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Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.1485
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, το 25ο ∆ηµοτικό
Σχολείο και το 8ο Γυµνάσιο Πάτρας, σελ.1468,1476,1482
3. Επί προσωπικού θέµατος, σελ.1481,1482
4. Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής:
i. σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «SIEMENS» στο
σύνολό της, σελ.1432
ii. σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης του χρηµατιστηρίου στο σύνολό της, σελ.1441
iii. σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των
Οµολόγων, σελ.1450
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ.1413
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών,
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3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις δηµόσιες τοποθετήσεις της Κυβέρνησης για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας κ.λπ., σελ.1427
β) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης:
i. σχετικά µε τη νοµική στήριξη των δηµοσίων υπαλλήλων
για αδικήµατα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων
τους κ.λπ., σελ.1426
ii. σχετικά µε την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων του δηµοσίου προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’και β’ βαθµού κ.λπ., σελ.1428
iii. σχετικά µε τις συνέπειες στο περιβάλλον, την οικονοµική και κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας από τη διαχείριση
των απορριµµάτων κ.λπ., σελ.1463
γ) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού:
i. σχετικά µε τη θέση της κρατικής τηλεόρασης στο εργατικό-λαϊκό κίνηµα κ.λπ., σελ.1430
ii. σχετικά µε την κατάσταση του Κάστρου των Αιγοσθένων
στο Πόρτο Γερµενό κ.λπ., σελ.1469
δ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε την παιδική φτώχεια και την παιδική εργασία κ.λπ.,
σελ.1462
ε) Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στον τοµέα της
υγείας στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ., σελ.1465
ii. σχετικά µε την εκµετάλλευση ανηλίκων που εξωθούνται
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στ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
σχετικά µε τη διακοπή εργασιών και την απόλυση όλων των
εργαζοµένων στο έργο του Φράγµατος Αχυρών του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ., σελ.1468
5. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας
∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε το διορισµό Γε-

νικών, Ειδικών Γραµµατέων και ∆ιοικήσεων Οργανισµών του
Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων, σελ.1472
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σελ.1468
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.,
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Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 2009
Αθήνα, σήµερα στις 18 ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι
Γεωργιάδη, Βουλευτή Β’ Αθήνας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιαναιµικός Σύλλογος Ιωαννίνων ζητεί την άµεση προκήρυξη θέσης µόνιµου γιατρού αιµατολόγου στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων.
2) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Νοµαρχιακό Σωµατείο Ατόµων µε Αναπηρίες Νοµού Ηρακλείου Κρήτης ζητεί την αύξηση του αφορολόγητου ποσού για τα άτοµα µε αναπηρία από 2.400 σε 3.000
ευρώ.
3) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Περιφέρειας Ηπείρου ζητεί να ανασταλεί η
εφαρµογή της δωδεκάωρης απασχόλησης για τους πυροσβέστες.
4) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Εργαζοµένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
ζητεί τη λειτουργική και οικονοµική υποστήριξη του θεσµού των
ΚΕΠ.
5) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και Α’ Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
(ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο ζητεί τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στις υπηρεσίες µετανάστευσης της Περιφέρειας.
6) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Β’ Αθηνών
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ και Α’ Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο κ. Αντωνίου
Νίκος, κάτοικος ∆ήµου Ληλαντίων Εύβοιας διαµαρτύρεται για

την απουσία κοινωνικής µέριµνας στην περιοχή µετά τις πληµµύρες της 11ης και 12ης Σεπτεµβρίου.
7) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Β’ Αθηνών
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ και Α’ Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Κονίστρων Εύβοιας ζητεί έκτακτη χρηµατοδότηση για την αποκατάσταση των ζηµιών από τις πληµµύρες στα ∆ηµοτικά του
∆ιαµερίσµατα.
8) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙ∆ΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Βασιλικών Θεσσαλονίκης ζητεί να αποτραπεί η εγκατάσταση ΧΥΤΥ και Εργοστασίου
Καύσης Απορριµµάτων στο ∆.∆. Αντωνίου της περιοχής του.
9) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙ∆ΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία απόφοιτοι ∆ηµοσιογραφίας
και ΜΜΕ ζητούν την επαγγελµατική τους αποκατάσταση.
10) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γοργίας Χρήστος, εκπαιδευτικός ζητεί να προσληφθεί στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση.
11) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βυθούλκας Αντώνης ζητεί
να ενηµερωθεί από το ΤΕΒΕ για τη δυνατότητα της επιστροφής
των εισφορών του.
12) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παππούς Νικόλαος ζητεί
να επεκταθεί πιλοτικά η διδασκαλία της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση κ.λπ.
13) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Σαλάχα ∆ήµητρα ζητεί µόνιµη απασχόληση στο δηµόσιο.
14) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ
ζητεί την παύση της δίωξης του κ. ∆ηµήτρη Παρδάνογλου.
15) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Σιδηροκάστρου Σερρών
ζητεί την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά
στην ίδρυση φωτοβολταϊκών σταθµών πλησίον προστατευόµενων περιοχών.

1414

16) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κύριοι Μπασλής Γιώργος και
Σαλαχώρης Κωνσταντίνος, γεωπόνοι Σερρών ζητούν από τον
ΕΛΓΑ αποζηµιώσεις για τις καλλιέργειες πιπεριάς Φλωρίνης.
17) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ΤΟΕΒ Σερρών, Θεσσαλονίκης,
∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης και Κοζάνης ζητούν την απεµπλοκή
των ΤΟΕΒ από τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού
µέσω ΑΣΕΠ.
18) Ο Βουλευτής Έβρου κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Σαµοθράκης Έβρου ζητεί επιχορήγηση για την αποκατάσταση των ζηµιών
από τις πρόσφατες θεοµηνίες στην περιοχή.
19) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θεσε αναφορά µε την οποία η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Λακωνίας διαµαρτύρεται για την αναστολή των Μέτρων 313, 321, 322 και 323 ΠΑΑ.
20) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Παράρτηµα Πελοποννήσου και
∆υτικής Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας ζητεί
την έγκαιρη έγκριση των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 6/19/10/2009 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Τζέκη Άγγελου, Ζιώγα Ιωάννη, Καλαντίδου Σοφίας δόθηκε
µε το υπ’ αριθµ. 6903311/11/09 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

2. Στην µε αριθµό 41/20/10/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αλευρά Αθανάσιου (Νάσου) δόθηκε µε το υπ αριθµ.
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Φ900α/7445/10479/11/11/09 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1419

1420

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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3. Στην µε αριθµό 344/27/10/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/18/ΑΣ37037/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

11/11/09 δις έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
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4. Στην µε αριθµό 466/30/10/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 21/27/ΑΣ3725 δις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

/11/11/09 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

5. Στην µε αριθµό 653/04/11/2009 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Κολοκοτρώνη ‘Αγγελου, Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε
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µε το υπ αριθµ. 21/32/ΑΣ3736δις/11-11-09 έγγραφο από τον
Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 254/15-12-2009 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Μπεντενιώτη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε τη νοµική
στήριξη των δηµοσίων υπαλλήλων για αδικήµατα στο πλαίσιο της
εκτέλεσης των καθηκόντων τους κ.λπ..
Το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 24 του ν. 3200/03,
όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 14 του άρθρου 15 του
ν. 3790/09, «στους υπαλλήλους Υπουργείων, Περιφερειών,
Ν.Π.∆.∆. και Ανεξάρτητων Αρχών, … , κατά των οποίων ασκείται
ποινική δίωξη για αδικήµατα που τους αποδίδονται στο πλαίσιο
της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, παρέχεται το δικαίωµα νοµικής στήριξης από εκπροσώπους του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους.»
Πώς µπορεί να δικαιούνται παροχής νοµικής κάλυψης οι δηµόσιοι υπάλληλοι που έχουν παραβιάσει κανόνες δικαίου και
έχουν διαπράξει αδικήµατα κατά παράβαση καθήκοντος, έχοντας συνεργήσει σε υποθέσεις διαφθοράς και διαπλοκής, ζηµιώνοντας έτσι τους πολίτες και προκαλώντας ισχυρό κλονισµό
στην ευνοµούµενη πολιτεία;
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης που έχει δεσµευθεί για ηθική διακυβέρνηση, σχετικά µε την
παροχή νοµικής στήριξης σε επίορκους δηµόσιους υπαλλήλους;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, πράγµατι σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24
παράγραφος 7 του ν. 3200/03 δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους Υπουργείων, Περιφερειών, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου αλλά και Ανεξαρτήτων Αρχών των οποίων η νοµική
στήριξη γίνεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και κατά
των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήµατα που έχουν
σχέση µε την άσκηση υπηρεσίας, κατόπιν άδειας του Προέδρου
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατόπιν έγκρισης του
αρµοδίου Υπουργού, να δοθεί νοµική κάλυψη από κάποιο µέλος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, στη διάταξη αυτή όµως υπάρχει
µία ουσιωδέστερη δεύτερη παράγραφος η οποία ρητά ορίζει ότι
ο υπάλληλος στερείται της νοµικής κάλυψης στην περίπτωση
που η άσκηση της ποινικής δίωξης εναντίον του αποτελεί συνέπεια της καταγγελίας της ίδιας της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. Όπως αντιλαµβάνεστε, αυτό είναι λογικό γιατί στην
περίπτωση αυτή οι σε βάρος του υπαλλήλου ενδείξεις είναι προφανώς αρκούντως σηµαντικές και ουσιώδεις ώστε να οδηγήσουν
την υπηρεσία του υπαλλήλου να προβεί σε καταγγελία σε βάρος
του. Για το λόγο αυτό δηµιουργείται µεγαλύτερη πιθανότητα τελικής καταδίκης του υπαλλήλου για τη σε βάρος του καταγγελλόµενη πράξη για την οποία έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη
εναντίον του.
∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο όταν η άσκηση ποινικής δίωξης
είναι συνέπεια καταγγελίας ιδιώτη σε βάρος του υπαλλήλου και
αυτό γιατί στην περίπτωση αυτή η δηµόσια υπηρεσία δεν είναι
αυτή που έχει διαπιστώσει µε αντικειµενικό τρόπο την παραβατική συµπεριφορά του υπαλλήλου, ώστε να την καταγγείλει, αλλά
κάποιος ιδιώτης που πιθανότατα να κινείται και µε ιδιωτικά, προσωπικά κίνητρα και είναι συνήθης αυτή η περίπτωση στην πράξη.
Γι’ αυτόν το λόγο σύµφωνα µε το πειθαρχικό δίκαιο του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα στην περίπτωση αυτή κινείται η πειθαρχική δίωξη εναντίον του υπαλλήλου, αλλά νοµίζουµε ότι δεν είναι

δίκαιο, αν θέλετε, ο υπάλληλος να στερηθεί στην περίπτωση
αυτή της νοµικής του στήριξης και αυτό γιατί δεν βρίσκει ακριβώς έρεισµα στο νόµο, δεδοµένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν
υπάρχει µεγάλη πιθανότητα τέλεσης καταδίκης του υπαλλήλου
τόσο από ποινικής, όσο και από πειθαρχικής πλευράς.
Νοµίζω ότι το αντίθετο θα ήταν σε σύγκρουση και µε το βασικό τεκµήριο της αθωότητας του κατηγορουµένου ως την απόδειξη της ενοχής του, που συνιστά και βασική αρχή του δικαιϊκού
µας συστήµατος και διέπει τόσο το ποινικό όσο και το πειθαρχικό µας δίκαιο.
Θα πρέπει, όµως, να πούµε εδώ, κύριε συνάδελφε, ότι αυτή η
νοµική στήριξη δεν δίνεται άνευ όρων και προϋποθέσεων, ενώ,
όπως ήδη προανέφερα, δίνεται κατόπιν άδειας του Προέδρου
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατόπιν εγκρίσεως του
αρµοδίου Υπουργού, που σηµαίνει ότι, πέραν της τυπικής προϋπόθεσης, θα γίνεται και ένας ουσιαστικός έλεγχος της καταγγελίας, βάσει της οποίας ασκείται και η ποινική δίωξη.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι δεν θίγει την
ηθική διακυβέρνηση της χώρας, κατά αυτήν την έννοια, η διατήρηση αυτής της διάταξης, γιατί σε διαφορετική περίπτωση και
κατά παράβαση του τεκµηρίου της αθωότητας του κατηγορουµένου θα οδηγούµασταν σε µια άκριτη, ηθική εξόντωση, εάν θέλετε, του οποιουδήποτε καταγγελλόµενου πολίτη ή υπαλλήλου.
Νοµίζουµε ότι η πολιτεία δίκαια αντιµετωπίζει το θέµα αυτό όπως
γίνεται, γιατί υπάρχουν και τίθενται και ασφαλιστικές δικλίδες
στις προϋποθέσεις από τον ίδιο το νόµο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Περιφέρεια της Α’ Πειραιώς και Νήσων κ. Μπεντενιώτης για τρία
λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει δεσµευθεί για ηθική διακυβέρνηση.
Έτσι, από την πραγµατικότητα, όπως την παρακολουθούµε στις
αίθουσες των δικαστηρίων, είναι πρόκληση του περί δικαίου αισθήµατος η παροχή νοµικής στήριξης στους υπαλλήλους του
δηµοσίου, όταν «στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων
τους» διώκονται για παραβάσεις κανόνων δικαίου και, µάλιστα,
όταν αυτές οι παραβάσεις αφορούν την παράβαση καθήκοντος
και πράξεις που επιφέρουν ζηµία στο διοικούµενο πολίτη, αφού
ο διοικούµενος πολίτης, για εµάς, έχει προτεραιότητα στη στήριξη αφού είµαστε στην υπηρεσία του.
∆εν θα συµφωνήσω µε την απάντηση που άκουσα από την
κυρία Υπουργό, γιατί σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δεχθούµε ότι η ευνοµούµενη πολιτεία υφίσταται ισχυρό κλονισµό.
Γι’ αυτό πρέπει να προστατεύσουµε τους δηµοσίους υπαλλήλους
–θα συµφωνήσουµε σ’ αυτό- που εκτελούν ευσυνείδητα και µε
υψηλό αίσθηµα ευθύνης τα καθήκοντά τους και υπηρετούν το
δηµόσιο συµφέρον, χωρίς να στρεψοδικούν µε τους πολίτες, όχι
όµως να παρέχουµε και προστασία στους υπαλλήλους που παραλειτουργούν, που διαπλέκονται και µάλιστα σε κυκλώµατα διαφθοράς. Το υπογραµµίζω αυτό, γιατί έχω υπ’ όψιν µου τέτοια
ακριβώς συγκεκριµένα περιστατικά σε πρόσφατες εκδικάσεις µηνύσεων των πολιτών.
Όταν µάλιστα δε σκεφθούµε ότι η παράγραφος «ο υπάλληλος
στερείται της νοµικής κάλυψης στην περίπτωση που η άσκηση
ποινικής δίωξης εναντίον του αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ
µέρους της υπηρεσίας» που ίσχυε µε την προϊσχύουσα διάταξη,
έχει απαλειφθεί στη σηµερινή ισχύουσα διάταξη, τότε αντιλαµβάνεστε πόσο δηµιουργεί χάος η ισχύουσα διάταξη και πόση
ένταση δηµιουργείται στη λειτουργία αυτής της περίπτωσης.
Εµείς θα λέγαµε ότι ίσως θα έπρεπε, εάν θέλουµε -και ορθάνα προστατεύσουµε τους δηµοσίους υπαλλήλους που επιτελούν
µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης το καθήκον τους, να δίνουµε το δικαίωµα σ’ αυτούς να επιλέγουν τη νοµική τους κάλυψη και µόνο
όταν οριστικά και αµετάκλητα αθωώνονται, να τους καταβάλουµε
το κόστος. Γιατί αλλιώτικα θα βρεθούµε στην περίπτωση να υπερασπίζεται το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους επίορκους δηµόσιους υπαλλήλους. Άλλωστε, για να κλείσω την επισήµανσή µου,
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, διαφωνεί µε αυτήν τη διά-
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ταξη, έτσι όπως εφαρµόζεται και όπως ισχύει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Τζάκρη.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε,
µέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί τέσσερις αποφάσεις του Προέδρου
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεως των
αρµοδίων Υπουργών, που αφορούν τρεις υπαλλήλους του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και έναν υπάλληλο της
∆ΟΥ Χανίων. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις έχουν δοθεί οι
άδειες αυτές.
Από εκεί και πέρα, θέλω να επισηµάνω και να επαναλάβω για
δεύτερη φορά ότι η µεγάλη πιθανότητα τελικής καταδίκης του
υπαλλήλου, όταν η καταγγελία γίνεται από την ίδια την υπηρεσία
του και εποµένως η πιθανότητα ευδοκίµησης της ασκούµενης
ποινικής δίωξης σε βάρος του, είναι αυτό που διαφοροποιεί τη
συµπεριφορά της διοίκησης στη µια και την άλλη περίπτωση.
Θέλω, επίσης, µια και το αναφέρατε και εσείς, να παραδεχθείτε ότι πολλές φορές η δικαστική πείρα –νοµίζω στις περισσότερες περιπτώσεις- έχει καταδείξει ότι οι περισσότερες
καταγγελίες ιδιωτών που γίνονται σε βάρος υπαλλήλων καταρρέουν στο ακροατήριο. Θα επαναλάβω εδώ ότι θα ήταν ηθική
εξόντωση του υπαλλήλου να µην του δοθεί, κατά τη διάρκεια της
υπεράσπισης τουλάχιστον έναντι της σε βάρος του καταγγελίας,
η δυνατότητα αυτή από την υπηρεσία του.
Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω ότι οι δύο προϋποθέσεις και οι
όροι που τίθενται, δηλαδή και της εγκρίσεως του Προέδρου του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και της εντολής που θα δώσει
αυτός σε κάποιο µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
για να προβεί στη στήριξη, αλλά και του ίδιου του Υπουργού, που
δίνει ουσιαστικά και την άδεια για να προχωρήσει η υπηρεσία και
στη στήριξη αυτή, δεν είναι µόνο τυπικές προϋποθέσεις, αλλά
και ουσιαστικές, µε την έννοια ότι γίνεται µια ουσιαστική εκ των
προτέρων διερεύνηση και της καταγγελίας και της προϊούσας
ποινικής δίωξης, όπου νοµίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που
αναφέρατε είναι πασιφανέστατο ότι θα αρνηθούν την έκδοση της
απόφασης για την παροχή νοµικής υπηρεσίας τόσο ο Πρόεδρος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κύριε συνάδελφε, και
πολύ περισσότερο ο αρµόδιος σε κάθε περίπτωση Υπουργός
που δίνει και την εντολή, για να προχωρήσει το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους στην παροχή της νοµικής στήριξης υπέρ ενός
υπαλλήλου, σ’ αυτόν που εν πάση περιπτώσει, η νοµική τους υπηρεσία στηρίζεται από την υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κυρία
Υφυπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προταχθεί στο σηµείο αυτό
η τέταρτη µε αριθµό 241/16/15-12-2009 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. ΣπυρίδωνοςΆδωνι Γεωργιάδη προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις δηµόσιες τοποθετήσεις της Κυβέρνησης για την κατάσταση της
ελληνικής οικονοµίας κ.λπ.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Γεωργιάδη θα απαντήσει ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου.
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του κ. Γεωργιάδη έχει ως εξής:
«Κύριε Πρωθυπουργέ, από τη µια πλευρά εµφανίζεστε να προσπαθείτε να κάµψετε τις πιέσεις των ευρωπαίων εταίρων µας σε
σχέση µε την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και, από την
άλλη, µε δηλώσεις του τύπου «η ελληνική οικονοµία είναι στην
εντατική» ή «το δηµοσιονοµικό αδιέξοδο της χώρας απειλεί την
εθνική µας κυριαρχία για πρώτη φορά από το 1974», δίνετε το δικαίωµα για οξύτατες διεθνείς επιθέσεις.
Κατόπιν τούτο, ερωτάσθε:
1. Ποιο το νόηµα τέτοιων δηµόσιων τοποθετήσεων από τη
στιγµή, µάλιστα, που, προεκλογικώς, εµφανιζόσασταν βέβαιος
ότι «τα λεφτά υπάρχουν»;
2. Ειδικά σε σχέση µε τη δήλωση περί «απειλής της εθνικής
κυριαρχίας», τι ακριβώς εννοούσατε;».
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Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη ∆ιάσκεψη
της Κοπεγχάγης και γι’ αυτό απαντώ εγώ, στο ερώτηµα του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Ο κ. Γεωργιάδης εγκαλεί την Κυβέρνηση γι’ αυτό που ονοµάζει «αντιφατικά µηνύµατα προς το εξωτερικό, σχετικά µε την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας». Μάλιστα, ως απόδειξη
χρησιµοποιεί συγκεκριµένες εκφράσεις του Πρωθυπουργού ότι
«η χώρα βρίσκεται στην εντατική», ότι «το δηµοσιονοµικό αδιέξοδο της χώρας απειλεί την εθνική µας κυριαρχία για πρώτη
φορά από το 1974». Στην ερώτησή του λέει ότι αυτές οι εκφράσεις δίνουν το δικαίωµα για διεθνείς επιθέσεις κατά της χώρας
µας.
∆υστυχώς, το δικαίωµα γι’ αυτές τις διεθνείς επιθέσεις το
έδωσε η προηγούµενη κυβέρνηση µε τις πρακτικές της.
∆ικαιώµατα δίνουµε, όταν λέµε ψέµατα στους Ευρωπαίους
εταίρους µας. ∆ικαιώµατα δίνουµε, όταν υπάρχει αυτή η τεράστια απόσταση ανάµεσα σε λόγια και σε έργα. ∆ικαιώµατα δίνουµε, όταν είµαστε µια χώρα, η οποία δήλωνε µέχρι πρότινος
ότι το έλλειµµα ήταν 6%, δηλαδή 14.000.000.000, και την ίδια
στιγµή δανειζόταν 60.000.000.000, 29.000.000.000 για τα χρεολύσια, 14.000.000.000 για το υποτιθέµενο έλλειµµα και τα υπόλοιπα. ∆ικαιώµατα δίνουµε, όταν υπάρχει η εικόνα της απόλυτης
αναξιοπιστίας. ∆ικαιώµατα δίνουµε, όταν, παρότι µέλη της Ευρωζώνης, δεν παίζουµε µε τους κανόνες της Ευρωζώνης.
Τότε δίνουµε δικαιώµατα, όχι όταν αναγνωρίζουµε το πρόβληµα, όταν το κοιτάµε κατάφατσα και όταν αναλαµβάνουµε
πρωτοβουλίες, για να το αντιµετωπίσουµε. Αυτό κάνει αυτή η Κυβέρνηση. Αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Αναγνωρίζουµε το πρόβληµα.
∆εν ακολουθούµε την τακτική της στρουθοκαµήλου. ∆εν βάζουµε το κεφάλι µας µέσα στην άµµο, δεν καµωνόµαστε ότι δεν
υπάρχει πρόβληµα.
Υπάρχει κάποιος σε αυτήν την Αίθουσα ή στην ελληνική κοινωνία, ο οποίος να πιστεύει ότι η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή δεν
έχει οξύτατο δηµοσιονοµικό πρόβληµα; Υπάρχει κάποιος, ο
οποίος δεν αντιλαµβάνεται ότι η χώρα πρέπει, ταυτόχρονα, να
βάλει τάξη στα δηµόσια οικονοµικά της και να κάνει ό,τι µπορεί,
για να στηρίξει την ανάπτυξη και τους αδύναµους;
Αυτό κάνει η σηµερινή Κυβέρνηση, κοιτάει το πρόβληµα κατάφατσα και εκπονεί συγκεκριµένες πολιτικές, οι οποίες θα µπορέσουν να λύσουν το τεράστιο δηµοσιονοµικό πρόβληµα. Ένα
δηµοσιονοµικό πρόβληµα, το οποίο έχει δηµιουργηθεί από πελατειακές λογικές, από την έξαρση της σπατάλης, από την κατάρρευση των φοροεισπρακτικών µηχανισµών. Κι όλα αυτά ήταν
το αποτελέσµατα της πολιτικής της προηγούµενης κυβέρνησης.
Εµείς, συνεπώς, λειτουργούµε υπεύθυνα απέναντι στους Έλληνες πολίτες, απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης για τρία
λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχουµε καµµία διάθεση να αντιδικήσουµε
µαζί σας. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και ο Πρόεδρός του,
ο Γιώργος Καρατζαφέρης, έχουµε αποδείξει ότι είµαστε ένα
υπεύθυνο πολιτικό κόµµα και σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία που
βρίσκεται η χώρα, στο µέτρο που µας αναλογεί για να µπορέσει
η πατρίδα να ξεφύγει από την κρίση, εµείς θα συµβάλλουµε θετικά.
Το πνεύµα της ερωτήσεώς µου είναι πάρα πολύ συγκεκριµένο
και ίσως δεν έγινε αντιληπτό από τους συναδέλφους, γιατί δεν
κατάλαβα την απάντησή σας. Προεκλογικά ο κύριος Πρωθυπουργός δήλωνε ότι λεφτά υπάρχουν. Θυµάµαι, ο ίδιος στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που είπε ότι υπάρχουν 31.000.000.000
ανείσπρακτες οφειλές. Οι ανείσπρακτες οφειλές δεν έχουν
σχέση µε το έλλειµµα στο οποίο µου απαντήσατε. Άλλος δείκτης
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είναι το έλλειµµα, ένα πράγµα, ας πούµε ότι δεχόµαστε ότι δεν
γνωρίζατε –παρ’ όλο που ο κ. Προβόπουλος δήλωσε ότι είχε ενηµερώσει τον κ. Παπανδρέου- και άλλο πράγµα είναι οι ανείσπρακτες οφειλές. Τελικά υπήρχαν αυτά τα 31.000.000.000;
Υπάρχουν στον ορίζοντα; Θα τα εισπράξει η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ όπως υποσχέθηκε προεκλογικά ότι µπορεί να πράξει και
αν ναι, πότε; Γιατί αν εισπραχθούν αυτά ή έστω ένα τµήµα αυτών,
το οξύ δηµοσιονοµικό πρόγραµµα που αναφέρατε γίνεται πολύ
µικρότερο.
Επίσης, να σας πω, επειδή µιλήσατε ανοικτά και είπατε να τα
λέµε όλα, ότι χθες η εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» -και το καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής- αναφέρει ότι εσείς σε κλειστή σύσκεψη στο Λονδίνο προαναγγείλατε κάποια πράγµατα, τα
οποία έχουν να κάνουν µε τη µείωση των µισθών, µε τα έργα αποκρατικοποίησης κ.λπ.. Ισχύουν όλα αυτά; ∆ηλαδή, άλλα λέµε σε
κλειστές συσκέψεις, άλλα λέµε στις φανερές; Γιατί δεν τα λέµε
όλα δηµόσια, να καταλάβει ο ελληνικός λαός πού βρισκόµαστε;
Θέλω µία απάντηση στο δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τρίτο θέµα. Η Κυβέρνηση απλώς θα παρακολουθεί αυτά που
συµβαίνουν; Θέλω να δώσω δύο συγκεκριµένα παραδείγµατα,
γιατί εµένα δεν µου αρέσει καθόλου να µιλάω γενικά. Όλος ο οικονοµικός Τύπος έχει βουίξει -και καταθέτω για τα Πρακτικά της
Βουλής ένα πάκο- µε την ιστορία µε την «ALPHA COPY» και τη
«NOKIA».
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι µία µεγάλη πολυεθνική, η «NOKIA»,
σε συνεργασία µε τους νέους συνεταίρους και ιδιοκτήτες του
Ο.Τ.Ε., λόγω Αλογοσκούφη, την «DEUTCHE TELECOM», κλείνουν ξαφνικά µέσα στις γιορτές, µία εταιρεία που έδωσε φόρους
στο ελληνικό δηµόσιο 40.000.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια και
απασχολούν επτακόσιους εργαζοµένους, χωρίς να χρωστάει ένα
ευρώ, εκµεταλλευόµενη τη δεσπόζουσα θέση της και τη συνεργασία της στο εξωτερικό µε την «DEUTCHE TELECOM» που
πήρε τον ΟΤΕ; Έχει κάποια γνώµη η Κυβέρνηση για το πώς θα
αντιµετωπίσει την επέλαση των πολυεθνικών που τώρα αυτά τα
40.000.000 ευρώ θα φεύγουν κατευθείαν έξω και δεν θα µένουν
στο ελληνικό δηµόσιο και που θα έχει να αντιµετωπίσει επτακόσιους εργαζοµένους στο δρόµο; Θέλω µία απάντηση αν εξετάζει
το Υπουργείο σας και η Κυβέρνησή σας δραστικές παρεµβάσεις
στις καταχρήσεις των πολυεθνικών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ένα δεύτερο παράδειγµα και κλείνω κύριε Πρόεδρε.
Οι Λιµενικοί, οι οποίοι εργάζονται και πηγαίνουν και έχουν τα
ελικόπτερα “super puma” και αγωνίζονται για την έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο, ένα τεράστιο εθνικό θέµα, για να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους παίρνανε κάποια ευρώ για τα έξοδα
παραστάσεως, για το ξενοδοχείο και τα τρόφιµά τους.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτά τα χρήµατα τα περικόψατε
στο µισό και τώρα τους λέτε µην πάρετε ούτε ευρώ και δεν µπορούν οι άνθρωποι, στους οποίους έχουµε αναθέσει την προάσπιση των εθνικών µας συµφερόντων στο Αιγαίο, να κάνουν τη
δουλειά τους, γιατί για να κάνουν τη δουλειά τους πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους για να φάνε εκεί πέρα που πηγαίνουν;
Λοιπόν, θέλουµε συγκεκριµένες απαντήσεις. Τι ακριβώς συµβαίνει µε την ελληνική οικονοµία και πότε λέγατε την αλήθεια
προεκλογικά ή µετεκλογικά; Γιατί χθες -και κλείνω αµέσως κύριε
Πρόεδρε- είχαµε και δεύτερη υποβάθµιση της Ελλάδος. Τι συµβαίνει; ∆έχεται η Ελλάδα κατασυκοφαντική επίθεση από ξένους;
Υπάρχουν ευθύνες της νυν Κυβερνήσεως από τη διγλωσσία; Τι
χρειάζεται να κάνουµε για να βγούµε από την κρίση; Ισχύουν
αυτά που λέει η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»; Θέλουµε συγκεκριµένες
απαντήσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου έχει το λόγο να δευτερολογήσει για
τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Προεκλογικά, είχαµε πει ότι υπάρχουν χρήµατα. Ναι υπάρχουν
χρήµατα. Υπάρχει κάποιος που αµφισβητεί ότι αυτή η χώρα παράγει πλούτο; Αυτό το οποίο δεν υπάρχει είναι χρήµατα στα κρατικά ταµεία. Και χρήµατα στα κρατικά ταµεία δεν υπάρχουν
εξαιτίας της πολιτικής που ακολούθησε η προηγούµενη κυβέρνηση. Βεβαίως, και υπάρχουν ανείσπρακτοι φόροι και θα τους εισπράξουµε. Βεβαίως, και υπάρχουν ανείσπρακτοι φόροι και
τριπλασιάστηκαν στη διάρκεια της περιόδου της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Μιλάτε για διγλωσσία και διαφορετικά πράγµατα, τα οποία λέει
η Κυβέρνηση σε ανοιχτές και σε κλειστές συναντήσεις. Κάνετε
λάθος. Αυτή η Κυβέρνηση λέει τα ίδια πράγµατα, σε όποιο ακροατήριο και αν απευθύνεται, είτε απευθύνεται στους Έλληνες πολίτες, είτε απευθύνεται στους ξένους επενδυτές. Μιλάει για την
ανάγκη δηµοσιονοµικής ανάταξης της χώρας, µε παράλληλη
στήριξη της ελληνικής οικονοµίας, µέσα από τα συγκεκριµένα
µέτρα και τις πρωτοβουλίες, που ανακοίνωσε, τη ∆ευτέρα, στο
Ζάππειο, ο Πρωθυπουργός. ∆εν λέµε τίποτα παραπάνω. Αυτά
λέµε σε όλους.
Αναφορικά µε τις υποβαθµίσεις που δέχεται η χώρα µας,
έχουµε τοποθετηθεί επ’ αυτών και κατά πόσο δικαιολογούνται ή
όχι. ∆εν πρέπει να καµωνόµαστε ότι δεν καταλαβαίνουµε πώς
δουλεύει το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Ο καθένας
κάνει την αξιολόγησή του και εµείς έχουµε κάνει τη δική µας.
Αλλά ζούµε µέσα σε αυτό το σύστηµα.
Θέλω να δώσω µία απάντηση στο περίφηµο θέµα της εθνικής
κυριαρχίας. ∆εν θα αναφερθώ στην επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι η χώρα µας δεν έχει καταφέρει
να βγει από την επιτήρηση τόσα χρόνια. ∆εν θα αναφερθώ στο
έλλειµµα αξιοπιστίας, το οποίο από µόνο του δηµιουργεί ένα τεράστιο πρόβληµα στο κύρος της χώρας µας στο εξωτερικό. Θα
πω όµως το εξής απλό. Μία ελληνική οικογένεια, η οποία έχει
χρέη, χρωστάει στις τράπεζες, και σε διάφορους δανειστές, δεν
µπορεί να κλείσει το µήνα και δαπανάει το εισόδηµά της κάθε
χρόνο, για να πληρώνει τόκους, χρεολύσια, τι ακριβώς δυνατότητα έχει να πάρει τις δικές της αποφάσεις, να κάνει τις δικές
της επιλογές;
Αυτό είναι ακριβώς και το πρόβληµα της Ελλάδας σήµερα.
Όσο οι διεθνείς πιστωτές µας µάς έχουν υπό το διαρκή έλεγχο επειδή πρέπει να βγαίνουµε στις διεθνείς αγορές και να δανειζόµαστε, για να καλύψουµε τις δαπάνες του ελληνικού ∆ηµοσίουτόσο περιορίζεται η δυνατότητά µας να ασκήσουµε πολιτική.
Εµείς γι’ αυτό ακολουθούµε αυτή την πολιτική, για να βγάλουµε
τη χώρα από αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ποτέ δεν
πρόκειται η εθνική κυριαρχία στη χώρα µας να αµφισβητηθεί,
τουλάχιστον όσο είναι Κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ας καταλάβουµε όλοι τους κινδύνους που διατρέχουµε, εάν αφήνουµε το
έλλειµµα εκεί που είναι και αν δεν κάνουµε συγκεκριµένες κινήσεις για να ελέγξουµε το τεράστιο δηµόσιο χρέος που έχουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε στη δεύτερη µε αριθµό 242/15.12.2009 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την εκπλήρωση των
οικονοµικών υποχρεώσεων του δηµοσίου προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού κ.λπ.
Το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Βουλευτή έχει
ως εξής:
«Η Κυβέρνηση Καραµανλή, το 2004 βρήκε την Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθµού σε κατάσταση οικονοµικής κατάρρευσης. Έκτοτε, και µε προγραµµατισµένη σειρά οικονοµικών και
θεσµικών µέτρων, δροµολόγησε την οικονοµική τους ανόρθωση
ενώ, ιδίως µε την υπαγωγή –από 1/7/2005- των ΟΤΑ α’ βαθµού
στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ξεκίνησε και
η εµπέδωση της διαφανούς διαχείρισης των πόρων τους. Ειδικότερα:
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Πρώτον, ως προς τους ΟΤΑ α’ βαθµού θεσµοθετήθηκε ο «ΘΗΣΕΑΣ» για την περίοδο 2005-2009, που αναµόρφωσε τα οικονοµικά τους και ετοιµάσθηκε, σε συνεννόηση µε την ΚΕ∆ΚΕ, ο
«ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ 2010-2014», ενώ από τη µια πλευρά δίδονταν κανονικά οι πόροι από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ και από την άλλη ξεκίνησε η επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων από τις
Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αφού δόθηκαν 200.000.000 ευρώ το
2009 και ορίσθηκε η δεύτερη δόση, των 214.000.000 ευρώ, να
δοθεί ως την 31/1/2010.
∆εύτερον, ως προς τους ΟΤΑ β’ βαθµού µε το ν. 3345/2005
θεσµοθετήθηκαν σταθεροί δυναµικοί πόροι (2% του Φ.Π.Α. και
10% των τελών κυκλοφορίας), οι οποίοι υπερτετραπλασίασαν,
µέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, τα έσοδά τους.
Ήδη, δυστυχώς από τους πρώτους µήνες της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ παρατηρείται µια επικίνδυνη αδράνεια σε ό,τι αφορά την
εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου προς
τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης:
Ως προς τους ΟΤΑ α’ βαθµού αποδίδονται κανονικά οι ΚΑΠ;
Είναι ακριβές ότι δεν έχουν αποδοθεί 189,5 εκατοµµύρια ευρώ
από την ΣΑΤΑ και γιατί; Θα δοθεί κανονικά, ως 31/1/2010, η δεύτερη δόση των παρακρατηθέντων από τις κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ πόρων ύψους 214 εκατοµµυρίων ευρώ;
Τι προτίθεται να κάνει µε τον «ΘΗΣΕΑ 2», αφού στις 31/12/2009
λήγει ο «ΘΗΣΕΑΣ»;
Ως προς τους ΟΤΑ β’ βαθµού, αληθεύει ότι οι θεσµοθετηµένοι
πόροι τους αποδίδονται µειωµένοι κατά 15,5% και τι προτίθεται
να κάνει για την αναπλήρωση του ποσοστού αυτού, σύµφωνα µε
τον ν. 3345/2005;»
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
Ορίστε κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω δυστυχώς να ξεκινήσω τη
απάντηση µου στον αξιότιµο κύριο Υπουργό µε µια γενικότερη
αναφορά στην οικονοµική κατάσταση της χώρας. Χρησιµοποιείτε αξιότιµε κύριε συνάδελφε, εκφράσεις µέσα στο κείµενο της
ερώτησής σας όπως «οικονοµική κατάρρευση», αναφερόµενος
στο τι παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας το 2004
και χρησιµοποιείτε επίσης τον όρο «οικονοµική ανόρθωση» για
να περιγράψετε τι έγινε έκτοτε.
Λυπάµαι πολύ που µε υποχρεώνετε κύριε συνάδελφε, να υπογραµµίσω το αυτονόητο. Και στην περίπτωση που µιλάµε για τα
οικονοµικά της αυτοδιοίκησης και στην περίπτωση που µιλάµε
για τα δηµόσια οικονοµικά του κράτους νοµίζω ότι πρόκειται για
µια απώλεια η χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης έκφρασης της
επαφής σας µε την κοινωνική πραγµατικότητα.
Πώς είναι δυνατόν, κύριε συνάδελφε, να λέτε εσείς τέτοια
πράγµατα µέσα σε αυτήν την Αίθουσα την ώρα που η ελληνική
κοινωνία στο σύνολό της κρατά την ανάσα της µπροστά στη χειρότερη οικονοµική κατάσταση των τελευταίων ετών, στην οποία
έχει βρεθεί η χώρα µας τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία της,
την ώρα που το έλλειµµα του ΑΕΠ τρέχει µε 12,7%, την ώρα που
κάθε πολίτης κάθε οικογένεια, κάθε επιχείρηση, κάθε οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ ή Β’ βαθµού βιώνει τις συνέπειες
αυτής της εγκληµατικής πολιτικής; Έρχεστε εσείς τώρα και λέτε
ότι παραλάβατε κατάρρευση και παραδώσατε ανόρθωση; Νοµίζω ότι είναι αλαζονική η πολιτική σας στάση και προσβολή αν
θέλετε της κοινής λογικής και της υπαρκτής κοινωνικής πραγµατικότητας. Φοβούµαι, ότι πραγµατικά δεν έχετε επίγνωση της
ζηµίας που µε τις πράξεις και τις παραλείψεις σας προκαλέσατε
στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας και στον ελληνικό λαό.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Πρόεδρε, στα οικονοµικά των ΟΤΑ. Πρόλαβε να εγκαλέσει για αδράνεια ο ερωτών κύριος συνάδελφος
και αναφέρθηκε στον «ΘΗΣΕΑ» που δήθεν αναµόρφωσε, λέει, τα
οικονοµικά των δήµων. ∆εν λέει όµως τίποτα για το αν το κράτος
φρόντισε να τηρήσει τις υποχρεώσεις του έναντι του «ΘΗΣΕΑ».
Και δεν λέει τίποτα γιατί απλώς άφησε µια αδιανόητη µαύρη
τρύπα πίσω του, η οποία είναι τεράστια από τη µη καταβολή των
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κρατικών υποχρεώσεων. Και αυτά δεν τα ισχυρίζεται η Κυβέρνηση. Είναι γνωστό ότι αυτά αποτελούν καταγγελίες που γίνονται από τον Πρόεδρο της ΚΕ∆ΚΕ, τον κ. Κακλαµάνη.
Σε ό,τι αφορά τώρα την επιτυχία του προγράµµατος ένα µόνο
στοιχείο θα πω, ότι το 50% του προγράµµατος αυτού στον τελευταίο µήνα της λειτουργίας του παραµένει αναπορρόφητο.
Επειδή µάλιστα, χρησιµοποιείτε τη λέξη «διαφάνεια» κύριε
Υπουργέ, πριν µιλήσετε για τη διαφάνεια των δήµων, θα έπρεπε
να µας µιλήσετε για την διαφάνεια της κατανοµής των οριζόντιων
δράσεων του «ΘΗΣΕΑ». Ουσιαστικά κατανεµήθηκαν εκατοµµύρια επί εκατοµµύρια λάθρα, κρυφά από τον ελληνικό λαό µε τις
περίφηµες αυτές οριζόντιες δράσεις. Όπως όµως καταλαβαίνετε
αυτή η διαδικασία, αυτή η πρακτική, αυτή η λογική τελειώνει γιατί
εµείς εξαγγείλαµε τη δηµοσιοποίηση όλων των αποφάσεων που
συνεπάγονται δαπάνες για τον κρατικό προϋπολογισµό είτε οι
αποφάσεις αυτές αφορούν το κράτος είτε αφορούν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης στο διαδίκτυο.
Εποµένως, σας καλώ να αναρωτηθείτε την πρακτική που ακολουθήσατε όλα αυτά τα χρόνια για να συνειδητοποιήσετε τι αλλαγές εισάγουµε και στη σχέση του κράτους µε την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και στα οικονοµικά της αυτοδιοίκησης µε την παραπάνω απόφαση. Όπως αντιλαµβάνεστε, µπαίνει ένα οριστικό
τέλος σε µια πελατειακή νοοτροπία που οδήγησε στο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας, στην αδυναµία των δήµων να
πληρώσουν τους υπαλλήλους τους και στο να βαπτίζονται τα
κλαδέµατα των δένδρων αναπτυξιακά προγράµµατα.
Εµείς όµως θα προχωρήσουµε, κύριε Υπουργέ, στη διοικητική
µεταρρύθµιση. Θα ήταν λάθος να την περιορίσω µόνο στο πλαίσιο της συνένωσης των δήµων και κοινοτήτων, αυτή που εσείς
σταµατήσατε επειδή επικαλεστήκατε δήθεν την οικονοµική
κρίση. Εµείς έχουµε να πούµε ότι ακριβώς οικονοµική κρίση επιβάλλει την επιτάχυνση της δροµολόγησης της διοικητικής µεταρρύθµισης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού και στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθµού και στο σύνολο του κράτους γενικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος έχει το λόγο
για τρία λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υφυπουργέ, µε συγχωρείτε που χρησιµοποίησα τον όρο «οικονοµική κατάρρευση» για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση το 2004. Ως Υπουργός, όµως, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά µου, συνάντησα τον κ. Κουκουλόπουλο, Πρόεδρο της ΚΕ∆ΚΕ και την κ. Γεννηµατά Πρόεδρο της ΕΝΑΕ. Αυτοί
µου µίλησαν ουσιαστικά για οικονοµική κατάρρευση. Τα Πρακτικά της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ είναι εδώ. Και µου είπαν επίσης:
«Κάντε κάτι». Και ξέρετε γιατί µου είπαν «Κάντε κάτι»; Γιατί είχατε κάνει τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» και, ενώ είχαν υποσχεθεί στον κ.
Παπαδόπουλο, όταν έγινε ο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ» περίπου
3.000.000.000 ευρώ -µε αντιστοιχία δραχµής την εποχή εκείνητου δόθηκαν, αν του δόθηκαν, όπως του δόθηκαν 1.500.000.000
το οποίο σπαταλήθηκε εντελώς αδιαφανώς. Η δε νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση –και τολµήστε να ρωτήσετε τον κ. Μίχα που είναι δικό
σας άνθρωπος- δεν είχε ούτε έναν πόρο. Ό,τι έπαιρνε το χρόνο
από δω και από κει.
Φτιάχτηκε ο «ΘΗΣΕΑΣ» που διπλασίασε τους πόρους σε πέντε,
µόλις, χρόνια. Το θυµάστε ότι είναι 3.500.000.000 ευρώ ο «ΘΗΣΕΑΣ». Είναι πλήρως διαφανής. Μου είπατε για τις οριζόντιες
δράσεις. Μα, στο Υπουργείο είστε. ∆εν ξέρετε ότι οι οριζόντιες
δράσεις αναρτώνται στο site του «ΘΗΣΕΑ» µέχρι τελευταίου
ευρώ; Το ίδιο θα κάνετε και εσείς ή ο κ. Ραγκούσης. ∆εν ξέρω
ποιος έχει την αρµοδιότητα. Τι µε ρωτάτε λοιπόν για τις οριζόντιες δράσεις; ∆εν σας κάνει εντύπωση ότι επί των ηµερών µας
δεν υπήρξε ούτε ερώτηση ή επερώτηση για τα θέµατα αυτά γιατί
και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης µπορεί να δει τι συνέβη στο
site του ΘΗΣΕΑ;
Σε ό,τι αφορά τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 110.000.000 ευρώ
καθαρούς πόρους είχα στον προϋπολογισµό του 2004. Πάνω
από 600.000.000 ευρώ έχει στον προϋπολογισµό τον φετινό. Να
δω τι θα κάνετε εσείς. Και ξέρετε γιατί σας το ρώτησα; Γιατί είχατε παρακρατήσει, ως Κυβερνήσεις, πάλι κατά υπολογισµό του
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κ. Πάρη Κουκουλόπουλου, Προέδρου της ΚΕ∆ΚΕ, νυν Βουλευτή
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος στην Κοζάνη εδώ στη
Βουλή. Ο κ. Κουκουλόπουλος λοιπόν είχε υπολογίσει, όταν γίναµε Κυβέρνηση, τα παρακρατηθέντα από τις Κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού 1.411.000.000
ευρώ! Ο κ. Κουκουλόπουλος τα είπε αυτά, ότι τα παρακράτησε
η κυβέρνηση Σηµίτη. Και λέει: «Τι θα κάνετε; Θα τα δώσετε
πίσω;». Και του λέµε: «Ναι». Και ερωτώ τώρα απλά για τον Α’
βαθµό και τον Β’ βαθµό και απάντηση δεν πήρα από σας.
Πρώτα, πρώτα η Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
είναι 189,5 εκατοµµύρια ευρώ που οφείλατε να έχετε δώσει και
δεν τα δίνετε. Θα τα δώσετε; Χρωστάτε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ρωτάω απλά. Έχουν τεράστιο πρόβληµα. Θα τα δώσετε;
Μια λέξη. Ναι ή όχι; Και αφήστε τη µεταρρύθµιση αν την κάνετε
πρώτα. Τώρα αυτά που χρωστάτε. Ή πάλι θα ξαναρχίσετε τώρα
τις παρακρατήσεις;
∆εύτερον, σε ό,τι αφορά τα παρακρατηθέντα, εµείς παρά την
οικονοµική κρίση δώσαµε το 2009, 200.000.000 ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού πίσω. Και είχε ορισθεί, µε βάση τη
συµφωνία που είχε γίνει µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, άλλα 214.000.000 ευρώ να δοθούν µέχρι 31.1.2010.
Ρωτώ: Θα τα δώσετε;
Και ένα τρίτο. Για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Θεσµοθετήσαµε όπως είπαµε µε τον 3345 πόρους. Εσείς δεν είχατε δώσει
πόρους. Είναι σήµερα το 2% του ΦΠΑ και το 10% των τελών κυκλοφορίας. Θεσµοθετήθηκε µε το ν. 3345 το 2005. Και σας είπα
ότι εξαπλασιάστηκαν οι πόροι. Φέτος µου λέει η ΕΝΑΕ ότι οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που
έχετε δώσει, που της αναλογούν, τους τρεις τελευταίους µήνες
που κυβερνάτε είναι µειωµένοι κατά 15,5%. Ναι ή όχι;
Αν είναι µειωµένοι, σύµφωνα µε τη ρήτρα που περιέχει ο ν.
3345, πρέπει να αναπληρώσετε το ποσοστό αυτό. Σας ρώτησα,
λοιπόν, πολύ απλά, αυτά που χρωστάτε ήδη σαν Κυβέρνηση –
δεν φτάνει τι είχατε δηµιουργήσει προ του 2004- στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα τα δώσετε; Αυτό ρωτώ.
Και για την οικονοµική κατάρρευση σας το είπα, πάρτε τα Πρακτικά της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ το Μάρτιο του 2004, να δείτε τι
έλεγαν οι επικεφαλής της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ που δεν νοµίζω
ότι πρόσκεινται στη Νέα ∆ηµοκρατία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης κ. Θεοδώρα Τζάκρη έχει το λόγο για τρία λεπτά,
να δευτερολογήσει.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Υπουργέ,
αναφερθήκατε στον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ 1». Τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ 1»,
να σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι εσείς τον ξηλώσατε, ούτε καν
τον διατηρήσατε στη µορφή µε την οποία ήταν µέχρι τότε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Μα, τι λέτε;
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Τον ξηλώσατε,
κύριε Ζώη. ∆εν κάνατε υπαναχωρήσεις; ∆εν πήγατε σε συρρικνώσεις;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Εµείς τον ξηλώσαµε; Μα, τι είναι αυτά που
λέτε;
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ό,τι κάνατε δηλαδή ουσιαστικά µε το ΑΣΕΠ, κάνατε και µε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ
1».
Όσον αφορά τώρα τα οικονοµικά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι
οι ΚΑΠ ακόµα και το δωδεκατηµόριο του ∆εκεµβρίου έχει καταβληθεί κανονικά στους Ο.Τ.Α..
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για τη ΣΑΤΑ.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Και για τη ΣΑΤΑ
θα σας πω.
Όσον αφορά τη ΣΑΤΑ, έχουν ήδη κατανεµηθεί 50.000.000 από
την τέταρτη και τελευταία δόση και το Υπουργείο Οικονοµικών,
κύριε Υπουργέ, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εν µέσω
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αυτής της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας που όλοι γνωρίζουµε, για την απόδοση στους Ο.ΤΑ και του υπολοίπου που αποµένει έναντι αυτής της τέταρτης δόσης.
Τώρα, όσον αφορά τα παρακρατηθέντα, στα οποία αναφέρεστε, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει µία συµφωνία του ελληνικού δηµοσίου µε την ΚΕ∆ΚΕ, η οποία τηρείται
µέχρι τελευταίας γραµµής. Έχει ήδη προϋπολογιστεί στον προϋπολογισµό του 2010 η δεύτερη δόση της απόδοσης των παρακρατηθέντων, ύψους 214.000.000 δραχµών, πρόσθετα σε αυτά
που δώσατε εσείς την προηγούµενη χρονιά, το Μάιο του 2009. Σε
κάθε περίπτωση, ξέρετε, ότι η διαδικασία αυτή προβλέπει άλλες
έξι-επτά ετήσιες δόσεις και θα δροµολογηθεί κανονικότατα η καταβολή τους και τα επόµενα χρόνια.
Από εκεί και πέρα, αναφερθήκατε στις διαφορές που υπάρχουν στις αποδόσεις. Μιλήσατε για µείωση κάποιου ποσοστού
που αφορά τους ΚΑΠ για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι ο νόµος στον οποίο αναφερθήκατε, ο ν.
3345/2005 και συγκεκριµένα το άρθρο 1, παράγραφος 3 αυτού,
προβλέπει, κύριε Υπουργέ, τον τρόπο αναπλήρωσης των εσόδων
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τους ΚΑΠ σε περίπτωση
µείωσης των ετήσιων εσόδων είτε από το ΦΠΑ, είτε από τα τέλη
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Όταν θα λήξει το οικονοµικό έτος
και θα δούµε αν πραγµατικά υπάρχει αποµείωση αυτών των συγκεκριµένων εσόδων –διότι η ΚΑΠ αντιστοιχούσε, όπως αντιλαµβάνεστε, σε συγκεκριµένους όρους, οι οποίοι είναι σταθεροί
στον προϋπολογισµό- τότε θα δούµε ποιες από τις µεθόδους που
προτείνει ο νόµος για την αναπλήρωση της µείωσης, θα ακολουθήσουµε και την απόδοση σύµφωνα µε το νόµο. Και απορώ,
ειλικρινά, εν πάση περιπτώσει και για την ερώτησή σας και για
την απορία σας. Θα γίνει κατά τον τρόπο που προβλέπει ο νόµος
και οι κείµενες διατάξεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συνέχεια θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 249/15-122009 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τον Υπουργό
Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη θέση της κρατικής τηλεόρασης στο εργατικό-λαϊκό κίνηµα κ.λπ..
Αναλυτικά το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Χαλβατζή έχει ως εξής:
«Έχει αποδειχθεί ότι ο αντικοµµουνισµός αποτελεί αντιδραστικό µέσο υπεράσπισης της κυρίαρχης ιδεολογίας και πολιτικής και χρησιµοποιείται για τη χειραγώγηση και το χτύπηµα του
εργατικού-λαϊκού κινήµατος µε οδυνηρές συνέπειες για το λαό
µας και τους άλλους λαούς.
Η υιοθέτηση του αντικοµµουνισµού ως επίσηµης πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας,
αποδεικνύει τον αντιλαϊκό της χαρακτήρα.
Η συµµετοχή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας στην ενορχηστρωµένη αντικοµµουνιστική εκστρατεία
και ο ιδιαίτερος ρόλος που έχει ανατεθεί στην κρατική τηλεόραση, µε σειρά αντικοµµουνιστικών εκποµπών της ΕΤ, της ΝΕΤ
και της ΕΤ3, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο στοιχείο.
Χρησιµοποιώντας το ψέµα και τη συκοφαντία, επιχειρείται η
κατασυκοφάντηση των αγώνων του εργατικού κινήµατος και του
σοσιαλισµού, να σβηστεί από τη µνήµη των λαών η τεράστια προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης µε τους είκοσι και πλέον εκατοµµύρια νεκρούς, που σήκωσε το κύριο βάρος στην τιτάνια πάλη
κατά του φασισµού. Επιδιώκεται να σβηστούν οι αγώνες και η
προσφορά των κοµµουνιστών, που στάθηκαν η ψυχή των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων και των αγώνων των λαών.
Με µία σειρά πολύµορφες εκδηλώσεις, τηλεοπτικές εκποµπές
και δήθεν ιστορικά ντοκιµαντέρ, προωθείται η ταύτιση του κοµµουνισµού µε το φασισµό. Η ανήθικη αυτή εκστρατεία που στηρίζεται στο ψέµα, τη διαστρέβλωση και τη συκοφαντία, δεν έχει
καµµία σχέση µε την ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση που
µπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί. Στοχεύει στις συνειδήσεις των
εργαζοµένων και πριν απ’ όλα της νεολαίας, για να καλλιεργηθεί
ένα κλίµα υποταγής στην εξουσία του κεφαλαίου και του ιµπεριαλισµού.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός, εάν η Κυβέρνηση προτίθεται να
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επανεξετάσει τη στάση της, ώστε να σταµατήσει η κρατική τηλεόραση που λειτουργεί µε χρήµατα των εργαζοµένων, να χρησιµοποιείται για την προώθηση του αντικοµµουνισµού;».
Ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Παύλος Γερουλάνος έχει το λόγο να απαντήσει για τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, είµαι ο πρώτος που θα συµφωνούσα µαζί
σας, αν µου λέγατε ότι η ΕΤ έχει πολύ δρόµο να διαβεί µέχρι να
γίνει ένα κανάλι µε απόλυτα αµερόληπτες ειδήσεις.
Πολλές φορές και εγώ παρακολουθώντας τη ΝΕΤ και την ΕΤ1
και πόσο µάλλον την ΕΤ3, τα προηγούµενα χρόνια, αναρωτιόµουν και εγώ γιατί πληρώνω το τέλος για να παρακολουθώ µία
ανούσια –εντελώς ανούσια- προσπάθεια του καναλιού να διασύρουν και το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά
µέσα από το κρατικό κανάλι. Και αναρωτιέµαι ακόµη ποιοι ήταν
αυτοί που θεωρούσαν ότι αυτό το πράγµα έκανε καλό στην τότε
κυβέρνηση.
Θα έλεγα, ότι ακόµη πιο στενάχωρο απ’ αυτό το µικροκοµµατικό παιχνίδι είναι και το γεγονός ότι υπηρετήθηκε όχι µόνο από
ανθρώπους που δουλεύουν τις ειδήσεις πίσω από το γυαλί, αλλά
και µπροστά στο γυαλί.
Νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο από το αποτέλεσµα των τελευταίων
εκλογών, ότι µία τέτοια προσπάθεια είναι εντελώς ανούσια, ότι
είναι περισσότερο αποτέλεσµα µιας δηµοσιοϋπαλληλικής αγωνίας να ικανοποιήσουν στενόµυαλα κοµµατικά αφεντικά, παρά
µιας ουσιώδους προσπάθειας να στηρίξει το τότε κανάλι τη Νέα
∆ηµοκρατία.
Κύριε συνάδελφε, θα είχα κάθε λόγο να σας αποδώσω τα δίκαια, εάν η κριτική σας για τη δηµόσια τηλεόραση ήταν µε κριτήρια και συγκροτηµένες προσπάθειες για το πώς µπορούµε να
την κάνουµε καλύτερη. ∆εν άκουσα, όµως, αυτό στην ερώτησή
σας. Κάνετε λόγο για ενορχηστρωµένη αντικοµµουνιστική εκστρατεία, για ψέµατα, διαστρεβλώσεις, συκοφαντίες εις βάρους
του εργατικού κινήµατος, για καλλιέργεια κλίµατος υποταγής.
Πού τα είδατε αυτά; Πλούσιοι χαρακτηρισµοί, αλλά, δυστυχώς,
πτωχή επιχειρηµατολογία.
∆εν αναφέρετε ούτε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα που συνέβη αυτό το πράγµα. Να τα φέρουµε στη Βουλή, να τα συζητήσουµε και να τα διορθώσουµε, όπου γίνονται λάθη. Αλλά όχι
µόνο σε γενικό λόγο.
Ξέρετε πολύ καλά πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος της κρατικής
τηλεόρασης και πόσο κοστίζει στον Έλληνα φορολογούµενο. Και
εδώ είναι το µεγάλο διακύβευµα το οποίο έχουµε εµείς µπροστά
µας, ειδικά τώρα που η ΕΤ µπαίνει σε µία νέα εποχή, µε ένα νέο
∆Σ, µε τη διάθεση να µπει σε έναν τέτοιο ουσιαστικό διάλογο για
το πώς µπορεί να γίνει καλύτερη. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να
χρησιµοποιήσουµε αυτές τις ευκαιρίες για προτάσεις που θα την
κάνουν καλύτερη.
Εµείς θέλουµε µία κρατική τηλεόραση, η οποία θα κάνει τα
πράγµατα τα οποία ούτε τα ιδιωτικά, ούτε και τα κοµµατικά κανάλια µπορούν να κάνουν.
Είναι, λοιπόν, ειλικρινής η ελπίδα µου όταν λέω ότι θα ήθελα
από τη σηµερινή µας συζήτηση να προκύψουν προτάσεις, τις
οποίες εγώ µπορώ να µεταφέρω στη διοίκηση της ΕΡΤ, ώστε να
γίνουν πράξη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Ο ερωτών Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σπύρος Χαλβατζής έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός δεν απάντησε επί της ουσίας. Και προφανώς, δεν παρακολουθεί τηλεόραση ή κάποια πράγµατα τα θεωρεί αυτονόητα. Γιατί είχαµε πολλές, πυκνές και πολύ συχνές
τέτοιες παρεµβάσεις.
Θέλετε να σας αναφέρω µέσα στο µήνα ∆εκέµβρη ντοκυµαντέρ, διάφορες δραστηριότητες, εκποµπές, ένα πλήρες αντικοµµουνιστικό πρόγραµµα; Στις 3 Νοεµβρίου εκποµπή
«ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ» µε τίτλο «Είκοσι χρόνια από το τείχος του Βερολίνου». Στις 6 Νοεµβρίου στην «ΕΤ1», εκποµπή «ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΑ-
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ΡΑΛΛΑΓΕΣ», µε τίτλο «Το γκρέµισµα του τείχους του Βερολίνου»,
«ΕΤ3» στις 9 Νοεµβρίου ντοκυµαντέρ µε τίτλο «Το τείχος του Βερολίνου, απόδραση προς την ελευθερία». Στις 9 Νοεµβρίου στην
«ΕΤ1», εκποµπή «DOC.ON.AIR» µε τίτλο «Τι απέγιναν τα όνειρά
µας». Υπήρχε και άλλη θεµατολογία στην «ΕΤ1» πάλι στην εκποµπή «DOC.ON.AIR», µε τίτλο «Η τελευταία ραδιουργία του Στάλιν», στις 20 Νοεµβρίου «Ανατοµία µιας επανάστασης» κ.λπ..
Έχουµε µία πραγµατικότητα την οποία βιώνουµε καθηµερινά.
Και η διεθνής και η ελληνική εµπειρία έχει αποδείξει ότι ο αντικοµµουνισµός είναι ένα πολύ επικίνδυνο εργαλείο για να χτυπά
το εργατικό κίνηµα, για να χειραγωγεί το ευρύτερο λαϊκό κίνηµα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει επίσηµα την πολιτική της
ως αντικοµµουνιστική. Τι επιδιώκει µ’ αυτό; Την παραχάραξη της
ιστορικής αλήθειας. Τι προσπαθούν να κάνουν; Να ξαναγράψουν
την ιστορία, µια ιστορία που γράφτηκε µε το αίµα και τη θυσία
εκατοµµυρίων ανθρώπων. Μια ιστορία που γράφτηκε µε τη θυσία
πάνω από είκοσι εκατοµµυρίων νεκρών Σοβιετικών δεν µπορεί να
ξαναγραφεί µε µελάνι. Η συκοφάντηση από το σοσιαλισµό των
κατακτήσεών του και της προσφοράς του σ’ όλο τον κόσµο είναι
συστηµατική. ∆ιαθέτουν γι’ αυτό τεράστια οικονοµικά µέσα και
µηχανισµούς. Σ’ αυτή την αντικοµµουνιστική εκστρατεία συµµετέχουν και η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας προηγουµένως,
αλλά και σήµερα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Θα συνεχίσετε, κύριε
Υπουργέ, σε αυτή την κατεύθυνση;
Και δεν είναι µόνο οι διάφορες αντικοµµουνιστικές κορώνες, οι
οποίες ελλείψει επιχειρηµάτων πραγµατοποιούνται συχνά από
κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Εµείς υποστηρίζουµε και επιδιώκουµε την ιδεολογική αντιπαράθεση, όσο αυστηρή, όσο
σκληρή και αν είναι. Τη θέλουµε την ιδεολογική αντιπαράθεση,
αλλά αυτό που βλέπουµε είναι η συκοφαντία, το ψέµα, ο αντικοµµουνισµός, η διαστρέβλωση του σοσιαλισµού, η σταλινολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι κοµµουνιστές, οι ριζοσπάστες, οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι αντιπάλεψαν και νίκησαν, συνέτριψαν το φασισµό.
Εξήντα πέντε χρόνια µετά γίνεται µία προσπάθεια να εξισωθεί ο
φασισµός-ναζισµός µε τον κοµµουνισµό. Μία σειρά κινηµατογραφικά έργα και ντοκυµαντέρ, που σας είπα, αναφέρονται σ’
αυτήν την κατεύθυνση.
Προσπαθούν σήµερα να αντιστρέψουν την πραγµατικότητα,
να τη βάλουν µε το κεφάλι κάτω και τα πόδια επάνω. Μ’ όλα αυτά,
κύριε Πρόεδρε και τελειώνω, θέλουν να ενσταλάξουν ιδιαίτερα
στις νεανικές συνειδήσεις κάθε συκοφαντία για το σοσιαλισµό
και βεβαίως µέσα από εκεί να καλλιεργήσουν ένα κύµα υποταγής, συµβιβασµού στις επιλογές του κεφαλαίου και του ιµπεριαλισµού.
Ένα τελευταίο, κύριε Υπουργέ, πρέπει να θυµάστε –µάλλον να
γνωρίσετε, γιατί οι παλιότεροι θυµούνται- ότι όλα τα εγκλήµατα
ξεκίνησαν µε σηµαία τον αντικοµµουνισµό, αλλά δεν σταµάτησαν εκεί. Το 1967 στα Γιούρα η συντριπτικά µεγάλη πλειοψηφία
ήµασταν κοµµουνιστές, αριστεροί, αλλά λίγο µετά πιάστηκαν και
κεντρώοι, ακόµα και βασιλόφρονες. Πιάστηκαν από τη δικτατορία. Μην ξεχνάτε την εµπειρία του παρελθόντος.
Βεβαίως, η κρατική τηλεόραση θα µπορούσε να παίξει ένα
πολύ σπουδαίο παιδαγωγικό ρόλο, θα µπορούσε να αναπτύξει –
και έχουµε κάνει επανειληµµένα προτάσεις- παιδευτικά, εκπαιδευτικά προγράµµατα. Θα µπορούσε να αναδείξει όλο αυτό τον
πλούτο της ερασιτεχνικής δραστηριότητας, η οποία αναπτύσσεται σε σχολειά, σε πανεπιστήµια, σε ΤΕΙ, σε εργοστάσια...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: ...σε πολιτιστικούς εξωραϊστικούς
και άλλους συλλόγους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υπουργός Πολιτισµού
και Τουρισµού κ. Γερουλάνος έχει το λόγο να δευτερολογήσει
για τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε συνάδελφε, θα µε βρείτε πάντα συµµέτοχο σε οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουµε για τα εκπαιδευτικά
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προγράµµατα που οφείλει να έχει η κρατική τηλεόραση και για
πολλά άλλα, πολιτιστικά, ιστορικά κ.ο.κ.
Μπορείτε να απαριθµήσετε εκποµπές οι οποίες ενδεχοµένως
σας ενόχλησαν, αν και µου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω πώς
µία εκποµπή που αναφέρεται στο τείχος του Βερολίνου µπορεί
να παραχαράξει την ιστορία. Είναι ένα γεγονός και ο καθένας
έχει το δικαίωµα να το ερµηνεύει.
∆εν είναι όµως µόνο αυτό. Υπήρχαν εκποµπές στη «ΝΕΤ» που
είχαν θέµα την αριστερά, όπως η εκποµπή του κ. Κούλογλου, µία
πολύ καλή εκποµπή, η οποία είχε τη συµµετοχή και τη µαρτυρία
ιστορικών στελεχών του κόµµατός σας.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Εκτός από τους κοµµουνιστές.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό.
Επίσης, η εκποµπή του κ. Μαλούχου «Θέµα και Παραλλαγές»
και εκείνη ασχολήθηκε επισταµένα µε την ιστορία του σοσιαλισµού και εκεί εκπροσωπήθηκαν και η χήρα του πρώην Γενικού
Γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής κ. Φαράκου και ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κοροβέσης και ο κ. Παπαναστασίου.
Σαφώς θέλουµε ένα κανάλι...
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Όλοι οι κοµµουνιστές.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Η πραγµατικότητα είναι ότι αυτό το οποίο οφείλουµε να
κάνουµε είναι να δηµιουργήσουµε µία κρατική τηλεόραση, η
οποία να µπορεί να φέρνει όλες τις προτάσεις -που εκφράζονται
και µέσα σ’ αυτό το Κοινοβούλιο- στο τραπέζι, να συµµετέχει ο
Έλληνας πολίτης σ’ αυτό.
Επίσης, µπορούµε να κάνουµε ιστορικές, εκπαιδευτικές εκποµπές, µε τις οποίες µπορεί να διευρύνεται ο διάλογος και να εµβαθύνεται η δηµοκρατία. Αυτός είναι ο ρόλος της. ∆εν λέω ότι
τον έχει υπηρετήσει πάντα σωστά, αλλά νοµίζω ότι είναι υπερβολή να λέµε ότι τον υπηρετεί µονοµερώς. Ειδικά όταν αφορά
χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου, ειδικά όταν ο Έλληνας
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φορολογούµενος πληρώνει γι’ αυτές τις εκποµπές, η κρατική τηλεόραση οφείλει να έχει τη σοβαρότητα να αντιµετωπίζει αυτά τα
χρήµατα έτσι όπως της ζητάει η πολιτεία να το κάνει. Αυτό, λοιπόν, προσπαθούµε να κάνουµε τώρα και είναι πολύ σηµαντικό
να το πετύχουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Εγώ σας είπα και το λέω ξανά ότι είµαι πολύ ανοιχτός σε προτάσεις για το πώς θα γίνει αυτό καλύτερο. Με στενοχωρεί πάρα
πολύ το γεγονός ότι εισάγουµε παιδικές εκποµπές από το εξωτερικό. Η κρατική τηλεόραση µέχρι πρόσφατα µας έλεγε ότι
µέρος του παιδαγωγικού της προγράµµατος ήταν κινούµενα σχέδια από το εξωτερικό. Μα, δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά. Εκεί
µπορούµε να κάνουµε πολύ µεγάλες αλλαγές, αλλά πρέπει να
συνεργαστούµε.
Σας διαβεβαιώ πάντως ότι ως Υπουργείο έχουµε κάθε καλή
διάθεση να το κάνουµε αυτό και εγώ είµαι στη διάθεσή σας. Ελπίζω και στη δική σας συµβολή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του
Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «SIEMENS» στο σύνολό της.
Η πρόταση αυτή θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης, θα τυπωθεί, θα διανεµηθεί στους κ.κ. Βουλευτές
και θα συζητηθεί µε τη διαδικασία της γενικευµένης επερώτησης, όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος καταθέτει την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του
Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης του Χρηµατιστηρίου στο σύνολό της.
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Η πρόταση αυτή θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης, θα τυπωθεί, θα διανεµηθεί στους κ.κ. Βουλευτές
και θα συζητηθεί µε τη διαδικασία της γενικευµένης επερώτησης, όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος καταθέτει την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία έχει
ως εξής:

1442

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1443

1444

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1445

1446

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1447

1448

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1449

1450

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του
Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της
υπόθεσης των Οµολόγων.
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Η πρόταση αυτή θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης, θα τυπωθεί, θα διανεµηθεί στους κ.κ. Βουλευτές
και θα συζητηθεί µε τη διαδικασία της γενικευµένης επερώτησης, όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος καταθέτει την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία έχει
ως εξής:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1451

1452

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1453

1454

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1455

1456

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1457

1458

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1459

1460

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Λ∆’ - 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1461

1462

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεχίζουµε µε την πέµπτη µε αριθµό 253/15.12.2009 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Φώτιου Κουβέλη προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παιδική φτώχεια και την παιδική εργασία κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουβέλη έχει ως εξής.
«Αναφέρεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 19% του συνόλου των παιδιών διατρέχει τον κίνδυνο της φτώχειας και ένα στα
δέκα από αυτά ζει σε νοικοκυριά ανέργων. Για τη χώρα µας αναφέρεται ότι πεντακόσιες χιλιάδες παιδιά ζουν στη φτώχεια, εκατόν πενήντα χιλιάδες ανήλικοι απασχολούνται στην µαύρη
εργασία, διακόσιες χιλιάδες παιδιά µεταναστών µεγαλώνουν
αντιµέτωπα µε διακρίσεις και 20.000 παιδιά ζουν στην κακοποίηση.
Οι δύσκολες σηµερινές οικονοµικές συνθήκες είναι βέβαιο ότι
θα επιδεινώσουν τα παραπάνω στοιχεία και θα οδηγήσουν ένα
µεγαλύτερο τµήµα αυτής της πληθυσµιακής οµάδας στην αποµάκρυνση από την εκπαίδευση και στη στροφή προς την παιδική
εργασία. Τα παιδιά αυτά, αλλά και οι νέοι άνθρωποι που καταφεύγουν στη χώρα µας διωγµένοι από αφιλόξενες πατρίδες ή
εµπόλεµες περιοχές, είναι γεγονός ότι οδηγούνται αναγκαστικά
στην παιδική εργασία και στη µαύρη εργασία, στερούµενοι
ακόµη και τη βασική εκπαίδευσή τους και οδηγούνται στην περιθωριοποίηση, την παραβατικότητα και τον κοινωνικό τους αποκλεισµό.
Επειδή το έτος 2010 έχει ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ως ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού, η δε πολιτεία οφείλει να λάβει µέτρα
για την προστασία αυτής της πληθυσµιακής οµάδας
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Ποιες ενέργειες και δράσεις αναπτύχθηκαν από την πολιτεία για την αντιµετώπιση της παιδικής φτώχειας και της παιδικής
εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του Γ’ (ΚΠΣ) Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης;
2. Ποια µέτρα και ποιες δράσεις θα ληφθούν από την πολιτεία
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του (ΕΣΠΑ) Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς,
ποιο το ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν και ποιο το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των δράσεων αυτών;».
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θέλω ιδιαιτέρως, κύριε Κουβέλη, να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση. ∆εν είναι φιλοφρόνηση. Θα δείτε στη
συνέχεια της απάντησής µου γιατί σας ευχαριστώ.
Υπάρχει πρόβληµα εδώ, πολύ έντονο, σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση των προβληµάτων της φτώχειας γενικότερα και ειδικά
της φτώχειας που αφορά τα παιδιά είτε αυτά είναι παιδιά Ελλήνων πολιτών είτε είναι παιδιά µεταναστών νοµίµως ή παρανόµως
ευρισκοµένων στην Ελλάδα. Το 2003-2004 –λυπάµαι που το θυµάµαι- συζητούσαµε στην κυβέρνηση την ανάγκη να αναπτυχθούν πολιτικές για να εξαλειφθεί η φτώχεια. Λέγαµε τότε ότι
ήταν ανεπίτρεπτες στις σηµερινές συνθήκες να υπάρχουν στην
Ελλάδα φτωχοί. Σκεφτόµασταν να πάρουµε µέτρα για να αντιµετωπίσουµε το φαινόµενο µε εξειδικευµένες και στοχευµένες
πολιτικές. Έξι χρόνια µετά, το 2009, ως αποτέλεσµα διαφόρων
παραγόντων και συνιστωσών, αντιµετωπίζουµε προβλήµατα µαζικής ανεργίας µε τα πιο σκληρά ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή µαζική ανεργία που χτυπά σαραντάρηδες και
πενηντάρηδες που έχουν οικογένειες µε χρέη και µένουν στο
δρόµο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Αυτό είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο εξελίσσεται ραγδαία –
είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω µετά την ερώτησή σας- και το
φαινόµενο της φτώχειας που χτυπά µικρά παιδιά. Προσπαθήσαµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της µαζικής ανεργίας και
της φτώχειας ως Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Ενίσχυση του Ανθρώπινου ∆υναµικού, ως επιχειρησιακό κοµµάτι του ΕΣΠΑ. Βρήκαµε ένα
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πρόγραµµα –δεν είναι µόνο η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της
Ευρώπης πάσχουν από τα ίδια- και από το σύνολο των χρηµάτων γι’ αυτό το πρόγραµµα, το 65% το καταναλώνουν οι χώρες και η Ελλάδα- στους µεσάζοντες και µόνο το 35% των χρηµάτων
φθάνει στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είναι µια δραµατική στατιστική.
Προσπαθήσαµε να αντιστρέψουµε τα ποσοστά µε την κ. Κατσέλη. Στις 15 Μαρτίου θα εγκριθεί –ελπίζουµε- από την Ευρωπαϊκή Ένωση η αναθεώρηση του συνόλου του ΕΣΠΑ και ειδικά
του κοµµατιού που αφορά το ανθρώπινο δυναµικό, στο πλαίσιο
του οποίου µπορούµε να δούµε ειδικά προγράµµατα αντιµετώπισης της φτώχειας στους νέους. Αυτή είναι η εισαγωγή της εισήγησής µου. Θα ολοκληρώσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Κουβέλης.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, οι επισηµάνσεις που κάνατε και µάλιστα µε έντονα δραµατικό περιεχόµενο, θέλω να πιστεύω, µαζί µε εσάς, να δροµολογήσουν δραστηριότητες να
αντιµετωπισθεί ή να περιορισθεί έστω, αυτό το θλιβερό φαινόµενο της παιδικής φτώχειας. Επίσης, πιστεύω ότι θα δροµολογηθούν διαδικασίες για την αντιµετώπιση του επίσης θλιβερού
φαινοµένου της παιδικής εργασίας, η οποία είναι και παράνοµη.
∆εν θα διεκτραγωδήσω την όλη κατάσταση αναφερόµενος στα
παιδιά των φαναριών ή στα παιδιά που επαιτούν ή στα παιδιά που
πέφτουν θύµατα κακοποίησης.
Θα υποστηρίξω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες καθυστερήσεις οι οποίες έχουν σηµειωθεί στο πρόσφατο ή και στο
απώτερο παρελθόν. Η υπόθεση της αντιµετώπισης της παιδικής
εργασίας και της παιδικής φτώχειας είναι άµεσης προτεραιότητας. Είναι µία υπόθεση η οποία πρέπει να δεσµεύει όλους και
πρωτίστως την υπεύθυνη Κυβέρνηση, µε την έννοια ότι αυτή έχει
τις αρµοδιότητες και αυτή έχει τις δυνατότητες. Και θα συµφωνήσω µαζί σας ότι το φαινόµενο δεν απαντάται µόνο στην Ελλάδα. Είναι πανευρωπαϊκής και παγκόσµιας κλίµακας, γι’ αυτό
και οι συγκεκριµένοι αριθµοί τους οποίους αναφέρω στην ερώτησή µου.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι αυτό
το 20% έως 25% των Ελλήνων πολιτών που ζει κάτω από τα όρια
της φτώχειας –δεν αµφισβητείται ο αριθµός- έχει µέσα παιδιά.
Είναι παιδιά των οικογενειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Πρέπει άµεσα να δροµολογηθούν οι διαδικασίες και να
εξασφαλισθούν οι πόροι που είναι δυνατόν να ανακουφίσουν και
όχι να αντιµετωπίσουν συνολικά το πρόβληµα, διότι δεν µου διαφεύγει ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατος συνολικά έχει σχέση
µε µια άλλη ολοκληρωµένη πολιτική, µέσα στην οποία, βεβαίως,
πρέπει να εντάσσεται και η αντιµετώπιση της φτώχειας.
Τέλος, όχι γιατί έχει εξαντληθεί η κλίµακα των θεµάτων που
αφορούν στην παιδική φτώχεια και στην παιδική εργασία, υπάρχουν και άλλα ζητήµατα που πρέπει άµεσα να αντιµετωπισθούν.
Είναι τα παιδιά που γυρίζουν στους δρόµους, τα παιδιά που είναι
ανέστια, τα παιδιά που πέφτουν θύµατα κακοποίησης και εκµετάλλευσης. Βεβαίως, δεν είναι της αρµοδιότητας του δικού σας
Υπουργείου. Είναι, ενδεχοµένως, αρµοδιότητας της κ. Ξενογιαννακοπούλου. Νοµίζω όµως ότι χρειάζεται ένας συντονισµός. Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις ασχολούνται συστηµατικά µε το θέµα.
∆εν φτάνει όµως µόνο αυτό. Χρειάζεται και µία ολοκληρωµένη
πολιτική για την αντιµετώπιση αυτών των εξαιρετικά κρίσιµων ζητηµάτων που αφορούν σε παιδιά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Συνεχίζω από εκεί που σταµάτησα. Έλεγα ότι η
αναθεώρηση που κάνουµε στο Κοινοτικό Πλαίσιο ΕΣΠΑ σε ό,τι
αφορά το ανθρώπινο δυναµικό, αποκτά ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά. Θέλω να δώσω παραδείγµατα. Η κ. Κατσέλη είναι µια
εξαιρετική χειρίστρια του Κοινοτικού Προγράµµατος.
Συζητήσαµε, λοιπόν, µαζί και σήµερα κάνουµε τον τρίτο γύρο
των συζητήσεων, εν όψει της κατάθεσης της πρότασής µας στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να έχουµε έγκριση της αναθεώρησης
του προγράµµατος, ότι αφού χρειάζεται σ’ αυτήν την άθλια συγκυρία ανθρωποκεντρική προσέγγιση του προγράµµατος, να
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προστατεύσουµε τις πιο ευπαθείς και αποκλεισµένες κοινωνικές
κατηγορίες.
Κύριε Κουβέλη, το παράδειγµα των «παιδιών των φαναριών»
ήταν το πρώτο παράδειγµα. Είπαµε να µην υπάρχει κανένα πια,
να κάνουµε εκείνες τις πολιτικές µε τις οποίες µέσα στο 2010 θα
υπάρχει ροή χρηµατοδότησης, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά να
µην είναι πια στους δρόµους.
Και η δεύτερη ευπαθής και αποκλεισµένη κοινωνική οµάδα –
νοµίζω ότι είναι φανερό το παράδειγµα, σαφές, ευκρινές- είναι οι
άστεγοι.
Ήταν τα δύο πρώτα παραδείγµατα, τα οποία προσπαθήσαµε
και καταφέραµε να εντάξουµε σ’ αυτό το αναθεωρηµένο ΕΣΠΑ.
Υπάρχουν διατοµεακές και διυπουργικές δράσεις. Η παριστάµενη Υπουργός κ. Ξενογιαννακοπούλου έχει µία δράση που
αφορά τη φιλοξενία τετρακοσίων τριάντα ενός παιδιών. ∆εν κρυβόµαστε πίσω απ’ αυτό που υπάρχει. Εµείς παίρνουµε την ερώτησή σας ως αφορµή για να δούµε και αυτό που δεν έχουµε δει.
Και για την παιδική φτώχεια, κύριε Κουβέλη, δεν το είχαµε δει. Γι’
αυτό σας ευχαρίστησα για το ερώτηµα, διότι σήµερα, που
έχουµε συνεργασία µε την κ. Κατσέλη, θα εντάξουµε και το θέµα
αυτό και σας παρακαλώ το Μάιο να επανέλθετε, για να δούµε αν
αυτές οι συζητήσεις είναι συζητήσεις αβροφροσύνης εδώ, ανάµεσα σε πολιτικούς, ή είναι συζητήσεις που όταν η Αντιπολίτευση
αιτιάται και µέµφεται η Κυβέρνηση, αν κάτι βρίσκει λογικό, ανταποκρίνεται. Αν είναι δυνατόν, θα ήθελα το Μάιο να επανέλθουµε,
για να ελεγχθεί αν οι καλές µας προθέσεις παρέµειναν καλές
προθέσεις ή αν κάτι κάναµε.
Στο ένα λεπτό που έχω ακόµη θα ήθελα να κάνω, κύριε Πρόεδρε, µε την ευκαιρία τρεις επισηµάνσεις που αφορούν θέµατα
σηµερινά.
Κατά πρώτον, είχαµε εργατικό ατύχηµα στα Τέµπη. Σκοτώθηκε
ένας άνθρωπος. Απ’ ό,τι µε ενηµερώνει ο συνάδελφος Υπουργός κ. Μαγκριώτης, αυτό το ατύχηµα αφορούσε τον επικεφαλής
συνεργείου, τεχνικό διευθυντή, ο οποίος πήγε σε αποκλεισµένο
δρόµο για να ελέγξει τα αίτια του αποκλεισµού –είχε κατολίσθηση χθες το βράδυ- και σκοτώθηκε πάνω στη δουλειά του. Το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας έκανε αµέσως αυτοψία, την έκθεση της οποίας θα καταθέσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία και ο
αρµόδιος Υπουργός νοµίζω ότι θα ενηµερώσει το Σώµα όταν θα
πάρει το λόγο.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο ΟΑΕ∆ αντιµετωπίζει,
κύριε Πρόεδρε, τροµακτικά ταµειακά προβλήµατα. Θέλω να
ξέρει η Εθνική Αντιπροσωπεία ότι η προηγούµενη κυβέρνηση «τίναξε στον αέρα» τον ΟΑΕ∆, µε προγράµµατα τα οποία εκτελούσε
ενώ χρήµατα δεν είχε, και διαχειριζόµαστε τη δυστυχία τώρα
εµείς. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει µια έµφαση από τις πρωινές εκποµπές των καναλιών σ’ αυτά που ο ΟΑΕ∆ οφείλει να κάνει και
πρέπει να κάνει και που δεν µπορεί. Κοιτάµε τα άδεια µας ταµεία,
κοιτάµε την έλλειψη χρήµατος, και, τούτης δοθείσης, κοιτάµε να
κάνουµε ό,τι µπορούµε.
Κι ένα τρίτο και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Σήµερα τα παιδιά
των «STAGE» κατέλαβαν το Υπουργείο Εργασίας. ∆εν αφήνουν
κανέναν υπάλληλο να µπει µέσα. Έκανα παράκληση και στη συνέχεια έδωσα εντολή να φύγουν τα ΜΑΤ. ∆εν ήθελα να υπάρξει
πρόβληµα σ’ ό,τι αφορά το χειρισµό νέων ανθρώπων. Θεωρώ
όµως βίαιη ενέργεια, που δεν µπορεί να έχει συνέχεια, το να κλείνουν τις πόρτες της ελληνικής διοίκησης και να µην επιτρέπουν
στους υπαλλήλους και στην πολιτική ηγεσία να κάνει τη δουλειά
της και δηλώνω ότι το φαινόµενο αυτό της βίας και της αυθαιρεσίας το αντιµετωπίσαµε µε επιείκεια σήµερα, αλλά είναι η τελευταία φορά. Και το λέω αυτό γιατί ανάµεσα στα παιδιά αυτά,
που έχουν τα αιτήµατά τους, υπάρχουν συγκεκριµένοι συνδικαλιστές συγκεκριµένου χώρου που τα κατευθύνουν, χωρίς να είναι
οι ίδιοι «σταζιέρ». Και απέναντι στο φαινόµενο αυτό ζητώ κατανόηση από την Εθνική Αντιπροσωπεία και ζητώ από όλους τους
κοινοβουλευτικούς σχηµατισµούς, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ευθύνης τους, να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες
τους. ∆εν είναι δυνατόν πολιτική καθοδήγηση σε νέα παιδιά να
καταλήγει στο βίαιο αποκλεισµό των Υπουργείων, στην αδυναµία της ελληνικής διοίκησης να κάνει αυτά τα λίγα που µπορεί
να κάνει! Είναι βία ωµή, απέναντι στην οποία απαντάµε µε αν-
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θρώπινο τρόπο, αλλά καλούµε αυτούς τους χρήστες αυτής της
βίας να πάρουν επιτέλους και την ευθύνη τους, να αναλάβουν
τις ευθύνες τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ, που ενηµερώσατε τη Βουλή άµεσα για θέµατα της τρέχουσας επικαιρότητας και πάρα πολύ σηµαντικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στις επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου.
Πρώτη είναι η µε αριθµό 248/15-12-2009 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παντελή
Οικονόµου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις συνέπειες στο περιβάλλον, την οικονοµική και κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας από τη
διαχείριση των απορριµµάτων κ.λπ.
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του κ. Οικονόµου έχει ως εξής:
«Η πρόσφατη απεργία των εργαζοµένων στις υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου Αθηναίων είχε ως συνέπειά της τον κατακλυσµό της πόλης από σκουπίδια, µε παρεπόµενες αρνητικές
συνέπειες στη δηµόσια υγεία, το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, όπως και την εν γένει οικονοµική και κοινωνική ζωή στην
πρωτεύουσα. Ήρθε να υπογραµµίσει η κατάσταση αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση, αδυναµία ή και αποφυγή διαµόρφωσης
και εφαρµογής πολιτικής για τη διαχείριση των απορριµµάτων
στην πρωτεύουσα, την εµµονή στην άρνηση της αντιµετώπισης
των απορριµµάτων ως φυσικών πόρων, όπως πράγµατι είναι, η
οποία συνιστά ευθεία παράβαση του άρθρου 106 του Συντάγµατος.
Και, σαν να µην έφθανε αυτό, συνεχίστηκε την ίδια περίοδο η
αντικοινωνική, όσο και αντιπεριβαλλοντική συµπεριφορά του µη
διαχωρισµού των τελών καθαριότητας από τα δηµοτικά τέλη, τα
οποία εξακολούθησαν να εισπράττονται µέσω των λογαριασµών
της ∆ΕΗ µε την αιτιολογία «για το δήµο πληρώνετε…», µε αδιευκρίνιστες τις ανταποδοτικές υπηρεσίες για τις οποίες τα τέλη
αυτά καταλογίζονται.
Ερωτώνται οι Υπουργοί ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Περιβάλλοντος:
1. Πώς σκέπτονται να αλλάξουν την αυθαίρετη, όσο και απαράδεκτη αυτή κατάσταση εις βάρος των Αθηναίων, δηλαδή να
επιβαρύνονται οικονοµικά για απροσδιόριστες ή και µη παρασχεθείσες υπηρεσίες;
2. Πώς προτίθενται να διασώσουν ό,τι έχει αποµείνει από το
κοινωνικό κεφάλαιο του λεκανοπεδίου της Αττικής, το οποίο αποµειώνεται διαρκώς από την διαρκή αύξηση του όγκου των απορριµµάτων;»
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
Ορίστε, κυρία Τζάκρη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την
απάντησή µου στη συγκεκριµένη ερώτηση ενηµερώνοντας
όσους δεν το γνωρίζουν ότι ήδη η απεργία στο ΧΥΤΑ της Φυλής
έχει λήξει, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, και έτσι συνεχίζεται, απρόσκοπτα –ευτυχώς- η αποκοµιδή των απορριµµάτων. Έτσι ακόµη
και την τελευταία στιγµή αποσοβήθηκε ο κίνδυνος σε µια τόσο
επιβαρηµένη κατάσταση, τόσο από οικονοµικής πλευράς όσο και
από άποψη δηµόσιας υγείας, σε µια κατάσταση δηλαδή πανδηµίας, να συνεχιστεί αυτή η τόσο απαράδεκτη όσο και επικίνδυνη
κατάσταση.
Θέλω όµως να κάνω και µια ακόµη παρατήρηση, κύριε συνάδελφε, σε σχέση µε την πρόσφατη απεργία των εργαζοµένων
στις Υπηρεσίες Καθαριότητας του ∆ήµου Αθηναίων. ∆εν υπερβάλλετε καθόλου, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, όταν στην ερώτησή
σας µιλάτε για «βουνά σκουπιδιών και για κατακλυσµό της πόλης
από τόνους σκουπιδιών» και όταν υπογραµµίζετε τις συνέπειές
τους και στη δηµόσια υγεία αλλά και στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της ίδιας της πόλης.
Όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν µια απεργία η οποία κηρύχθηκε
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δύο φορές παράνοµη και καταχρηστική, µια απεργία που δυστυχώς είχε την ενθάρρυνση της ίδιας της δηµοτικής αρχής.
Αναδείχθηκε έτσι µια αδιανόητη παθογένεια κι αυτή η παθογένεια επιδεινώθηκε δραµατικά τον τελευταίο καιρό σε ό,τι αφορά
τους εργαζόµενους στις υπηρεσίες της καθαριότητας, σε µια
υπηρεσία που έχει πάνω από χίλιους πεντακόσιους εργαζόµενους τακτικό προσωπικό, και προστίθενται κάθε χρόνο εκατοντάδες συµβασιούχοι έργου. Πρόκειται, δηλαδή, για µια
αφόρητη κατάσταση εργαζοµένων, οι οποίοι βρίσκονται σε οµηρεία πελατειακών σχέσεων και ταυτόχρονα σε µια αδυναµία ώστε
να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά το πρόβληµα της καθαριότητας.
Σ’ όλα αυτά όµως πιστεύουµε και είµαστε σίγουροι, αγαπητέ
κύριε συνάδελφε, ότι θα βάλει τέλος ο νόµος για τις προσλήψεις
που ψήφισε χθες η Ολοµέλεια της Βουλής και είναι πλέον η αφετηρία για να αντιµετωπίσει κάθε δήµος, µε το απαραίτητο προσωπικό, µόνιµο και σταθερό, την κρίσιµη αυτή λειτουργία, την
υπηρεσία της καθαριότητας, που είναι τόσο σηµαντική για τους
λόγους που ήδη ανέφερα.
Θέλω να µπω τώρα στο ειδικότερο ερώτηµα που θέτετε, κύριε
συνάδελφε.
Όπως γνωρίζετε, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ενοποιήθηκαν από το 1989 σε ένα ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισµού. Είναι ανταποδοτικό το τέλος αυτό για την αντιµετώπιση
των σχετικών δαπανών.
Έχετε δίκιο ότι το σύστηµα αυτό παρουσιάζει αρρυθµίες και
σε κάθε περίπτωση οφείλουµε σήµερα να επανεξετάσουµε όλο
το πλαίσιο χρηµατοδότησης των ΟΤΑ και των υπηρεσιών τους.
Όπως γνωρίζετε ήδη, στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για
τη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος της χώρας µας,
έχει συσταθεί ειδική επιτροπή που θα εξετάσει ακριβώς το ζήτηµα της µεταρρύθµισης του φορολογικού συστήµατος.
Θέλω επίσης να σας ενηµερώσω ότι στο πλαίσιο της ήδη δροµολογούµενης διοικητικής µεταρρύθµισης, ένα από τα κεφάλαια
πρώτης προτεραιότητας είναι το κεφάλαιο των οικονοµικών των
ΟΤΑ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στόχος µας είναι οι νέοι
δήµοι να εξοπλιστούν µε ένα δίκαιο, αποτελεσµατικό τοπικό φορολογικό σύστηµα, που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
πολίτες να παρακολουθούν τη χρηµατοδότηση των εργοδοτικών
υπηρεσιών που καλύπτονται µε τους δικούς τους φόρους.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία Υφυπουργέ.
Ο ερωτών συνάδελφος κ. Παντελής Οικονόµου, Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθηνών, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, εµένα δεν µε ενόχλησε τόσο η πληθώρα εκποµπών για την πτώση του τείχους, αλλά η απουσία εκποµπών
για την πτώση της «LEHMAN BROTHERS», που είναι πιο πρόσφατη πτώση καθεστώτος, του άλλου καθεστώτος. Αυτό θα
έλεγα και στον κύριο συνάδελφο εάν ήταν εδώ.
Τώρα, όσον αφορά τα σκουπίδια, η κατάσταση είναι αφόρητη
εδώ και καιρό. Απλώς µε την τελευταία απεργία και µε τη βροχή,
νοµίζω ότι δεν έχουµε κανένα άλλοθι να µην παρέµβουµε αµέσως πλέον. Κυριολεκτικά, δεν πάει άλλο. Θα καταθέσω και στα
Πρακτικά φωτογραφίες από δρόµους της Αθήνας, ως ενθύµιο
µιας αθλιότητας, την οποία ελπίζω να µη ζήσουν τα παιδιά µας
πια.
Ας το δούµε αισιόδοξα, ας πούµε ότι είναι το τέλος µιας εποχής αυτή η κατάσταση που ζήσαµε αυτές τις ηµέρες, ότι είναι
µία ευκαιρία ανατροπής της κατάστασης. Ας το δούµε ως µία
απόφαση να αλλάξουµε αυτήν την όψη της πόλης.
Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ανταπόδοση στα τέλη που πληρώνουµε. Η ΕΡΤ η φουκαριάρα το είχε ξεχωρίσει. Κάποτε έλεγε
πληρώνετε για δήµο, ΕΡΤ κ.λπ. και τώρα το έχει ξεχωρίσει και
βλέπουµε ότι πληρώνουµε 8 ευρώ, ας πούµε. Για τα υπόλοιπα
δηµοτικά τέλη πληρώνουµε 150 ευρώ.
Ο κύριος Υπουργός Πολιτισµού είχε την ευαισθησία να πει ότι
και αυτά που πληρώνουµε, τα 8 ευρώ, είναι πολλά. Τα 150 ευρώ
που πληρώνουµε για τα υπόλοιπα τέλη, χωρίς να ξέρουµε τι είναι,
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δεν είναι πάρα πολλά;
Εγώ πιστεύω ότι µπορούµε να µαζέψουµε τα σκουπίδια από
τους δρόµους και να τα βάλουµε εκεί που πρέπει. Να τα βάλουµε
ως πρώτες ύλες σε µία παραγωγική διαδικασία και µε τα έσοδα
από αυτή την παραγωγική διαδικασία να µειώσουµε και τα τέλη.
Να έχουµε και πόλη καθαρή και να ξαλαφρώσουν και τα νοικοκυριά οικονοµικά.
Εγώ σας προτείνω τώρα να κάνουµε τέσσερα συγκεκριµένα
βήµατα.
Το πρώτο είναι να διαχωρίσουµε, όπως ζητάνε και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα τέλη καθαριότητας από όλα τα υπόλοιπα τέλη. Κάποια στιγµή να δούµε τι πληρώνουµε έναντι αυτού
που παίρνουµε, που είναι αυτό που ζήσαµε.
∆εύτερο βήµα. Να συγκαλέσουµε µε τη ∆ηµοτική Αρχή της
Αθήνας µία συνέλευση όλων των εργαζοµένων στην καθαριότητα
και αυτών που κάνουν καθαριότητα και αυτών που δεν κάνουν
καθαριότητα ή κάνουν άλλα πράγµατα. Να το χρησιµοποιήσουµε
ως βήµα για να θέσουµε το θέµα, να θέσουµε την ουσία του προβλήµατος δηµόσια, να εξηγήσουµε τι ακριβώς συµβαίνει.
Τρίτο βήµα. Να σχεδιάσουµε ένα σύγχρονο δηµόσιο εργοστάσιο σκουπιδιών, µε όλες τις συνέπειες και τις παραµέτρους
που έχει µία τέτοια πρωτοβουλία και να τη συζητήσουµε µε όλα
τα διαθέσιµα µέσα, είτε διαδικτυακά, είτε τοπικά εδώ, της Αθήνας, µε όλο τον κόσµο και όσο καιρό χρειάζεται για να καταλάβουµε τι συζητάµε, ποιο είναι το θέµα.
Τέταρτο βήµα, να ζητήσουµε τη λύση που προτείνουµε να τη
βάλουµε σε δηµοψήφισµα. Και µην έχετε καµµία αµφιβολία ότι
θα εγκριθεί µε µεγάλη πλειοψηφία. Και γίνεται και µπορούµε να
το κάνουµε και πρέπει να το κάνουµε.
Θα µου πείτε, καλά είναι όλα αυτά, αλλά να τα συζητούσαµε
και σ’ ένα περιβάλλον που δεν θα υπήρχε αυτή η πληθυσµιακή
έκρηξη στην Αθήνα. Σωστό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Όπως παραδείγµατος χάρη και τη διοικητική µεταρρύθµιση
στην οποία αναφερθήκατε, τελείως άλλη κουβέντα θα κάναµε
εάν υπήρχε µία αποσυµφόρηση πληθυσµού από την Αττική,
όπως θα έπρεπε να συµβαίνει και όχι αυτό που γίνεται σήµερα.
Έχω να σας πω ότι και η συζήτηση αυτή θα γίνει εδώ σε αυτήν
την Αίθουσα, το πώς δηλαδή θα µπορέσει πληθυσµιακά να αποσυµφορηθεί η Αττική. Και νοµίζω ότι µε αυτόν τον τρόπο µπορούµε να λύσουµε και το πρόβληµα των σκουπιδιών µεταξύ
άλλων σε αυτό το πλαίσιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παντελής Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε,
έχετε απόλυτο δίκιο. Και το ζήτηµα της διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων αλλά και το ζήτηµα των οικονοµικών των ΟΤΑ είναι
ένα από τα ζητήµατα που θα έλεγα ότι είναι κρίσιµα για την ίδια
την ελληνική οικονοµία, καθώς και οι συζητήσεις που γίνονται
για τα ζητήµατα αυτά είναι και αυτές κρίσιµες.
Από εκεί και πέρα θα συµφωνήσω µαζί σας ότι δεν χωρά καµµία αµφιβολία ότι έχει έρθει η ώρα να ληφθούν συνολικές αποφάσεις για τα ζητήµατα αυτά. Και έχει έρθει η ώρα, κύριε
συνάδελφε, να λυθεί οριστικά το µείζον αυτό πρόβληµα, τόσο µε
όρους περιβαλλοντικής βιωσιµότητας, όσο και µε όρους οικονοµικής βιωσιµότητας των ίδιων των ΟΤΑ. Πάνω από όλα µε γνώµονα το δικαίωµα των δηµοτών, ιδίως στα ιδιαίτερα επιβαρυµένα
µεγάλα αστικά κέντρα, στα οποία και εσείς αναφερθήκατε, να
απολαµβάνουν των υπηρεσιών για τις οποίες άµεσα ή έµµεσα οι
ίδιοι επιβαρύνονται.
Εκτιµώ, κύριε συνάδελφε, ότι κάνατε πολύ σηµαντικές προτάσεις προς την κατεύθυνση και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αλλά και προς την κατεύθυνση του διαχωρισµού της
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ανταποδοτικότητας των τελών µε τις οφειλόµενες υπηρεσίες.
Εκτιµώ ότι θα έχετε τη δυνατότητα στα πλαίσια της ειδικής συζήτησης που θα γίνει εν όψει του εθνικού διαλόγου για τη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος και αφορά το
ειδικότερο κεφάλαιο της µεταρρύθµισης του τοπικού φορολογικού συστήµατος, να καταθέσετε τις απόψεις σας, οι οποίες να
είστε βέβαιος ότι θα ληφθούν υπ’ όψιν, καθώς επίσης και στα
πλαίσια της διαβούλευσης, γι’ αυτό που σας είπα πριν, της ήδη
δροµολογούµενης διοικητικής µεταρρύθµισης και του µεγάλου
κεφαλαίου αυτής, που αποτελεί το οικονοµικό σύστηµα των ΟΤΑ.
Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 245/15-12-2009 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μάριου Σαλµά
προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε την επίλυση των προβληµάτων στον τοµέα της υγείας στο
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ.
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Σαλµά έχε
ως εξής:
«Εδώ και δύο µήνες έχουν σταµατήσει οι εργασίες ανέγερσης
στο νέο Νοσοκοµείο Αγρινίου λόγω πληµµελούς χρηµατοδότησης από το ΥΥΚΑ µε δυσµενή συνέπεια στην ολοκλήρωση και
έγκαιρη παράδοση του έργου. Από την προηγούµενη κυβέρνηση
οι εργασίες προχωρούσαν µε ταχύτατους ρυθµούς, φθάνοντας
να έχει ολοκληρωθεί περίπου το 90% των κτηριακών εγκαταστάσεων µε ηµεροµηνία παράδοσης το 2010 ενώ είχε προβλεφθεί η
χρηµατοδότηση του εξοπλισµού ύψους 13.000.000 ευρώ.
Προβλήµατα, επίσης, παρουσιάζονται και στη λειτουργία της
ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου. Ετέθη σε λειτουργία
στις 9-9-2009, πλήρως εξοπλισµένη, στελεχωµένη µε δεκαέξι
άτοµα νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευµένο, µε διευθυντή και δύο γιατρούς κλάδου ΕΣΥ (επιµελητών Α’ και Β’ αντίστοιχα). Παράλληλα έγινε η προκήρυξη σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3754/2009, για την κάλυψη και των υπολοίπων
δύο θέσεων Επιµελητή Β’ µε τις µε αριθµό πρωτοκόλλου
9846/28-5-2009 προκηρύξεις, στις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον ένας υποψήφιος για κάθε προκήρυξη, πλην όµως λόγω εκλογών πάγωσε η διαδικασία διορισµού τους. Μετά τις εκλογές και
µε την αριθµό πρωτοκόλλου ∆Υ1δ/ΓΠ οικ. 135096/12-10-2009
εγκύκλιό σας, αναστέλλεται εκ νέου η λειτουργία των συµβουλίων µέχρι νεωτέρας. ∆ύο µήνες µετά την ανάληψη των καθηκόντων σας και αφού έχετε µε εγκύκλιό σας, άρα και µε ευθύνη
σας, αναστείλει τις κρίσεις, έχετε θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της µονάδας εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκοµείου
Αγρινίου, δεδοµένου ότι οι ήδη υπηρετούντες ιατροί έχουν επωµισθεί τη λειτουργία της και δυσκολεύονται πλέον να εφηµερεύουν όλο το µήνα.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Γιατί δεν προχωρούν οι αναγκαίες προσλήψεις των δύο ιατρών, που ήδη έχουν δροµολογηθεί τους προηγούµενους µήνες,
στη ΜΕΘ Αγρινίου και τι προτίθεστε να κάνετε µε την αναγκαία
και µε την επίσης δροµολογηµένη απόφαση στελέχωσης µε
εβδοµήντα τρεις (73) συγκεκριµένες θέσεις, από τη συνολική κατανοµή των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα θέσεων (1480) στα νοσοκοµεία και κέντρα υγείας του νοµού;
2. Τι µέτρα προτίθεστε να λάβετε, ώστε να συνεχιστούν όπως
πριν οι εργασίες ανέγερσης του νέου νοσοκοµείου για να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα και η ηµεροµηνία περαίωσης του έργου
και αν, τελικά, θα ενταχθεί η χρηµατοδότηση του εξοπλισµού του
από το ΕΣΠΑ;».
Στην ερώτηση θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία και
έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να απαντήσω στον αγαπητό συνάδελφο
τον κ. Σαλµά όσον αφορά τις εργασίες του νοσοκοµείου. Είναι
αλήθεια ότι η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε στις 13 Οκτωβρίου,
δηλαδή λίγες µέρες µετά τις εκλογές, αγαπητέ συνάδελφε, ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω µη εξόφλησης εγκεκρι-
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µένου λογαριασµού για τον οποίο καταβλήθηκε ποσό έναντι
λόγω προσωρινής έλλειψης χρηµατοδότησης. Θέλω, λοιπόν, να
επισηµάνω εδώ και επειδή και εσείς έχετε πολύ καλή γνώση των
προβληµάτων που κληρονοµήσαµε στο Υπουργείο Υγείας, µια
που συµµετείχατε και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι
αυτή η έλλειψη χρηµατοδότησης φυσικά δεν έγινε επί ηµερών
µας, καθώς εκδηλώθηκε λίγες µέρες µετά τις εκλογές.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, επειδή αναγνωρίζουµε τη δική σας
αγωνία, αλλά και την ανάγκη όλης της τοπικής κοινωνίας να πάνε
γρήγορα οι διαδικασίες του νοσοκοµείου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αµέσως δώσαµε τις αναγκαίες κατευθύνσεις, προκειµένου να δροµολογηθεί η χρηµατοδότηση από τις πιστώσεις
της ΣΑΕ 0915, ώστε να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
προς τον ανάδοχο και να επανεκκινήσει το έργο. Και να σας διαβεβαιώσω, επίσης, για το προσωπικό ενδιαφέρον και την παρακολούθηση.
Το έργο έχει προχωρήσει αυτήν τη στιγµή σ’ ένα ποσοστό 45%
και οι εργασίες είναι στο εξής στάδιο, σύµφωνα και µε την ενηµέρωση που έχουµε και από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ: Έχει ολοκληρωθεί
το σύνολο των µελετών εφαρµογής, καθώς και αυτών του πρόσθετου ορόφου, έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός, συµπεριλαµβανοµένου του πρόσθετου ορόφου και το εξωτερικό
κέλυφος των κτηρίων και οι µονώσεις των δωµάτων και εκτελούνται και οι υπόλοιπες οικοδοµικές εργασίες.
Τώρα, όσον αφορά τη ΜΕΘ Αγρινίου, είναι αλήθεια ότι αυτήν
τη στιγµή σε πλήρη λειτουργία είναι οι τέσσερις κλίνες της µονάδας εντατικής θεραπείας. Παρέµεναν κλειστές οι δύο. Είναι
αλήθεια, επίσης, ότι στο πρώτο διάστηµα υπήρχε αυτή η γενική
εντολή να παγώσουν οι συγκεκριµένες κρίσεις, µέχρις ότου να
µπορούν να αποσαφηνιστούν, όπως καταλαβαίνετε, και τα θέµατα των διοικήσεων σε µία µεταβατική φάση.
Θέλω, όµως, να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ και αρκετές ηµέρες
–για την ακρίβεια εδώ και είκοσι ηµέρες- έχουµε δώσει εντολή
οι συγκεκριµένες δύο προσλήψεις να προχωρήσουν, ακριβώς
εντασσόµενες στην ανάγκη να ενεργοποιήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερες µονάδες εντατικής θεραπείας.
Άρα, πιστεύω ότι είναι θέµα πολύ σύντοµου χρόνου και οι δύο
γιατροί στους οποίους αναφέρεστε να µπορέσουν να αναλάβουν
τα καθήκοντά τους και µαζί και µε επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό, που ήδη βρίσκεται σε διαδικασία προσλήψεων και µέσω
του ΑΣΕΠ και µέσω επικουρικού προσωπικού και αυτά τα δύο
κρεβάτια στη µονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκοµείου
Αγρινίου να µπορέσουν να λειτουργήσουν, αλλά και οι εφηµερίες –όπως σωστά αναφέρατε- να λειτουργούν οµαλά προς όφελος της συνολικής λειτουργίας του νοσοκοµείου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό, αφού επισηµάνω ότι εκτιµάται ιδιαίτερα ο θετικός τόνος και η κατηγορηµατικότητα στην απάντησή σας.
Ο Βουλευτής κ. Μάριος Σαλµάς έχει το λόγο, για να απαντήσει στην κυρία Υπουργό.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κατ’ αρχάς, θέλω, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό που δροµολόγησε λύσεις και για
τα δύο από τα τρία θέµατα, τα οποία έθεσα σ’ αυτήν την επίκαιρη
ερώτησή µου.
Κυρία Υπουργέ, είµαι σίγουρος ότι δυόµιση µήνες µετά την
ανάληψη των νέων σας καθηκόντων στην ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχετε συνειδητοποιήσει ότι
η υγεία δεν µπορεί να περιµένει ούτε τη διοικητική στελέχωση,
ούτε και την ενηµέρωση της διοίκησης. Καµµία καθυστέρηση και
καµµία αναβολή των αποφάσεων στην υγεία δεν µπορεί να δικαιολογηθεί, γιατί έχει άµεση επίπτωση στην υγεία των πολιτών.
Ενδεικτικά, λοιπόν, σας αναφέρω την από 12-10-2009 απόφασή σας µε την οποία αναστέλλετε τις κρίσεις όλων των ιατρών
κλάδου ΕΣΥ. Επανέρχεται ο Γενικός Γραµµατέας ο κ. Πολύζος µε
την απόφασή του στις 4-12-2009 και συνεχίζει να παγώνει τις
προσλήψεις των γιατρών του ΕΣΥ µε σηµαντικές επιπτώσεις στη
λειτουργία των κλινικών και των µονάδων εντατικής θεραπείας.
Μία από τις µονάδες που επλήγησαν από αυτές τις καθυστερήσεις είναι η µονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκοµείου
Αγρινίου, την οποία εγκαινιάσαµε πριν τρεις µήνες µε δεκαέξι
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άτοµα εκπαιδευµένο νοσηλευτικό προσωπικό και µε τρεις γιατρούς κλάδου ΕΣΥ, έναν διευθυντή και δύο επιµελητές. Μέχρι
σήµερα έχουν νοσηλευτεί δεκαέξι ασθενείς µε συνολικό χρόνο
νοσηλείας διακόσιες τριάντα ηµέρες. Έχουν προκηρυχθεί δύο
επιπλέον θέσεις γιατρών επιµελητών Β’, το Μάιο και τον Ιούνιο.
Υπήρξε από µία υποψηφιότητα σε κάθε θέση και είχαν οριστεί οι
κρίσεις για τις 11 Σεπτεµβρίου και 11 ∆εκεµβρίου αντίστοιχα.
Λόγω όµως, της προεκλογικής περιόδου ανεστάλησαν οι κρίσεις
και λόγω του ότι µε την απόφασή σας παγώσατε τις κρίσεις,
υπάρχει µέχρι σήµερα θέµα εύρυθµης λειτουργίας της µονάδας
εντατικής θεραπείας.
Είναι όµως σηµαντικό ότι προχθές, µία µέρα αφού κατέθεσα
αυτήν την ερώτηση, εξαιρείτε από την αναστολή των κρίσεων
των γιατρών τις κρίσεις των γιατρών της µονάδας εντατικής θεραπείας. Και δεν είναι ακριβώς προ είκοσι ηµερών. Το έγγραφο
του Γενικού Γραµµατέα του κ. Πολύζου είναι στις 15-12-2009 και
στις 14-12-2009 κατέθεσα την ερώτηση. Το λέω αυτό για να αναδειχθεί η αξία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θεωρώ όµως, ότι
σύντοµα θα αναγκαστείτε να αναστείλετε την απόφασή σας και
για το πάγωµα των κρίσεων των άλλων γιατρών. ∆εν βρίσκω το
λόγο γιατί έχετε παγώσει τις κρίσεις. Σύντοµα θα το αλλάξετε
αυτό, εκτός αν στη δευτερολογία σας, µου δώσετε µία επαρκή
δικαιολογία.
Επιπρόσθετα θέλω να σας πω ότι δεν υπήρξε κανένα σηµαντικό πρόβληµα χρηµατοδότησης επί των ηµερών µας για τα νοσοκοµεία. Σας θυµίζω ότι µετά τις εκλογές δεκατέσσερα
νοσοκοµεία έκαναν παύση εργασιών, ένα από αυτά είναι το νέο
Νοσοκοµείο του Αγρινίου. Ξέρετε ότι πληρώνουµε µε τρίµηνα
δελτία. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Απλά η πληρωµή του τριµήνου
έπεσε επάνω στις εκλογές και έπρεπε να το πληρώσετε εσείς µε
προϋπολογισµό που είχε προβλεφθεί ήδη.
Ένα έργο, λοιπόν, είναι αυτό του Νοσοκοµείου του Αγρινίου
που έχει προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς –όπως αναφέρατε
και εσείς- και χαίροµαι, πραγµατικά, που ξαναρχίζει η χρηµατοδότησή του και που από τη ∆ευτέρα –φαντάζοµαι- θα αρχίσει
πάλι η εργολαβία να κατασκευάζει το έργο.
Μένει να µου απαντήσετε µόνο αν όντως θα εντάξετε τον εξοπλισµό ύψους 13.000.000 ευρώ στα 25.000.000 ευρώ του ΕΣΠΑ
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, όπως είχαµε κάνει µία προσυνεννόηση.
Ήθελα να επισηµάνω ακόµα, κυρία Υπουργέ, ότι κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 5 του ν. 2754, που ψηφίσαµε το καλοκαίρι του
2009, ολοκληρώθηκε το πρακτικό της επιτροπής για τις προσλήψεις των νέων γιατρών του ΕΣΥ, όπου από τις χίλιες τετρακόσιες ογδόντα θέσεις κατανέµονται εβδοµήντα τρεις για τα δύο
Νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
Πρόκειται, κυρία Υπουργέ, να αλλάξετε αυτήν την κατανοµή ναι
ή όχι;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σαλµά.
Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αγαπητέ συνάδελφε, κατ’ αρχάς
θέλω να πω ότι όταν µία Κυβέρνηση αναλαµβάνει στις 7 Οκτωβρίου και σταµατούν οι εργασίες σ’ ένα νοσοκοµείο στις 13
Οκτωβρίου λόγω καθυστέρησης πληρωµών, κανείς δεν φαντάζεται –καλόπιστα, επιµένω- ότι φταίει η Κυβέρνηση που ανέλαβε
πριν από τρεις ηµέρες.
Άρα, ας παραδεχθούµε ότι υπήρχε ένα πρόβληµα, µία καθυστέρηση πληρωµών –εγώ να δεχθώ αυτό που λέτε- λόγω προεκλογικής περιόδου, αλλά νοµίζω ότι αυτό δεν µπορεί να είναι
στοιχείο του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τη σηµερινή Κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση όµως –αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω- κάναµε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλιστεί η
συνέχεια της πίστωσης, γιατί συµµεριζόµαστε απόλυτα και τη
δική σας άποψη και νοµίζω όλης της κοινωνίας, της Αιτωλοακαρνανίας ότι πρέπει να προχωρήσει το έργο.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, λοιπόν, άλλη µία φορά ότι θα παρακολουθήσουµε την οµαλή εξέλιξη αυτού του σηµαντικού
έργου του Νοσοκοµείου του Αγρινίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, σε σχέση µε το ερώτηµά σας για το ΕΣΠΑ θέλω να πω
ότι είχαµε µία ήδη πρώτη συνάντηση µε την αρµόδια Υπουργό,
την κ. Κατσέλη συνολικά για τα θέµατα του ΕΣΠΑ και θέλω να
σας διαβεβαιώσω ότι κάνουµε κάθε προσπάθεια στη συνολική
αυτή συζήτηση να µπορούµε και για το Νοσοκοµείο του Αγρινίου
να εξασφαλίσουµε τις καλύτερες δυνατές προοπτικές.
Όσον αφορά τη µονάδα εντατικής θεραπείας, όπως ήδη σας
είπα για τους δύο αυτούς γιατρούς έχουµε δώσει ήδη την οδηγία, προκειµένου να προχωρήσει κανονικά η πρόσληψή τους.
Θέλω µε την ευκαιρία αυτή να σας πω και δύο ακόµη στοιχεία:
Όσον αφορά την κατανοµή που είχε γίνει για τις προηγούµενες θέσεις –µιλάµε για την κάλυψη οργανικών θέσεων γιατρών
του ΕΣΥ, επειδή ήταν µία κατανοµή που είχε γίνει σε συνεργασία
µε την ΟΕΝΓΕ, όπως και η ίδια η ΟΕΝΓΕ µας επιβεβαίωσε- εµείς
σεβόµαστε αυτήν την κατανοµή και αυτό που µας νοιάζει πάνω
απ’ όλα είναι να προχωρήσει γρήγορα η πρόσληψη αυτών των
γιατρών. Ξέρετε όµως, πολύ καλά ότι υπήρχε η ανάγκη να καλυφθούν και οι εννιακόσιες εβδοµήντα θέσεις εκτός οργανικών θέσεων των γιατρών, αλλά δεν είχε ληφθεί µία τέτοια πρόβλεψη
από την προηγούµενη κυβέρνηση, παρ’ ότι πιστεύω ότι και εσείς
συµφωνούσατε µε αυτήν τη θέση. Είδατε ότι ο πρώτος νόµος
που ήρθε από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ –µία διάταξη που προς
τιµήν σας και εσείς ως Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας την ψηφίσατε- δίνει πλέον την εξουσιοδότηση στην
Υπουργό Υγείας να συστήσει χίλιες νέες θέσεις γιατρών, πέραν
των οργανικών θέσεων, τις οποίες πολύ γρήγορα από τον Ιανουάριο θα προχωρήσουµε.
Και έτσι καλύπτουµε, αφ’ ενός, το στόχο που υπάρχει και η
συµφωνία µε την ΟΕΝΓΕ και είναι και πραγµατική ανάγκη να
υπάρξουν δύο χιλιάδες θέσεις συνολικά γιατρών, να λειτουργήσουν τα περιφερειακά νοσοκοµεία µεταξύ των οποίων και του
Αγρινίου, να λειτουργήσουν οµαλά οι εφηµερίες. Και µάλιστα, µε
αυτόν τον τρόπο, επειδή στρογγυλοποιήσαµε το ποσό στη διάταξη, έχουµε και ενενήντα τρεις θέσεις γιατρών παραπάνω, δηλαδή, είναι δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις τελικά που συστήθηκαν
και οι οποίες θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα πάνε κατά προτεραιότητα για τη λειτουργία των µονάδων εντατικής θεραπείας,
µε αιχµή τα νοσοκοµεία της περιφέρειας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό, την οποία και παρακαλούµε να µείνει στη θέση
της, προκειµένου να συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 255/15-122009 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς την
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκµετάλλευση ανηλίκων που εξωθούνται στη ζητιανιά κ.λπ.
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Χρυσανθακόπουλου έχει ως εξής:
«Η χώρα έχει γεµίσει από δεκάδες χιλιάδες ανήλικα παιδιά, κυρίως µεταναστών και αθιγγάνων, που µοιράζονται στα φανάρια,
στις πλατείες και τα µαγαζιά και ζητιανεύουν χρήµατα, αντί να
πηγαίνουν στο σχολείο. Μετά ακολουθεί η καταµέτρηση της είσπραξης και ο διανεµητής πα-«τέρας» µετά της µη-«τέρας» των
ανηλίκων απολαµβάνουν τα αργύρια του απάνθρωπου έργου
τους.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Τι µέτρα λαµβάνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Υπουργείου για να ελεγχθεί και να σταµατήσει αυτό το προσβλητικό
για τον πολιτισµό µας φαινόµενο;
2. Σε τι συνέπειες υπόκεινται οι έµποροι παιδικών ψυχών και µε
ποιο τρόπο θα οδηγηθούν τα ανήλικα στις σχολικές αίθουσες;».
Η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κατ’ αρχάς, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να πω στον αγαπητό συνάδελφο ότι θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική την ερώτηση και το τραγικό θέµα που αναδεικνύει.
Είχαµε προηγουµένως την ευκαιρία να ακούσουµε και από την
παραπλήσια συζήτηση που έγινε όσον αφορά την παιδική φτώχεια, αλλά πολύ περισσότερο όταν µιλάµε για παιδιά που, πραγµατικά, είναι εγκαταλελειµµένα στη µοίρα τους και µάλιστα, τα
εκµεταλλεύονται µε το χειρότερο δυνατό τρόπο.
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Είναι µία κατάσταση που δεν τιµά τη χώρα µας. Είναι µία κατάσταση που δεν τιµά την ελληνική κοινωνία. Χρειάζονται συντονισµένα και αποφασιστικά µέτρα. Χρειάζονται µέτρα τα οποία
να έχουν και αποτέλεσµα. ∆ιότι ξέρετε πολλές φορές ότι το πρόβληµά µας είναι ότι λαµβάνονται µέτρα κοινωνικά, τα οποία,
όµως, δεν έχουν το συγκεκριµένο αποτέλεσµα και µάλιστα, σε
αυτές τις οµάδες και ιδιαίτερα, όταν µιλάµε για παιδιά.
Από την πλευρά µας, γνωρίζετε ότι έχουµε µια σειρά από
µέτρα τα οποία είναι και εθνικά µέτρα, αλλά είναι και µέτρα που
εντάσσονται σε ευρύτερα ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως µέσα
από προγράµµατα που αφορούν την αντιµετώπιση προβληµάτων τέτοιων κοινωνικών για τους πρόσφυγες, για αποκλεισµένους.
Κάνουµε µία προσπάθεια να εντατικοποιήσουµε αυτά τα προγράµµατα, να τα ενισχύσουµε περαιτέρω. Ήδη, όπως ειπώθηκε
και προηγούµενα από το συνάδελφο, τον Ανδρέα Λοβέρδο, λειτουργούν µία σειρά από αυτά τα προγράµµατα τα οποία, µάλιστα, δίνουν και παιδική µέριµνα και στέγη και φιλοξενία. Αυτήν τη
στιγµή, συγκεκριµένα, λειτουργούν δοµές φιλοξενίας για ανήλικα παιδιά. Λειτουργούν τριακόσιες σαράντα µία θέσεις φιλοξενίας και έχουµε ζητήσει, µάλιστα, να ενισχυθεί ακόµα
περισσότερο αυτό το κονδύλι για να γίνει ακόµα πιο αποτελεσµατικό.
Είναι, όµως, ένα πρόβληµα οριζόντιο το οποίο δεν έχει να κάνει
απλώς και µόνο µε το να µπορούµε πυροσβεστικά να λειτουργούµε και να βρούµε ένα χώρο φιλοξενίας. Έχει να κάνει µε την
παιδεία και εδώ υπάρχει µια στενή συνεργασία µε το Υπουργείο
Παιδείας, προκειµένου να µπορούν αυτά τα παιδιά να εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Έχει να κάνει, βέβαια, και µε το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειµένου και οι ειδικές
υπηρεσίες ανηλίκων που ήδη λειτουργούν να µπορούν να αντιµετωπίζουν και από τη δική τους πλευρά αποτελεσµατικά αυτά
τα φαινόµενα.
Εγώ θέλω σε κάθε περίπτωση να σας διαβεβαιώσω ότι είναι
βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης να µπορέσει αυτό το
πλέγµα των µέτρων όχι απλώς να αναπτυχθεί, αλλά σε κάθε του
πτυχή να γίνει πολύ πιο αποτελεσµατικό και µε συγκεκριµένα µετρήσιµα αποτελέσµατα όσον αφορά την αντιµετώπιση αυτού του
θλιβερού φαινοµένου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Παρακαλείται ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος να απαντήσει.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, συνειδητοποιώ ότι έχετε επίγνωση του προβλήµατος, αλλά η ερώτησή µου δεν έχει σκοπό απλά να θίξει το ζήτηµα ή να
ευαισθητοποιήσει -υπάρχει ευαισθησία- αλλά να δούµε πρακτικές λύσεις.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας δώσω µερικά στοιχεία που έχω
συλλέξει. Σύµφωνα µε την ΕΛΑΣ, έχουµε διπλασιασµό επαγγελµατικής επαιτείας τα τελευταία οκτώ χρόνια. Μόνο το 2008 η
ΕΛΑΣ είχε καταγράψει οκτακόσιες ογδόντα µία απόπειρες. Το
85% είναι αλλοδαποί, κυρίως Ρουµάνοι, Αλβανοί, Βούλγαροι. Το
15% είναι Έλληνες, αλλά κυρίως αθίγγανοι roma.
Υπάρχουν αυτήν τη στιγµή περίπου σαράντα χιλιάδες επαίτες
οι οποίοι κινούνται. Και, γιορτές έχουµε, καταλαβαίνετε, ότι µπορεί να φτάσει, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Αστυνοµίας, στις
εκατόν πενήντα χιλιάδες ο αριθµός. Είναι τραγικά µεγάλος αριθµός. Μεταξύ αυτών έχουµε πολλά παιδιά. Τα παιδιά αυτά είναι εκµεταλλευόµενα. ∆εν τα αφήνουν, δεν τα οδηγούν, δεν τα
πηγαίνουν στο σχολείο. ∆εν έχουν καµµιά προστασία. Είναι το
πρώτο βήµα να εκπαιδευτούν στη συνέχεια ως κλέφτες. Πολλά
παιδάκια, δυστυχώς, χρησιµοποιούνται και γι’ αυτούς τους σκοπούς.
Επίσης, όσα οδηγούνται στις παιδουπόλεις κατά το 80% απάγονται. ∆εν τα αφήνουν στις παιδουπόλεις. Τα κυκλώµατα αυτά
είναι πολύ οργανωµένα. Υπάρχουν ελλείµµατα πολιτικά, δηλαδή,
ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ποινές τρεις µήνες για όποιον
κάνει επαιτεία και έξι µήνες για όποιον εξωθεί παιδιά σε επαιτεία.
Όλοι αυτοί ξαναβγαίνουν έξω, δηλαδή, παίρνουν µια ποινή η
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οποία δεν έχει καµµία αξία, αν έχουν συλληφθεί, βεβαίως.
Το ζήτηµα είναι πρακτικό: Πώς θα δώσουµε θαλπωρή, αγάπη,
στοργή, φροντίδα, θα οδηγήσουµε σε ολοήµερα σχολεία αυτά τα
παιδάκια, θα τους παρέχουµε µε διάφορους τρόπους τροφή,
ρουχισµό και ιδρυµατική κάλυψη;
Αυτό απαιτεί ένα συντονισµό. Πρέπει να υπάρξει διυπουργικός συντονισµός, δηλαδή, το µεν Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να αναλάβει την ταχύτατη σύλληψη, κυρίως, των µεγάλων
κυκλωµάτων. Ξέρετε ότι τα κυκλώµατα αυτά είναι εισαγόµενα και
τώρα έχουµε µια πληµµυρίδα, λόγω εορτών, εισαγωγής τέτοιων
επαγγελµατιών επαιτών. ∆ε σε αφήνουν να προχωρήσεις, να σταθείς, να καθίσεις κάπου. ∆εν υπάρχει περίπτωση κανένας Έλληνας να µην ενοχληθεί.
Πάρα πολλές φορές και η ανθρώπινη ευαισθησία µας υπάρχει, αλλά όσο δίνουµε χρήµατα σ’ αυτά τα παιδιά, τόσο περισσότερο εισπράττουν οι άλλοι. ∆ιότι δεν είναι ότι αυτά τα παιδιά
παίρνουν κάτι για να φάνε. Χρησιµοποιούνται, υπάρχει µια ταρίφα, όπως λέει η Αστυνοµία, 300 ευρώ το µήνα, ενοικίασης το
παιδί. Οι συλλήψεις αυτών που τα εξωθούν είναι πάρα πολύ λίγες
ούτε οι συνέπειες είναι σοβαρές.
Αν, λοιπόν, δεν καθίσει σ’ ένα τραπέζι το Υπουργείο Παιδείας,
το Υπουργείο το δικό σας, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τέσσερα Υπουργεία σ’ ένα διυπουργικό συντονισµό, σε µία συνεννόηση για πρακτικά µέτρα,
είναι αδύνατο να πούµε ότι αυτό το φαινόµενο θα αντιµετωπιστεί.
Πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήσουµε και αυτές τις γιορτές να
περάσουν, ανοίγοντας την όρεξη σε αυτούς που αδυσώπητα εκµεταλλεύονται και τραυµατίζουν τις παιδικές ψυχές. Πρέπει
αυτές τις ηµέρες να κάνετε µια προσυνεννόηση όλα τα Υπουργεία, να υπάρξει µια αυστηροποίηση δράσεων, να υπάρξει συνεργασία και µε δήµους όπου υπάρχουν δηµοτικές υπηρεσίες.
∆ιότι όσες ενέργειες έχουν γίνει είναι απλές πρωτοβουλίες του
πολίτη, δηλαδή, αν κάποιος πολίτης ειδοποιήσει, θα προκύψει
κάτι. Και καλό είναι σ’ αυτήν τη διυπουργική να λάβετε υπ’ όψιν
ότι όλα αυτά τα ιδρύµατα των εθελοντών δεν αρκούν από µόνα
τους να καλύψουν το κενό.
∆εν µιλάω για την εξάλειψη του φαινοµένου. Τα πρώτα βήµατα
πρέπει να υπάρξουν και επιµένω στο καθοριστικότερο: Τα παιδάκια αυτά πρέπει να πάνε στο σχολείο. Γονείς που δεν πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και τα εξωθούν στην επαιτεία,
πρέπει να τιµωρούνται αυστηρότατα και πρέπει να αλλάξει και
στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης όλη αυτή η εκτίµηση, διότι το παιδί
µετά θα απασχολεί διαρκώς τη δικαιοσύνη από έκνοµες συµπεριφορές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Ασφαλώς και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δευτερολογία της
κ. Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συµµερίζοµαι απόλυτα τις διαπιστώσεις σας, συµµερίζοµαι
απόλυτα όλα αυτά που είπατε για τις αναγκαίες πολιτικές και την
εντατικοποίηση όλων αυτών των µέτρων. Είναι, πραγµατικά, εικόνες που δεν τιµούν τη σύγχρονη Ελλάδα, να έχουµε κυκλώµατα που µας θυµίζουν βιβλία του Ντίκενς και Όλιβερ Τουίστ,
εκµετάλλευσης παιδιών µε αυτές τις συνθήκες.
Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται ο συντονισµός, χρειάζεται να αναβαθµίσουµε τις ίδιες τις
κοινωνικές µας δοµές.
Θέλω, λοιπόν, κατ’ αρχάς, να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει
πολιτική βούληση και κατ’ ευτυχή συγκυρία ακούσατε και το συνάδελφο κ. Ανδρέα Λοβέρδο σε µία παρεµφερή ερώτηση. Και ο
ίδιος απήντησε ότι ήδη µας απασχολεί αυτός ο διυπουργικός συντονισµός, προκειµένου να είµαστε αποτελεσµατικοί.
Πρώτα απ’ όλα, όπως είπατε και εσείς να υπάρχει η αντιµετώπιση στην πλευρά της καταστολής, όσον αφορά την αντιµετώπιση αυτών των εγκληµατικών κυκλωµάτων, µε ενεργοποίηση
των αντίστοιχων υπηρεσιών ανηλίκων, οι οποίες όντως έχουν
αυτήν την εντολή να έχουν περαιτέρω µια πιο αποτελεσµατική
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αντιµετώπιση.
Επίσης, υπάρχει το θέµα των κοινωνικών δοµών. Εκεί είναι και
η δική µας αρµοδιότητα ως Υπουργείου, προκειµένου αυτή η φιλοξενία να µην είναι περιστασιακή, αλλά, πραγµατικά, να στηρίζει τη δυνατότητα αυτών των παιδιών να έχουν µετά µια
καλύτερη εξέλιξη.
Και βέβαια, το τρίτο και ιδιαίτερα κρίσιµο θέµα αφορά το ζήτηµα της παιδείας. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι γίνεται µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί ακόµη πιο αποτελεσµατικά η σχολική
διαρροή, ιδιαίτερα στις οµάδες εκείνες όπου βλέπουµε ότι συνδέεται η σχολική διαρροή µε τέτοια φαινόµενα εκµετάλλευσης.
Άρα, είναι διαπιστώσεις που όχι απλώς εµείς ευχόµαστε να
συµφωνήσουµε, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι στην
καρδιά των προτεραιοτήτων µας.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε, θα πάρουµε
όλα εκείνα τα µέτρα, προκειµένου πάνω απ’ όλα να γίνουν πιο
αποτελεσµατικές οι συγκεκριµένες πολιτικές και πιο, αν θέλετε,
αποτελεσµατική η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων που
υπάρχουν και όσον αφορά το Ταµείο των Προσφύγων, αλλά και
τη συγκεκριµένη φιλοξενία και περαιτέρω στήριξη των παιδιών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Η επόµενη επίκαιρη ερώτηση που θα συζητηθεί είναι η τρίτη µε
αριθµό 250/15-12-2009 του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διακοπή εργασιών και την απόλυση όλων των εργαζοµένων στο έργο του φράγµατος Αχυρών
του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ..
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Μωραΐτη
έχει ως εξής:
«Η διακοπή του έργου του φράγµατος Αχυρών δείχνει τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων, τουλάχιστον, των τελευταίων δέκα χρόνων και εντάσσεται στους στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για απαξίωση της αγροτικής παραγωγής,
τη συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσµού και την ερήµωση της
υπαίθρου. Γι’ αυτόν το λόγο, το έργο αυτό αλλά και πολλά άλλα
αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά θεωρούνται µη επιλέξιµα και δεν
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το φράγµα Αχυρών θα µπορούσε να δώσει ζωή στην πιο υποβαθµισµένη – φτωχή περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, το Ξηρόµερο. Αλλά για δεκαετίες βρίσκεται απέναντι στην αντιαγροτική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ ή της Νέας ∆ηµοκρατίας. Παρά τις διαβεβαιώσεις των
εκάστοτε κυβερνήσεων, το φράγµα Αχυρών έχει γίνει, δυστυχώς,
γεφύρι της Άρτας και οι υποσχέσεις για τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης ξεχάστηκαν.
Η εταιρεία έχει απολύσει σταδιακά εξήντα εργαζόµενους και
ετοιµάζεται να απολύσει και τους άλλους εξήντα, αφού δηλώνει
ότι στις 31.1.2010 θα διακόψει τη συνέχιση του έργου, γιατί η πολιτεία χρωστάει περίπου 3.000.000 ευρώ σε πιστώσεις.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σοβαρό πλήγµα για την περιοχή και
την εργατική τάξη, αφού εκατόν είκοσι συνολικά εργαζόµενοι
«πετιόνται» στο δρόµο.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
1. Αν θα καταβληθούν τα χρήµατα των πιστωτικών λογαριασµών για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου για την αναβάθµιση της περιοχής.
2. Αν θα διασφαλισθεί και για τους εκατόν είκοσι εργαζόµενους το δικαίωµα στην εργασία;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μωραΐτη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, ο οποίος έχει και το λόγο.
Κύριε Υφυπουργέ έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, πριν ξεκινήσω την απάντησή µου, να πω πως ο
Υπουργός κ. Ρέππας µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα κ. Οικονοµίδη
βρίσκονται αυτήν την ώρα στη Λάρισα για το συντονισµό του
υπηρεσιακού σχεδίου για τις εναλλακτικές διαδροµές, αφού ο
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δρόµος στα Τέµπη έχει κλείσει, λόγω των χθεσινών κατολισθήσεων και του ατυχούς και θλιβερού γεγονότος της απώλειας της
ζωής του υπεύθυνου του τεχνικού έργου, την ώρα της αυτοψίας.
Θα στείλουµε τη συµπάθεια και τα συλλυπητήριά µας και είµαστε βέβαιοι ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες θα δώσουν απαντήσεις
σε όποια ερωτηµατικά υπάρχουν. Ο κρατικός µηχανισµός µε
τους τοπικούς φορείς θα συντονιστεί, για να γίνεται η κυκλοφορία, όσο διάστηµα θα παραµένει κλειστός ο δρόµος, από εναλλακτικούς δρόµους µε ασφάλεια σε µια δύσκολη περίοδο από
πλευράς καιρικών συνθηκών και των µετακινήσεων, λόγω των
γιορτών.
Στην ερώτηση του αγαπητού συναδέλφου θα ήθελα να προσθέσω πως την ίδια ερώτηση είχα και προχθές από το συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Μακρυπίδη και έτσι η απάντησή µου,
αγαπητέ συνάδελφε, θα είναι η ίδια, γιατί µέσα σε µια εβδοµάδα
δεν έχουν αλλάξει τα δεδοµένα.
Έχετε δίκιο στην αναφορά σας ότι το έργο έχει σταµατήσει,
γιατί έχει σταµατήσει η χρηµατοδότησή του περίπου εδώ και ένα
χρόνο. Έτσι, πριν από τρεις µήνες περίπου η κατασκευάστρια
εταιρεία κήρυξε στάση εργασιών, γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να
πληρώνει το προσωπικό της, αφού είχε πάρα πολλούς µήνες να
πληρωθεί από την πολιτεία σε πιστοποιηµένο έργο που είχε
πραγµατοποιήσει.
Αυτή η πραγµατικότητα είναι απλωµένη παντού στη χώρα. Παντού σταµατηµένα εργοτάξια, παντού έργα που κινούνται µε
πολύ αργούς ρυθµούς. ∆εν θέλω να πω περισσότερα. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει την πραγµατικότητα. Έδωσε την απάντησή
του στις 4 του Οκτώβρη και προσπαθούµε όλοι µαζί, µε τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, όλοι οι Έλληνες πολίτες, είµαι
βέβαιος ότι και όλα τα κόµµατα να συµβάλουν, όπως φάνηκε από
την προχθεσινή σύσκεψη των Αρχηγών, στην έξοδο από το τέλµα
και από την κρίση. ∆εν υπάρχει άλλος δρόµος.
Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω τον αγαπητό συνάδελφο είναι
ότι από τις αρχές του χρόνου µε το νέο προϋπολογισµό –αυτήν
τη στιγµή δεν υπάρχει δυνατότητα να αποπληρωθεί, αφού δεν
υπάρχουν χρήµατα από τον προϋπολογισµό του προηγούµενου
χρόνου- από τις πρώτες µέρες του Γενάρη θα γίνει αποπληρωµή
ενός σηµαντικού µέρους αυτών που χρωστά το δηµόσιο στον κατασκευαστή, για να επαναπροσλάβει τους εργαζόµενους, να
τους πληρώσει για τα δεδουλευµένα, για να ξεκινήσει το έργο. Το
έργο είναι πολύ σηµαντικό σε µια περιοχή που έχει δεχθεί πλήγµατα από την παραγωγική αναδιάρθρωση των τελευταίων χρόνων, αφού ήταν µια περιοχή, όπου, κυρίως, καλλιεργούνταν ο
καπνός.
Γι’ αυτό, λοιπόν, να είστε βέβαιοι πως από τις πρώτες µέρες
του χρόνου, µε το ξεκίνηµα του νέου προϋπολογισµού, θα δώσουµε λύσεις σε τέτοια τόσο σηµαντικά θέµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Μωραΐτη, θα ήθελα να µου επιτρέψετε να κάνω γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν
στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής τριάντα επτά µαθητές
και µαθήτριες και τρεις συνοδοί -καθηγητές από το 4ο Γυµνάσιο
Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ τον κ. Νικόλαο Μωραΐτη να απαντήσει στον κύριο
Υπουργό, αναπτύσσοντας και προφορικά την ερώτησή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν,
όµως, αναφερθώ στην επίκαιρη ερώτηση, θα ήθελα να απαντήσω
στον κ. Λοβέρδο, που άφησε υπονοούµενα για υποκινητές για
τους εργαζόµενους στα «STAGE». Πρέπει να του πω ότι τους
υποκινούν τα προβλήµατα και πρέπει, πραγµατικά, να αναλάβουν
τις ευθύνες τους και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που κρατάει αυτόν τον κόσµο σε πολιτική οµηρία χρόνια τώρα. Πραγµατικά έχουν τσαλαπατήσει την αξιοπρέπεια, έχουν κουρελιάσει τα
όνειρα αυτών των παιδιών.
Αυτή είναι η βία, η πραγµατική βία. Είναι σκληρή και απάνθρωπη, γιατί είναι η κρατική βία. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλά-
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δας συµπαραστέκεται στον αγώνα αυτών των παιδιών για πλήρη
και σταθερή δουλειά.
Σε ό,τι αφορά την ερώτηση, κύριε Υφυπουργέ, είναι –νοµίζωτο τελευταίο εργοτάξιο στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας που σταµατάει και σύµφωνα µε το έγγραφο της εταιρείας, στις 31 του
Γενάρη σταµατάνε οι εργασίες. Αν, όπως λέτε, υπάρξει χρηµατοδότηση στις πρώτες µέρες του Γενάρη, δεν θα απολυθούν οι
εξήντα εργαζόµενοι. Μπορεί να κάνουν «µαύρα Χριστούγεννα»,
γιατί δεν θα πληρωθούν, αλλά δεν θα απολυθούν.
Πολύ φοβόµαστε ότι δεν θα υπάρξει χρηµατοδότηση αρχές
του Γενάρη και ότι θα κλείσει και αυτό το εργοτάξιο, όπως
έκλεισε και το Νοσοκοµείο του Αγρινίου, που έκανε ερώτηση
πριν ο κ. Σαλµάς. ∆εν είπε, όµως, ότι ήταν έξι µήνες απλήρωτοι
εκατόν είκοσι εργαζόµενοι και από το Νοσοκοµείο του Αγρινίου.
Τα τελευταία εργοτάξια της Ιόνιας Οδού έχουν κλείσει στο
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. Η ανεργία έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις και αυτοί οι εργαζόµενοι, που είχαν δουλειά µέχρι χθες,
τώρα στοιχίζονται στις στρατιές των ανέργων που υπάρχουν
στην περιοχή.
Το φράγµα των Αχυρών είναι µία ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί
είναι η πιο φτωχή, η πιο άγονη περιοχή του νοµού και εκεί η πολιτική των κυβερνήσεων ξεκλήρισε τους καπνοπαραγωγούς. ∆εν
είναι µόνο οι εργαζόµενοι, που ψάχνουν για ένα µεροκάµατο,
είναι και οι χιλιάδες ξεκληρισµένοι αγρότες που περίµεναν από
αυτό το έργο να µπορέσουν να πάρουν εισόδηµα. Αλλά βλέπετε,
όπως αναφέρω και στην επίκαιρη ερώτηση, αυτά τα έργα θεωρούνται µη επιλέξιµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί παλαιότερα αυτό το έργο ήταν συγχρηµατοδοτούµενο. Σήµερα
χρηµατοδοτείται µόνο από τον κρατικό προϋπολογισµό, γιατί
όπως είπα, αυτά τα έργα θεωρούνται µη επιλέξιµα.
Οι κάτοικοι της περιοχής, που σήµερα ασχολούνται µε την κτηνοτροφία, οι ξεκληρισµένοι καπνοπαραγωγοί, θα µπορούσαν,
πράγµατι, να βρουν εισόδηµα. Θα µπορούσε να συνδυαστεί η
φυτική µε τη ζωική παραγωγή. Θα µπορούσαν να παραχθούν
προϊόντα σε αυτήν την περιοχή φυτικά που να στηρίζουν την κτηνοτροφική παραγωγή. Αλλά δυστυχώς έχει γίνει γεφύρι της
Άρτας. Οι κάτοικοι περιµένουν δεκατρία ολόκληρα χρόνια αυτό
το έργο.
Κύριε Υφυπουργέ, ζητάµε στη δευτερολογία σας να δεσµευτείτε. Όντως το Γενάρη θα υπάρξει χρηµατοδότηση; Θα πληρωθούν τα τιµολόγια, τα οποία έχουν βεβαιωθεί; Κι αν είναι έτσι, η
εταιρεία δεν θα σταµατήσει. Αλλά πολύ φοβάµαι ότι δεν είναι
έτσι.
∆εύτερον, αυτό το έργο είναι να αρδεύσει είκοσι οκτώ χιλιάδες
στρέµµατα. Πρέπει επίσης να µπει σε δηµοπράτηση το δεύτερο
έργο της χαµηλής πίεσης που είναι τα είκοσι χιλιάδες στρέµµατα.
Κι γι’ αυτό δεσµεύεστε, κύριε Υφυπουργέ, ότι θα υπάρχει απρόσκοπτη χρηµατοδότηση; Όχι στο διηνεκές. ∆εν µπορούν να περιµένουν άλλο οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Πρέπει να
υπάρχουν χρονικές δεσµεύσεις, γιατί µιλάµε για µια περιοχή,
στην οποία η ανεργία, όπως είπα, έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. Είναι θέµα επιβίωσης, πραγµατικά, για τον κόσµο της περιοχής.
Είναι ανάστατοι οι κάτοικοι, γιατί υπάρχει εµπαιγµός. ∆εν είναι
µόνο τα δεκατρία χρόνια. Λίγο πριν τις 4 του Οκτώβρη ο πρώην
Πρωθυπουργός πήγε σε αυτό το έργο και δεσµεύτηκε. Γι’ αυτό
είναι ανάστατοι οι κάτοικοι. ∆εν πιστεύουν κανέναν, αφού ο Πρωθυπουργός πήγε εκεί και δεσµεύτηκε και το έργο µετά από ένα
µήνα σταµάτησε.
Θέλουµε απαντήσεις, οι οποίες χρονικά να είναι δεσµευτικές
και για το Υπουργείο, αλλά και για τη συνέχιση αυτού του έργου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μωραΐτη.
Ο κ. Μαγκριώτης έχει το λόγο να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τον πρώην Πρωθυπουργό τον έκρινε ο ελληνικός λαός στις 4
του Οκτώβρη, όπως και την πολιτική της κυβέρνησής του και για
πράξεις, όπως αυτές που αναφέρατε, ότι προεκλογικά επισκέφθηκε το εργοτάξιο και υποσχέθηκε πως θα πληρωθούν αµέσως
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τα δεδουλευµένα. Όµως, στον κρατικό προϋπολογισµό και στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων από όπου χρηµατοδοτείται,
δεν υπήρχε διασφαλισµένο ούτε 1 ευρώ στην τρέχουσα οικονοµική περίοδο. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγµατικότητα.
Αγαπητέ συνάδελφε, όλοι συµπαραστεκόµαστε –για να απαντήσω στο πρώτο µέρος της παρέµβασής σας- στον αγώνα των
νέων ανέργων, αλλά και των παιδιών που εργάζονται µε συµβάσεις και µε το καθεστώς των «STAGE». Όµως, τα προβλήµατά
τους δεν αντιµετωπίζονται ούτε µε πρακτικές ούτε µε επιλογές,
όπως αυτές που ιδιαίτερα αναπτύσσονται µετά τις εκλογές του
Οκτώβρη. Αυτό θέλουµε να σας πούµε. Όλοι µαζί πρέπει να προσπαθήσουµε και πρωτίστως, βέβαια, η Κυβέρνηση, για να δώσουµε λύσεις και απαντήσεις.
Ειδικότερα στα ερωτήµατα που θέσατε, όπως απήντησα και
στον κ. Μακρυπίδη θα σας πω πως η δεύτερη δηµοπράτηση του
συµπληρωµατικού έργου, όπως πολύ σωστά θίξατε, προβλέπεται µέσα στο 2010 και θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2011. Αυτή
είναι η συµβατική ηµεροµηνία της σύµβασης. Θα επιδιώξουµε να
είναι και η καταληκτική. Κρατείστε την ηµεροµηνία. Βεβαίως,
υπάρχει ο κίνδυνος να την υπερβούµε, γιατί υπάρχει παύση εργασιών λόγω µη καταβολής των δεδουλευµένων. ∆εσµευόµαστε
και έχουµε δεσµευτεί, ότι από τις πρώτες χρηµατοδοτήσεις του
Γενάρη µε το νέο προϋπολογισµό, θα είναι και σε αυτό το έργο.
Γιατί όπως πολύ σωστά τονίσατε, το έχει απόλυτη ανάγκη η οικονοµία της περιοχής, οι αγρότες, αλλά και οι άλλοι επαγγελµατίες και οι πολίτες της περιοχής. Να διατηρηθεί το ιερό δικαίωµα
των εργαζοµένων που εργάστηκαν, να πάρουν τα δεδουλευµένα
τους, τις ασφαλιστικές τους εισφορές και ταυτόχρονα να συνεχίσουν την εργασία τους.
Θέλω να κλείσω και να τονίσω ακόµη στον αγαπητό συνάδελφο ότι για την δυτική Ελλάδα και ειδικότερα για το Νοµό Αιτωλοακαρνανίας, τον οποίο εκπροσωπεί σήµερα, ο σχεδιασµός
είναι πολύ σηµαντικός, γιατί ο δυτικός άξονας της χώρας υπολείπεται σε υποδοµές των άλλων πλευρών, ιδιαίτερα της ανατολικής πλευράς της χώρας. Κι αυτός είναι ένας από τους βασικούς
λόγους που γνώρισε και µεγαλύτερη οικονοµική και κοινωνική
υποχώρηση τα προηγούµενα χρόνια. Γι’ αυτό είναι απόλυτης
προτεραιότητας στην πολιτική της Κυβέρνησής µας, η ανάπτυξη,
η χρηµατοδότηση και η υποστήριξη των αναπτυξιακών υποδοµών στη δυτική πλευρά της χώρας, βάσει της οποίας είναι ο
Νοµός Αιτωλοακαρνανίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα συζητήσουµε την πέµπτη µε αριθµό 252/15.12.2009 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
την κατάσταση του κάστρου των Αιγοσθένων στο Πόρτο Γερµενό
κ.λπ..
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Λεβέντη έχει
ως εξής:
«Θέµα: Η κατάσταση του κάστρου των Αιγοσθένων…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Νοµίζω είναι Αιγοσθενών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, είναι τα Αιγόσθενα. Να βάλω και µια συµπλήρωση µε την άδειά σας, κύριε Λεβέντη, προς όλους τους φιλίστορες. Τα Αιγόσθενα ήταν το
προκεχωρηµένο φυλάκιο των Αθηνών. Τα άλλα δύο σηµαντικά
φυλάκια ήταν της ∆εκέλειας και της Φυλής. Έτσι διαµορφωνόταν
η αµυντική γραµµή των Αθηνών τότε.
Συνεχίζω:
«Είκοσι οκτώ χρόνια έχουν περάσει από τους µεγάλους σεισµούς του 1981 και δέκα από τους σεισµούς του 1999 και όλες
οι ζηµιές που προκάλεσαν δεν έχουν ακόµα αντιµετωπιστεί. Αυτό
γίνεται ιδιαίτερα εµφανές όταν αντικρίζει κάποιος το αρχαίο κάστρο στο Πόρτο Γερµενό (Αιγόσθενα), το οποίο υπέστη σοβαρές καταστροφές, για τις οποίες όµως δεν έχουν γίνει ούτε τα
ελάχιστα.
Το κάστρο χρονολογείται από την κλασσική εποχή και είναι
ακόµα και τώρα το καλύτερα σωζόµενο κάστρο της εποχής σε
ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο…» Όχι και ολόκληρο, γιατί έχουµε
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και της Φιγαλίας. Έχω προσωπικό ενδιαφέρον.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Είναι το καλύτερα σωζόµενο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ας µείνουµε στην αναγνώριση της σηµασίας και των δύο σηµαντικών τοπογραφικών
αρχαιολογικών σηµείων.
«Συνέχισε να χρησιµοποιείται σαν κάστρο για χιλιετίες, ενώ
µέσα στο χώρο που περιλαµβάνεται σε αυτό βρίσκονται και άλλα
σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα, όπως µία πρώιµη βασιλική,
µε ψηφιδωτά, χρονολογούµενη από τον 4ο και 5ο αιώνα µ.Χ.
Η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχει φροντίσει όσο θα έπρεπε τα κάστρα που υπάρχουν παντού στο χώρο της. Το κάστρο των Αιγοσθένων είναι χαρακτηριστική περίπτωση της αδιαφορίας που
επιδεικνύει η ελληνική πολιτεία για τα κάστρα του ελληνικού
χώρου, ακόµα και γι’ αυτά της κλασσικής εποχής.
Επειδή οι φθορές του κάστρου αυξάνονται από την εγκατάλειψη, το χρόνο και τους συχνούς σεισµούς της περιοχής αφού
απέχει δέκα χιλιόµετρα από τις Αλκυονίδες νήσους.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Τι µέτρα προτίθεται να πάρει για την προστασία του κάστρου
των Αιγοσθένων;
Τι κονδύλια έχει εξασφαλίσει για τα µέτρα που προτίθεται να
πάρει;».
Ο Υπουργός κ. Παύλος Γερουλάνος, έχει το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς να πω ότι
είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι και ενδιαφέρον και γνώση υπάρχει
πάνω στα µνηµεία της πατρίδας, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει µια
ουσιώδης κουβέντα στη Βουλή. Νοµίζω ότι όλοι µας µπορούµε
να συµφωνήσουµε ότι το κάστρο των Αιγοσθένων, που χρονολογείται περίπου στο δεύτερο µισό του 4ου αιώνα, είναι ένα,
πραγµατικά, αξιοσήµαντο µνηµείο για τη χώρα µας.
Συµφωνώ, κύριε συνάδελφε, ότι πρόκειται για δουλειά και της
προστασίας και της ανάδειξης του µνηµείου αυτού, αλλά πρωτίστως πρόκειται για δουλειά της πολιτείας. Και λέω «πρωτίστως», διότι ο αριθµός των µνηµείων, τα οποία η πολιτεία πρέπει
να προστατεύσει και να αναδείξει, είναι εντυπωσιακός.
Κάθε µέρα που περνάω στο Υπουργείο Πολιτισµού, πληθαίνουν τα µνηµεία, τα οποία παρακολουθούµε και τα οποία θέλουµε να προστατεύσουµε και να αναδείξουµε, είτε µιλάµε για
τον αρχαίο πολιτισµό µας, είτε µιλάµε για νεότερα µνηµεία. Είναι
προφανές ότι για την προστασία τους χρειάζονται πόροι και θα
έλεγα ότι σε αυτήν την οικονοµική συγκυρία είναι δύσκολο να
βρεθούν.
Παρ’ όλα αυτά, τα κονδύλια των κοινοτικών προγραµµάτων
έχουν πάντα υπάρξει αρκετά γενναιόδωρα, θα έλεγα, στο να
προστατεύσουµε τα µνηµεία µας. Και θα έλεγα ότι το Β’ και Γ’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ειδικά, µας έδωσαν την ευκαιρία να
προστατεύσουµε µεγάλα µέρη της κληρονοµιάς µας. Θα έλεγα
κιόλας ότι το Υπουργείο Πολιτισµού ήταν πάντα παράδειγµα
αξιοποίησης αυτών των κονδυλίων, καθότι το Υπουργείο Πολιτισµού ήταν το πρώτο σε απορροφητικότητα Υπουργείο στο Γ’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. ∆ηλαδή, έχουµε την τεχνογνωσία να
απορροφήσουµε και να χρησιµοποιήσουµε σωστά αυτά τα κονδύλια. Παραδείγµατα έχουµε, από την ενοποίηση αρχαιολογικών
χώρων ως τα µουσεία που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα κ.ο.κ.,
δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να σας θυµίσω.
∆υστυχώς, όµως, από την προηγούµενη κυβέρνηση δεν
υπήρξε καµµία ευαισθησία, καµµία πρόνοια µε αποτέλεσµα να
µη βρούµε τοµεακό πρόγραµµα για τον πολιτισµό στο ΕΣΠΑ, κανένα, ούτε 1 ευρώ. Ήταν εγκληµατική αυτή η αδιαφορία, διότι είχαµε τη δυνατότητα να τα απορροφήσουµε. Σήµερα
βρισκόµαστε σε συνεργασία µε την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την ελπίδα να
αναβιώσουµε ή να µαζέψουµε, να συγκεντρώσουµε, να κάνουµε
το συντονισµό, τουλάχιστον, των κονδυλίων που υπάρχουν στα
περιφερειακά προγράµµατα, µήπως µπορέσουµε να διασώσουµε
κάτι από αυτό το πρόγραµµα.
Τώρα, ειδικά για το κάστρο των Αιγοσθένων το οποίο ήταν
όντως θύµα σεισµών και πυρκαγιών –ειδικά αναφέροµαι στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι κηρυγµένο ιστορικό
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διατηρητέο µνηµείο των πρώιµων µεταβυζαντινών χρόνων- να
σας ενηµερώσω ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου, µελέτη σωστικών επεµβάσεων για τη στερέωση
του νοτιοανατολικού πύργου του φρουρίου. Συντάσσεται τώρα,
η σχετική εισήγηση για το ΚΑΣ και η συνολική µελέτη περιλαµβάνει αρχιτεκτονική, στατική µελέτη, καθώς και αρχαιολογική,
ιστορική, γεωτεχνική και γεωλογική έκθεση. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η εκπόνηση της µελέτης για τη στερέωση
του βορειοανατολικού πύργου του κτηρίου του φρουρίου.
Όπως λέτε και εσείς, το συγκεκριµένο µνηµείο είναι πάρα πολύ
σηµαντικό και γι’ αυτόν το λόγο προσπαθούµε να κάνουµε ό,τι
είναι δυνατόν για να προωθήσουµε την προστασία του και την
ανάδειξή του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Παρακαλείται ο κ. Λεβέντης να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του και να απαντήσει στον κύριο Υπουργό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το κάστρο αυτό, για τους φιλίστορας, όπως είπατε και εσείς,
είναι του 4ου αιώνα π.Χ.. Ο χώρος όµως κατοικείτο από πολύ παλαιότερα και υπήρχε ιερό του Μελάµποδος και µαντείο ίσως από
το 1000 π.Χ.. Ήταν εκεί το προκεχωρηµένο φυλάκιο των Αθηναίων, οι οποίοι το χρησιµοποιούσαν και σαν φρούριο και σαν λιµάνι από όπου περνούσαν τα εµπορεύµατά τους, καθώς δεν
µπορούσαν να κάνουν πάντα εύκολα το γύρο του Μαλέα ή να
περνάνε από τον Ισθµό, όπου είχαν τα γνωστά προβλήµατα µε
τους εχθρικούς Κορίνθιους.
Το κάστρο αυτό λέµε ότι είναι το καλύτερα σωζόµενο και
ήθελα µάλιστα να φέρω φωτογραφίες, αλλά σήµερα η Βουλή
µας διένειµε ένα πολύ ωραίο βιβλίο (περίπλους του Κορινθιακού), µέσα στο οποίο υπάρχουν θαυµάσια σχέδια, τα οποία µπορούν να δουν όλοι οι συνάδελφοι και να δουν ότι αυτό το κάστρο
–που είναι πια εδώ τα σχεδιαγράµµατα από το 1874- διατηρείτο
µέχρι τους σεισµούς των Αλκυονίδων το 1981. Τότε έπαθε µεγάλες ζηµιές. Οι πύργοι, οι οποίοι είναι κτισµένοι πάνω σε ψηλό
βράχο είκοσι, τριάντα µέτρων και είχαν ύψος δεκαπέντε µέτρα,
διατηρούνται µέχρι τώρα, παρά τους σεισµούς που γίνονται κατά
καιρούς εκεί. Και όµως έπαθαν ζηµιές και ιδιαίτερα ο βορειοανατολικός, κύριε Υπουργέ, ο οποίος, αν δεν παρθούν σωστικά
µέτρα, σε λίγο θα υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει εντελώς
και θα είναι κρίµα. Επίσης, και ο νοτιοανατολικός έχει πάθει ζηµιές.
Χαίροµαι που άκουσα ότι ήδη έχουν κινηθεί διαδικασίες, τουλάχιστον χαρτογράφησης, γιατί όταν πέφτουν αυτοί οι τεράστιοι
ογκόλιθοι από ένα ύψος τριάντα, σαράντα µέτρων και σκορπίζονται κάτω στο ρέµα, δεν ξέρει κανένας ποτέ που ήταν η θέση
τους για να τους επανατοποθετήσει. Τουλάχιστον, να καταγραφούν, να χαρτογραφηθούν και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουν
οι σωστικές εργασίες, που είναι γνωστό ότι χρειάζονται και χρόνο
και ασφαλώς και κόστος υψηλό. Και βέβαια, κανείς δεν παραβλέπει ότι είναι γεµάτη από µνηµεία όλων των εποχών η χώρα
µας και ασφαλώς χρειάζονται εδώ τεράστια κονδύλια που δεν
ξέρουµε αν τα άντεχε, όχι ο δικός µας προϋπολογισµός, αλλά
και πολύ πλουσιοτέρων χωρών.
Πλην όµως, να κάνουµε ορισµένα βασικά πράγµατα τα οποία
δυστυχώς δεν έχουµε κάνει κύριε Υπουργέ. Και στην απάντησή
σας όπου είπατε ότι έχουν κινηθεί κάποιες διαδικασίες, την έχω
ακούσει και από προκατόχους σας από αυτήν τη θέση, όταν πάλι
είχα θέσει αυτό το ερώτηµα πριν από χρόνια στη προηγούµενη
κυβέρνηση. ∆υστυχώς, δεν είχε γίνει τίποτα τότε, όπως δεν είχε
γίνει και παλαιότερα από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό
το θέµα έχει έρθει και άλλες φορές εδώ στη Βουλή.
Εποµένως αυτό που ζητούµε και πιστεύω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει ότι είναι εύλογο, είναι να παρθούν άµεσα µέτρα καταγραφής και χαρτογράφησης και από κει και πέρα να δούµε
πώς θα εξασφαλίσουµε τα κονδύλια για µερικές βασικές σωστικές εργασίες, ώστε να µην καταστραφεί εντελώς ο βορειοανατολικός πύργος –που είναι και ο πιο επισφαλής- ούτε βέβαια και
ο νοτιοανατολικός, αλλά και το άλλο µέρος του φρουρίου, το
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οποίο επίσης έχει πάθει ζηµιές και εξακολουθεί να παθαίνει, γιατί,
δυστυχώς, συνεχώς εκεί η γη τραντάζεται.
Καλώς ή κακώς αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα, την
οποία πρέπει να τη δούµε και να την αντιµετωπίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Αντιπρόεδρε.
Ο Υπουργός ο κ. Παύλος Γερουλάνος έχει το λόγο για δευτερολογία.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Όπως σας είπα, µέσα σε αυτές τις µελέτες θα γίνει προφανώς χαρτογράφηση, έτσι ώστε να διασωθεί, τουλάχιστον,
αυτό το κοµµάτι, να γνωρίζουµε τι πάει πού, σε περίπτωση που
έχουµε οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω διολίσθηση της κατάστασης από εκεί που είναι σήµερα. Οι µελέτες του Υπουργείου αυτό
το πράγµα θα το φέρουν σε πέρας.
Αλλά µου δίνει την ευκαιρία η ερώτησή σας να δω σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο για τον τρόπο που προσεγγίζουµε αυτά τα ζητήµατα. Και µας απασχολεί πάρα πολύ πώς από το Υπουργείο θα
γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο
κοιτούµε, προστατεύουµε και αναδεικνύουµε τα µνηµεία. Για να
το πετύχουµε αυτό και για να γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί, οφείλουµε να γίνουµε και αρκετά πιο καινοτόµοι, καθότι λιγοστεύουν
τα χρήµατα, ενώ πολλαπλασιάζονται τα έργα τα οποία πρέπει να
κάνουµε.
Και δεν σας κρύβω ότι δεν περνάει µέρα στο Υπουργείο που να
µην απαντάω σε επιστολές ή σε ερωτήσεις ανθρώπων οι οποίοι
νοιάζονται πάρα πολύ για τα µνηµεία στην κάθε περιοχή της Ελλάδας και τα οποία προφανώς βλέπουν και πάρα πολύ συναισθηµατικά, ανάλογα µε την περιοχή την οποία βρίσκονται.
Για να αντιµετωπίσουµε αυτήν την κατάσταση κινούµαστε ουσιαστικά σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας, όπως σας είπα, είναι
το ΕΣΠΑ και τα χρήµατα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο δεύτερος όµως είναι να κάνουµε ένα σοβαρό συντονισµό σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε τα µνηµεία τα οποία
σώζονται να µπαίνουν σ’ ένα πλαίσιο ανάπτυξης και του νοµού.
∆ηλαδή, µέχρι σήµερα σώζαµε τα µνηµεία –ως οφείλαµε- αλλά
σπανίως κάναµε αυτό που έπρεπε για να τα αξιοποιήσουµε, ώστε
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να προβληθούν σωστά στους επισκέπτες αυτού του χώρου είτε
Έλληνες είτε ξένους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος Βουλής): Αυτός
είναι ένας θαυµάσιος χώρος που τον επισκέπτονται τα Σαββατοκύριακα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Είναι κρίµα και δεν είναι και το µόνο. Είναι πάρα πολλά τα
µνηµεία σε όλη την Ελλάδα τα οποία υποφέρουν ενώ θα µπορούσαν να είναι χώροι ανάπτυξης και ευηµερίας. Άρα µαζί µε τις
περιφέρειες προσπαθούµε να δούµε πού µπορούµε να κάνουµε
τέτοιες παρεµβάσεις ώστε να αναδεικνύονται τα µνηµεία και να
γίνονται επισκέψεις από το κοινό.
Ο τρίτος άξονας αφορά τη συνεργασία µας µε άλλους φορείς.
Εδώ αναφέροµαι στην «Κοινωνία των πολιτών». Πρέπει να σας
πω ότι είναι συγκινητική και αισιόδοξη η διάθεση του κόσµου να
βοηθήσει σε τέτοιες προσπάθειες. Εφόσον αυτή η προσέγγιση
γίνεται µε το Υπουργείο Πολιτισµού, εµείς την ενθαρρύνουµε. Αν
δηλαδή η τεχνογνωσία έρχεται από το Υπουργείο Πολιτισµού
αλλά οι πόροι έρχονται και από ιδιώτες, αυτή µπορεί να είναι µία
πολύ θετική συνέργια την οποία µπορούµε να εκµεταλλευθούµε.
Νοµίζω ότι σε όλη αυτήν την προσπάθεια που γίνεται αυτό που
οφείλουµε είναι να κάνουµε µία ιεράρχηση των µνηµείων. Μέσα
σ’ αυτήν την ιεράρχηση πρέπει να εντάξουµε και τη δυνατότητα
αξιοποίησής τους και τη σηµαντικότητα του µνηµείου και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα. Με βάση αυτά τα κριτήρια -κι όχι αναγκαστικά µ’ αυτήν τη σειρά- πρέπει να
αποφασίσουµε πού θα είναι οι προτεραιότητές µας και πού θα
επενδύσουµε τους πόρους µας.
Νοµίζω ότι αυτή είναι µία συζήτηση που έχει ξεκινήσει µε την
ευρύτερη κοινωνία. Η ευρύτερη κοινωνία αρχίζει να συµµετέχει
σ’ αυτήν τη συζήτηση και αυτό είναι πολύ σηµαντικό διότι οποιαδήποτε αποτελέσµατα φέρουµε από αυτήν τη συνεργασία θα
είναι πολύ πιο σηµαντικά από το να γίνουν µόνο από το Υπουργείο Πολιτισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµό 9/8/8-12-2009 επίκαιρη επερώτηση
των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.κ. Ελευθερίου Αυγενάκη, Κωνσταντίνου Κουκοδήµου, Αθανασίου Μπούρα, Μιχαήλ
Παπαδόπουλου, Κωνσταντίνου Κόλλια, Μάριου Σαλµά, Κωνσταντίνου Τζαβάρα, ∆ηµητρίου Τσουµάνη, Ελισσάβετ (Ελίζας) Βόζεµπεργκ, Ευγενίας Τσουµάνη-Σπέντζα, Μιχαήλ Γιαννάκη, Έλσας
Παπαδηµητρίου, Ιωάννη Βρούτση, Ζήση Τζηκαλαγιά, Ευάγγελου
Αντώναρου, Τσαµπίκας Ιατρίδη, Αλεξάνδρου ∆ερµεντζόπουλου,
Σπυρίδωνος Ταλιαδούρου, Αλέξανδρου Κοντού, Νικολάου Καντερέ, Σπυρίδωνος Γαληνού, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, ∆ιονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, Μαργαρίτη Τζίµα και
Αναστασίου Καριπίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων.
Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο επερωτώντα κ. Αυγενάκη θα
ήθελα να καταστήσω γνωστό στο Σώµα ότι ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Ιωάννης Τραγάκης µε επιστολή του προς τον κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο στη συζήτηση αυτής της επίκαιρης
επερώτησης το Βουλευτή Ηλείας κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα.
Επίσης ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο στην παρούσα συζήτηση το
Βουλευτή κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη.
Επίσης ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας ορίζει ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο στην παρούσα συζήτηση το Βουλευτή κ. Νικόλαο Τσούκαλη.
Ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης έχει το λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’αρχάς θα ζητήσω προκαταβολικά το χρόνο της δευτερολογίας µου τον οποίο θα χρησιµοποιήσω µαζί µε την πρωτολογία
µου, αν είναι εύκολο.
Θα ξεκινήσω εκφράζοντας την ενόχλησή µου προς την Κυβέρνηση η οποία επέλεξε να µας απαντήσει σ’ αυτό το πολύ σηµαντικό θέµα που ζητήσαµε να συζητήσουµε σήµερα στα πλαίσια
του κοινοβουλευτικού ελέγχου στέλνοντας την κ. Τζάκρη να µας
απαντήσει, εξαιρετική συνάδελφο –της ευχόµαστε και καλή επιτυχία- χωρίς όµως καµµία απολύτως αρµοδιότητα για το θέµα
το οποίο συζητάµε. Αυτό και µόνο δείχνει µία υποτίµηση στο πρόσωπο των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου και βεβαίως
αυτό πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν απ’ όλες τις πτέρυγες.
Είκοσι πέντε συνυπογράφοντες Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας καταθέσαµε την εν λόγω επίκαιρη επερώτηση και ζητήσαµε να γίνει σχετική συζήτηση διότι σήµερα συµπληρώνονται
σχεδόν ογδόντα ηµέρες από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου,
ογδόντα ηµέρες από τότε που οι Έλληνες πολίτες σας εµπιστεύθηκαν σαν παράταξη για να διαχειριστείτε το µέλλον αυτού
του τόπου. Πίστεψαν στις µεγαλόπνοες προεκλογικές σας υποσχέσεις, στις εξαγγελίες και στις επανειληµµένες διαβεβαιώσεις
σας ότι έχετε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο και πλάνο διακυβέρνησης, όπως λέγατε. Είπατε και υποσχεθήκατε κατ’ επανάληψη
στους Έλληνες πολίτες ότι µέσα σε εκατό ηµέρες θα αλλάξετε
την πορεία της χώρας και θα κάνετε τοµές και µεταρρυθµίσεις µε
σειρά νοµοσχεδίων που είχατε ήδη προετοιµάσει. ∆υστυχώς
µέσα σε πολύ λίγες ηµέρες καταφέρατε να απογοητεύσετε
όλους αυτούς που σας εµπιστεύθηκαν γιατί αποδεικνύετε καθηµερινά σε όλους µας ότι ούτε πλάνο έχετε ούτε πρόγραµµα ούτε
σχέδιο διακυβέρνησης ούτε έχετε κάνει την απαιτούµενη ή στοιχειώδη προετοιµασία, όπως µας διαβεβαιώνατε προεκλογικά.
Καταφέρατε να µας κάνετε πρωτοσέλιδο ως χώρα σε όλες τις
εφηµερίδες του κόσµου µε όσα κάνετε στο πεδίο της οικονοµίας
και µετά τρέχατε από κανάλι σε κανάλι από την Ευρώπη ως την

Αµερική για να σώσετε το «τραυµατισµένο» κύρος και την αξιοπιστία της χώρας µας.
Σας χρειάστηκαν περίπου δύο µήνες για να φέρετε το πρώτο
προς ψήφιση νοµοσχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ ακόµα
και σήµερα σχεδόν ογδόντα ηµέρες έχουν περάσει κι εσείς δεν
έχετε ολοκληρώσει την πλήρωση όλων των θέσεων των γενικών
και ειδικών γραµµατέων των Υπουργείων και των µελών των διοικητικών συµβουλίων σε οργανισµούς και κρατικούς φορείς,
ενώ µόλις την προηγούµενη εβδοµάδα προχωρήσατε στην επιλογή και στην ανακοίνωση των γενικών γραµµατέων των δεκατριών περιφερειών της χώρας. Μάλιστα σήµερα που µιλάµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι έχουν αναλάβει
άτυπα την αποστολή τους και αυτό γιατί δεν έχει δηµοσιευθεί
ούτε το ΦΕΚ του διορισµού τους. Ακόµα κι εκεί απροετοίµαστοι
ήσασταν.
Παρ’όλο που δηµιουργείται πραγµατικό πρόβληµα διακυβέρνησης λόγω της έλλειψης πολιτικών προϊσταµένων πολλών υπηρεσιών, εσείς χρονοτριβείτε χαρακτηριστικά µε συζητήσεις από
τραπέζι σε τραπέζι. Με επικοινωνιακά τεχνάσµατα και µε συµβολή, όπως φαίνεται, µεγάλων συνεργαζόµενων µε την Κυβέρνηση µέσων ενηµέρωσης προσπαθείτε να ωραιοποιήσετε την
κατάσταση και αφήνετε το χρόνο να περνά µε αποτέλεσµα τα
προβλήµατα να συσσωρεύονται και να διογκώνονται καθηµερινά.
∆εν δίνετε λύσεις, δεν δηµιουργείτε ασφαλές περιβάλλον σε µία
ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα µας και για τους πολίτες.
Πότε τελικά, κύριε Υπουργέ, θα είστε έτοιµοι να κυβερνήσετε;
Πότε θα ολοκληρώσετε τη διαδικασία για την πλήρωση όλων των
θέσεων γενικών και ειδικών γραµµατέων στα Υπουργεία, αλλά
και των διοικήσεων οργανισµών και κρατικών φορέων;
Το πιο σηµαντικό όµως είναι –κι εδώ στέκοµαι- τελικά ποια διαδικασία επιλογών ακολουθείτε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Θα γνωρίζετε –πιστεύω- τον αστεϊσµό που ευρέως κυκλοφορεί µεταξύ
και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ ότι µάλλον ο κ. Παπανδρέου νοµίζει ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και περιµένει να αναλάβει την εξουσία και την ευθύνη
διακυβέρνησης της χώρας από την πρώτη Ιανουαρίου και όλο
αυτό το διάστηµα βρίσκεται σε προετοιµασία, σε προθέρµανση
και βέβαια στα ταξίδια για τις πρώτες του γνωριµίες. Από τη νέα
χρονιά θα ξεκινήσετε να κυβερνάτε;
∆υστυχώς, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, από τα γεγονότα
διαπιστώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να
κυβερνήσει όχι τόσο γιατί τα προβλήµατα είναι µεγάλα –και είναι
αναµφισβήτητα µεγάλα, κανείς δεν το αρνήθηκε αυτό- αλλά κυρίως γιατί δεν έχετε ούτε σχέδιο ούτε σαφή προγραµµατισµό για
τη διακυβέρνηση της χώρας.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από την
αδικαιολόγητη κατά τη γνώµη µου καθυστέρηση δεν πρέπει να
αγνοήσουµε ακόµα µία πολύ σηµαντική, πιθανώς την πιο σηµαντική παράµετρο του εν λόγω ζητήµατος. Αναφέροµαι στη διαδικασία της πλήρωσης των θέσεων γενικών και ειδικών
γραµµατέων στα Υπουργεία, στις περιφέρειες της χώρας, αλλά
και στις επιλογές των διοικητικών συµβουλίων των οργανισµών
και κρατικών φορέων του δηµοσίου.
Σας διαβάζω µία σχετική χαρακτηριστική δήλωση για το θέµα
αυτό: «Η διαδικασία επιλογής των γενικών και ειδικών γραµµατέων είναι πολύ σηµαντική. Αποτελεί ένα «µοχλό» αναδόµησης
της φθαρµένης κρατικής µηχανής». Παρακάτω το ίδιο πρόσωπο
τη χαρακτήριζε ως «πρωτόγνωρη διαδικασία για την Ελλάδα».
Μην µπερδεύεστε για το ποιανού µπορεί να είναι αυτή η δήλωση.
Σας λύνω αµέσως την απορία. Είναι λόγια του ίδιου του κ. Παπανδρέου.
Ας δούµε όµως τι γίνεται στην πραγµατικότητα και τι γίνεται
«στην πλάτη» των Ελλήνων πολιτών. Σηµειώνω, λοιπόν, ότι αρχικώς ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει αξιοκρατία αναφορικά µε την
επιλογή και τη στελέχωση των Υπουργείων, τους γενικούς και ειδικούς γραµµατείς, χωρίς βέβαια να γίνει λόγος για τις θέσεις
των συµβούλων. Άλλο θέµα αυτό.
Υπήρξε, µάλιστα, ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, ώστε να
βρεθούν οι άριστοι και όχι οι αρεστοί. Και κάπου εδώ ξεκινά η
κοροϊδία των Ελλήνων πολιτών που σπούδασαν, εργάστηκαν ή
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εργάζονται σε θέσεις ευθύνης και νοµίζουν ότι µπορούν να επιλεγούν από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για να προσφέρουν σε
κάποιον τοµέα που γνωρίζουν πολύ καλά και έρχονται για να κριθούν οι άριστοι µεταξύ αρίστων. Έτσι, φθάνουν είκοσι πέντε χιλιάδες συµπολίτες µας, στην πλειονότητά τους νέοι, µε υψηλά
µάλιστα προσόντα, να καταθέτουν βιογραφικό µε το όνειρο στη
διεκδίκηση και την ελπίδα επιλογής για µια σηµαντική και νευραλγική θέση ευθύνης, όπως τουλάχιστον τα παρουσίασε αρχικά
ο Πρωθυπουργός της χώρας, σύµφωνα και µε τη δήλωση που
διάβασα λίγο πριν.
Ανακοινώνεται, λοιπόν, ότι κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση απορρίφθηκαν χιλιάδες αιτήσεις και τελικά επελέγησαν περίπου διακόσια είκοσι βιογραφικά, τα οποία και προχώρησαν για
το στάδιο της τελικής αξιολόγησης. Μέχρι εδώ µπορεί να πει κανείς καλά. Η διαδικασία διήρκησε περίπου τρεις εβδοµάδες.
Έτσι, τουλάχιστον, διαρρέετε εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Κατόπιν,
υπήρξε διαδοχικό φλιτάρισµα των βιογραφικών, ώστε να καταλήξουµε σε δέκα περίπου βιογραφικά για κάθε φάση και ξαφνική
σιγή. Και µέχρι εδώ καλά. Τι συνέβη, όµως, κυρία Υπουργέ; ∆υστυχώς, οι χιλιάδες συµπολίτες µας που µπήκαν στον κόπο να
αποστείλουν βιογραφικά παραπλανήθηκαν. Και παραπλανήθηκαν οικτρά, γιατί µπήκαν στη διαδικασία αποστολής βιογραφικών για τις εν λόγω θέσεις, πιστεύοντας στα λόγια του
Πρωθυπουργού, πιστεύοντας, δηλαδή, σε αντικειµενικά προσόντα πρόσληψης και επιλογής. Γιατί τελικά, όπως αποδεικνύει η
πραγµατικότητα, οι προσληφθέντες πρέπει πρώτα και πάνω απ’
όλα να ανήκουν στο στενό κοµµατικό περιβάλλον του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό είναι το βασικό προσόν, να κατέχουν µια υψηλή κοµµατική
θέση στην ιεραρχία του κόµµατός σας, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις να ανήκουν ακόµα και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον των ίδιων των Υπουργών ή άλλων Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
Συγκεκριµένες πηγές λένε ότι κάποιοι δεν έχουν περάσει καν από
τη διαδικασία κατάθεσης των βιογραφικών του, κάτι που είχε
θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου.
Θέλετε τεκµήρια γι’ αυτά που λέω; Ακούστε, λοιπόν, και εσείς,
αλλά και οι πολίτες, για να κατανοήσουν ότι κατά τη συνήθη πρακτική σας προσπαθείτε να θολώσετε τα νερά µε επικοινωνιακά
τεχνάσµατα και να τους παραπλανήσετε. Σας ενηµερώνω, λοιπόν, για το τι προέκυψε µέσα από µια έρευνα που έκανα µε τους
συνεργάτες µου τις τελευταίες ηµέρες, σχετικά µε την περιβόητη
πασοκική αξιοκρατία και την αντικειµενικότητα των διορισµών
των γενικών και ειδικών γραµµατέων και πάει λέγοντας. Από τους
δεκατρείς γενικούς γραµµατείς των περιφερειών της χώρας, που
ανακοινώσατε µόλις την προηγούµενη εβδοµάδα, τουλάχιστον
οι επτά όχι µόνο ανήκουν στον κοµµατικό χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά
είναι και υψηλά ιστάµενα κοµµατικά στελέχη, κάτι που δεν είναι
κακό και δεν θα το σχολιάζαµε, ούτε θα φθάναµε ως εδώ µε επίκαιρη επερώτηση για να το συζητήσουµε, εάν δεν είχαµε ακούσει τις δηλώσεις του ίδιου του Αρχηγού σας και σηµερινού
Πρωθυπουργού της χώρας.
Συγκεκριµένα, διορίσατε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ως
Γενικό Γραµµατέα τον κ. Φώτη Χατζηµιχάλη, πρώην Υφυπουργό
Γεωργίας και Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Λάρισας.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γενικός
Γραµµατέας ορίστηκε η κ. Θεοδώρα Κόκλα. Η κ. Κόκλα συµµετείχε στην οργάνωση του ΠΑΣΟΚ «Κάθε µέρα πολίτης», ενώ το
1998 ήταν υποψήφια δηµοτική σύµβουλος στην Αθήνα µε την κ.
∆αµανάκη.
Στην Περιφέρεια Αττικής Γενικός Γραµµατέας ορίστηκε ο κ.
Ηλίας Λιακόπουλος. Ο κ. Λιακόπουλος διετέλεσε στο παρελθόν
µε το ΠΑΣΟΚ Νοµάρχης και Περιφερειάρχης σε πολλές περιφέρειες, ενώ ήταν και υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανέλαβε ως Γενικός Γραµµατέας η κ. Σοφία Θεολογίτου –µια χαρά!- η οποία όµως διετέλεσε Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας, έχει εκλεγεί για τρεις συνεχείς
τετραετίες Νοµαρχιακή Σύµβουλος Κυκλάδων και είναι Αναπληρώτρια Γραµµατέας της Νοµαρχιακής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ
Κυκλάδων.
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος Γενικός Γραµµατέας ορίστηκε ο κ. Αναστάσιος Αποστολόπουλος, συνδικαλιστής στο
χώρο των εκπαιδευτικών και δηµοσίων υπαλλήλων. Είναι από το
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2008 Γραµµατέας Περιφερειών των Οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ.
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ανέλαβε ο κ. Γεώργιος
Κίρκος, πρώην Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Θεσσαλονίκης από
το 1993 έως το 2004.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου Γενικός Γραµµατέας διορίστηκε η
κ. ∆ήµητρα Γεωργακοπούλου, υποψήφια Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στο Νοµό Αχαΐας στις εκλογές του 2009, Αντινοµάρχης και Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως Γενικός Γραµµατέας ανέλαβε
η κ. Καλλιόπη Γερακούδη, µέλος του Εθνικού Συµβουλίου του
ΠΑΣΟΚ, υποψήφια Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές του
2004, του 2007 και του 2009.
Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γενική Γραµµατέας τοποθετήθηκε η κ. Βασιλική Αλεξανδρίδου, µέλος του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υποψήφια δήµαρχος ∆ήµου Ευρυµενών,
∆ηµοτική Σύµβουλος από το 1998 έως το 2006 και πρώτη επιλαχούσα του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Λάρισας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ τέσσερα µε πέντε λεπτά από το
χρόνο της δευτερολογίας µου.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γενικός Γραµµατέας ανέλαβε
ο κ. Βασίλης Μπρακουµάτσος, µέλος του Εθνικού Συµβουλίου
του ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει διατελέσει ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τρίπολης.
Για όλα αυτά σας καταθέτω σχετικό δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΕΘΝΟΣ» για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, διαβάζοντας τα ονόµατα ορισµένων από τους νέους γενικούς γραµµατείς της χώρας, κύριε Υπουργέ, απορώ: Μόνο
αυτοί άξιζαν απ’ όλους όσους υπέβαλλαν βιογραφικά και όλοι οι
παραπάνω ακολούθησαν τη διαδικασία κατάθεσης βιογραφικών,
όπως είχε πει ο κ. Παπανδρέου; Και τυγχάνει όλοι τους να είναι
κοµµατικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και µάλιστα υψηλά ιστάµενα; ∆εν
λέω ότι δεν έχουν τα προσόντα για τις θέσεις –αφήστε το αυτόή ότι δεν αξίζουν ή ότι δεν µπορεί να είναι ικανοί για τις θέσεις
αυτές, ούτε στέκοµαι σ’ αυτό, αλλά τελικά µόνο οι κοµµατικοί
του ΠΑΣΟΚ ήταν οι άξιοι;
Θέλετε και άλλα στοιχεία; Σας καταθέτω, λοιπόν, και τα παρακάτω.
Απόστολος Αρβανίτης. Τοποθετήθηκε Πρόεδρος στην Κτηµατολόγιο Α.Ε. από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής. Είναι κουµπάρος του Υφυπουργού του ίδιου
Υπουργείου, του κ. Γιάννη Μανιάτη. Ναι, αλά ακούσατε, είναι
κουµπάρος του κ. Μανιάτη. Έτυχε; Σας καταθέτω, λοιπόν, σχετικό δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε παρακάτω. Γεώργιος ∆ηµήτραινας. Τοποθετήθηκε Γενικός Γραµµατέας στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Είναι προσωπικός
φίλος του ίδιου του Υπουργού, του κ. Καστανίδη. Έχει γράψει,
µάλιστα, βιβλίο µαζί του και, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, έχει διατελέσει δικηγόρος σε υπόθεση συκοφαντικής δυσφήµισης. Και
εδώ τυχαία σύµπτωση; Σας καταθέτω σχετικό δηµοσίευµα της
εφηµερίδας «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για το σύζυγο της κ. ∆ιαµαντοπούλου που τοποθετήθηκε
µέλος στην Κτηµατολόγιο Α.Ε. γνωρίζετε από τα διάφορα δηµοσιεύµατα, φαντάζοµαι.
Πάµε παρακάτω. Θάλεια ∆ραγώνα. Τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στη θέση
της Ειδικής Γραµµατείας Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού. Εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας µε το
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ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2007.
Χάρης Τσιόκας. Ανέλαβε τη Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, είναι πρώην Βουλευτής και
υπεύθυνος του προγράµµατος του ΠΑΣΟΚ για τις επικοινωνίες
και τις µεταφορές. Μάλλον, και αυτό θα ήταν σύµπτωση.
Τελειώνω, κυρία Υπουργέ, γιατί απ’ ό,τι βλέπω, βρίσκεστε ήδη
σε δύσκολη θέση και κρατάτε πολλές σηµειώσεις. Θα ακούσετε
και άλλα στη συνέχεια από τους συναδέλφους.
Θέλετε να ακούσετε για την υπόθεση Κουτούπη; Τι να πρωτοπώ, αλήθεια, γι’ αυτήν; Μετά από την αποκάλυψη αυτής, καταλάβαµε όλοι µας πώς λειτουργείτε, ότι ο ίδιος ο κ.
Παπανδρέου έδωσε εντολή να γίνουν φύλλο και φτερό όλα τα
βιογραφικά όσων έχουν τοποθετηθεί. Σας καταθέτω σχετικό δηµοσίευµα της φιλοκυβερνητικής εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταλαβαίνουµε ότι η υπόθεση µετά από την αρχική αµηχανία που προκάλεσε, δηµιούργησε κύµα εντόνων αντιδράσεων
στο εσωτερικό του Κινήµατος, ότι στελέχη του Κινήµατος σηµείωναν ότι η υπόθεση Κουτούπη είναι ενδεικτική της προχειρότητας της όλης διαδικασίας, ότι έβαλε βέτο το βαθύ ΠΑΣΟΚ και
µάλιστα στους διαδρόµους της Βουλής λέγατε µεταξύ σας –και
δικαίως- ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι µη κυβερνητική οργάνωση,
αλλά πολιτικό κόµµα µε ιστορία. Επιτέλους, πρέπει να πάψει
αυτή η κοροϊδία από την Κυβέρνηση, να πάψετε τα επικοινωνιακά
παιχνιδάκια στην πλάτη των συµπολιτών µας και να παίζετε µε
τα όνειρα χιλιάδων νέων ανθρώπων που µπήκαν στη διαδικασία
να σας αποστείλουν βιογραφικά.
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσµα να κλονιστεί για άλλη µια
φορά η αξιοπιστία των πολιτικών, όλων εµάς απέναντι στους πολίτες. Με τέτοιου είδους πρακτικές και συµπεριφορές οι νέοι δικαίως αποστρέφονται και αµφισβητούν τα κόµµατα. Κυβερνάτε
µε κανόνες πολιτικής επικοινωνίας και όχι πολιτικής ουσίας,
κυρία Υπουργέ. Ξεκινήσατε το πρώτο ηµίχρονο µε διάθεση να
επιβάλετε κανόνες αξιοκρατίας, όµως στο δεύτερο ηµίχρονο σας
πρόλαβε το βαθύ ΠΑΣΟΚ.
Σίγουρα οι υπόλοιποι εξαίρετοι συνάδελφοι που θα πάρουν το
λόγο, θα έχουν κάτι να συµπληρώσουν στα δηµιουργήµατά σας
των µόλις ογδόντα ηµερών.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι για όλους µας, πιστεύω,
θα ήταν αυτονόητο πώς µόλις ανακοινώθηκε το κυβερνητικό
σχήµα, θα έπρεπε να έχουν επιλεγεί µε ευθύνη των Υπουργών ή
Υφυπουργών ή και της ηγεσίας του κόµµατος οι γενικοί και οι ειδικοί γραµµατείς µέσα από µια –επιτρέψτε µου τον όρο- δεξαµενή, αποθήκη στελεχών της αγοράς και επιστηµόνων για την
πλήρωση όλων αυτών των θέσεων µέσα σε ελάχιστες ηµέρες µάλιστα. ∆εν κατακρίνουµε την επιλογή κοµµατικών στελεχών, που
κάποιοι από αυτούς µπορεί να είναι άξιοι, ωστόσο κατακρίνουµε
σφόδρα τη µεθοδευµένη εξαπάτηση όλου του ελληνικού λαού
για µια διαδικασία η οποία αποδείχθηκε ότι είναι «φούσκα».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αυγενάκη.
Κάνω µια πλεοναστική διευκρίνιση ή υπόµνηση. Κατά ρητή διάταξη του Κανονισµού, συµψηφισµός µεταξύ πρωτολογίας και
δευτερολογίας δεν επιτρέπεται, δηλαδή, να αθροίζουµε το
χρόνο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Οι αναγκαίοι χειρισµοί,
κατά παράδοση κοινοβουλευτικοί και οι χειρισµοί του Προεδρείου, γίνονται µόνο στα πλαίσια της ανοχής. Αυτό το λέω, για
να έχετε τη σαφή γνώση των κειµένων και του Κανονισµού.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Θα περίµενε κανείς ένα «ευχαριστώ»
µετά τις διευκρινήσεις, κύριε Πρόεδρε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Το είπα. Ευχαριστώ τον κύριο
Πρόεδρο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Κοντός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό, κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει κατ’
εξακολούθηση στο παρελθόν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μόνο στο πλαίσιο της
ανοχής, όχι σε άσκηση δικαιώµατος.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πήραµε την πρωτοβουλία να συζητήσουµε σήµερα
ένα πολύ σηµαντικό θέµα, το θέµα της επιλογής και τοποθέτησης
γενικών και ειδικών γραµµατέων, ένα θέµα, το οποίο η Κυβέρνηση, µε τους χειρισµούς της, το έχει µετατρέψει, δυστυχώς, σε
οπερέτα. Και βεβαία, ακόµη και σήµερα το γεγονός ότι δεν είναι
εδώ ο Υπουργός για να απαντήσει στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, σε ένα πολύ καυτό θέµα, δείχνει πραγµατικά ότι η Κυβέρνηση δεν το αντιµετωπίζει µε τη σοβαρότητα που έπρεπε να
το αντιµετωπίζει. Η όλη διαδικασία δείχνει, όπως είπα, έλλειψη
σοβαρότητας, τάση για επίδειξη και επικοινωνιακή διαχείριση.
Και πρέπει να πούµε ότι προκαλεί αντιδράσεις, κυρίως όµως προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες σε βάρος, τελικά, του Έλληνα πολίτη, σε βάρος της χώρας.
Κυρία Υπουργέ, υποσχεθήκατε στους Έλληνες πολίτες, τόσο
προεκλογικά, όσο και µετεκλογικά, ότι θα κάνετε πράξη την ανοιχτή διακυβέρνηση, ότι θα εφαρµόσετε για πρώτη φορά ανοιχτές
διαδικασίες, έτσι ώστε µε δίκαια και αντικειµενικά κριτήρια να
στελεχώσετε το κράτος.
Ακούσαµε µάλιστα όλα αυτά να τα χαρακτηρίζετε ως επανάσταση, η οποία για πρώτη φορά θα συνέβαινε στη χώρα. Όταν τα
λέγατε, βέβαια, όλα αυτά κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί ότι
θα περνούσαν σχεδόν δυόµισι µήνες από τις εκλογές και ακόµη
δεν θα είχαν πληρωθεί πολλές από τις κενές θέσεις των γενικών
και ειδικών γραµµατέων στα Υπουργεία. Ότι για πρώτη φορά θα
παιζόταν τέτοιο θέατρο στα µάτια του ελληνικού λαού, τον οποίο
ταλαιπωρήσατε, δηµιουργήσατε ελπίδα και τον εµπαίξατε µε το
θέµα των βιογραφικών. Συγκεντρώσατε περίπου τριακόσιες χιλιάδες αιτήσεις, τις οποίες προφανώς ούτε καν αξιολογήσατε.
Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι απ’ αυτούς τελικά που
ορίσατε, τους µισούς περίπου, γενικούς και ειδικούς γραµµατείς
µέχρι στιγµής, µε δόσεις, ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν
είναι φίλοι, δεν είναι υµέτεροι, δεν είναι πολιτευτές ή πρώην Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι παλαιοί συνεργάτες Υπουργών, δεν
είναι άνθρωποι µε βαρύ πραγµατικά βιογραφικό, όχι όµως επαγγελµατικό, αλλά κοµµατικό.
Άρα, η αξιοκρατία πήγε περίπατο και εκείνο που έµεινε είναι το
γεγονός ότι όχι µόνο δεν ήσασταν έτοιµοι να κυβερνήσετε, αλλά
και ότι ο κοµµατισµός σας, τελικά, καλά κρατεί.
Κύριοι συνάδελφοι, οι θέσεις των γενικών και ειδικών γραµµατέων στα Υπουργεία είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους
και αυτό το γνωρίζουµε όλοι. Τα πρόσωπα που καλούνται να υπηρετήσουν αυτές τις θέσεις αποτελούν τον ενδιάµεσο κρίκο µεταξύ των Υπουργών και των υπηρεσιακών παραγόντων, µε
αποτέλεσµα να µην µπορεί να εκδοθεί καµµία σχεδόν υπουργική
απόφαση, αφού η υπογραφή των γενικών γραµµατέων δεσµεύει
και είναι απαραίτητη για την έκδοσή της. Οι περισσότεροι γενικοί γραµµατείς στα Υπουργεία είναι οι καθ’ ύλην αρµόδιοι για τη
διευθέτηση των θεµάτων του προσωπικού, µε αποτέλεσµα η
απουσία τους να δηµιουργεί -και σε αυτήν την περίπτωση- χάος
στην εύρυθµη λειτουργία της κρατικής µηχανής.
Πέραν αυτών, πρέπει να πούµε ότι σε κάθε παραγωγικό
Υπουργείο, οι γενικοί ή οι ειδικοί γραµµατείς έχουν άµεση επαφή
µε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει κοπεί, δηλαδή,
µε τη µη τοποθέτησή τους ο οµφάλιος λώρος που συνδέει την
πληροφόρηση, τη ροή των πληροφοριών από την κρατική µηχανή της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν έρχονται οι
πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα, δεν πηγαίνουν από τη χώρα πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια, στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννιούνται
απορίες, εάν και κατά πόσο είµαστε έτοιµοι αυτήν τη δύσκολη
ώρα της οικονοµικής κρίσης, να αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες
που υπάρχουν.
Αντί, λοιπόν, να αντιµετωπιστεί από την Κυβέρνηση αυτό το
σοβαρό θέµα µε υπευθυνότητα, κατέληξε να γίνει ένα θέµα για
επιθεώρηση, φθάνοντας, ακόµη και στο σηµείο τη µία µέρα να
διορίζεται ένας γενικός γραµµατέας και την εποµένη να αποµα-
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κρύνεται κακήν κακώς, διότι δεν διερευνήθηκαν αναλυτικά οι επιδόσεις του στο facebook.
Όλα αυτά που συµβαίνουν τελικά είναι πράγµατι πρωτόγνωρα,
αλλά µε την ακριβώς αντίθετη ερµηνεία, αφού πλέον µιλούµε για
ένα θέατρο του παραλόγου που έχει στηθεί και, δυστυχώς, συνεχίζει να παίζεται.
Και βέβαια, το ίδιο έγινε και µε τις τοποθετήσεις των δεκατριών
γενικών γραµµατέων στις περιφέρειες, θέσεις επίσης πολύ σοβαρές, αφού όλοι αυτοί τελικά οι δεκατρείς, µπήκαν µε κοµµατικές και µόνο περγαµηνές, είναι πρώην πολιτευτές, πρώην
Υπουργοί, πρώην Βουλευτές και στελέχη του κοµµατικού µηχανισµού της Κυβέρνησης.
Πρέπει να καταλάβει η Κυβέρνηση, ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιµη, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αναµονής και ότι θα
πρέπει να ληφθούν άµεσα οι αποφάσεις για την τοποθέτηση των
γενικών και εδικών γραµµατέων των Υπουργείων.
Πρέπει να καταλάβει η Κυβέρνηση ότι µπορεί να είναι όµηρος
των όσων προεκλογικά υποσχέθηκε, όµως, στο θέµα αυτό θα
πρέπει άµεσα να ληφθούν αποφάσεις και θα πρέπει, κύριε
Υπουργέ, να µας πείτε σε πόσο χρόνο από σήµερα, σε µία εβδοµάδα, σε δύο εβδοµάδες, σε ένα µήνα, πότε, θα µπουν επιτέλους
οι γενικοί και ειδικοί γραµµατείς;
Τακτοποιείστε άµεσα τις εκκρεµότητες µε το θέµα των γενικών γραµµατέων στα Υπουργεία. Κάντε και τις υπόλοιπες - όπως
κάνατε και αυτές που κάνατε- κοµµατικές σας επιλογές και επιτέλους κυβερνήστε, διότι η χώρα, πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε,
δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αλέξανδρο Κοντό. Το λόγο έχει ο κ. Μάριος Σαλµάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναµφίβολα, κυρία Υφυπουργέ, η δυσλειτουργία που προκύπτει από την καθυστέρηση της στελέχωσης του κρατικού µηχανισµού, ήδη θα αρχίσει να φαίνεται και στις πολιτικές, αλλά και
στην κοινωνία. Σαφέστατα υπάρχει πολύτιµος χρόνος, υπάρχει
µία ανοχή σε µία καινούργια κυβέρνηση όταν αναλαµβάνει. Όλες
οι κυβερνήσεις αναµφίβολα, παραδοσιακά χρειάζονται έναν εύλογο χρόνο στην αρχή για να στελεχώσουν τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,
αρκεί να υπάρχει ένα συγκεκριµένο σκεπτικό.
Θυµίζω ότι και επί των ηµερών µας το 2004, όταν είχαµε έρθει
στην κυβέρνηση, λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων, είχαµε αφήσει
σχεδόν τη διοίκηση σε όλο τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα να λειτουργεί όπως είχε τοποθετηθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση. Εσείς, αποφασίσατε να τολµήσετε κάτι το οποίο είναι
αναµφίβολα δελεαστικό και άξιο λόγου, ίσως και πρωτοποριακό,
να πάτε σε µία ανοιχτή διαδικασία προκήρυξης όλων των θέσεων,
µία διαδικασία όπου υποβλήθηκαν, φαντάζοµαι, δεκάδες-χιλιάδες βιογραφικών σηµειωµάτων και πολλά απ’ αυτά θα τα αξιολογήσετε για να στελεχώσετε το δηµόσιο τοµέα. Όµως, αν
ρωτήσετε µία επιχείρηση που προσλαµβάνει ένα άτοµο για προσωπικό, πρέπει να κάνει δέκα συνεντεύξεις των υποψηφίων για
µία θέση. Είναι µια διαδικασία, όπου για την πρόσληψη ενός ατόµου, ενός στελέχους σε µία επιχείρηση µπορεί να χρειαστούν και
είκοσι µέρες. Πόσο µάλλον όταν µιλούµε να στελεχώσουµε µε
αυτήν τη διαδικασία, εφόσον πράγµατι την εννοείτε, όλη τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Αλλά επειδή ήταν κάτι το οποίο το είχατε προαναγγείλει όταν ήσασταν στην αξιωµατική αντιπολίτευση, θαρρώ,
ότι µπορούσατε µέσω του διαδικτύου να είχατε ξεκινήσει αυτήν
τη διαδικασία, να είχατε κάνει την προετοιµασία αυτή –δεν σας
απαγόρευε κανείς και όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση- να κάνετε την αξιολόγηση και την πρόσκληση ενδιαφέροντος του να
βρείτε στελέχη µε τα οποία θα συνεργαστείτε όταν θα ερχόσασταν στην κυβέρνηση. Εξάλλου, δεν ήταν κάτι το οποίο δεν το
γνωρίζατε. Και οι δηµοσκοπήσεις έδειχναν ότι είχατε πιθανότητες να έρθετε στην κυβέρνηση και εσείς οι ίδιοι δηλώνατε ότι
ήσασταν έτοιµοι να το κάνετε.
Εποµένως, θεωρώ, ότι είναι µία διαδικασία που έπρεπε να την
είχατε κάνει όσο ήσασταν στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Υπάρχουν συγκεκριµένα ερωτήµατα και ερωτηµατικά, τα
οποία θα ήθελα να τα απαντήσετε, προκειµένου να πείσετε για
την αξιοπιστία της πρωτοβουλίας αυτής.
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Ένα στοιχείο για το οποίο θα ήθελα να πληροφορήσετε την
Ολοµέλεια, είναι ποιος είναι ο αριθµός των βιογραφικών που κατατέθηκαν και για πόσες θέσεις. Ποια είναι η επιτροπή αξιολόγησης; Η ίδια επιτροπή θα κρίνει όλες αυτές τις χιλιάδες των
βιογραφικών; Θα παίρνει ένα βιογραφικό και θα λέει ο κύριος
τάδε έχει πτυχίο οικονοµικών, έχει ένα µεταπτυχιακό στη γεωργική οικονοµία και θα λέει, πήγαινέ το, βάλτο στην άκρη, µήπως
πάει στον ΕΛΓΑ; Πώς, θα γίνει αυτή η διαδικασία; Πρέπει να έχει
δεκάδες ανθρώπους αυτή η επιτροπή. Θα τους δείτε όλους αυτούς; Θα τους κάνετε συνέντευξη; Αν τους προσλαµβάνατε στην
επιχείρησή σας, δεν θα παίρνατε µία συνέντευξη απ’ όλους αυτούς τους ανθρώπους; Σε όλες αυτές τις προκηρύξεις που κάνουµε στο δηµόσιο και ορίζουµε συνέντευξη, δεν περνάµε όλους
αυτούς τους απλούς υπαλλήλους του δηµοσίου από συνέντευξη;
Αυτούς δεν θα τους καλείτε; Θα λαµβάνεται υπ’όψιν µόνο τα βιογραφικά τους;
Θα ήθελα επίσης να µας πείτε και είναι άξιο λόγου, από τους
ήδη υπηρετούντες στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση σε θέσεις διοικητικές,
πόσοι θα παραµείνουν. Για παράδειγµα από τους διοικητές των
νοσοκοµείων, που οι περισσότεροι από ό,τι γνωρίζω υπέβαλλαν
ξανά αίτηση ενδιαφέροντος, έχω περιέργεια στο τέλος να δούµε
πόσους θα κρατήσετε ή αν προσπαθώντας να εφεύρετε επιχειρήµατα ότι δεν σας πήραµε σε αυτό το νοσοκοµείο, σας πήραµε
σε ένα άλλο που είναι εκατό χιλιόµετρα µακριά από τον τόπο κατοικίας, ξέρετε δεν σας πήραµε. Άρα θα έχει τη δική του σηµασία πόσους θα κρατήσετε από τους σηµερινούς. Και βεβαίως το
γεγονός ότι οι µισοί γενικοί γραµµατείς δεν έχουν ακόµα τοποθετηθεί, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να πω
πόσο µεγάλη δυσκολία προκαλεί στη λήψη των αποφάσεων.
∆ιότι όπως γνωρίζουµε οι γενικοί γραµµατείς συνυπογράφουν
όλα τα έγγραφα και ουσιαστικά έχουν τεράστιο όγκο δουλειάς
για να διεκπεραιωθούν.
Επίσης ήθελα να επισηµάνω ότι µε την καθυστέρηση της στελέχωσης της γενικής γραµµατείας των περιφερειών, έχει παγώσει το ΕΣΠΑ και πάρα πολλά έργα που είχαν ενταχθεί στην τρίτη
προγραµµατική περίοδο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σαλµά.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Ευάγγελος Αντώναρος για πέντε λεπτά.
Εφόσον είναι η παρθενική σας οµιλία, να σας ευχηθώ να τις
χιλιάσετε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Πολλές από τις πτυχές του θέµατος που περιλαµβάνονται στην
επίκαιρη επερώτηση φωτίστηκαν ήδη, και νοµίζω µε µεγάλη σαφήνεια, από τους συναδέλφους µου στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα, που µίλησαν πριν από µένα. Θα ήθελα, όµως, να σταθώ
σε δύο-τρία σηµεία τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικά. Όπως
ειπώθηκε ήδη, αυτή η διαδικασία ήταν µία µεγαλόστοµη σηµαντική προαναγγελία του ΠΑΣΟΚ, όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, µε την προσθήκη από τον Πρόεδρό του και σηµερινό
Πρωθυπουργό ότι θα άνοιγε καινούργιους δρόµους στη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση και στη στελέχωση των θέσεων ευθύνης σε διάφορους
τοµείς.
Εκείνο που διαπιστώνουµε είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία φαίνεται από τα µέχρι σήµερα αποφασισθέντα και εφαρµοσθέντα,
ότι ήταν και είναι προσχηµατική. Είναι απλώς για να ρίξουν στάχτη στα µάτια του κόσµου όχι µόνο των Ελλήνων πολιτών που
ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, αλλά όλων των Ελλήνων πολιτών, να τους
δώσουν την εντύπωση ότι κάτι διαφορετικό γίνεται. Και έχω την
πεποίθηση ότι τα περισσότερα από αυτά τα βιογραφικά, τα χιλιάδες βιογραφικά που οι ίδιοι είπαν ότι υπάρχουν, κατευθύνθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτό φαίνεται, όπως ειπώθηκε
ήδη και από το ότι όχι µόνο στο θέµα των γενικών γραµµατέων
των περιφερειών αλλά και στις περισσότερες θέσεις των γενικών
γραµµατέων διορίστηκαν άτοµα τα οποία είναι γνωστά για τη διαδροµή την οποία έχουν και των οποίων η τοποθέτηση εξυπηρετεί συγκεκριµένους στόχους. Προκαλεί ακόµα εντύπωση του
γεγονός ότι στην κριτική η οποία ασκείται από µεγάλη µερίδα
των µέσων ενηµέρωσης, µέσων ενηµέρωσης που πρόσκεινται
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στη σηµερινή Κυβέρνηση, σε αυτήν την κριτική δεν υπάρχει καµµία απάντηση. Αγνοούνται συστηµατικά, θα έλεγα µε περισσή
αλαζονεία από την πλευρά της Κυβέρνησης, τα στοιχεία τα οποία
αναφέρονται, προφανώς γιατί οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί για τα συγκεκριµένα πρόσωπα είναι προειληµµένες.
Και αναρωτιέµαι ότι εφόσον οι αποφάσεις είναι προειληµµένες, γιατί δεν προχωρούν και στη στελέχωση των υπολοίπων θέσεων. Υπάρχει και σε αυτό απάντηση νοµίζω.
∆ιότι µέσα στο κόµµα της σηµερινής Κυβέρνησης υπάρχει µία
πολυφωνία. Υπάρχουν εσωτερικές αντιθέσεις. Υπάρχουν οµάδες
οι οποίες αντιπαλεύονται η µία την άλλη και γι’ αυτό δεν φθάνουµε στο διορισµό όλων των ατόµων. ∆εν θα πούµε αριθµό θέσεων που µένουν κενές, γιατί το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, η ίδια η
Κυβέρνηση δεν έχει πει µέχρι σήµερα ακριβώς πόσες θέσεις –
έχει πει ότι θέλει να καταργήσει κάποιες θέσεις γενικών και ειδικών γραµµατέων- θέλει να καταργήσει. Η αναποφασιστικότητα
αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί επηρεάζει θέσεις των οποίων η
στελέχωση έχει αρνητικές επιπτώσεις σε έναν πολύ σηµαντικό
τοµέα, την ελληνική οικονοµία. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.
Πρέπει να εφαρµοσθούν αποφάσεις. Βλέπουµε ότι συµβαίνει και
στη στελέχωση των θέσεων των γενικών και ειδικών γραµµατέων
αυτό που συµβαίνει και µε τον τρόπο που αντιµετωπίζει η σηµερινή Κυβέρνηση τις µεγάλες και σηµαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει στον τοµέα της οικονοµίας.
Σήµερα που µιλάµε, η µεγάλης επιρροής εφηµερίδα «International Herald Tribune», στην τελευταία της σελίδα διά χειρός σχολιαστή που είναι διεθνώς γνωστός, αναφέρεται ακριβώς σε αυτήν
την έλλειψη αποφασιστικότητας, που επιδεικνύει συνεχώς η σηµερινή Κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου και τις επιπτώσεις που έχει στην πιστοληπτική ικανότητα
της χώρας.
Εκείνο, λοιπόν, που εγώ έχω από την πλευρά µου να πω, είναι
ότι δεν µπορούν να καθυστερήσουν πια άλλο οι αποφάσεις. Πρέπει να πάρουν αποφάσεις, και η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός
και επ’ αυτών των αποφάσεων θα κριθούν. Εµείς ως Νέα ∆ηµοκρατία έχουµε πει ότι στον τοµέα της οικονοµίας θα στηρίξουµε
εκείνες τις αποφάσεις που θα συµβάλλουν αποφασιστικά στη
σταθεροποίηση της οικονοµίας και στην αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών προβληµάτων. Αλλά για να το κάνουµε, πρέπει
πρώτα να υπάρχουν συγκεκριµένες αποφάσεις επί των οποίων
και θα τοποθετηθούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αντώναρο.
Το λόγο, τώρα, έχει ο συνάδελφος κ. Μιχαήλ Γιαννάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι βέβαιο ότι οι τοποθετήσεις των συναδέλφων που προηγήθηκαν, ανέδειξαν µε επιχειρήµατα και την αναγκαιότητα αλλά
και τη σπουδαιότητα της ερώτησης που σήµερα συζητάµε.
Ο ρόλος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο θεσµικός µας
ρόλος, µας επιβάλλει και µας υποχρεώνει να ασκούµε κριτική –
αυστηρή κριτική πολλές φορές- να πιέζουµε, ώστε η Κυβέρνηση
σε θέµατα µείζονος σηµασίας και όχι µόνο, να γίνει πιο αποτελεσµατική και πιο παραγωγική, γιατί νοµίζω ότι αυτό είναι το ζητούµενο από την κοινωνία. Και αν πραγµατικά λειτουργούσαµε
µε αυστηρά µικροκοµµατικά κριτήρια και βλέπαµε την πολιτική
µέσα από κοµµατικά γυαλιά, είναι βέβαιο ότι η κατάσταση που
περιέγραψαν οι συνάδελφοι µε τις καθυστερήσεις, τις πολύχρονες καθυστερήσεις, στις καθυστερήσεις των γενικών και ειδικών
γραµµατέων, σαφώς πολιτικά µας βόλευε. Ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τέσσερις και έξι µήνες και ένα χρόνο να κάνετε,
κυρία Υπουργέ, να τοποθετήσετε γενικούς γραµµατείς, µας βολεύει απόλυτα πολιτικά.
Αυτό, όµως, που είναι το ζητούµενο σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη
στιγµή, όταν η χώρα –κατά τα λεγόµενα του Πρωθυπουργούείναι στην εντατική, είναι σε έκτακτη ανάγκη, κάθε καθυστέρηση,
κάθε ηµέρα που περνάει, χωρίς να έχουµε στελεχώσει κρίσιµους
τοµείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το κόστος είναι τεράστιο.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και να θέσουµε το ζήτηµα και να πιέσουµε
γιατί πραγµατικά η διαδικασία των βιογραφικών έξω έχει γίνει
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ανέκδοτο. Υπάρχουν κρίσιµοι τοµείς που πρέπει άµεσα να δράσουµε. ∆εν µπορούµε να περιµένουµε άλλο. ∆εν µπορεί η αγορά.
∆εν είναι τυχαία η υποβάθµιση από διεθνείς οίκους, η αύξηση
των spread. Όλα αυτά εκτός από το θολό πολιτικό µήνυµα που
εκπέµπεται ειδικά στην οικονοµία έχουν να κάνουν και µε τις καθυστερήσεις που αναφέρουµε στη συγκεκριµένη ερώτηση.
Και βέβαια επικοινωνιακά θα το χαρακτήριζα ένα τέχνασµα
εξαιρετικά θελκτικό. Στην πράξη όµως όπως προείπα το κόστος
είναι τεράστιο. Να αναφερθώ στο ΕΣΠΑ, στα αναπτυξιακά προγράµµατα, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν κατατεθεί, στη νάρκωση του Σ∆ΟΕ, στη µη παράσταση δικηγόρων του δηµοσίου σε
σηµαντικές υποθέσεις που έχουν να κάνουν µε τον οικονοµικό
τοµέα; Καταλαβαίνετε τι σηµαίνουν όλα αυτά. Και φυσικά οι φοροφυγάδες, οι λαθρέµποροι, οι παράνοµοι αυτήν την περίοδο
κάνουν πάρτι έξω.
Έχετε τεράστια ευθύνη γι’ αυτήν την καθυστέρηση. Πρέπει
άµεσα να συµπληρώσετε όλα τα κενά. Καλό το µήνυµα του Πρωθυπουργού για άριστους και όχι αρεστούς, αλλά στην πράξη,
εσείς οι ίδιοι το έχετε τσαλακώσει, το έχετε καταργήσει. Θα θυµίσω τη δηµόσια τοποθέτηση του κ. Καστανίδη ότι πώς είναι δυνατόν να έχω ένα γενικό γραµµατέα στο Υπουργείο µου που δεν
τον γνωρίζω από πριν. Αυτό τα λέει όλα.
Γιατί, λοιπόν, υποβάλατε χιλιάδες νέους επιστήµονες να στέλνουν βιογραφικά και να περιµένουν και να αγωνιούν αν πραγµατικά θα τα αξιολογήσετε και µε ποιον τρόπο; Η ίδια σας η τακτική
καθηµερινά σας διαψεύδει. Αυτοσχεδιασµός, λοιπόν, αναβλητικότητα, παλινωδίες, θολό πολιτικό µήνυµα σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο. Όλα αυτά έχουν κόστος. Κάθε µέρα που περνάει
ιδιαίτερα σήµερα µετράει όσο ένας µήνας, κατά την άποψή µου.
∆εν µπορείτε, λοιπόν, να περιµένετε άλλο.
Είµαστε εδώ, λοιπόν, για να σας πιέσουµε επιτέλους να τρέξετε να καλύψετε όλα αυτά τα κενά που η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η
οικονοµία, η κοινωνία έχει ανάγκη γιατί έχουν άµεση σχέση µε
την οικονοµική κρίση, µε την καθηµερινότητα του πολίτη. Όλα
αυτά σας καλούµε άµεσα να τα επιλύσετε.
Σας επαναλαµβάνω και πάλι αυτό που είπα στην αρχή της οµιλίας µου, ότι πολιτικά µπορείτε να καθυστερήσετε και αυτό µας
συµφέρει απόλυτα και πέντε και έξι µήνες, αλλά στον τόπο κάνετε τεράστια ζηµιά. Αναλογιστείτε τις ευθύνες σας και δώστε
λύση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γιαννάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα
ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους
από το 25ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να διευκρινίσω ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό έχουν τρία
λεπτά οι δύο επόµενοι οµιλητές, ο κ. Βρούτσης και ο κ. Μουσουρούλης.
Το λόγο έχει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πιστεύω, κυρία Υπουργέ, ότι η επίκαιρη επερώτηση που έκαναν σήµερα είκοσι πέντε Βουλευτές
της Νέας ∆ηµοκρατίας γίνεται ακόµα πιο επίκαιρη και αποκτά
µεγαλύτερο ενδιαφέρον αν τη συνδυάσει κανείς µε τα τρία εβδοµαδιαία στραβοπατήµατα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το
πρώτο στραβοπάτηµα έχει να κάνει µε την πρόσφατη παραίτηση
αυτής της εβδοµάδας του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Ρόβλια,
όπου ακόµα δεν δόθηκε απάντηση για ποιο λόγο παραιτήθηκε,
αν τελικά το ζήτηµα ήταν τα ρουσφέτια ή αν υπήρχαν άλλοι
λόγοι. Στραβοπάτηµα δεύτερο, οι τρεις διαφορετικές πολιτικές
γραµµές και απόψεις της κ. ∆ιαµαντοπούλου, της κ. Κατσέλη και
του κ. Λοβέρδου στο ζήτηµα της χρυσής εθελουσίας από τον
ΟΛΠ, όπου ακόµα η Κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει ποια είναι
η τελική της άποψη. Στραβοπάτηµα τρίτο, που δυστυχώς έχει και
ανθρώπινη διάσταση, αλλά ευτυχώς είχε αίσιο τέλος, το ζήτηµα
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το χθεσινό της απόπειρας αυτοκτονίας από το Υπουργείο του κ.
Χρυσοχοΐδη, ενός νέου ανθρώπου όπου ακόµα η Κυβέρνηση έχει
πέπλο σιωπής και δεν έχει ενηµερώσει την κοινή γνώµη και να
αποσαφηνίσει τι πραγµατικά συνέβη.
Εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε δώσει διευκρινίσεις ως Κυβέρνηση σε αυτά τα πράγµατα, αλλά σήµερα, κυρία Υπουργέ, που
είστε παρούσα στην επερώτηση των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας καταλαβαίνετε πόσο περιµένουν όχι µόνο οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας αλλά και η κοινή γνώµη έξω από το
Κοινοβούλιο, αλλά κυρίως χιλιάδες νέοι άνθρωποι να ακούσουν
τις πειστικές σας απαντήσεις, διότι αισθάνονται προσβεβληµένοι, αισθάνονται χιλιάδες νέοι άνθρωποι ότι τους εξαπατήσατε,
ότι τους κοροϊδέψατε και περιµένουν την απάντησή σας.
Γιατί ουσιαστικά αναζητούµε σήµερα απάντηση σε αυτά τα
ερωτηµατικά και επιπλέον στο τέλος-τέλος πόσοι ήταν αυτοί οι
οποίοι συµµετείχαν στο κάλεσµα της Κυβέρνησης. Υπήρχαν διαδικασίες αξιολόγησης αυτών των βιογραφικών; Υπήρχε επιτροπή
που αξιολόγησε αυτά τα βιογραφικά; Και στο τέλος-τέλος αν έγιναν όλα αυτά, µπορούµε να µάθουµε αν διά µέσου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που επαγγέλλεσθε στα πλαίσια της
δηµοκρατίας θα εµφανιστούν αυτά τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των χιλιάδων αυτών νέων ανθρώπων;
Κυρία Υπουργέ, πιστεύω ότι το δίληµµα ηθικό ή νόµιµο επικαιροποιείται σήµερα όσο ποτέ άλλοτε. Και επειδή µαντεύω την
απάντησή σας σε όλα αυτά τα ερωτήµατα που τέθηκαν ότι είναι
νόµιµα όλα αυτά που κάνατε, θα σας απαντήσω ότι δεν είναι
ηθικά. Γιατί δεν είναι ηθικό να παραπλανείτε χιλιάδες νέους ανθρώπους και να τους βάζετε σε µια διαδικασία την οποία ούτε
πιστέψατε ούτε ακολουθήσατε.
Κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε δύο νόµους, το ν. 3556/2007 και το
ν. 3655/2008; Είναι δύο νόµοι που ψηφίσαµε εδώ µε αυστηρότατο θεσµικό νοµικό πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας και αυτοί οι νόµοι καθιερώνουν τη διαφάνεια και την
αντικειµενικότητα. Με αυτούς τους νόµους, κυρία Υπουργέ, για
να ξέρετε µπήκαν οι διοικητές των δεκατριών ασφαλιστικών ταµείων. Και εσείς πάνω στη βουλιµία σας να δείξετε επικοινωνιακά
τη δηµοκρατική σας ευαισθησία και το άνοιγµα στην κοινωνία
προκηρύξατε διά µέσου του διαδικτύου και τις θέσεις των προέδρων στα δεκατρία ασφαλιστικά ταµεία.
Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι αυτό θέλει µία απάντηση. Είναι
άγνοια; Είναι προχειρότητα ή επιστροφή στο βαθύ ΠΑΣΟΚ; Γιατί
αν σήµερα κουβεντιάζουµε, όπως είπε και ο κ . Λοβέρδος πριν,
για µεγάλη κρίση στο ασφαλιστικό σύστηµα, πώς θα διοικήσουν
αυτοί οι άνθρωποι, όταν τους βάλατε πριν λήξει η θητεία τους
σε µία διαδικασία διαδικτύου που είναι κατοχυρωµένη από νόµο
και µ’ αυτόν τον Κανονισµό της Βουλής άρθρο 49Α’;
Για όλα αυτά, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ζητάµε απάντηση. Ζητάµε και να απαντήσετε στη διάσταση του ηθικού και πιστεύω
ότι πολύ-πολύ σύντοµα µέσα σε ογδόντα µέρες δείξατε ότι κάνατε πάρα πολλά στραβοπατήµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο συνάδελφος κ. Μουσουρούλης έχει το λόγο για τρία λεπτά
επίσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός αναφερόµενος στο πρόσφατο νοµοσχέδιο για τις προσλήψεις, µεταξύ άλλων είπε «Το
θεµέλιο της πολιτείας είναι η αξιοκρατία... Με την απροσχηµάτιστη ευνοιοκρατία σε όλα τα επίπεδα µε την κυνική επικράτηση
µιας αντίληψης «ηµετέρων» και «κολλητών» η χώρα περιήλθε σε
κατάσταση τέλµατος. Έτσι ακριβώς το διατύπωσε.
Πράγµατι, η αξιοκρατία είναι ένα µείζον θέµα και όλοι εµείς σε
αυτή την Αίθουσα έχουµε ευθύνη να αποβάλουµε τέτοιες λογικές. Αλλά, επιτρέψτε µου, οι δικές σας κυβερνήσεις το έσπειραν
και το γιγάντωσαν περαιτέρω η διαδικασία που αποφασίσατε να
ακολουθήσετε για τους Γενικούς Γραµµατείς απογοήτευσε οικτρά...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Μουσου-
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ρούλη, σας θυµίζω ότι δεν απευθύνεστε στην κυρία Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Πώς θα πεισθούν οι πολίτες ότι όλα αυτά που έγιναν, όλα αυτά που λέτε για αξιοκρατία,
τα εννοείτε, όταν όλοι σχεδόν οι γενικοί γραµµατείς είναι πρώην
υποψήφιοι, πρώην Βουλευτές, πρώην Υφυπουργοί, πρώην νοµαρχιακοί σύµβουλοι κ.ο.κ.; Σας ρωτώ. Όλοι όσοι κατέθεσαν βιογραφικά αξιολογήθηκαν µε βάση κάποια κριτήρια; Ποια είναι
αυτά; Υπάρχει πουθενά αποτύπωση; Πόσες και ποιες είναι οι θέσεις που έων σήµερα δεν έχουν πληρωθεί; Κατά τους υπολογισµούς µου είναι είκοσι επτά θέσεις. Στις ∆ΕΚΟ φθάσατε στο
σηµείο να προκηρύξετε ακόµα και θέσεις που προβλέπονται για
θεσµικούς φορείς. Για παράδειγµα στη ΜΟ∆, όπου υπάρχουν θέσεις που ορίζονται από το νόµο και δεν αξιολογούνται µε βιογραφικά ή ακόµα και σε ∆ΕΚΟ που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο. Προκηρύξατε ακόµα και τη θέση του διευθύνοντος συµβούλου των ΕΛΠΕ.
Αποφασίστε να τελειώσει γρήγορα αυτό το µαρτύριο στο
οποίο υποβάλλετε τη διοίκηση και χιλιάδες ανθρώπους, για να
αρχίσει να λειτουργεί η χώρα. Βάλτε επιτέλους τους δικούς σας
για να αρχίσουν να υπογράψουν. Προσπαθήσατε να πείσετε τον
κόσµο ότι πνέει ένας νέος αέρας. Όµως ακυρώσατε την όποια
προοδευτική σκέψη. Κλονίσατε το αίσθηµα δικαίου. Εφόσον κινηθήκατε έτσι, γιατί αφήσατε να περάσουν δύο ολόκληροι µήνες,
γιατί αφήσατε τα Υπουργεία και τις περιφέρειες ακυβέρνητα;
Σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 63/2005 περί Κυβέρνησης
και κυβερνητικών οργάνων, ο γενικός γραµµατέας είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ του Υπουργού και της διοίκησης. Είναι
αυτός που µετατρέπει τις εντολές σε έργο. Σας το λέει αυτό κάποιος που υπηρέτησε επί πεντέµισι χρόνια ως γενικός γραµµατέας. Θα καταθέσω στα Πρακτικά το ΦΕΚ των αρµοδιοτήτων του
προκατόχου µου στη Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας για να µου πείτε ποιες από
αυτές τις λειτουργίες εκτελούνται σήµερα και από ποιον, γιατί
ακόµη, σχεδόν τρεις µήνες µετά τις εκλογές, αυτή η πολύ κρίσιµη θέση δεν έχει πληρωθεί ακόµη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν
ΦΕΚ το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας µιλώ για µια περίοδο, όπου πέρα από την οικονοµική συγκυρία και την κρίση, υπάρχει και το κλείσιµο του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης στις 31-12-2009. Έπρεπε να έχουν υπογραφεί
εντάξεις, απεντάξεις, τροποποιήσεις τεχνικών δελτίων, µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ακόµη έπρεπε να λειτουργεί ο
αναπτυξιακός νόµος. Πείτε µου όλες αυτές οι υπογραφές από
ποιον µπαίνουν. Επίσης, πείτε µας πόσο πίσω έχουµε µείνει σε
όλα αυτά.
Το κυριότερο, έχετε εικόνα γι’ αυτή την κατάσταση στα Υπουργεία; Κάνετε για πειραµατισµούς σε ώρα κρίσης. ∆υστυχώς ο
δρόµος είναι ακόµη µακρύς, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει
να ενηµερωθούν και βέβαια να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα που
προέκυψε από το ανακάτεµα των Υπουργείων, να συνεννοηθούν
και να συνεργαστούν. Η νέα αρχιτεκτονική της Κυβέρνησης δηµιουργεί ένα τεράστιο πρόβληµα και στους παλαιούς και στους
καινούργιους ανθρώπους. Σήµερα σε όλη την Αθήνα περιφέρονται υπηρεσιακοί παράγοντες µε φακέλους υπό µάλης, ψάχνοντας να βρουν σε ποιο κτήριο κάθεται ο Υπουργός ή ο
Υφυπουργός τους.
Επίσης, βλέπουµε Υπουργούς να είναι απρόθυµοι να δώσουν
αρµοδιότητες σε Υφυπουργούς και Υφυπουργούς να διαγκωνίζονται εν µέσω αυτής της κατάστασης. Τελικά, όλα αυτά µετακυλίονται στη διοίκηση. Θέλω να µας πείτε, ο κ. Σαχινίδης πότε
πήρε δικαίωµα υπογραφής για να ενεργοποιήσει τον εισπρακτικό
µηχανισµό της χώρας; Ο κ. Αρναουτάκης, πότε πήρε δικαίωµα
υπογραφής για να ξεκινήσει την υλοποίηση του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων ή για να υπογράφει πληρωµές ακόµη και
για ολοκληρωµένα έργα; Για εµένα η µετεκλογική πραγµατικότητα που διαµορφώσατε στη διοίκηση περιγράφεται µε δύο λέξεις: Ακυβερνησία και ερασιτεχνισµός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώθηκε το
στάδιο των πρωτολογιών.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν απαντήσω στην επίκαιρη επερώτηση, θα ήθελα να αναφερθώ στην παρατήρηση που έγινε
από πολλούς από τους επερωτώντες συναδέλφους για την επιλογή από τον Υπουργό Εσωτερικών να παραστώ κατά τη σηµερινή συζήτηση και να απαντήσω στην επίκαιρη επερώτηση η
οποία αφορά τη διαδικασία της ανοικτής διακυβέρνησης. Θέλω
να ενηµερώσω τους συναδέλφους ότι τουλάχιστον στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει ως αρµοδιότητα η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της ανοικτής
διακυβέρνησης την οποία, επειδή δεν έχω, δεν µπορώ να παρίσταµαι και κατά τη συζήτηση της συγκεκριµένης επερώτησης
σήµερα.
Σε ό,τι αφορά την επερώτηση που συζητάµε επιτρέψτε µου να
ξεκινήσω µε τη γενικότερη διαπίστωση ότι επιλέξατε να ξεκινήσετε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για ένα θέµα που τα τελευταία πεντέµισι χρόνια έχετε
εκτεθεί ανεπανόρθωτα στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ, όµως, γιατί µου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ σε ζητήµατα που είναι κορυφαία στο κυβερνητικό πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ και ήδη υλοποιούνται µε πρωτόγνωρες έως
τώρα αποφάσεις, αποφάσεις µε τις οποίες καθίσταται σαφές ότι
δεν πρόκειται µόνο για αλλαγή πολιτικής, δεν πρόκειται µόνο για
αλλαγή νόµων ή άλλων επιλογών που οδήγησαν τη χώρα στο σηµερινό αδιέξοδο. Πρόκειται για κάτι πολύ σηµαντικότερο και
πολύ µεγαλύτερο. Πρόκειται για την ίδια την αντίληψη που
έχουµε για το τι σηµαίνει διακυβέρνηση της χώρας, του κράτους
και το πώς αυτή οφείλει να ασκείται. Πρόκειται για το ήθος της
διακυβέρνησης, για τη δεοντολογία της διακυβέρνησης.
Με λίγα λόγια πρόκειται για θεµελιώδεις κανόνες λειτουργίας
του ίδιου του πολιτικού µας συστήµατος. Χθες σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα ψηφίστηκε ένα ιστορικό νοµοσχέδιο. Ένα θεσµικό ταξίδι
που ξεκίνησε το 1994 µε την ίδρυση του ΑΣΕΠ ολοκληρώθηκε το
2009 µε την καθολική υπαγωγή κάθε µορφής πρόσληψης σε αντικειµενικές, αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες. Στο διάστηµα που µεσολάβησε υπήρξαν καθυστερήσεις και παλινωδίες,
ακόµη και επί των ηµερών του ΠΑΣΟΚ. Το βέβαιο όµως είναι ότι
υπήρξε µία µαύρη πενταετία, µία πενταετία συνεχούς υπονόµευσης του ΑΣΕΠ, καταρράκωσης κάθε έννοιας αξιοκρατίας, επιστροφής στις πιο επώδυνες για την ελληνική κοινωνία στιγµές
ενός άδικου πελατειακού κράτους. Σε όλα αυτά όµως µπήκε χθες
ένα οριστικό και αµετάκλητο τέλος. Τραβήχτηκε µία κόκκινη
γραµµή από την ηµέρα των εκλογών. Και από εκείνη την ηµέρα
δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει καµµία πρόσληψη στο δηµόσιο,
χωρίς εγγυήσεις της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας του ΑΣΕΠ.
∆υστυχώς, αντί να στηρίξετε ολόψυχα αυτόν το νόµο, αντί να
δείξετε και εσείς ότι είστε σε θέση να γυρίσετε σελίδα, µείνατε
προσκολληµένοι στην υπεράσπιση της ίδιας πελατειακής νοοτροπίας που σας χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Φτάσατε
ακόµη και στο σηµείο να εγκαλείτε την Κυβέρνηση –αυτό είναι
µοναδικό στην κοινοβουλευτική ιστορία- ότι δεν άφησε παράθυρα ευνοιοκρατικών διορισµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες χάσατε ως παράταξη µία
µεγάλη ευκαιρία, ιστορική ευκαιρία να ζητήσετε µια µεγάλη συγγνώµη από τον ελληνικό λαό. Σήµερα χάνετε άλλη µία τέτοια δυνατότητα, γιατί τι άλλο φανερώνει η επερώτησή σας παρά µία
αµετανόητη, αλαζονική υπεράσπιση του ύφους και του ήθους
µιας διακυβέρνησης που ταλαιπώρησε τη χώρα για πεντέµισι
ολόκληρα χρόνια. Έφερε δε την κοινωνία και την οικονοµία στο
χείλος της οικονοµικής καταστροφής. Καταδικάστηκε µε οργή
και αγανάκτηση από τον ελληνικό λαό στις 4 Οκτωβρίου. Τι άλλο
είναι η επερώτησή σας από µία αλαζονική υπεράσπιση του τρόπου µε τον οποίο επιλέγονταν από τις κυβερνήσεις σας τόσοι άνθρωποι που αποδείχτηκαν ανίκανοι και ανάξιοι να υπερασπιστούν
το δηµόσιο συµφέρον. ∆εν χρειάζεται να θυµίσω έναν- έναν τους
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γενικούς γραµµατείς, τους διοικητές των οργανισµών, των ασφαλιστικών ταµείων, τα golden boys που έφτασαν να καταντήσουν
την πολιτική από υπόθεση των πολιτικών συντακτών αρµοδιότητα του δικαστικού και του αστυνοµικού ρεπορτάζ.
Έρχεστε σήµερα, µετά απ’ όλα αυτά να υπερασπιστείτε όλα
αυτά που βύθισαν στην απαξίωση των κολλητών, των κουµπάρων. Όλα αυτά τελείωσαν. Σε αυτά έβαλε οριστικό τέλος ο ελληνικός λαός στις 4 Οκτωβρίου. Γι’ αυτό και εµείς προχωρήσαµε
ακόµη και για αµιγώς πολιτικές θέσεις όπως αυτές των γενικών
γραµµατέων των Υπουργείων σε µία πρωτόγνωρη, καινοφανή,
καινοτόµο ανοικτή διαδικασία, µια διαδικασία ανοικτής διακυβέρνησης που ανοίγει την πρόσβαση σε κάθε έναν που έχει τη
διάθεση και την ικανότητα για δηµόσια προσφορά. Το ίδιο γίνεται και για άλλες θέσεις ευθύνης στο δηµόσιο τοµέα. ∆εν κρατάµε κλειστή την διακυβέρνηση µόνο σε όσους είχαν και έχουν
πρόσβαση σε αυτή. Ανοίγουµε τη δυνατότητα συµµετοχής διάπλατα στην κοινωνία. Αυτή είναι για εµάς η έννοια της ανοιχτής
διακυβέρνησης. Και ασφαλώς η στελέχωση κάθε θέσης γίνεται
πάντα µε την τήρηση του νόµου, των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που αυτός προβλέπει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αντιλαµβάνοµαι ότι όλα αυτά σας είναι ξένα. Σας είναι ξένη
µία αντίληψη που δεν περιορίζεται στις προδιαγραφές του νόµου
αλλά θέτει ακόµη υψηλότερες προδιαγραφές, προδιαγραφές
διαφάνειας, αξιοκρατίας αντικειµενικότητας, συµµετοχής. Σας
είναι ξένη και µε την σηµερινή σας επερώτηση προσπαθείτε να
την απαξιώσετε, να την περιορίσετε, να δηµιουργήσετε σκιές, να
τη λοιδορήσετε, γιατί αυτό είναι στην πράξη κάθε ένα από τα επί
µέρους ερωτήµατα που θέσατε µε την επερώτησή σας. Αυτό δείχνει µόνο µία αµήχανη υπεράσπιση ενός καταδικασµένου παρελθόντος. ∆είχνει όµως και µία πεισµατική αδυναµία να δείτε
το µέλλον. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Το ίδιο ακριβώς κάνατε
όταν το ΠΑΣΟΚ µε πρωτοβουλία του Προέδρου και σηµερινού
Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου το 2004, εισήγαγε µία
πρωτόγνωρη διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου του κόµµατος
µε άµεση εκλογή από την ίδια την κοινωνία.
Λοιδορούσατε και τότε. Αντιµετωπίσατε τη διαδικασία αυτή µε
γέλωτες και ειρωνείες. Έκτοτε πολλά κόµµατα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υιοθέτησαν την καινοτοµία αυτή. Και εξακολουθούσατε να λοιδορείτε και ήρθε το 2009 και, βεβαίως, τότε
προστρέξατε στη διαδικασία αυτή και προστρέξατε γιατί δεν
µπορούσατε να κάνετε αλλιώς.
Χαιρόµαστε ειλικρινά που το κάνατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί πάντα πιστεύαµε ότι αυτό που εµείς κατακτήσαµε
στο δικό µας Κίνηµα πρέπει να γίνει κεκτηµένο του πολιτικού µας
συστήµατος, η δυνατότητα, δηλαδή, για συµµετοχή, η ανοιχτή
δηµοκρατική διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση όµως θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η
διαφανής και αξιοκρατική διαδικασία της ανοιχτής διακυβέρνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να στελεχωθεί ο
διοικητικός µηχανισµός µε άξια και ικανά στελέχη, που θα µπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας, στη δεινή κατάσταση της οικονοµίας µας και στην πολυετή απουσία της χώρας µας από το διεθνή στίβο.
Πριν από τις εκλογές είχαµε υποσχεθεί ότι ανεξαρτήτως κόστους, θα έρθουµε σε ρήξη µε πρακτικές που απαξίωναν το δηµόσιο βίο και καθιστούσαν την Κυβέρνηση όµηρο των
συµφερόντων. Είµαστε σίγουροι πως µε τη διαδικασία επιλογής
που ακολουθούµε, ουδείς θα διανοηθεί στο εξής να επαναφέρει
τον κοµµατισµό και την αναξιοκρατία στο δηµόσιο βίο.
Θέλω επίσης να σας ενηµερώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφερθήκατε –ή δεν αναφερθήκατε- που στελέχωσαν τις θέσεις των γενικών γραµµατέων
στα Υπουργεία και στις περιφέρειες ή και όλες τις άλλες θέσεις
ευθύνης στο διοικητικό µηχανισµό, επελέγησαν µέσα από µια
διαδικασία -πρωτοφανή τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδοµένααξιολόγησης της προσωπικότητάς τους, αξιολόγησης της συνολικής προσφοράς τους στην κοινωνική και στην επαγγελµατική
τους ζωή και βεβαίως µέσω της αξιολόγησης και των αντικειµενικών τους δυνατοτήτων. Και σαφώς από τη διαδικασία αυτή δεν
αποκλείονταν ούτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Το να έχει κάποιος
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την ιδιότητα του µέλους του ΠΑΣΟΚ, από µόνη της δεν τον θέτει
εκτός της διαδικασίας αυτής.
Θέλω επίσης να σηµειώσω ότι αναµφισβήτητα ο αριθµός των
ενδιαφεροµένων ήταν πολλαπλάσιος των υπό στελέχωση θέσεων
και αυτό σηµαίνει ότι εκ των πραγµάτων κάποιοι -οι περισσότεροι
όπως µπορείτε να αντιληφθείτε- θα έµεναν εκτός της στελέχωσης, εκτός αυτής της διαδικασίας. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι
υπήρξε εµπαιγµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέσατε και θέτετε ατυχώς και το
ζήτηµα της ταχύτητας στη στελέχωση των γενικών γραµµατέων
των Υπουργείων. Αν µε την ταχύτητα αυτή, εσείς αντιλαµβάνεστε την άµεση ετοιµότητα κάποιων µηχανισµών να εφορµήσουν
στις κρατικές θέσεις και στα κρατικά κονδύλια, λοιπόν όχι, δεν είχαµε τέτοια ετοιµότητα. ∆εν είχαµε ετοιµότητα να νουθετήσουµε
αυτούς που θα συνέχιζαν τη δουλειά που εσείς κάνατε επί πέντε
ολόκληρα χρόνια.
Για να µην ανησυχείτε, όµως, ήδη έχουν στελεχωθεί όλες οι
γενικές γραµµατείες σε όλα τα Υπουργεία και όλους τους οργανισµούς. Μένει µόνο το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που
άµεσα στελεχώνεται και αυτό, ενώ οι γενικοί γραµµατείς των περιφερειών είναι ήδη στις θέσεις τους εδώ και αρκετό καιρό.
Και να θυµίσω και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
ουδέποτε στην ιστορία όχι µόνο του ΠΑΣΟΚ…
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Όλοι οι γενικοί γραµµατείς;
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Βεβαίως, είναι στη
θέση τους εδώ και δύο εβδοµάδες.
Να θυµίσω όµως, κύριοι συνάδελφοι, ότι ουδέποτε υπήρξε η
τοποθέτηση γενικών γραµµατέων περιφερειών, είτε επί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, είτε επί των κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας, νωρίτερα των εξήντα ηµερών διακυβέρνησης. Αυτό
αποδεικνύει η πρακτική και η διαδικασία µέχρι σήµερα.
Εµείς όµως έχουµε µία άλλη ετοιµότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είχαµε την ετοιµότητα να βάλουµε µπρος αυτήν την
κοσµογονία διαρθρωτικών αλλαγών και των ριζικών τοµών που
όλη η Ελλάδα βλέπει. Μόνο στο Υπουργείο µας έγιναν κρίσιµες,
απαραίτητες και πολύ επείγουσες αναδιαρθρώσεις. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συγκροτήθηκε µία νέα Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, απαραίτητη από καιρό για την πολιτική
διαχείριση ενός κρισιµότατου ζητήµατος, της µετανάστευσης και
της κοινωνικής ένταξής των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
Συγκροτήθηκε Γενική Γραµµατεία Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για να προετοιµάσει και να υλοποιήσει το µεγάλο βήµα που
έχει ανάγκη η χώρα µας στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
πάντα προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Όπως δείχνετε όµως µε την επερώτησή σας, τίποτε από αυτά
δεν είστε σε θέση να αξιολογήσετε. Απλά, εσείς πιστεύετε ότι
δεν χρειαζόταν να κάνουµε τίποτε από αυτά, αρκεί να διορίζαµε
διαχειριστές κονδυλίων. Εµείς όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβανόµαστε αλλιώς την εντολή του ελληνικού λαού.
∆εν είναι µόνο οι διορθωτικές αλλαγές που προανέφερα, αλλά
και όλες οι άλλες δοµικές παρεµβάσεις, που σε αστραπιαίο
χρόνο οδήγησαν στην πλήρη ανασύνταξη του κυβερνητικού σχήµατος. Εφαρµόζεται ταυτόχρονα ένα ευρύτατο πρόγραµµα νοµοθετικών παρεµβάσεων, που υλοποιεί κατά γράµµα τη
δέσµευσή µας για τις πρώτες εκατό µέρες.
Και θα ξεκινήσω πρώτα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναφέρθηκα ήδη στο νόµο των προσλήψεων, στο νόµο που ψήφισε
χθες η Ολοµέλεια της Βουλής για την υπαγωγή όλων των προσλήψεων, τόσο στον ευρύτερο όσο και στον στενότερο δηµόσιο
τοµέα, στο ΑΣΕΠ. Αποδείχθηκε πως ό,τι «ξηλώνατε» πέντε χρόνια, το µαζέψαµε εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα σε
πενήντα µέρες και δεν είναι µόνο αυτό.
Το Υπουργείο κατέθεσε ήδη µία νοµοθετική πρωτοβουλία,
πρωτόγνωρη, όχι µόνο για τα ελληνικά δεδοµένα, τη δηµοσιοποίηση κάθε απόφασης, κάθε πράξης της διοίκησης στο διαδίκτυο. Και αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία, αφού πέρασε την
πρώτη παρουσίασή της από τη Βουλή, βρίσκεται σήµερα στο
στάδιο της διαβούλευσης. Εποµένως, αυτό που ισχύει είναι φως
παντού, απόλυτη διαφάνεια παντού.
Και συνεχίζουµε την επεξεργασία µειζόνων νοµοθετικών πρω-
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τοβουλιών για τη µεταναστευτική πολιτική, για τη νέα αρχιτεκτονική της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, για το νέο εκλογικό νόµο.
Πέραν αυτών, ενισχύσαµε τους ασθενέστερους µε την έκτακτη
ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, µε την αύξηση του επιδόµατος ανεργίας, µε την αύξηση των αγροτικών συντάξεων που
έχουν καταβληθεί ήδη, µε δηµόσιες επενδύσεις και επενδύσεις
στην υγεία και την παιδεία.
Ενισχύουµε τη ρευστότητα στην αγορά µε την προώθηση νοµοσχεδίου για τη ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών
οφειλών και µε τις απαραίτητες αλλαγές στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Καταθέσαµε νοµοσχέδιο που αυτή τη στιγµή βρίσκεται στο στάδιο της
διαβούλευσης για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και φυσικά πρόσωπα.
Με τον προϋπολογισµό δε του 2010, η συζήτηση του οποίου
αρχίζει αύριο εδώ στη Βουλή, κάνουµε ένα πρώτο βήµα. Στόχος
µας είναι να µειωθεί το έλλειµµα σχεδόν τέσσερις µονάδες του
ποσοστού του Α.Ε.Π. το 2010, πάνω δηλαδή από 8.000.000.000
ευρώ, κατά 4.000.000.000 ευρώ από εξοικονόµηση σπατάλης και
µείωση δαπανών και κατά 4.000.000.000 ευρώ από αυξήσεις εσόδων.
Χρησιµοποιούµε ως επί το πλείστον µόνιµα µέτρα, άρα και
µέτρα που είναι βιώσιµα και για τα άλλα προϋπολογιστικά έτη.
Χωρίς να αυξήσουµε το φορολογικό βάρος στα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, θέτουµε ένα πολύ σπουδαίο χρονοδιάγραµµα
µείωσης του ελλείµµατος και αποκλιµάκωσης τους χρέους.
Στο σχέδιο νόµου για τη φορολογία, που θα προκύψει από τη
διαβούλευση στις αρχές του έτους, θα προχωρήσουµε και σε περαιτέρω σηµαντικές κινήσεις, όπως είναι το πόθεν έσχες και για
τα φυσικά πρόσωπα, το σύστηµα έκπτωσης φόρων µέσω αποδείξεων, η κατάρτιση προγράµµατος διασταυρώσεων στη διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων, η δηµοσιοποίηση στο διαδίκτυο
των στοιχείων εισοδηµάτων και φόρου από εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλµατα, ο έλεγχος του πόθεν έσχες για
όλους τους εφοριακούς και η παύση καθηκόντων για όσους αποδεικνύεται ότι δεν δικαιολογούνται τα περιουσιακά τους στοιχεία,
από τα δηλωθέντα εισοδήµατά τους.
Θα χρηµατοδοτήσουµε προγράµµατα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, για να βρίσκουν οι νέοι άνθρωποι ευκολότερα εργασία και αυτά είναι ορισµένα µόνο από τα πρώτα µέτρα που
προωθούµε τις πρώτες εκατό µέρες της διακυβέρνησής µας.
Προχωρούµε επίσης σε αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων για
την αναθέρµανση της οικονοµίας και στην ενίσχυση της ανάπτυξης, σε αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες από το
7% στο 11% επενδύουµε 1.000.000.00 επιπλέον στην παιδεία, µε
πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκοµεία και αυτά
παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες, που έχουµε εξαιτίας του στενού δηµοσιονοµικού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέποντας όλα αυτά, το ότι
εγκαλείτε την Κυβέρνησή µας εσείς ότι δεν έχει ταχείς ρυθµούς,
αυτό και µόνο σάς εκθέτει ανεπανόρθωτα. Αναλογιστείτε λίγο τι
έργο έχετε κάνει, για να ρωτάτε µε τέτοια αλαζονεία τη νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Προσπαθήστε να πείτε στον ελληνικό λαό
τι αφήσατε µετά από πέντε χρόνια διακυβέρνησης.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ παρά να
σταθώ σε µία ακόµη αναφορά σας. Ρωτάτε στ’ αλήθεια τι προβλήµατα έχουν δηµιουργηθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου και
των οργανισµών που εποπτεύονται απ’ αυτό. Χιλιάδες προβλήµατα θα ενηµερώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που επισώρευσε µία ολόκληρη πενταετία διεκπεραίωσης µόνο πελατειακών
σκοπιµοτήτων.
Ρωτάτε για χρέη που οφείλουν οι οργανισµοί αυτοί, την ώρα
που η Κυβέρνηση µε όλη την κοινωνία στο πλευρό της, δίνει έναν
αγώνα διάσωσης της χώρας µας που έφτασε µέχρι το χείλος της
χρεοκοπίας και της καταστροφής;
Φοβούµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν έχετε καν επίγνωση της ζηµιάς που έχετε προκαλέσει και στην οικονοµία και
στην ελληνική κοινωνία, στους θεσµούς µας, στο πολιτικό σύστηµα, στην οικονοµία, στο κράτος.
Από την πλευρά µας θα συνεχίσουµε προχωρώντας και σε επίπεδο προσώπων σε επιλογές αξιοσύνης, σε επιλογές µε µονα-
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δικό γνώµονα την ικανότητα και τη διάθεσή τους για δηµόσια
προσφορά, την ικανότητα και την αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος. Και ταυτόχρονα, προχωράµε γρήγορα και αποφασιστικά σε µεγάλες ριζοσπαστικές
τοµές, που θα βγάλουν την πατρίδα µας από το αδιέξοδο.
Ως κυβέρνηση αποτύχατε οικτρά, χωρίς δεύτερο προηγούµενο. Καταδικαστήκατε από τον ελληνικό λαό, µε τρόπο που επίσης δεν έχει προηγούµενο. Τουλάχιστον τώρα, ως
Αντιπολίτευση, ανταποκριθείτε στο χρέος σας να συµβάλλετε µε
εποικοδοµητική και δηµιουργική κριτική. Σ’ αυτήν είµαστε ειλικρινά ανοιχτοί, να ακούσουµε προτάσεις και να συµφωνήσουµε
σε όσες απ’ αυτές είναι πραγµατικά πειστικές και δηµιουργικές,
όχι όµως µε αυτήν την αλαζονική και αµετανόητη εµµονή σας
στις πρακτικές, που οδήγησαν τη χώρα µέχρις εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την Υφυπουργό κ. Τζάκρη.
Στο σηµείο αυτό θα πάρουν το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, µε πρώτο τον επερωτώντα Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα,
Βουλευτή Ηλείας.
Κύριε Τζαβάρα, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον
στη µεταφροϋδική ψυχανάλυση γνωρίζω ότι υπάρχει ένα αξίωµα:
«Καθένας είναι αυτό που του λείπει» και ακούγοντας σήµερα την
κυρία Υφυπουργό διαπιστώνω ότι αυτό έχει ισχύ και για τις συλλογικές οντότητες της κοινωνίας, για τα κόµµατα, για τις ενώσεις προσώπων, εκείνων δηλαδή των κοινωνικών µορφωµάτων
που έχουν εξασφαλίσει µία συµπαγή συνένωση ψυχής, ώστε να
επιδιώκουν συγκεκριµένους πολιτικούς στόχους.
Είναι πλέον σαφές ότι αυτό που λείπει από το ΠΑΣΟΚ είναι η
ιδεολογία. ∆εν θα µπορούσε να εξηγηθεί άλλωστε και διαφορετικά το γεγονός ότι επί είκοσι λεπτά εδώ, αντί απαντήσεως σε
συγκεκριµένο περιεχόµενο επερώτησης, αυτό το οποίο προσλαµβάνουµε είναι µία παράθεση από κοµµάτια και θρύψαλα
ενός εντελώς ασύντακτου σχεδίου ασυνάρτητου προγράµµατος
και µιας λογικής, την οποία κανένας δεν µπορεί να κατανοήσει,
όταν µάλιστα αυτό που αποτελεί αντικείµενο της συγκεκριµένης
επερώτησης είναι το γιατί η Κυβέρνηση χρειάστηκε να φθάσει σ’
αυτό το είδος και σ’ αυτό το όριο της ανεπάρκειας και ουσιαστικά και της έλλειψης σεβασµού απέναντι στον ελληνικό λαό και
να καλεί συλλήβδην και αθρόως ανθρώπους που διαθέτουν προσόντα, µε την υποβολή του βιογραφικού τους, να καταλάβουν
αξιοκρατικά υψηλές θέσεις στη δηµόσια διοίκηση. Επ’ αυτού δεν
ελέχθη τίποτα!
Αντ’ αυτού όµως –κι εδώ είναι βεβαίως η δικιά µου η πρώτη
παρατήρηση και η πρώτη διαπίστωση- αυτή την ιδεολογική γύµνια του ΠΑΣΟΚ δυστυχώς τη µεταφέρει και η Κυβέρνηση. Και
είναι πράγµατι επικίνδυνο να υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες
δεν έχουν µία ιδεολογική ταυτότητα, γιατί οι ιδεολογίες είναι
αυτό που κάνει δυναµική παρέµβαση στα κοινωνικά πράγµατα,
προκειµένου να τους δώσει την τροπή προς κάποιους στόχους,
που έχουν επιλεγεί εκ των προτέρων, για να δώσουν ένα άλλο
περιεχόµενο στις συµβάσεις της κοινωνικής ζωής, όχι όµως να
δηµιουργήσουν την εντύπωση -όπως κάνει «καλή η ώρα» το
ΠΑΣΟΚ- ότι ο ιστορικός χρόνος αρχίζει από τη στιγµή που ανέρχονται τέτοια κόµµατα στην εξουσία.
∆ιότι δεν θα έλεγα ότι πρόκειται απλώς για µία απαράδεκτη
επίδειξη κοµµατικού ναρκισσισµού ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Εγώ θα έλεγα επίσης ότι αποτελεί και ένδειξη και
σύµπτωµα έλλειψης σεβασµού σ’ αυτό το Σώµα, που είναι το
Σώµα των αντιπροσώπων του λαού και σ’ αυτή την Αίθουσα, που
είναι η πραγµατική και η συµβολική έδρα της άσκησης της λαϊκής κυριαρχίας.
Εδώ είναι η ∆ηµοκρατία και όσοι σ’ αυτή την Αίθουσα δεν
έχουν την ευπρέπεια και το ήθος που επιβάλλει το αυτονόητο καθήκον κάθε πολιτικού να σέβεται τη βούληση του λαού, άρα και
τους αντιπροσώπους του, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν την ικανότητα και την επάρκεια να εµφανίζονται ενώπιον της Εθνικής
Αντιπροσωπείας και να µιλάνε µε ειλικρίνεια και διάθεση καταλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λαγής, τότε αυτοί δεν προσφέρουν τίποτα στο δηµοκρατικό πολίτευµα.
Αυτό που προσφέρουν -και άλλωστε το είδαµε- είναι, πρώτον,
αυτή η ακαταµάχητη έλξη που έχει το ΠΑΣΟΚ µε το κυνήγι των
λέξεων. Αποδίδει, πράγµατι, µαγικές δυνάµεις στις λέξεις και στα
ονόµατα. Έτσι, λοιπόν, είδαµε σ’ αυτή την Κυβέρνηση το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης να λέγεται «Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη». Κι ενώ πράγµατι θα περιµέναµε -και ίσως να υπάρχει- και
µια αλλαγή νοοτροπίας, σ’ αυτό το Υπουργείο χθες από τον
έβδοµο όροφο απεπειράθη να αυτοκτονήσει ο άτυπος συνεργάτης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Και, βέβαια, κατεβλήθη προσπάθεια, όχι µόνο από την Κυβέρνηση δια της ενόχου
σιωπής της, αλλά και από µερίδα εκείνων οι οποίοι υπηρετούν
την ενηµέρωση του λαού, να περιοριστεί το συγκεκριµένο ζήτηµα σ’ ένα εσωτερικό πρόβληµα µιας οικογένειας.
∆εν είναι έτσι τα πράγµατα. Εάν πράγµατι σ’ αυτή τη µετονοµασία το ΠΑΣΟΚ επενδύει και ιδεολογικά, επενδύει δηλαδή αξίες
που έχουν σχέση µε την πολιτική και µια καλύτερη κοινωνική διαχείριση των πραγµάτων, τότε έχουν υπεύθυνη και πολύ αυτονόητη την υποχρέωση να δώσουν εξηγήσεις.
Λένε ότι στα Υπουργεία ∆ικαιοσύνης θα πρέπει να υπάρχει και
η διαφάνεια και βέβαια, αυτό που αντιτείνουµε εµείς είναι ότι
ούτε η διαφάνεια ούτε η αξιοκρατία ούτε η «πράσινη» ανάπτυξη
αποτελούν και µπορεί τουλάχιστον να αποτελέσουν αναγνωρίσιµα στοιχεία µιας ιδεολογικής ταυτότητας.
Η «πράσινη» ανάπτυξη είναι γνωστή στον ευρωπαϊκό κόσµο
από τη δεκαετία του 1970 που για πρώτη φορά είχαµε την ∆ιακήρυξη της Στοκχόλµης, απ’ όπου και προήλθε σαν συγκεκριµένη διακήρυξη η υποχρέωση των λαών, των κοινωνιών και των
κρατών να αναπτύσσονται, να µεγεθύνουν δηλαδή τα µεγέθη της
οικονοµίας τους, σεβόµενοι και προστατεύοντας το περιβάλλον.
Αυτό το πολύ απλό πράγµα είναι η «πράσινη» ανάπτυξη, επί της
οποίας επενδύει συνεχώς το ΠΑΣΟΚ επικοινωνία και όχι ιδεολογία.
Και βέβαια εγώ, σ’ αυτό το σηµείο -ας µου επιτραπεί- θα δώσω
και µια συµβουλή. Τους ξέφυγε το όνοµα ενός Υπουργείου, του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Με βάση αυτή τη λογική, έχουν
τουλάχιστον αυτονόητη υποχρέωση να το µετατρέψουν σε
Υπουργείο Ειρήνης. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει και µία συνοχή σ’
όλη αυτή την παράλογη, την πολύ ανεξήγητη, θα έλεγα, τάση
του ΠΑΣΟΚ να εµφανίζει, κάθε φορά που ανέρχεται στην εξουσία, ότι γνωστές κοινοτοπίες της πολιτικής και της κοινωνικής
ζωής αποκτούν ένα πρωτόγνωρο νόηµα. ∆εν µπορώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν σοβαροί άνθρωποι να επενδύουν σε κοινοτοπίες αυτές τις πρωτότυπες λέξεις και αυτού του είδους,
τους µαγικούς χειρισµούς, που αυτό που προδίδουν είναι την έλλειψη της πραγµατικής διάθεσης και βούλησης του ΠΑΣΟΚ να
εισφέρει, να συνεισφέρει, θα έλεγα καλύτερα, σ’ αυτές τις δύσκολες και κρίσιµες ώρες ένα σχέδιο εξόδου από την οικονοµική
κρίση.
Είδαµε ότι η αναβλητικότητά του κάθε µέρα µας στοιχίζει. Και
µας στοιχίζει και σε αξιοπιστία στο εξωτερικό, αλλά και σε πόρους. Καθηµερινά, από την ανικανότητά του να παίρνει αποφάσεις χρειάζονται όλο και περισσότεροι πόροι, για να περάσουµε
προς τα εµπρός και να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τα κρίσιµα προβλήµατα.
Ίσως, βέβαια, από την άλλη πλευρά να έλεγα ότι έχει υπερεκτιµήσει και τις δυνατότητες που ανοίγονται µέσα από την ανάγνωση του γνωστού πονήµατος του Ώστιν «Πώς να κάνετε
πράγµατα µε τις λέξεις».
Λοιπόν, για να τελειώνουµε, στη συγκεκριµένη περίπτωση αυτό
που ζητάµε από την Κυβέρνηση είναι να µας εξηγήσει υπεύθυνα
και πειστικά γιατί παρέσυρε χιλιάδες ανθρώπους σ’ αυτό το κυνήγι µιας περίοπτης θέσης και γιατί τους εξαπάτησε, κατά τρόπο
όχι απλώς δηµοκοπικό, αλλά κατά ένα τρόπο που και ο τελευταίος αγύρτης δεν θα µπορούσε ποτέ να φανταστεί σ’ αυτό τον
τόπο.
Αυτό ζητάµε από την Κυβέρνηση. Και δεν το ζητάµε στα πλαίσια καµµίας ψηφιακής διαβούλευσης ούτε και µας ενδιαφέρει
εάν ξαφνικά η Κυβέρνηση και ο αρµόδιος Υπουργός κατάλαβε
την πολύ µεγάλη σηµασία της επικοινωνίας µέσω του διαδικτύου,
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του ότι µπορεί, δηλαδή, να έχει επαφή µε εκείνους οι οποίοι είναι
χρήστες αυτού του συστήµατος. Αυτό ζητάµε εµείς εδώ ενώπιον
της Εθνικής Αντιπροσωπείας, εδώ που διεξάγεται ο δηµοκρατικός διάλογος, που δεν είναι διάλογος αντιπαράθεσης µονολόγων, αλλά είναι διάλογος που πρέπει να έχει όχι εργαλειακή,
αλλά επικοινωνιακή αξία, µε βάση τη γνωστή διάκριση του γνωστού Γερµανού φιλόσοφου, του Χάµπερµας.
Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι έχει την ικανότητα η
Κυβέρνηση να δίνει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο πειστικές εξηγήσεις και όχι να µέµφεται µε Υφυπουργούς της τους είκοσι
πέντε Βουλευτές αντιπροσώπους του λαού, γιατί δήθεν δεν
έχουν αντιληφθεί πόσο µεγαλόπνοη, πόσο µεγαλόστοµη, πόσο
περιούσια είναι η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση.
Φοβούµαι ότι έχουµε µπει σε πολύ δύσκολες περιόδους και
αυτό κυρίως προσωπικά δικαιούµαι να το λέω, όταν ακούω µονότονα να επαναλαµβάνεται –και από τα χείλη ακόµα του Πρωθυπουργού- αυτή η γνωστή φρασεολογία, που ενώνει την
πολιτική µε την ιατρική. Είναι, πράγµατι, δύσκολο και µελαγχολικό να καταλάβει κανένας γιατί ως ιατρός η Κυβέρνηση ή ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι είναι στην
εντατική η οικονοµία και η κοινωνία. Αυτό δηµιουργεί ένα συνειρµό κάποιου άλλου εχθρού της δηµοκρατίας, ο οποίος σ’
αυτές τις γνωστές και βέβαια εντελώς ιλαρές πλέον παρωδίες
του έλεγε –θυµηθείτε- για τον ασθενή που βρίσκεται επί της χειρουργικής κλίνης.
Θα πρέπει, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, γρήγορα να αναλάβετε, γρήγορα να αυτοπεριοριστείτε στα καθήκοντά σας και
γρήγορα να µας επιδείξετε, όσο είναι ακόµα καιρός –γιατί από
εµάς υπάρχει η πίστωση του χρόνου, έστω κι αν έχουν περάσει
οι φοβερές και τροµερές εκατό πρώτες ηµέρες της αλλαγής των
πάντων- ότι είστε σε θέση να κυβερνήσετε αυτόν τον τόπο στις
δύσκολες στιγµές, που παραλάβατε τις τύχες του.
∆εν είναι άλλοθι για κανέναν ούτε η κατάσταση της οικονοµίας, την οποία πολύ καλά τη γνώριζε και ο Πρωθυπουργός και
ο Υπουργός της Οικονοµίας, όταν προεκλογικά έδιναν και υπέσχοντο στους πάντες τα πάντα ούτε επίσης είναι άλλοθι ότι
δήθεν σ’ αυτές τις κρίσιµες ώρες υπάρχει κρίση κοινωνικών
αξιών.
Για τον πιο απλό πολίτη που µας ακούει, αυτή η κρίση είναι η
κρίση της ιδεολογικής ταυτότητας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που δεν έχει
ακόµα κατασταλάξει σ’ ένα συνεκτικό τρόπο σύνδεσης του
έργου του, των ιδεών του µε την πραγµατική κατάσταση της κοινωνίας. Αυτό είναι το έλλειµµα της ιδεολογίας που έχει και φοβούµαι ότι αυτό θα αποτελέσει και την απαρχή δεινών και για τον
τόπο, αλλά και για την ίδια την Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας, τον κ.
Κωνσταντίνο Τζαβάρα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευθυµίου,
έχει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ίσως εσείς εκ της ιατρικής σας ιδιότητας θα µπορούσατε να βοηθήσετε καθώς ο οίστρος, όταν καταλαµβάνει τον άνθρωπο, πολλές φορές τον
κατευθύνει σε περιοχές, σε εκφράσεις, οι οποίες, υπό κανονικές
συνθήκες δεν συνάδουν ούτε στην Αίθουσα ούτε στις περιστάσεις, αλλά κυρίως ακόµα περισσότερο δεν συνάδουν στο δικό
του επίπεδο προσωπικότητας.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας στα
πλαίσια ενός κοινοβουλευτικού οίστρου σήµερα αστόχησε και εισήλθε σε περιοχές που εγώ προσωπικά θα ζητούσα, καθώς γνωριζόµαστε και τον εκτιµώ, να ανακαλέσει. ∆ιότι χρησιµοποίησε
βαρείες εκφράσεις, χωρίς όµως καν να τις εναποθέσει ευθέως,
ώστε τουλάχιστον να γεννηθεί ένα µείζον θέµα.
Οι εκφράσεις όπως «ούτε ο τελευταίος αγύρτης», η µεταχείριση µιας απελπισµένης κίνησης ενός ανθρώπου νέου –που δεν
ξέρω αν µπορούµε να εισάγουµε στη Βουλή παρόµοια ήθη και να
σχολιάζουµε απόπειρες αυτοκτονίας- το ιατρικό παράδειγµα στο
λόγο τον πολιτικό, το οποίο επιχειρήθηκε να αναχθεί σε σύγκριση
µε περιοχές ολοκληρωτισµού και αυθαιρεσίας, είναι κάτι που νο-
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µίζω ότι επιβάλλει στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να επανορθώσει κι ότι προφανώς δεν ήθελε να υπονοήσει οτιδήποτε
απ’ αυτά που θα µπορούσαν να συναχθούν από την τοποθέτησή
του. Εγώ τουλάχιστον, περιµένω στην επόµενη τοποθέτησή του
να το πράξει.
∆εύτερον, κύριε Τζαβάρα, ήθελα να πω ότι απευθυνθήκατε
προς το Σώµα, εκκινώντας από µία ερµηνεία της µεταφροϋδικής
ψυχολογίας. ∆εν είµαι σε θέση να παρακολουθήσω αυτές τις επιστηµονικές εξελίξεις. Ανήκω στη γενιά που θήτευσε στον Φρόιντ.
Ο Φρόιντ, λοιπόν, έχει ένα εκπληκτικό δοκίµιο για την ανάπτυξη
του ανθρώπου, το οποίο το ονοµάζει «το στάδιο του καθρέπτη»
στο οποίο, όταν καθηλωθεί ο άνθρωπος, δεν µπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σωστό. Από αυτό υποφέρετε.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Έχω την αίσθηση ότι η Νέα ∆ηµοκρατία,
όταν ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ, είναι καθηλωµένη στο στάδιο του
καθρέπτη. ∆ηλαδή, κοιτάει η Νέα ∆ηµοκρατία το δικό της σύµπαν, τι έκανε η ίδια, τι κάνει η ίδια και έρχεται στο ΠΑΣΟΚ να
ασκήσει κριτική από την καθήλωσή της στο στάδιο του καθρέπτη. ∆ηλαδή, µιλά στο ΠΑΣΟΚ, ενώ κοιτά τον εαυτό της στο καθρέπτη.
Όσα απευθύνατε ως τώρα ως κατηγορίες προς το ΠΑΣΟΚ
αφορούν τη δικιά σας πρακτική, τη δικιά σας αντίληψη για τα
πράγµατα, τη δικιά σας νοοτροπία, τη δικιά σας εν τέλει ιδεολογία, γιατί η κυρίαρχη πλευρά της ιδεολογίας είναι αυτή που κατευθύνει την πράξη.
Και ως προς την κ. Τζάκρη είναι άλλο ένα στοιχείο που θα
ήθελα να έχουµε συνείδηση, ότι κατά το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός που είναι εδώ
εκφράζει το σύνολο της Κυβέρνησης. ∆εν υπάρχει διάκριση σ’
αυτό το θέµα. Η κ. Τζάκρη, λοιπόν, ως Υφυπουργός εξέφρασε
την κυβερνητική θέση και την εξέφρασε µε ενάργεια, δείχνοντας
ότι αυτό που επιδιώκει η παράταξη του ΠΑΣΟΚ. είναι να σπάσουµε µια σειρά εγκαθιδρυµένες συνήθειες, που αφορούν κυρίως πρακτικές που τις κληρονοµήσαµε στις 4 Οκτώβρη, αλλά
είµαστε ρητοί και κατηγορηµατικοί απέναντι σε πρακτικές που
συνόδευαν κι εµάς σε προηγούµενες περιόδους.
Να το πούµε απλά. Να διώξουµε στην Ελλάδα αυτό το σαράκι
που τρώει την κοινωνία µας που είναι η κοινωνία των κολλητών
και η διακυβέρνηση των κολλητών: Ο «δικός µου» που αναπαράγει «το δικό µου» και αναπαράγει όλα αυτά τα φαινόµενα, τα
βαθιά νοσηρά, στα οποία εγκαθιδρύεται όχι απλώς η αναξιοκρατία, αλλά κατ’ ουσία εγκαθιδρύονται οι θερµοκοιτίδες της
διαφθοράς, που µπορεί να είναι η πιο ακραία µορφή διαφθοράς
–που είναι η ενεργή, συνειδητή διασπάθιση του δηµόσιου συµφέροντος, η ιδιοποίηση της εξουσίας, ο χρηµατισµός, ό,τι άλλο
µπορούµε να φανταστούµε- αλλά µπορεί να είναι και µορφές διαφθοράς, που είναι εξίσου χυδαίες και οι οποίες είναι νόµιµες,
χωρίς να είναι ηθικές.
Για παράδειγµα, θέλω να τονίσω αυτή τη λογική των κολλητών, ότι βάζεις το δικό σου Γενικό Γραµµατέα, ο οποίος συγκροτεί τις επιτροπές. Πάρτε το παράδειγµα που αναφέραµε
εδώ των ΕΠΟΠ, πως γινόταν η πρόσληψη των επαγγελµατιών
οπλιτών µε τη θεωρία των κολλητών.
Γίνονταν επιτροπές αξιολόγησης, δηλαδή, επιτροπές που έκαναν συνέντευξη που -προσέξτε- αυτές οι επιτροπές αµείβονταν
προς 350 ευρώ για τη συνέντευξη κάθε οπλίτη. Για την πρόσληψη χιλίων οπλιτών ενεγράφοντο κονδύλια 350.000 ευρώ για
τους συνεντευκτές. Ο κολλητός Γραµµατεύς έβαζε τον κολλητό
στην επιτροπή και νόµιµα ήταν αυτά. Όµως, ποιος µπορεί να συµφωνήσει σε αυτήν τη µορφή νοµιµότητας; ∆ηλαδή, για την τελευταία πρόσληψη πέντε χιλιάδων οπλιτών οι επιτροπές των
κολλητών που διορίστηκαν από τους «κολλητούς» του Υπουργού, πήραν στο ελληνικό δηµόσιο τώρα πρόσφατα, επί Νέας ∆ηµοκρατίας, 1.700.000 ευρώ νοµίµως, 350 ευρώ η συνέντευξη
κάθε ΕΠΟΠ. Και τι ρωτούσαν αυτοί οι συνεντευκτές; Ερωτήµατα
του τύπου: «Τι οµάδα είσαι;» «Πώς λένε τους γονείς σου;»
Αυτά, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είπαµε ότι πρέπει να τελειώσουν!
Να τελειώσουν στη χώρα! Και αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διακυβέρνησης, πρέπει να αποφασίσουµε ότι η διακυβέρνηση θα εδράζεται σε αρχές, οι οποίες, πριν απ’ όλα, θα
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εκπληρώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό, πράγµα που σηµαίνει ότι
θα σπάσει το σύστηµα «ο δικός µου», «ο δικός σου», «ο κολλητός», «ο συστηµένος» και θα είναι όσο είναι δυνατόν και όσο είναι
ανθρώπινα ακραίο επιτευκτό να διαλέξουµε σε αυτή τη χώρα
τους καλύτερους, οι οποίοι µπορεί να είναι στους κόλπους της
παράταξής µας, µπορεί, όµως και να µην είναι στους κόλπους
της παράταξής µας. ∆ιότι δε µοιράζει η κοινωνία τους άξιους
µόνο σε µία παράταξη.
Αυτό επιχειρούµε, αυτή είναι η πρόθεσή µας. Μέσα από όλες
τις δυσκολίες, παρά τις καθυστερήσεις, θα το πετύχουµε και θα
θέλαµε πάνω σε αυτό να έχουµε αντιπολίτευση, γιατί εµείς θεωρούµε ότι όσο καλύτερη αντιπολίτευση έχουµε, τόσο, όχι απλώς
εµείς θα γίνουµε πολύ καλύτεροι, αλλά τόσο καλύτερα θα πάει
η χώρα. Όµως, αυτός ο συνδικαλισµός -θα µπορούσα να πω ότι
ακόµα και τώρα µπορεί να σκουπίσει κανείς εδώ στο έδρανο τα
δάκρυα του κ. Αυγενάκη- ο πόνος γι’ αυτό το αξιοκρατικό εγχείρηµα που πάσχει, νοµίζω ότι δε βοηθά. Θα θέλαµε την κριτική
σας µε τον τρόπο που θα ανεβάσει το κοινό επίπεδο της δηµόσιας ζωής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Πέτρο Ευθυµίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε για δύο λεπτά το λόγο για ένα προσωπικό θέµα µόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Φίλτατε, κύριε Κωνσταντίνε Τζαβάρα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα αποκαταστήσω κι ένα θέµα,
για το οποίο έχετε ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Θέλω να µην
έχουµε, όµως, διάλογο, διότι εγώ βρήκα απολαυστικό το λόγο
σας ως προς το ψυχαναλυτικό µέρος, το οποίο συµπίπτει µε τη
φροϊδική άποψη του κ. Ευθυµίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, δεν είναι έτσι.
Αν µου επιτρέπετε, «το στάδιο του καθρέφτη» έχει πολύ δηµιουργική σηµασία για το σχηµατισµό του Εγώ. Είναι η στιγµή που
το παιδί, το νήπιο, όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη, κάποια στιγµή παύει να κοιτάει από πίσω, ταυτίζεται µε το είδωλό
του και έτσι αποκτάει, όπως λέει ο Λακάν, ορθοπεδική αντίληψη
της ολότητάς του.
Άρα, λοιπόν, το να µπορεί κάποιος να βλέπει τον εαυτό του
στον καθρέφτη, να τον αναγνωρίζει και να έχει αυτή τη συγκρότηση πλέον του Εγώ, έχει πολύ µεγάλη σηµασία, πράγµα το
οποίο εγώ εύχοµαι το ΠΑΣΟΚ να το πετύχει.
Όσον αφορά τώρα αυτό που είπε ο εκλεκτός κ. Ευθυµίου, δε
δίνω ούτε ήθελα να δώσω προσωπική αρνητική φόρτιση στις λέξεις που χρησιµοποίησα. Αν δηµιουργήθηκε οποιαδήποτε τέτοια
εντύπωση, βεβαίως και διευκρινίζω ότι δεν είχα τον παραµικρό
στόχο προς πρόσωπα. Αυτό που ήθελα είναι να περιγράψω πολιτικές καταστάσεις και τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας τιµά, όπως
πάντα, ο λόγος σας.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Και είναι τιµητική η διευκρίνιση που
έδωσε ο κ. Τζαβάρας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Ευθυµίου.
Χαριτολογώντας, θέλω να θυµίσω στο Σώµα και στους δυο
σας ότι είµαστε στην Ελλάδα του Γιάννη Τσαρούχη, που ο καθένας τελικά είναι αυτό που δηλώνει. Γι’ αυτό ούτε ο Λακάν ούτε ο
Φρόιντ βρήκαν χώρο και χωριό να ευδοκιµήσουν, ούτε καν η αγαπηµένη µου ψυχανάλυση.
Σας ευχαριστώ.
Ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ο κ.
Άγγελος Κολοκοτρώνης.
Πριν δώσω, όµως, το λόγο στον κ. Κολοκοτρώνη, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του
Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, πενήντα τέσσερις µαθητές
και µαθήτριες κι ένας εκπαιδευτικός συνοδός τους από το Α’
τµήµα του 8ου Γυµνασίου Πάτρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καλώς ήλθατε παιδιά και χαιρόµαστε που σας έχουµε εδώ.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κολοκοτρώνη από τη Θεσσαλονίκη µας, έχετε έξι ολόκληρα λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθήσαµε τη Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος έκανε κοµµατικές επιλογές και διορισµούς.
Εµείς, τους πιστεύουµε και τους δυο. Τους είδαµε να κονταροχτυπιούνται «οι Πράσινοι και οι Βένετοι», η µακρά, παλιά, δραµατική, µεγάλη περιπέτεια της Ελλάδος. ∆ήθεν αφελώς η Νέα
∆ηµοκρατία στην επερώτησή της αναρωτιέται ποια είναι τα κριτήρια και η απάντηση είναι εύκολη. Τα κριτήρια είναι ακριβώς τα
ίδια µε αυτά που είχε η Νέα ∆ηµοκρατία, όταν ήταν κυβέρνηση.
Και θυµίζω µόνο το απλό παράδειγµα των περιφερειαρχών που
όλοι ανήκαν στη Νέα ∆ηµοκρατία.
Μάλιστα, πολύ γρήγορα θα ήθελα να πω ότι σ’ έναν περιφερειάρχη είχα πει: Έχω έναν συµµαθητή, πολιτικό µηχανικό, που
είναι εξαιρετικός στη δουλειά του. Και µου απάντησε: «∆εν είναι,
Νέα ∆ηµοκρατία».
Ας µην αιτιάται, λοιπόν, ο ένας τον άλλο γι’ αυτά που έκαναν
και οι δυο. Να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Εγώ θα µπορούσα να δεχθώ
ότι η Κυβέρνηση επιλέγει εκείνους τους συνεργάτες µε τους
οποίους πιστεύει ότι θα εφαρµόσει καλύτερα το πρόγραµµά της.
Εγώ µπορεί να µη συµφωνώ. Προσωπικώς, ας πούµε, από όλους
τους συνεργάτες µου ούτε ένας ανήκει στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Αυτό ξέρω ότι πολιτικά δε µε συµφέρει. Όµως, έχοντάς
τους δίπλα µου έχω µια ευρύτερη σκέψη, γιατί µου κάνουν και
κριτική, µου ανοίγουν κάποιους άλλους δρόµους, µπορώ και σκέφτοµαι καλύτερα.
Επιλέγοντας το στελεχιακό δυναµικό της, λοιπόν, η Κυβέρνηση
πιστεύει ότι έτσι θα κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Το ζήτηµα
είναι ότι θα πρέπει να το πει. Να πει: Εγώ θέλω αυτούς, µε αυτούς µπορώ να δουλέψω. ∆ιότι εδώ έχω έναν µακρύ κατάλογο
ανθρώπων που όλως τυχαίως όλοι ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Μέχρι
που φτάνω στο σηµείο να πιστεύω ότι και οι εφτά σοφοί της αρχαιότητας και αυτοί ΠΑΣΟΚ ήταν! Είναι δυνατόν όλοι οι σοφοί να
είναι σε µία πλευρά; Όχι, βέβαια!
Το ζήτηµα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να το πει: Ξέρετε,
κάνω αυτές τις επιλογές, είµαι Κυβέρνηση και είµαι πανίσχυρη
Κυβέρνηση, έχω νέους Βουλευτές. Και θα ήθελα να τους ρωτήσετε. Απευθυνόµενος στην Κυβέρνηση, θα της έλεγα να ρωτήσει
τους νέους Βουλευτές: Τι θέλουν; Ένα κοµµατικό κράτος ή µια
Ελλάδα που να ανήκει στους Έλληνες, όπως έλεγε ο Ανδρέας
Παπανδρέου; Η απάντηση είναι αυτονόητη.
Ας ρωτήσει, επίσης και παλαιότερους, όπως τον παριστάµενο
κ. Ευθυµίου. Ας τους ρωτήσουν: Τι θέλουν; Ένα κοµµατικό κράτος ή µια Ελλάδα που να ανέχεται και να βοηθά όλα τα παιδιά
της; Η απάντηση, επίσης είναι αυτονόητη.
Ο κ. Ευθυµίου, τον οποίο τιµώ εξαιρετικώς, µίλησε για αξιοκρατία.
∆εν τη βλέπουµε, όµως, κύριε Ευθυµίου, τουλάχιστον µε τα
µέχρι στιγµής στοιχεία. Και µάλιστα, έχει φτάσει στο σηµείο τώρα
η Κυβέρνηση να σταµατά τη δηµοσίευση στο διαδίκτυο των βιογραφικών, γιατί δηµιουργείται πρόβληµα. Το διαδίκτυο είναι ευτυχία ή δυστυχία, ζωή ή θάνατος. Και αυτό θα έπρεπε να το είχαν
καταλάβει ορισµένοι νωρίτερα.
Έτσι, λοιπόν, καθώς τώρα έχουν πέσει οι µάσκες, θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να πω και πάλι, απευθυνόµενος στην
Κυβέρνηση: Μη διχάζετε τους Έλληνες. ∆εν είναι δυνατόν µόνο
οι πράσινες µάνες να γέννησαν σοφά παιδιά!
Μη διχάζετε τους πολίτες σε «πράσινους» και µη. Γυρίζει
πολλά χρόνια πίσω µε την τακτική αυτή ο τόπος. Όλοι υπηρετούµε µια πατρίδα. Λυτρώστε την από τα δεσµά του κοµµατισµού. Μια πολύ ισχυρή κυβέρνηση θα έπρεπε να τα έχει
αποφύγει αυτά. Άλλωστε δεν κινδυνεύετε από κανένα. Συγκυβερνάτε µαζί µε τη Νέα ∆ηµοκρατία. Έτσι είναι. Το έχουν δηλώσει εδώ. ∆εν θέλουν εκλογές το Μάρτιο, άρα θα συγκυβερνήσετε
στην ίδια «πολυκατοικία» περί της οποίας πολύς λόγος γίνεται.
Την «πολυκατοικία» αυτή εσείς, η Κυβέρνηση, την έχετε καταλάβει εξ εφόδου, καθώς ουσιαστικά σας παρεδόθη µε τις εκλογές.
Και επειδή πολύς λόγος γίνεται για το τι κράτος θέλουµε, θα
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σας θυµίσω µόνο αυτό που έλεγε ο Μπέρτολτ Μπρεχτ, γιατί δεν
έχω και χρόνο, ώστε να αναπτύξω περαιτέρω τις σκέψεις µου.
Έλεγε, λοιπόν, ο Μπρεχτ: «Η γη ανήκει σε αυτόν που τη δουλεύει
και το παιδί σε αυτόν που το αγαπά.»
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πάρα
πολύ τον κ. Κολοκοτρώνη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος
Τσούκαλης έχει το λόγο για έξι λεπτά.
Σήµερα θα φθάσουµε στη «Μάνα Κουράγιο». Αυτό είναι σίγουρο!
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα την επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας –µου
ανατέθηκε αυτή η υποχρέωση- η οποία θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι απέχει πολύ από το να αγγίξει την πραγµατική διάσταση
του θέµατος. Το ερώτηµα είναι: Το πρόβληµα εντοπίζεται αποκλειστικά και µόνο στην καθυστέρηση στελέχωσης των θέσεων;
Το περιεχόµενο της επερώτησης διαπνέεται από την τρέχουσα
αντιπολιτευτική ρητορική. Είναι ενταγµένη στην παραδοσιακή
αντίληψη της πολιτικής, δίχως να είναι ικανή να εντοπίσει τις βαθύτερες επιπτώσεις του εγχειρήµατος.
Για να γίνουµε σαφής και εγώ και ο χώρος µου, θα πω το εξής:
Υπάρχει κάτι το καινοφανές σε αυτό το εγχείρηµα του ΠΑΣΟΚ,
κάτι καινοφανές που προσλήφθηκε ως ελπιδοφόρο, ως τοµή από
το µέσο Έλληνα πολίτη.
Όµως, εµείς λέµε ότι αυτό το καινοφανές, αλλά και το επικίνδυνο του εγχειρήµατος εντοπίζεται στη γενικευµένη επικάλυψη
της πολιτικής λειτουργίας από την τεχνοκρατική επάρκεια, τον
εκσυγχρονισµό των πολιτικών από τους ειδικούς.
Το κρίσιµο, λοιπόν, ζήτηµα της νέας λειτουργίας δεν είναι η
καθυστέρηση κάλυψης των νέων θέσεων, αλλά ότι οι θέσεις
αυτές δεν είναι απαραίτητο να καλυφθούν από πολιτικά πρόσωπα.
Μου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση και η αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Όλοι Έλληνες είναι! Μόνο τα «πράσινα» παιδιά είναι ικανά να διοικήσουν; ∆εν υπάρχουν και άλλοι από άλλα κόµµατα; Να ασκήσουν τι; Να ασκήσουν πολιτική εξουσία. Αυτή η ισοπέδωση!
∆εν µας αφορά η ιδεολογικοπολιτική συγκρότηση του προσώπου, αλλά η τεχνοκρατική του επάρκεια. Ο αριθµός των διδακτορικών, η επιχειρησιακή εµπειρία, η διαβάθµιση των επιστηµονικών
τίτλων σπουδών είναι υπεραρκετά για τη θετική αξιολόγηση. Πρέπει, όµως, κουραστικά, επίµονα να υπενθυµίσουµε ότι οι επιλογές αφορούν αµιγώς πολιτικά πρόσωπα -είτε µε την παραδοσιακή
είτε µε τη νεωτερική αντίληψη και έννοια της πολιτικής- πρόσωπα
που είναι µετακλητά και είναι αµιγώς συνυφασµένα µε την άσκηση
µιας συγκεκριµένης πολιτικής. Πρόκειται για πρόσωπα κλειδιά,
επιφορτισµένα να µεταλαµπαδεύσουν την κυβερνητική πολιτική
στους υφισταµένους τους, αλλά και στους πολίτες.
Ποια είναι η σηµειολογία της συγκεκριµένης επιλογής του εγχειρήµατος; Ποια µηνύµατα εκπέµπονται προς την κοινωνία;
Αυτά είναι σαφή, κατά την άποψή µας, και ήδη έχουν εκδηλωθεί
τα πρώτα συµπτώµατα.
Master plan καταρτισµένα µε άρτιο τεχνοκρατικό τρόπο µετουσιώνονται σε πολιτικές αποφάσεις. Και ναι µεν τα σχέδια αυτά
µπορεί να είναι αποτελεσµατικά για οποιαδήποτε επιχείρηση,
αλλά είναι συνήθως βλαπτικά έως και καταστροφικά, όταν εφαρµόζονται σε κοινωνίες.
Η υποκατάσταση της πολιτικής και των πολιτικών από τους τεχνοκράτες είναι η έκφανση της µετανεωτερικής αντίληψης για
τη σύγχρονη διακυβέρνηση, µια αντίληψη που ξεπερνά όλες τις
εκφάνσεις της πολιτικής µέχρι σήµερα, δεν αφορά µόνο το χώρο
της λεγόµενης κεντροαριστεράς ή αριστεράς αλλά και της κεντροδεξιάς. Η τάση αυτή πρεσβεύει την αντίληψη ότι στα πλαίσια της χρηµατοπιστωτικής παγκοσµιοποίησης, της κυριαρχίας
της αγοράς, της εξάπλωσης του internet, της υποεξειδικευµένης
γνώσης, οι παραδοσιακοί πολιτικοί είναι καλύτερα να αποσυρθούν στα παρασκήνια. Το µέλλον ανήκει στους ειδικούς, στους
τεχνοκράτες, στους manager.
Μήπως όµως µε αυτά που λέµε, κύριοι συνάδελφοι, το παρα-
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τραβήξαµε, αφού πρόκειται απλώς για µια καινοτοµία, για µια
τοµή στο σάπιο πολιτικό σύστηµα της χώρας; Μήπως προσπαθούµε κι εµείς από τη δική µας πλευρά να ιδεολογικοποιήσουµε
γνωστές παραδοσιακές αγκυλώσεις µας;
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης είχε κάνει απ’ αυτό το Βήµα µια
επισήµανση, απευθυνόµενος προς τον κ. Παπανδρέου. «Αν κάποιος µε δέκα διδακτορικά είχε υποβάλει αίτηση, θα τον επιλέγατε µόνο γι’ αυτό, ακόµα και αν πρέσβευε τις θέσεις του ΛΑΟΣ;»
Τότε είχε αντιδράσει ο κ. Καρατζαφέρης λέγοντας «Γιατί όχι;».
Το ίδιο ερώτηµα απευθύνουµε πάλι σήµερα στον παρόντα Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο: Θα µπορούσε να τον έχει επιλέξει;
Σύντοµα εµφανίστηκε η περίπτωση Κουτούπη. Αλήθεια ο κ.
Κουτούπης αποπέµφθηκε απλώς και µόνο, επειδή χρησιµοποίησε υβριστικούς χαρακτηρισµούς για το ΠΑΣΟΚ µέσω του facebook; ∆εν αποπέµφθηκε επειδή είχε υπηρετήσει πολιτικά την
προηγούµενη κυβέρνηση, υπηρετώντας συνειδητά την πολιτική
της;
Πώς θα αξιολογείτε το έργο όλων αυτών που επιλέγετε, κύριε
Ευθυµίου; Τι θα επικαλείστε σε περίπτωση αποτυχίας; Ότι παραδείγµατος χάριν ήταν ανεπαρκή τα ιδρύµατα αυτά που παραχώρησαν αυτούς τους τίτλους; ∆εν θα κάνετε πολιτική
αξιολόγηση;
Κρίθηκε ένα έµπειρο πολιτικό στέλεχος για να διαχειριστεί, και
όµως αυτή η προσπάθεια κατέρρευσε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι κοινό µυστικό ότι οκτώ στους δέκα από όσους έχουν επιλεγεί δεν έχουν επιλεγεί µέσω βιογραφικών. Σωστά λέµε εµείς.
Κάνατε και αρκετές σωστές επιλογές, επειδή χρησιµοποιήσατε
πολιτικά κριτήρια. Υποχρεωθήκατε να επιλέξετε ένα έµπειρο στέλεχος, για να διαχειριστεί τη «φουρτούνα» του Πειραιά. Υποχρεωθήκατε να επιλέξετε πολιτικά πρόσωπα για τις περιφέρειες.
Υποχρεωθήκατε να επιλέξετε ως γενικούς γραµµατείς ανθρώπους, οι οποίοι είχαν πολιτική και υπηρεσιακή δραστηριότητα και
είχαν δώσει συγκεκριµένο στίγµα. Όµως, συγχρόνως, υποχρεώσατε τον κ. Καστανίδη να βγαίνει στα κανάλια και να υπερασπίζεται την αυτονόητη επιλογή να έχει έναν γενικό γραµµατέα, που
ήταν της επιλογής του. Και πολύ σωστά.
Τελειώνω µε το εξής: Υπάρχει πρόβληµα όσον αφορά τη διακυβέρνηση, κύριε Ευθυµίου. Θα σας πω ένα παράδειγµα. Καταφέραµε και κάναµε στις κλειστές φυλακές Πάτρας –µια από τις
πιο σκληρές φυλακές- ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Υπεγράφη;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: ∆ικιά µου ήταν η υπογραφή για τα έξι
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μπράβο!
Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Καταφέραµε να διοριστεί το προσωπικό, βρήκαµε την υλικοτεχνική υποδοµή και όµως χάνεται η
χρονιά φέτος, γιατί δεν έχει διοριστεί γενικός γραµµατέας ∆ιά
Βίου Μάθησης! ∆εν µπορεί να υπογράψει η κ. ∆ιαµαντοπούλου
και χάνεται η χρονιά. Και αν χαθεί η χρονιά σ’ αυτό το σχολείο,
καταλαβαίνετε ότι είναι µη αναστρέψιµη κατάσταση. Αυτή είναι η
εξέλιξη και έχω την εντύπωση, κύριε Ευθυµίου, ότι η οµιλία µου
ήταν εποικοδοµητική αντιπολιτευτικά. Να είστε καλά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σίγουρα ήταν, κύριε
συνάδελφε.
Ο κ. Κοντός έχει το λόγο να δευτερολογήσει για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα προσπαθήσω µε φροϊδικές αναλύσεις να εξηγήσω το τι συµβαίνει στην
πολιτική ζωή του τόπου ή τι γίνεται εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα µιλήσω όσο πιο απλά γίνεται.
Κάναµε µία επίκαιρη επερώτηση για ένα πολύ σηµαντικό θέµα
και δυστυχώς, δεν πήραµε καµµία απάντηση. Η άποψή µου για
την κριτική που ασκείται στο Κοινοβούλιο, είναι ότι όλα αυτά που
συζητούµε έχουν ένα διπλό στόχο, έχουν δύο δρόµους. Ο πρώτος δρόµος είναι για να πούµε ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και ο δεύτερος δρόµος είναι για να πάρουµε κάποιες αποφάσεις, να
πάρουµε κάποιες απαντήσεις που θα είναι προς όφελος των Ελ-
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λήνων πολιτών, προς όφελος της χώρας µας. Κι εδώ σήµερα, αν
µας άκουγαν οι πολίτες τι ειπώθηκε, θα έλεγαν ότι εσείς κάνετε
συζητήσεις του αέρα.
Οι ερωτήσεις και τα ερωτήµατα που βάλαµε ήταν απλά. Πόσες
θέσεις δεν έχουν καλυφθεί ακόµα; Πόσες θέσεις γενικών και ειδικών γραµµατέων δεν καλύφθηκαν; Μία, δύο, πέντε, δέκα; Πότε
θα καλυφθούν επιτέλους οι θέσεις αυτές; Μετά από µία εβδοµάδα, µετά από δέκα µέρες, µετά από ένα µήνα; ∆ιότι, ο κόσµος
ξέρετε τι λέει; Ότι τσακώνεστε µεταξύ σας στην Κυβέρνηση για
το ποιος θα βάλει τον κολλητό του, µε αποτέλεσµα να καταταλαιπωρούνται οι πολίτες και να υπάρχει δυσλειτουργία στην κρατική µηχανή.
Σας ρωτήσαµε: όλη αυτή η αναστάτωση τι προβλήµατα έχει
προκαλέσει. Και δεν πήραµε καµµία απολύτως απάντηση. Όλα
λειτουργούν κανονικά; Και αφού λειτουργούν κανονικά, τι χρειαζόµαστε τους γενικούς γραµµατείς;
Το ερώτηµα που βάζω, κύριε Πρόεδρε, εγώ ένας φτωχός επενδυτής από την Ξάνθη, που έχω υποβάλλει ένα επενδυτικό σχέδιο
στο Υπουργείο Οικονοµικών και περιµένω να µπει ο γενικός
γραµµατέας Επενδύσεων για να αξιολογηθεί το σχέδιό µου,
είναι: θέλω να ξέρω πότε θα µπει επιτέλους αυτός ο γενικός
γραµµατέας. Και πολύ περισσότερο εγώ, ένας επίσης φτωχός
επιχειρηµατίας που έκανα µία επένδυση, που πήρα ένα δάνειο,
και περιµένω να πάρω την επιχορήγηση την οποία θα µου υπογράψει ο γενικός γραµµατέας του Υπουργείου που δεν έχει τοποθετηθεί ακόµη. Ρωτάω, λοιπόν, πότε επιτέλους θα µπει αυτός
ο γενικός γραµµατέας για να µην πάω φυλακή, για να µην χάσω
το σπίτι µου;
Θα πρέπει, λοιπόν, σε αυτή την Αίθουσα να πάρουµε απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία θέσαµε. Εδώ, δεν ήρθαµε σήµερα να
συζητήσουµε εφ’ όλης της ύλης για το κυβερνητικό έργο και για
το τι έκανε η Κυβέρνηση όλες αυτές τις µέρες που κυβερνά. Ήρθαµε να συζητήσουµε για ένα σηµαντικό θέµα, ένα συγκεκριµένο
θέµα και περιµένουµε, έστω στη δευτερολογία της κυρίας
Υπουργού, να πάρουµε αυτές τις απαντήσεις.
Επειδή µιλάµε για γενικούς γραµµατείς, να κάνω και µία πρόταση, γιατί βλέπουµε πώς λειτουργούν τα συστήµατα αυτά σε
άλλες χώρες.
Το ιδανικότερο, κύριε Πρόεδρε, θα ήταν, η χώρα µας να έχει
µόνιµους γενικούς γραµµατείς. Να µην αλλάζουν οι γενικοί γραµµατείς από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Αυτό γίνεται στην Κύπρο.
Εκεί, οι γενικοί γραµµατείς είναι µόνιµοι, είναι στελέχη του δηµοσίου, είναι άνθρωποι µε περγαµηνές, οι οποίοι έχουν κριθεί
αντικειµενικά και οι οποίοι πραγµατικά δίνουν µία ουσιαστική συνέχεια στην πολιτική ζωή του τόπου και δίνουν και µία συνέχεια
στο κράτος. Αυτό έπρεπε να γίνει και εδώ. Όµως, κάτι τέτοιο δεν
έγινε.
Εµείς σας κάνουµε κριτική για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος
είναι ότι ενώ είπατε στους πολίτες: «στείλτε µας βιογραφικά και
εµείς θα αξιολογήσουµε τα βιογραφικά και αντικειµενικά θα τοποθετήσουµε γενικούς γραµµατείς και στελέχη», τελικά δεν το
κάνατε αυτό. Εκείνο το οποίο τελικά επικράτησε ήταν η κοµµατική ταυτότητα αυτών που µπήκαν στις θέσεις αυτές. Η δεύτερη
κριτική είναι ότι υπήρξε µία µεγάλη καθυστέρηση, η οποία συνεχίζεται, µία καθυστέρηση που δυστυχώς οδηγεί και σε δυσλειτουργία και σε µεγάλα προβλήµατα στη λειτουργία της κρατικής
µηχανής.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αλέξανδρο Κοντό από τη Νέα ∆ηµοκρατία για τη δευτερολογία του.
∆εν βλέπω άλλους συναδέλφους που να θέλουν να δευτερολογήσουν.
Η Υφυπουργός κ. Θεοδώρα Τζάκρη έχει το λόγο για δέκα
λεπτά. Ακολουθεί ο κ. Τζαβάρας.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Κοντέ, σας
το είπα κατά την πρωτολογία µου, αλλά δεν το προσέξατε φαίνεται. Η κατά τα άλλα επίκαιρη επερώτησή σας, κάθε άλλο παρά
επίκαιρη είναι, διότι αυτό το οποίο ρωτάτε, για τη στελέχωση των
θέσεων των γενικών γραµµατέων των Υπουργείων και των ειδι-
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κών γραµµατέων των περιφερειών έχει ήδη γίνει, έχουν ήδη στελεχωθεί. Έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις γενικών γραµµατέων
στα Υπουργεία, πλην του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
που σας ανέφερα προηγουµένως. Εποµένως, καθίσταται άνευ
αντικειµένου η επερώτηση που συζητάµε σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα και τον κ. Τζαβάρα, το
είπα και στην πρωτολογία µου, ότι η Νέα ∆ηµοκρατία σήµερα θα
έπρεπε να ζητά συγγνώµη από τον ελληνικό λαό για τη σηµερινή
δεινή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία.
Θα έπρεπε να ζητά συγγνώµη για τα αδιέξοδα, τα οποία αυτή µε
περισσή επιµέλεια φρόντισε να οικοδοµήσει στην ελληνική οικονοµία και στην ελληνική κοινωνία. Θα έπρεπε να ζητά συγγνώµη
για την ανυποληψία µε την οποία περιβάλλει παγκόσµια η οικονοµική και πολιτική Κοινότητα σήµερα τη χώρα µας, εξαιτίας των
αναξιόπιστων πρακτικών της, που ακολούθησε κυρίως στα δηµόσια οικονοµικά. Έρχεται σήµερα µε περίσσιο θάρρος και θράσος, θα έλεγα, να αναδείξει δήθεν, ανύπαρκτα θέµατα
δυσλειτουργίας τους διοικητικού µηχανισµού.
Κύριε Κοντέ, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε για το έργο των
πρώτων εκατό ηµερών, δεν είναι άσχετο της όποιας δυσλειτουργίας, αν υπήρχε, των διοικητικών υπηρεσιών. Εάν υπήρχε
δυσλειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, δεν θα έπρεπε να
υπάρχει παραγόµενο έργο. Κι εγώ σας εξέθεσα προηγουµένως
µία σωρεία νοµοθετικών πρωτοβουλιών, όπου κάποιες απ’ αυτές
έχουν καταστεί νόµοι του κράτους, κάποιες άλλες βρίσκονται
στο στάδιο της δηµόσιας διαβούλευσης, που µαρτυρούν και αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός σηµαντικότατου έργου που γίνεται
από τη νέα κυβέρνηση και µάλιστα, ενός έργου που είναι συναφές και συνεπές µε τις προεκλογικές της εξαγγελίες για το πρόγραµµα των πρώτων εκατό ηµερών.
Θα έπρεπε, εποµένως, σήµερα, αντί να µιλάει για όλα αυτά,
να ζητάει συγγνώµη από τον ελληνικό λαό. ∆υστυχώς όµως για
εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, τα
γεγονότα και οι µνήµες για τον ελληνικό λαό είναι πρόσφατα. Ο
Έλληνας δεν µπορεί να ξεχάσει ότι ένα από τα πρώτα µέτρα που
υιοθετήσατε ήταν η πριµοδότηση της προφορικής συνέντευξης,
χωρίς κανένα δικαίωµα ένστασης, προκειµένου να εξυπηρετήσετε αποκλειστικά και µόνο την εκλογική σας πελατεία. ∆εν µπορεί να ξεχάσει τις µαζικές εκκαθαρίσεις ικανών διοικητικών
στελεχών, από τις πολύ πρώτες µέρες διακυβέρνησής σας. ∆εν
µπορεί να ξεχάσει τις «διαφανείς» διαδικασίες που εγκαινίασε η
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε µπροστάρη τον κ. Χούπη
από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Όλα αυτά που πλήγωσαν την αξιοπρέπεια των πολιτών, που
ανέδειξαν το ρουσφέτι και τη συναλλαγή ως κριτήριο αξιολόγησης, όλα αυτά που λειτούργησαν εις βάρος της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών και της λειτουργίας του ίδιου του κράτους, που δεν έλυσαν αλλά δηµιούργησαν πρόσθετα προβλήµατα, όλα αυτά εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε να
τα αλλάξουµε.
Η αντίληψη που έχουµε για τους κανόνες της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας είναι προφανέστατο, θα έλεγα, είναι πολύ διαφορετική από τη δική σας. Αυτό που εµείς θεωρούµε ως αφετηρία οικοδόµησης µιας ανταγωνιστικής κοινωνίας, ενός
σύγχρονου κράτους, µιας κοινωνίας αξιών, εσείς το θεωρείτε ως
ταφόπλακα στις προσδοκίες των αρεστών σας, δηλαδή του εκλογικού σας σώµατος, των ίδιων σας των ψηφοφόρων. Αυτό που
εµείς θεωρούµε ως υπέρβαση πολλών εκ των σηµερινών αδιεξόδων, εσείς το θεωρείτε ως εµπόδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικοδόµηση της Ελλάδας της
διαφάνειας, της Ελλάδας της αξιοκρατίας, δεν µπορεί να γίνει
µε φθαρµένα υλικά του παρελθόντος. Πρωτίστως, δεν µπορεί να
οικοδοµηθεί σε µία και µοναδική µέρα. Απαιτεί σοβαρότητα,
απαιτεί υπευθυνότητα, απαιτεί οργάνωση κι ένα γενικότερο σχεδιασµό. Απαιτεί εκ θεµελίων αλλαγές που να εδράζονται σε στέρεες βάσεις, βάσεις πάνω στις οποίες θα στηρίζουν τις ελπίδες
τους οι νέοι άνθρωποι, βάσεις πάνω στις οποίες θα διαµορφώνουν και θα εδραιώνουν υγιείς πρακτικές και υγιείς νοοτροπίες.
Βάσεις οι οποίες θα δίνουν το στίγµα της δυναµικής µιας διαφορετικής Ελλάδας, απαλλαγµένης από τα βαρίδια του παρελθόντος.
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Εµείς αυτή την Ελλάδα, κύριε Τζαβάρα, είµαστε αποφασισµένοι να οικοδοµήσουµε, δίνοντας τις αναγκαίες µάχες και µε νοσηρές νοοτροπίες και µε ξεπερασµένες αντιλήψεις του
παρελθόντος, µ’ ένα σύστηµα που αναπαράγει το συντηρητισµό,
που καταπίνει κάθε καινοτοµία. Η Ελλάδα που εµείς ονειρευόµαστε βρίσκεται µακριά από µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, µακριά από συµφέροντα και συναλλαγές.
Οι διαδικασίες που ακολουθούµε για τη στελέχωση του διοικητικού µηχανισµού, δίνουν το πραγµατικό στίγµα των προθέσεών µας. Οι αρεστοί ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Η Ελλάδα
των αρίστων αποτελεί το µέλλον της χώρας µας.
Κύριοι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, λάβαµε νωπή λαϊκή
εντολή από τον ελληνικό λαό, για να αλλάξουµε σελίδα στην πορεία αυτού του τόπου. Ο ελληνικός λαός µας εµπιστεύτηκε µε
την ψήφο του και θα µας ξαναεµπιστευτεί και στο µέλλον. Η Ελλάδα, όπου ο κάθε πολίτης θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν
βρίσκεται µακριά απ’ αυτό που εµείς επιχειρούµε να οικοδοµήσουµε.
Τα κροκοδείλια δάκρυα που ρίχνετε κοπτόµενοι για το διορισµό των γενικών και των ειδικών γραµµατέων των Υπουργείων,
δεν πείθουν για το πραγµατικό σας ενδιαφέρον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα που θα παραδώσουµε
στα παιδιά µας δεν θα είναι ένα τυποποιηµένο προϊόν, µιας απρόσωπης διαδικασίας. Θα αποτελεί καρπό µιας παραγωγικής διαδικασίας, µιας συλλογικής δουλειάς, όπου ο κάθε Έλληνας θα
συµµετέχει ανάλογα µε τις δυνατότητές του και τις δυνάµεις του.
Θα είναι µία Ελλάδα µε απελευθερωµένες όλες τις υγιείς δυνάµεις της, µία Ελλάδα που θα παράγει και θα πολλαπλασιάζει τον
πλούτο της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο µοντέλο διοίκησης σύντοµα θα ξεδιπλωθεί µπροστά µας. Μη σπεύδετε συνεπώς να
εξάγετε βεβιασµένα συµπεράσµατα. Θα έχετε όλο το χρόνο να
το µάθετε και να το µιµηθείτε. Μη σπεύδετε µόνο να το καταδικάζετε τόσο πρόωρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
Ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι σήµερα ελέχθησαν τα πάντα εξ αφορµής αυτής της επίκαιρης επερώτησης. Και µε την ευκαιρία των απαντήσεων που πήραµε, που
µας παραπέµπουν στο µέλλον, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να
πούµε τίποτα άλλο, παρά να περιοριστούµε για να ατενίσουµε
τις προσπάθειες της Κυβέρνησης να καταλήγουν στο επιθυµητό
γι’ αυτήν τέλος.
Σε κάθε περίπτωση, η ευχή µας είναι -γιατί αυτό είναι εκείνο
που θα πρέπει τουλάχιστον να αντιληφθεί η νέα Κυβέρνηση από
τη νέα Αντιπολίτευση- ότι εµείς θέλουµε να επιτύχει η Κυβέρνηση. Αυτό, όµως, που δεν πρόκειται να περιορίσουµε είναι το
δικαίωµά µας να ασκούµε κριτική, όσο οξεία επιβάλλεται και όσο
εποικοδοµητική χρειάζεται. Αυτή είναι η αυτονόητη υποχρέωσή
µας από το Σύνταγµα και γι’ αυτή θα αγωνιστούµε µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα, χωρίς βέβαια να ισχυριζόµαστε ότι το δηµοκρατικό
διάλογο εντός αυτού του ιερού χώρου, µπορεί να τον αναπληρώσει οποιαδήποτε συνεννόηση σε άλλους ιδεατούς ή οποιασδήποτε µορφής και διαστάσεων χώρους.
Αυτό που πρέπει, όµως, να αντιληφθεί η Κυβέρνηση είναι ότι
στις ερωτήσεις που έχουν ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο, θα
πρέπει να περιορίζεται στο να δίνει απαντήσεις µε ειλικρίνεια,
σαφήνεια και πληρότητα. ∆ιαφορετικά αυτός ο διάλογος θα υπονοµεύεται µε τη δική της υπαιτιότητα.
Αυτοί που µας βλέπουν –και βεβαιωθείτε ότι πολλοί βλέπουν το
κανάλι της Βουλής- θα έχουν τη στυφή χαρά, αν µεν είναι εκείνοι που οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση, να διαπιστώνουν
ότι έδωσαν εµπιστοσύνη σε ένα κόµµα, που τελικά, παρά τις υποσχέσεις, στις πρώτες εκατό ηµέρες δεν κατόρθωσε καν να κάνει
αυτό που υποσχέθηκε.

Επειδή ακούστηκαν λόγια διθυραµβικά για πλειάδα νοµοθετικών πρωτοβουλιών, αυτό που πρέπει να πούµε, για να το αντιληφθούν οι πάντες, είναι πως ήδη έχουν περάσει πάνω από
εβδοµήντα ηµέρες και η µόνη παραγωγή που έγινε δυνατή µε
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σε αυτόν εδώ το χώρο, είναι δύο
νόµοι.
Ο πρώτος νόµος αφορά µία νοµοθέτηση-ενσωµάτωση στην
ελληνική νοµοθεσία µιας οδηγίας, για την οποία ήδη και επί Κυβερνήσεως Νέας ∆ηµοκρατίας είχε υπάρξει η σχετική πρωτοβουλία. Και ταυτόχρονα, µε αυτό το νοµοσχέδιο, µάς ήρθε και
το νέο πνεύµα, τα νέα ήθη και οι νέοι στόχοι.
Προκειµένου να γίνει αποσυµφόρηση των φυλακών, δεν δίστασε η Κυβέρνηση διά του Υπουργού της ∆ιαφάνειας, να ανοίξει διάπλατα τις πύλες των φυλακών για να ευνοηθούν και να
αντιµετωπίσουν µια επιείκεια, που δεν την αξίζουν, άνθρωποι της
πιο βαριάς εγκληµατικότητας, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι έχουν
σχέση µε τη διάδοση των ναρκωτικών σε χώρους πολύ ευαίσθητους για την κοινωνία. Εννοούµε αυτούς οι οποίοι είναι έµποροι
και οι οποίοι γι’ αυτήν την εµπορία δεν διστάζουν να χρησιµοποιούν ανήλικα παιδιά ή να µεταφέρουν, να αποθηκεύουν και να
εµπορεύονται τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών.
Ο δεύτερος νόµος ήταν αυτός για τον οποίο η κυρία Υφυπουργός µάς ενεκάλεσε αµέσως προ ολίγου από του Βήµατος
ότι δήθεν µε αυτόν εµείς δεν δικαιούµαστε να µιλάµε, γιατί είχαµε αντιρρήσεις στο χθεσινό νοµοσχέδιο, µε το οποίο δήθεν
απεκατεστάθη η αξιοκρατία και η διαφάνεια στο χώρο των προσλήψεων του δηµοσίου.
Ουδέποτε είχαµε την παραµικρή αντίρρηση να υπάρξει ένα
αντικειµενικό σύστηµα προσλήψεων. Και θυµάται η κυρία Υφυπουργός, πολλώ δε µάλλον και ο έγκριτος και εκλεκτός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Συµπολίτευσης, ότι τον Ιούνιο του
2008 µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης πέρασε από τη Βουλή ο
ν.3666/2008 για την αποκατάσταση της διαφάνειας και στο δηµόσιο χώρο. Εκεί, µε την ενσωµάτωση και κύρωση της διεθνούς
σύµβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, εµείς υιοθετήσαµε την
υποχρέωσή µας. Και ανταποκρινόµενοι σε αυτήν µπορέσαµε
µέχρι σήµερα να έχουµε στηρίξει ένα αντικειµενικό σύστηµα προσλήψεων, στο οποίο να υπάρχουν τα κριτήρια της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας.
Επ’ αυτών, βεβαίως, δεν δικαιούται κανείς να έχει την παραµικρή αµφισβήτηση επί των προθέσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε το
συνάδελφο τον κ. Τζαβάρα.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµό 9/8/812-2009 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε το διορισµό Γενικών,
Ειδικών Γραµµατέων και ∆ιοικήσεων Οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων.
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της συνεδρίασης της ∆ευτέρας 7 ∆εκεµβρίου 2009 και ερωτάται το
Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς τα Πρακτικά της συνεδρίασης της ∆ευτέρας 7 ∆εκεµβρίου 2009 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.25’, λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2009 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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