
'Αµστερνταµ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
'Ενωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και ορισµένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών
πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην
Τελική Πράξη", β) λήψη απόφασης (ψηφοφορία) σύµφωνα µε το
άρθρο 62 του Συντάγµατος για τις αιτήσεις άρσεως της ασυλίας των
παρακάτω Βουλευτών: 1. Στυλιανή Αλφιέρη και 2. Χρήστου
Θεοδώρου.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

