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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ν’
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2745
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σαπών
Ροδόπης, το 5ο Γυµνάσιο Κέρκυρας, το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Οβρυάς Αχαΐας και το Γυµνάσιο Μεγάρχης Τρικάλων, σελ.
2720, 2725, 2737, 2744
3. Συλλυπητήρια αναφορά για τον µηχανικό Σέρτζιο Σιάνι
στα Τέµπη, σελ. 2727, 2728, 2729, 2730
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2740
5. Ανακοινώνεται ότι:
α) Στις 25 Ιανουαρίου 2010, θα διεξαχθεί συνεδρίαση σύµφωνα µε την Ειδική Ηµερήσια ∆ιάταξη της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί της
προτάσεως που κατέθεσαν 128 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου», σελ. 2745
β) Στις 27 Ιανουαρίου 2010, θα διεξαχθεί συνεδρίαση σύµφωνα µε την Ειδική Ηµερήσια ∆ιάταξη µε θέµα: «Συζήτηση
και λήψη απόφασης, επί της προτάσεως που κατέθεσαν 128
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «SIEMENS» στο
σύνολο της, σελ. 2745
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 2703
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
2704
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική της Κυβέρνησης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ.,
σελ. 2711
β) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την φορολόγηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας, την απουσία διαλόγου της Κυβέρνησης µε την Εκκλησία της Κρήτης κ.λπ., σελ.
2717
γ) Προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων:
i. σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος
του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας κ.λπ., σελ. 2719
ii. σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για την επικρατούσα
θρησκεία, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση κ.λπ., σελ. 2721
δ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
i. σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των αλιεργατών στην περιοχή του Θερµαϊκού, σελ. 2722
ii. σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών κ.λπ., σελ.
2724
4. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας
∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών, σελ. 2726
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ν’
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.35' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Εξωτερικών κ.
Γεώργιος Παπανδρέου εισέρχεται στην Αίθουσα χειροκροτούµενος από τους Βουλευτές του κόµµατός του)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, Βουλευτή Μεσσηνίας, τα
ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Οι Βουλευτές Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ και
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Φιλεκπαιδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Συνοικισµών ∆ροσιάς-Πεντέλης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΕΛΕΝΗ» ζητεί την
έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης των περιοχών Ζευγάρια- Τσιφλικόπουλο - Πεντέλης - ∆ροσιάς Ν. Ιωαννίνων
2) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Συνταξιούχων Ελληνοδασκάλων Ε.Ε. Μειονότητας Νοµού Αργυροκάστρου ζητεί την επιδιόρθωση του δευτέρου ορόφου του ∆ηµοτικού Σχολείου της
Βόρδιτσας Αργυροκάστρου µε σκοπό τη λειτουργία του Μουσείου Ελληνικής Παιδείας.
3) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Μαρία Κωλέττη ζητεί την ανάκληση
διορισµών στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο.
4) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία Οµάδα Παραγωγών Ελιάς Ξηροχωρίου
Ηλείας διαµαρτύρεται για τη µη χορήγηση του ποιοτικού παρακρατήµατος για την παραγωγή του έτους 2006.
5) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων
Νοµού Ηλείας ζητεί την έγκριση και αποστολή στα αθλητικά σω-

µατεία του νοµού των επιχορηγήσεων για τις περιόδους 20072008 και 2008-2009.
6) Η Βουλευτής Φωκίδος κ. ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κροκυλείου
∆ήµου Βαρδουσίων Φωκίδας ζητεί να καλυφθεί άµεσα η κενή οργανική θέση του αγροτικού γιατρού στην περιοχή.
7) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τοπικό Συµβούλιο Σέσκλου ∆ήµου Αισωνίας Μαγνησίας ζητεί να καταβληθούν οι αποζηµιώσεις στους
παραγωγούς της περιοχής για τη ζηµιά που υπέστησαν από την
ακαρπία της αµυγδαλιάς του έτους 2009.
8) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Μελίας Λάρισας
ζητεί την άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων στα µέλη του για
την ξηρασία του 2007.
9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιεράπετρας
διαµαρτύρεται για το κλείσιµο της δηµοτικής αυτής επιχείρησης
και ζητεί τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πολιτών κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας Ηρακλείου ζητεί να διερευνηθεί η
υπόθεση της αγωγής που υπέβαλλε η ∆ΕΥΑΗ προς τους τσιγγάνους του καταυλισµού της Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου
Κρήτης.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας ζητεί την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου Εθνικού Σχεδίου Αντισεισµικής Πολιτικής µε σκοπό τον
έλεγχο και την αντισεισµική ενίσχυση των δηµοσίων κτηρίων και
των Ιδιωτικών κατασκευών.
12) Ο Βουλευτής Ροδόπης κ. ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία καταγγέλλει τη δηµιουργία εν αγνοία του
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο µε προσωπικά του δεδοµένα.
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 385/29/10/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αλευρά Αθανάσιου (Νάσου) δόθηκε µε το υπ αριθµ. Φ900Α/7455/
10489 23/11/09έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η
ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ν’ - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
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2. Στην µε αριθµό 398/29/10/2009 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Πλεύρη Αθανασίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνη δόθηκε
µε το υπ’ αριθµ. 134625/ΙΗ 23/11/2009 έγγραφο από την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ν’ - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
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3. Στην µε αριθµό 414/29/10/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πρωτόπαπα Χρήστου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 69351/23/11/09 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ν’ - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

4. Στην µε αριθµό 566/03/11/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ψαριανού Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 71118 /23/11/09έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ν’ - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Θα ξεκινήσουµε µε τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων
που κατέθεσαν η κ. Αλέκα Παπαρήγα, ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και ο κ. Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή την τρίτη µε αριθµό
309/22/19-1-2010 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κυρίας Αλέκας Παπαρήγα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε
την Αγροτική Πολιτική της Κυβέρνησης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ., την τέταρτη µε αριθµό 307/20/19-1-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς
τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική της Κυβέρνησης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ., και την πέµπτη µε
αριθµό 308/21/19-1-2010 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την
Αγροτική Πολιτική της Κυβέρνησης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ..
Οι επίκαιρες ερωτήσεις της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη και του
Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Τσίπρα, που απευθύνονται προς τον κύριο Πρωθυπουργό,
επειδή αναφέρονται στο ίδιο θέµα θα συζητηθούν ταυτόχρονα,
χωρίς βέβαια να επηρεάζονται τα δικαιώµατα των οµιλητών ως
προς το χρόνο οµιλίας τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 131 του Κανονισµού της Βουλής.
Αυτό σηµαίνει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα έχει δεκαοκτώ
λεπτά πρωτολογία και εννέα λεπτά δευτερολογία και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων τέσσερα λεπτά ο καθένας.
Θα προχωρήσω τώρα στην ανάγνωση των επικαίρων αυτών
ερωτήσεων, όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
Η επίκαιρη ερώτηση της Γενικής Γραµµατέως της Κεντρικής
Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας
Παπαρήγα έχει ως εξής:
«Η τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι µικροί
και φτωχοµεσαίοι αγρότες εκφράζεται και µε τις ταυτόχρονες κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη µέχρι το Σουφλί του 'Εβρου. Τα προβλήµατα είναι πολλά και οξυµένα, από
την αδιέξοδη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, που δεν ικανοποιούν βασικές ανάγκες ύπαρξης και επιβίωσης της πλειοψηφίας των µικροµεσαίων αγροτών.
Με το διαχωρισµό σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότη και µη, η
Κυβέρνηση µειώνει δραστικά το πενιχρό εισόδηµα σε χιλιάδες
µικρούς και φτωχούς, που είναι αγρότες, δεν µπορούν όµως να
επιβιώσουν µόνο µε το αγροτικό εισόδηµα. Η Κυβέρνηση κόβει
και τους στερεί χρήµατα από την επιστροφή του φόρου προστιθέµενης αξίας, του φόρου κατανάλωσης καυσίµου, πληρώνουν
στις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις του ΟΣ∆Ε (Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ελέγχου) κ.α.
Ταυτόχρονα από το 2010 κόβεται η ενιαία ενίσχυση από τους
φτωχούς αγρότες που παίρνουν µέχρι 400 ευρώ. Με βίαιο τρόπο
«πετιούνται» εκτός αγροτικής διαδικασίας.
Όµως και οι υπόλοιποι µεσαίοι, που θα αποµείνουν, βιώνουν
δραµατικά προβλήµατα. Από το 2008 οι τιµές παραγωγού για το
σύνολο σχεδόν των γεωργο-κτηνοτροφικών προϊόντων είναι σε
εξευτελιστικά επίπεδα. Μεγάλες ποσότητες σοδειάς παρέµειναν
απούλητες. Οι «πετσοκοµµένες» επιδοτήσεις µειώθηκαν και
άλλο, ενώ η ενιαία ενίσχυση δίνεται µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση και «σε δόσεις», λόγω µη ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης
των αγροτεµαχίων, χωρίς να φταίνε γι’ αυτό οι αγρότες. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής ανέβηκε κι άλλο, µε τις ανατιµήσεις
στα αγροτικά µέσα και εφόδια και τα «χαράτσια» των φόρων.
Ερωτάται η Κυβέρνηση:
Αν σκοπεύει να σταµατήσει το διαχωρισµό των αγροτών σε
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κατά κύριο επάγγελµα και µη, καθώς και να µην εφαρµόσει την
κατάργηση της ενιαίας ενίσχυσης στους µικρούς αγρότες που
παίρνουν µέχρι 400 ευρώ.;
Τι µέτρα θα πάρει για να υπάρχουν ικανοποιητικές κατώτερες
εγγυηµένες τιµές στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, προστασία της εγχώριας παραγωγής από αθρόες εισαγωγές οµοειδών προϊόντων, να πάψει η εκµετάλλευση των αγροτών από τους
εµποριοβιοµήχανους και τραπεζίτες, αλλά και µέτρα για τη µείωση του κόστους παραγωγής;».
Η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΛΑΟΣ του κ. Γιώργου
Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό έχει ως εξής:
«Η σταδιακά µειούµενη αγροτική δραστηριότητα, συνεχίζει να
πλήττεται τόσο από τις εισαγωγές ανταγωνιστικότερων αγροτικών προϊόντων, όσο και από την έλλειψη θέσπισης κινήτρων, από
την πλευρά της πολιτείας, σε νέους και υφιστάµενους αγρότες
για µια προσπάθεια µείωσης του κόστους παραγωγής και τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. Για άλλη
µια φορά, οι αγρότες προχωρούν σε µεγάλης κλίµακας κινητοποιήσεις, διεκδικώντας στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος, εγγυήσεις για τις τιµές των προϊόντων τους, µείωση του κόστους
παραγωγής και «πάγωµα» των χρεών τους προς τις τράπεζες.
Κατόπιν τούτου, ερωτάσθε:
- Ποια θα είναι η στάση σας απέναντι στα αιτήµατά τους;
- Πώς σκοπεύετε να επαναφέρετε την ελληνική γεωργία σε
αναπτυξιακή τροχιά;».
Η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα έχει ως εξής:
«Επί σειρά ετών το γεωργικό εισόδηµα στην Ελλάδα παρουσιάζει διαρκή µείωση, καταλαµβάνοντας την τρίτη χειρότερη
θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των ετών 1996-2007 µειώθηκε κατά 24%, ενώ αντίθετα ο αντίστοιχος µέσος όρος για την
Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 5%. Μόνο τη διετία 20062007, οι απασχολούµενοι στην αγροτική παραγωγή µειώθηκαν
κατά 40.000, ενώ το ποσοστό αγροτικής απασχόλησης επί του
συνόλου του ενεργού πληθυσµού µειώθηκε από το 17% σε περίπου 9,5%.
Επειδή η βαθύτατη κρίση στην αγροτική παραγωγή απαιτεί ριζοσπαστικές πολιτικές και στρατηγικό σχεδιασµό προς όφελος
των µικρών, µεσαίων και ιδιαίτερα των νέων αγροτών, ώστε η
αγροτική οικονοµία να γίνει βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη
της υπαίθρου και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,
ερωτάται ο κύριος Πρωθυπουργός:
- Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει το αγροτικό εισόδηµα, θα εγγυηθεί τιµές στα αγροτικά προϊόντα πάνω από το κόστος παραγωγής και κλείσιµο της ψαλίδας τιµών παραγωγού-καταναλωτή;
- Τι µέτρα θα λάβει ώστε να σταµατήσουν οι παράνοµες και
καταχρηστικές χρεώσεις της Α.Τ.Ε. και η ληστρική εκµετάλλευση
όλων των τραπεζών και µε ποιον τρόπο θα ενισχύσει τις δοµές
κοινωνικής µέριµνας και υγείας στην ύπαιθρο;
- Πώς θα διασφαλίσει ένα νέο πλαίσιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα στηρίζει το αγροτικό και κτηνοτροφικό προϊόν και
τη ριζική ανακατανοµή των πόρων υπέρ των µεσογειακών προϊόντων και των µικρών και µεσαίων αγροτών;».
Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Γιώργος Παπανδρέου.
Κύριε Πρωθυπουργέ, θα µου επιτρέψετε πριν αρχίσετε να
κάνω µία µικρή ανακοίνωση.
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 τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και επτά συνοδοίδάσκαλοι από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κω ∆ωδεκανήσου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’
αρχήν, ευχαριστώ τους Αρχηγούς των άλλων κοµµάτων για την
ερώτηση. Συµµερίζοµαι όχι µόνο την δική τους αγωνία, αλλά
ακόµη περισσότερο- την αγωνία των ίδιων των αγροτών.
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∆ιότι σήµερα ο αγρότης βρέθηκε στη χώρα µας και απροετοίµαστος και απροστάτευτος, στο έλεος των ανεξέλεγκτων δυνάµεων των αγορών, εγχωρίων και διεθνών, και αυτό συνέβη την
πιο κρίσιµη στιγµή, δηλαδή της αλλαγής της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής, που θα µπορούσε να είχε αξιοποιηθεί ακριβώς για την
προετοιµασία τους, τη στήριξή τους, τη θωράκισή τους, κάτι που
βεβαίως όχι µόνο δεν έγινε, αλλά σπαταλήθηκε πελατειακά, ρουσφετολογικά και αναποτελεσµατικά.
Έχουν λοιπόν δίκιο οι αγρότες που ανησυχούν για το µέλλον
τους. Είδαν το εισόδηµά τους να µειώνεται, το κόστος παραγωγής, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, καύσιµα, το κόστος άρδευσης
να εκτοξεύουν τις τιµές των προϊόντων τους να φθίνουν, µε τους
µεσάζοντες όπως λέτε και εσείς να είναι οι µεγάλοι ωφεληµένοι.
Συµπιέστηκαν από την απόλυτη ανοχή της παραβίασης κάθε
κανόνα στην εγχώρια αγορά και στις διεθνείς αγορές. Συµπιέστηκαν και χωρίς βοήθεια από τους ανταγωνιστές εντός και
εκτός Ευρώπης, οι οποίοι δουλεύουν µε τα πιο χαµηλά κοστολόγια, ή µε την καλύτερη ποιότητα τελικά των προϊόντων τους.
Πλήρωσε ακριβά ο αγροτικός πληθυσµός τους αναχρονιστικούς πελατειακούς, είτε συνδικαλιστικούς, είτε και συνεταιριστικούς θεσµούς, που παραµένουν, δυστυχώς και αυτοί, κακοί
µεσάζοντες εν τέλει, και εµπόδιο στον αγρότη, αντί να είναι δύναµη συλλογικής οργάνωσης, δύναµη διαπραγµάτευσης, δύναµη για το µάρκετινγκ, δύναµη για την εκπαίδευσή τους και τη
στήριξή τους.
Η έλλειψη εκπαίδευσης, η έλλειψη ενηµέρωσης, η έλλειψη
πληροφόρησης είναι αδιανόητη, σε σύγκριση µε άλλους αγρότες
άλλων χωρών. ∆εν έχουµε ούτε µία σχολή για τον αγρότη, ενώ
έχουµε βεβαίως για δηµόσιους υπαλλήλους, για κτηνιάτρους,
για γεωπόνους, αλλά δεν έχουµε σχολή για να βγάζουµε επαγγελµατίες αγρότες.
Στη νέα εποχή της ψηφιοποίησης των αγροτεµαχίων, δείτε τι
έγινε. Ενώ έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2008,
ξεκίνησε µετά την προθεσµία, δηλαδή το καλοκαίρι του 2009, µε
αποτέλεσµα τραγικές καθυστερήσεις για τα δικαιώµατα των
αγροτών. Από τις 4 Οκτωβρίου, όταν η πρόοδος ήταν µόλις 28%,
τότε µέσα σε ελάχιστες εβδοµάδες, φτάσαµε στο 85% της ψηφιοποίησης.
Σήµερα, είµαστε σε θέση να ολοκληρώσουµε αυτή τη διαδικασία, ώστε να αποδοθούν στους αγρότες 2,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Και αυτή είναι η απόδειξη ότι απαιτείται να έχεις πολιτική
βούληση και σαφή στόχο για να υπηρετείς το κοινό συµφέρον.
Στο θέµα του ΕΛΓΑ και στον αγροτικό τοµέα δυστυχώς,
έχουµε µεγάλο πρόβληµα αναξιοπιστίας. Στο ναδίρ η αξιοπιστία
µας και εκεί.
∆είτε τι έγινε: Μετατράπηκε ο ΕΛΓΑ σε κέντρο εξαγοράς συνειδήσεων, αφού µε απόλυτα πελατειακά κριτήρια δίνονταν διαφορετικές αποζηµιώσεις για την ίδια ζηµιά. Με ποια κριτήρια
δίνονταν αυτές οι διαφορετικές αποζηµιώσεις; Πολύ απλά, ανάλογα µε το ποιον είχες ως µεσάζοντα, ποιο βουλευτικό γραφείο,
τότε έπαιρνες καλύτερη ή λιγότερη αποζηµίωση. Πελατειακές
αντιλήψεις, προνόµια για τους λίγους, για τους «ηµέτερους».
Γι’ αυτό, βάζουµε άµεσα τέλος σ’ αυτήν την οµηρία των αγροτών. Ερχόµαστε µε ένα νέο Κανονισµό για τον ΕΛΓΑ, για να αντιµετωπίζονται οι αγρότες και δίκαια και ισότιµα. Τους θέλουµε και
περήφανους και µε αξιοπρέπεια.
∆είτε όµως και τη σπατάλη στην οποία είχε επιδοθεί η Νέα ∆ηµοκρατία. Φτάσαµε στο σηµείο, το κόστος των τηλεφώνων, των
τηλεπικοινωνιών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να αγγίζει τα 20.000.000 ευρώ, µόνο στη σταθερή τηλεφωνία, ενώ οι πολιτικές ηγεσίες έφτασαν να χρησιµοποιούν εξήντα και εβδοµήντα
κινητά τηλέφωνα.
Το περιβόητο αγροτικό κανάλι. ∆απανούνταν εκεί 3.000.000
ευρώ για εξαφανισµένους υψηλόµισθους. Και αυτά δεν τα λέω
για τα ποσά. Τα λέω για την αντίληψη που επικρατούσε, µια αντίληψη διακυβέρνησης, που βεβαίως συνέβαλε στην ευρύτατη
σπατάλη σηµαντικών πόρων.
Οι προηγούµενες ηγεσίες του Υπουργείου δεν έκαναν απολύτως τίποτα, για να σταµατήσουν την παράνοµη εισαγωγή υποβαθµισµένων προϊόντων στην Ελλάδα, τις ελληνοποιήσεις όπως
λέγονται ενώ γνώριζαν από επώνυµες καταγγελίες τη µόνιµη
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πρακτική της µίζας στα διόδια, µε αποτέλεσµα και να κινδυνεύει
η υγεία των πολιτών και να καταρρέουν οι τιµές των εγχώριων
προϊόντων.
Και εδώ, αµέσως µόλις αναλάβαµε, δείξαµε την αποφασιστικότητά µας. Στείλαµε το µήνυµα ότι δεν θα ανεχθούµε τέτοιες
πρακτικές από κανέναν επίορκο δηµόσιο λειτουργό.
Τα πεντέµισι χρόνια της Νέας ∆ηµοκρατίας ώθησαν και τους
νέους αγρότες στα όρια της οικονοµικής εξαθλίωσης. Για παράδειγµα δεν αποπληρώνονταν τα πριµ και οι επενδύσεις τους
ώστε να φτάσουν τελικά στο αµήν. Το καθήκον της πολιτείας είχε
µετατραπεί σε διακριτική ευχέρεια κάποιων πολιτικών γραφείων
απέναντι στους αγρότες.
Εµείς σήµερα αποπληρώνουµε τις εκκρεµείς επενδύσεις των
νέων αγροτών, γιατί το δικαιούνται. Και το δικό µας καθήκον είναι
να τους δικαιώσουµε. Και σε αυτό το καθήκον εµείς θα ανταποκριθούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι οι Έλληνες αντιλαµβάνονται το µέγεθος της κρίσης την οποία βιώνουµε. Από την κρίση
αυτή, δεν εξαιρείται σχεδόν καµµία πτυχή του δηµόσιου βίου της
χώρας, κανένας τοµέας της οικονοµίας. Εκεί µας οδήγησαν
εγκληµατικές πολιτικές εγκατάλειψης, κατασπατάλησης του δηµόσιου πλούτου, υποταγής του συλλογικού συµφέροντος στα
πολυποίκιλα ιδιοτελή συµφέροντα, που άνθησαν τα προηγούµενα χρόνια.
Κοινός παρονοµαστής των πολιτικών, αυτών ήταν η κατάφωρη
αδικία, η κατάφωρη ανισότητα, η ραγδαία επιδείνωση της θέσης
των ασθενέστερων στρωµάτων, της µεσαίας τάξης, των µισθωτών, των συνταξιούχων, της υγιούς επιχειρηµατικότητας και φυσικά της αγροτιάς.
Παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες που αντιµετωπίζει η χώρα
µας, εµείς έχουµε εντάξει σήµερα τους αγρότες σε όλες τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες εισοδηµατικής ενίσχυσης. Επιπλέον,
ενισχύσαµε τη ρευστότητα και το αγροτικό εισόδηµα, µε καταβολές χρηµατικών ενισχύσεων, ύψους 1,14 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, πριν από τα Χριστούγεννα. Αυξήσαµε την επιστροφή του
ΦΠΑ στους αγρότες από το 7% στο 11%. Εντάξαµε τους αγρότες στο νοµοσχέδιο για τη ρευστότητα της οικονοµίας και σκοπεύουµε να τους εντάξουµε στις ρυθµίσεις, µέσω του Ταµείου
Εγγυοδοσίας των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, του ΤΕΜΠΜΕ.
∆ώσαµε το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης, ύψους 300.000.000
ευρώ. Τακτοποιήσαµε χρονίζουσες εκκρεµότητες που βρήκαµε
στο πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», από το 2004.
Τακτοποιήσαµε, χρονίζουσες εκκρεµότητες, µε πεντακόσια τριάντα επενδυτικά σχέδια, ύψους 29.000.000 ευρώ, που και αυτά
βρισκόντουσαν στα ντουλάπια των Υπουργείων.
Αυξήσαµε τις συντάξεις του ΟΓΑ κατά 30 ευρώ το µήνα και θα
αυξηθούν κατά 20 ευρώ επιπλέον από την 1.7.2010, έτσι ώστε
στο τέλος της τετραετίας, να φθάσουνε στα 550 ευρώ για το µεµονωµένο άτοµο και στα 950 ευρώ για το ζευγάρι. Από τον Οκτώβριο του 2009 µέχρι σήµερα, καταβάλαµε µέσω του ΕΛΓΑ
160.000.000 ευρώ για ζηµιές σε φυτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο και ΠΣΕΑ, συµπεριλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων σε
πυρόπληκτους του 2007.
Και βέβαια, αυτά είναι µέτρα άµεσης στήριξης και δεν θα µείνουµε εδώ, διότι εµείς ήλθαµε για τις µεγάλες ανατροπές. Ξεκινήσαµε µία διαδικασία πρωτοποριακού και ευρύτατου διαλόγου
για το σύνολο των θεµάτων που απασχολούν τον αγροτικό
τοµέα, για ανατροπές και όχι µερεµέτια. Οι προτεραιότητες και
οι ενότητες αυτού του διαλόγου είναι σαφείς. Είναι η ανάγκη
προσαρµογής της ελληνικής γεωργίας, για να καταστεί αυτή βιώσιµη και ανταγωνιστική -γιατί δεν είµαστε ανταγωνιστικοί, αγοράζουµε ξένα και δεν πουλάµε ελληνικά προϊόντα- για τη µείωση
του κόστους παραγωγής αλλά και µαζί µε αυτήν για να υπάρξει
σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, των φυτοφαρµάκων και
των λιπασµάτων για την υγεία του καταναλωτή, για το αγροτικό
επάγγελµα, την εκπαίδευση και πιστοποίηση του αγρότη. Και ναι,
χρειάζεται να ενισχύσουµε όλο και περισσότερο τον αποκλειστικά, κατ’ επάγγελµα αγρότη, σταδιακά βεβαίως, αλλά εκεί πρέπει να πάµε.
Στους συνεταιρισµούς χρειάζονται αλλαγές, ούτως ώστε να
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µην είναι απλά διαχειριστικές µονάδες επιδοτήσεων ή αποζηµιώσεων, ούτε παράγοντες και φέουδα στον αγροτικό τοµέα,
αλλά να είναι οικονοµικές και συλλογικές κοινωνικές δυνάµεις,
που µπορούν να µετατρέψουν πραγµατικά τις συνθήκες που
υπάρχουν σήµερα και να εγγυηθούν µια µεγάλη αγροτική µεταρρύθµιση προς όφελος των αγροτών.
Να συζητήσουµε για την εύστοχη, δίκαιη και διάφανη αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θέσουµε το
πλαίσιο της διαπραγµάτευσης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2013, µία σηµαντική διαπραγµάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δηµιουργήσουµε παράλληλα τις κατάλληλες
συµµαχίες, για το καλύτερο συµφέρον της χώρας και των αγροτών, που θα εγγυώνται ένα αξιοπρεπές και σίγουρο εισόδηµα για
τον αγρότη.
Ένα εισόδηµα µε το οποίο, µέσα από την στήριξη των οργανισµών, την ενεργοποίηση των οργανισµών, θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε ουσιαστικά ένα δίχτυ ασφαλείας για µία κατώτατη
τιµή στα αγροτικά προϊόντα.
Πάνω από όλα όµως, χρειάζεται να θεµελιώσουµε µαζί µία σε
βάθος αγροτική µεταρρύθµιση, για ένα νέο, για ένα πράσινο µοντέλο ανάπτυξης που θα αυξήσει την «πίτα» για την ελληνική
ύπαιθρο, θα την κάνει ανταγωνιστική, θα παράγει πλούτο, θα µοιράζεται δίκαια στους Έλληνες αγρότες, θα διασφαλίζει τη νέα
γενιά των παραγωγών και µετά το 2013.
Να αναδείξουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει αυτός
ο τόπος. Με επένδυση στην ποιότητα, στην παράδοση, στη
γνώση, στην καινοτοµία. Να συνδέσουµε την αγροτική παραγωγή µε τον τουρισµό, µέσα από τη µεσογειακή δίαιτα, που την
έχουµε εγκαταλείψει. Να διαµορφώσουµε µία νέα κρίσιµη οικονοµική πολιτική, αλλά και συνείδηση του καταναλωτή, όπως κάνουν σήµερα άλλες χώρες, όπως κάνει η Μεγάλη Βρετανία, όπου
αυτήν τη στιγµή προωθείται η εθνική παραγωγή µέσα από διαφηµιστικά προγράµµατα, µέσα από προγράµµατα διαµόρφωσης
µιας εθνικής καταναλωτικής συνείδησης, που βοηθά στην ταυτόχρονη µείωση των εισαγωγών, προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµία και ο αγροτικός τοµέας.
Και εµείς εδώ, αυτό πρέπει να συζητήσουµε και να προωθήσουµε, διότι εµείς έχουµε και τη µεσογειακή δίαιτα, στην οποία
µπορούµε να στηριχθούµε και να στηρίξουµε παράλληλα και την
αγροτική παραγωγή, τον αγροτικό τοµέα.
∆εν µπορεί παρά η αγροτική οικονοµία να εδραιωθεί ως κεντρικός άξονας της συνολικής κοινωνικής, πολιτισµικής και οικονοµικής ανάπτυξης της πατρίδας µας. Άλλωστε, η αγροτική
κοινωνία, ο αγρότης ήταν, είναι και θα είναι η βασική µας πολιτική
αναφορά και ψυχή του δικού µας κινήµατος. Και µαζί, µπορούµε
να βρούµε τις λύσεις.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνησή µας κλήθηκε να αναλάβει την
ευθύνη της διακυβέρνησης στην πιο κρίσιµη στιγµή της ιστορίας
µετά τη Μεταπολίτευση. Έχουµε το χρέος για µεγάλες αλλαγές.
Θα τις κάνουµε για τους πολίτες, και όχι απέναντί τους. Τις µεγάλες αλλαγές στην αγροτική πολιτική, θα τις κάνουµε µαζί µε
τους αγρότες, όχι απέναντί τους.
∆ικός µας αντίπαλος είναι τα προβλήµατα, όχι τα θύµατα των
προβληµάτων, που γέννησε η πολιτική των προηγούµενων ετών.
Τα υπαρκτά και µεγάλα αυτά προβλήµατα όµως, δεν θα λυθούν
από µία άγονη αντιπαράθεση. Μόνος δρόµος είναι η συστράτευση, η συµµετοχή, ο διάλογος, για να πετύχουµε και στον
αγροτικό τοµέα, που είναι ένας δύσκολος τοµέας, αλλά µε επίπονο και επίµονο τρόπο, θα µπορέσουµε να κάνουµε αυτή τη µεγάλη ανατροπή.
∆εν ζητάµε ανοχή. Ζητάµε, όµως, κοινή συµµετοχή. Είναι κοινή
η ευθύνη. Το έχω ξαναπεί: ∆εν θα κρύψουµε τα προβλήµατα
κάτω από το χαλί. Είµαστε έτοιµοι για ειλικρινή, ανοιχτό διάλογο.
Αλλά δεν θα κάνουµε και µερεµέτια. ∆εν υπάρχουν εξάλλου,
λεφτά για µερεµέτια.
Πέραν των µέτρων που έχουµε ήδη λάβει, πέραν των όσων
έχουµε προγραµµατίσει και δεσµευτεί και προεκλογικά και µετεκλογικά, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, κανένα απολύτως περιθώριο για να ικανοποιηθούν αυτήν τη στιγµή διάφορα
οικονοµικά αιτήµατα, που σποραδικά και απρογραµµάτιστα
ακούγονται. Αν κάναµε κάτι τέτοιο, θα ήταν εγκληµατικό εις
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βάρος της ευηµερίας και της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών,
εις βάρος της ίδιας της χώρας µας. Θα µπαίναµε πάλι σε πρακτικές αδιέξοδες, σε αντιλήψεις του παρελθόντος που πρέπει να
αλλάξουν.
Τέλος στα λεφτά για συντεχνιακές διευθετήσεις, για πρόσκαιρες λύσεις, που δεν αντέχουν παρά µόνο µερικούς µήνες. Και
µετά ξανά µπλόκα, ξανά συναλλαγή, συναλλαγή µε την εξουσία
για να κλείνουν τα στόµατα, και του χρόνου τα ίδια και χειρότερα, µε τελικό αποτέλεσµα να υπονοµεύουµε κάθε έννοια σοβαρού προγραµµατισµού και προοπτικής.
Έφτασε η ώρα των ριζικών αλλαγών, που δίνουν σιγουριά και
µέλλον στην ελληνική ύπαιθρο, στον αγρότη, στα χωριά µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αυτήν τη µεγάλη µάχη, την τολµηρή µάχη, καλούµε τους αγρότες να τη δώσουµε µαζί.
∆εν σας θέλουµε συνενόχους στη µεταξύ µας µικροπολιτική
συναλλαγή. Σας θέλουµε συµµέτοχους στη µεγάλη αλλαγή που
κάνουµε για τη χώρα, για το καλό όλων.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΠΑΣΟΚ)
Κυρίες και κύριοι, τα µπλόκα στους δρόµους, όχι µόνο δεν λύνουν, αλλά δηµιουργούν νέα προβλήµατα για τη χώρα. Προβλήµατα για τους συµπολίτες µας, για την ελληνική οικογένεια, για
τον επιχειρηµατία, για την οικονοµία. Σε αυτήν την τόσο κρίσιµη
στιγµή, κάνουν πια τεράστια ζηµιά και στην εικόνα της πατρίδας.
Όπως έχω πει, το µεγαλύτερο έλλειµµα που έχουµε είναι το
έλλειµµα αξιοπιστίας. ∆εν αντέχει άλλο η Ελλάδα να διασύρεται
και να λοιδορείται. ∆εν υπάρχει χειρότερος τρόπος για να βλάψουµε τους ίδιους µας τους εαυτούς. Και µάλιστα, αυτή τη
στιγµή, όπου πολλοί έχουν σκοπιµότητα, ακόµα και στυγνής κερδοσκοπίας απέναντι στην Ελλάδα.
Εγώ πρώτος κατανοώ τα προβλήµατα των αγροτών. Και τα τελευταία χρόνια, το ξέρουν έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχω συζητήσει µε τον αγροτικό κόσµο. Αλλά, ο τρόπος επίλυσης αυτών
των προβληµάτων δεν είναι τα µπλόκα στους δρόµους.
Καλούµε όσους συµµετέχουν σήµερα σε αυτά τα µπλόκα, να
ανοίξουν τους δρόµους και µαζί να ανοίξουµε το διάλογο για τη
συµµετοχή και τη µεγάλη ανατροπή. ∆εν επικαλούµαι τον πατριωτισµό, για να κρύψω ή να αποφύγω προβλήµατα. Αλλά η
απουσία συλλογικής πατριωτικής προσπάθειας, θα βλάψει
όλους. Τους πιο αδύναµους περισσότερο, την αγροτιά ιδιαίτερα.
Αυτούς τους τρεις µήνες, αποδείξαµε µε συγκεκριµένες πράξεις το ειλικρινές µας ενδιαφέρον για τον αγροτικό κόσµο. ∆εν
αυθαιρετούµε. Καλούµε τους Έλληνες αγρότες να πάρουν µαζί
µας απόφαση, την απόφαση να διαµορφώσουµε µαζί ένα καινούργιο µέλλον για τη γεωργία, την απόφαση να συµβάλουµε
από κοινού στη µεγάλη εθνική προσπάθεια.
Το πιο αποδοτικό µπλόκο απέναντι στα προβλήµατα είναι η
συµµετοχή στον ειλικρινή διάλογο, µε διαφάνεια και εµπιστοσύνη, ώστε να µετατρέψουµε µαζί την αντίδρασή τους, σε κοινή
µας δύναµη ανατροπής, για ένα καλύτερο αύριο.
Σας ευχαριστώ.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η Γενική
Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κύριε Πρωθυπουργέ, καλύτερα να είναι κλειστοί οι δρόµοι παρά
να είναι κλειστά τα σπίτια, γιατί εκεί οδηγεί η πολιτική σας διαχρονικά, όπως και της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Έχετε πολιτική ευθύνη και εσείς και η Νέα ∆ηµοκρατία, γιατί χρόνια τώρα εφαρµόζετε -πολύ καλά για εσάς- την Κοινή Αγροτική
Πολιτική στην Ελλάδα, µια πολιτική που και σήµερα, εδώ από το
Βήµα, είπατε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί.
Επιτρέψτε µου όµως να σας πω ότι πέρα από την πολιτική ευθύνη ειδικά σήµερα, επειδή είστε η νέα Κυβέρνηση, έχετε και
ηθική ευθύνη -η Κυβέρνησή σας και εσείς προσωπικά- για τα
εξής ζητήµατα:
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Πρώτον, γιατί και εσείς επιτρέπετε στα «παπαγαλάκια» σας –
να το πω έτσι- να συκοφαντούν κυριολεκτικά τους αγώνες της
αγροτιάς. Μάλιστα σήµερα -δεν ήθελα να το πω, αλλά πραγµατικά µετά βίας µπορώ να συγκρατήσω την οργή µου- µιλήσατε
για αγώνες και µπλόκα τα οποία έχουν σχέση µε τη συναλλαγή.
Αν έχετε ως εικόνα κάποιους αγροτοπατέρες, αυτούς που συνιστούν την ΠΑΣΕΓΕΣ, τη ΓΕΣΑΣΕ και τη ΣΥ∆ΑΣΕ, καλώς τα λέτε,
αλλά µην τα συνδέετε µε αγώνες.
∆εν µπορείτε αυτήν τη στιγµή να λέτε ότι τα µπλόκα γίνονται
για να έχετε συναλλαγή. Συνδέετε τους αγώνες της αγροτιάς, ή
αν θέλετε την ίδια την αγροτική πολιτική µε τις µίζες και τα ρουσφέτια. Βεβαίως, έγιναν µίζες και ρουσφέτια πολλά και καταχρηστικά και από την προηγούµενη Κυβέρνηση και δεν πρόκειται
να τα καταργήσετε και εσείς. Αλλά, έλεος, κύριε Πρωθυπουργέ!
Όλα, δηλαδή, τα προβλήµατα της αγροτιάς είναι αποτέλεσµα
της µίζας και του ρουσφετιού; Προβλήµατα είχε η αγροτιά στην
Ιταλία, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία και παλαιότερα είχε προβλήµατα η αγροτιά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Επιτρέπεται
ό,τι συζητάµε µέσα σε τούτη τη Βουλή να καταλήγει στο ότι
φταίει η µίζα; Είναι προσβολή αυτήν τη στιγµή απέναντι στους
αγρότες.
Και για να µιλήσουµε πολύ συγκεκριµένα.
Η µίζα οδηγεί στις αθρόες εισαγωγές προϊόντων που µπορούµε να τα παράγουµε στην Ελλάδα; Η µίζα φταίει στο κόστος
των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων, από τη στιγµή που τα
καλλιεργητικά εφόδια, τα λιπάσµατα, τα φάρµακα, µέχρι και τα
µικρόβια -διαδίδουν οι πολυεθνικές για να πουλάνε και µετά τα
φάρµακά τους- βρίσκονται στα χέρια µιας χούφτας µονοπωλιακών επιχειρήσεων; Η µίζα φταίει; Αυτές µεταξύ τους έχουν τη
µίζα, αλλά γιατί διασυνδέετε τους αγρότες µε τη µίζα και το ρουσφέτι;
Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήξερε -και εσείς δεν ξέρετε
που είστε Κυβέρνηση- ότι στη δεκαετία του ’80 µαζί έθαβαν οι
αγρότες και έβαζαν και πέτρες µέσα στις χωµατερές για να παίρνουν µεγαλύτερες επιδοτήσεις;
Αυτά ήταν πασίγνωστα, εµείς τα καταγγείλαµε τότε. Και λέγαµε στους αγρότες «σταµατήστε µην έχετε ελπίδες σε αυτά».
Τα καλλιεργήσατε και τη µίζα και τα ρουσφέτια από «πάνω», δεν
µπορεί όµως αυτή τη στιγµή να εξηγείτε στα θύµατά σας τα προβλήµατα µε τη µίζα και τα ρουσφέτια.
Θεωρούµε απαράδεκτο -και είναι και πολιτικό ζήτηµα και κοινωνικό και οικονοµικό και είναι και ηθικό- το ζήτηµα του διαχωρισµού των αγροτών κατά κύριο επάγγελµα και µη κατά κύριο
επάγγελµα.
Αν πρόκειται για εµποροβιοµήχανους, αν πρόκειται για µεγαλογιατρούς, για µεγαλοδικηγόρους, για καθηγητές πανεπιστηµίου µε τεράστια ποσά, -δεν µιλάω για κάποια συγκεκριµένα- αν
πρόκειται για επιχειρηµατίες οι οποίοι εµφανίζονται για αγρότες,
βεβαίως µέσα από το φορολογικό εισόδηµα µπορείτε «να τους
αλλάξετε τα φώτα».
Από πού αντλείτε το δικαίωµα, όταν ένα φτωχός αγρότης δεν
βγάζει το µεροκάµατό του από την αγροτική παραγωγή, να του
απαγορεύετε να γίνει σερβιτόρος, χτίστης, σκουπιδιάρης -δεν το
λέω καθόλου υποτιµητικά- ή να βρει µία δεύτερη δουλειά και να
λέτε ότι είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότης, όταν οι επιχειρηµατίες µπορούν να κάνουν επενδύσεις σε δέκα κλάδους και τοµείς; Και δεύτερη και τρίτη δουλειά έχει το δικαίωµα να
αναζητήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτοί που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, στην πλειοψηφία είναι φτωχοί αγρότες. Και οι µικροί αγρότες σήµερα οι
οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα µε το επάγγελµα τους δεν γίνονται
µεν µισθωτοί ή ετεροαπασχολούµενοι, αλλά είναι αυτοαπασχολούµενοι. Και αύριο πολλοί από τους µικρούς αγρότες που βρίσκονται σήµερα στα µπλόκα θα αναζητήσουν δεύτερη και τρίτη
δουλειά. Από πού βρήκαµε ότι πρέπει να τιµωρηθεί κάποιος γιατί
ψάχνει µια δεύτερη δουλειά, γιατί δεν του φτάνει η πρώτη; Είναι
θέµα µίζας και ρουσφετιού; Αν ήταν συνένοχος στη µίζα και στο
ρουσφέτι δεν θα έψαχνε να βρει δεύτερη δουλειά.
Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε πολιτική, αυτή που απαγορεύει τις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εισαγωγές προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα και ταυτόχρονα αυτή που µειώνει το κόστος παραγωγής µε µέτρα αντιµονοπωλιακά, που εξασφαλίζει εγγυηµένες τιµές στα αγροτικά
προϊόντα τέτοιες που να ζει και ο µικρός αγρότης και να αγοράζουν ο υπόλοιπος λαός φθηνά προϊόντα και υγιεινά. Και αφήστε
αυτή την ιστορία µε την αγροτική παραγωγή και µε τη µεσογειακή διατροφή.
Η αγροτική παραγωγή συνδέεται πριν από όλα µε την ανάπτυξη της µεταποιητικής βιοµηχανίας και δευτερευόντως µπορεί να συνδεθεί και µε τον τουρισµό. Γι’ αυτό τώρα η µεσογειακή
διατροφή είναι σαν την πράσινη ανάπτυξη που λέτε, που είναι
«πράσινες business». Θα στηρίξετε τις «πράσινες business» στη
µεσογειακή διατροφή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Παπαρήγα, θα
σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε!
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ ( Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το κύριο βάρος για εµάς εκεί είναι: µείωση κόστους παραγωγής και απαλλαγή της αγροτιάς από τους εµποροβιοµηχάνους
και τους τραπεζίτες που τους ρουφάνε το αίµα. ∆εν λύνεται η
πολιτική µε τις επιδοτήσεις. Πετσοκόψατε και τις επιδοτήσεις,
πετσοκόβετε τώρα και τον αριθµό των πραγµατικών αγροτών και
οδεύουµε για µία µείωση των αγροτών που βεβαίως πια θα είναι
µεσαίοι και ανώτεροι αγρότες, οι οποίοι θα ξεκοκαλίζουν καλύτερα και τις όποιες επιδοτήσεις αποµένουν.
Τέλος, ελπίζω να µη διανοηθείτε να κάνετε αυτό που είπε ο
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: καταστολή.
Είναι απαράδεκτο για µία Κυβέρνηση που θέλει να έχει περγαµηνές στα ζητήµατα της δηµοκρατίας, να θεωρεί κάποιους
αγώνες παράνοµους. Κι εµείς µπορεί να διαφωνούµε µε αιτήµατα που αναπτύσσονται σε ορισµένους αγώνες, αλλά ποτέ δεν
βγήκαµε να πούµε ότι αυτοί οι αγώνες είναι παράνοµοι και µη νόµιµοι. Οι αγώνες της αγροτιάς αφορούν ολόκληρο το λαό. Τα
αγροτικά προϊόντα και την κατάσταση της αγροτιάς τα πληρώνει
και ο υπόλοιπος λαός. Μη διανοηθείτε, λοιπόν, να βρείτε σύγχρονα µέσα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Παπαρήγα, θα
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Θα
το πω καθαρά, έχετε την πολιτική µόρφωση να υπερασπιστείτε
την πολιτική σας. Μην τα φορτώνετε όλα στη µίζα και στη διαφθορά. Και µίζα υπάρχει και διαφθορά υπάρχει και ρουσφέτια,
αλλά αυτός είναι ο εύκολος τρόπος να λασπώνετε τα πάντα και
να δικαιολογείτε την πιο αντιλαϊκή και αυταρχική πολιτική.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Αλλά θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι η διαδικασία αυτή, είναι διαδικασία συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων. Αντιλαµβάνοµαι πως
οι Αρχηγοί κόµµατος πρέπει να έχετε την ανοχή για ένα λεπτό,
ένα και κάτι. Αλλά εδώ φτάνουµε σχεδόν σε διπλασιασµό του
χρόνου που προβλέπει ο Κανονισµός κι έτσι µετατρέπουµε σε οιονεί προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση. Αυτή είναι η αλήθεια,
είτε µας αρέσει είτε δεν µας αρέσει. Να σεβόµαστε τον Κανονισµό, γιατί έχετε την ανοχή του Προεδρείου για τους λόγους που
ανέφερα.
Γι’ αυτό η έκκλησή µου είναι και προς τους άλλους δύο ερωτώντες Αρχηγούς να λάβετε υπ’ όψιν σας τι προβλέπει ο Κανονισµός.
Κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα µε εξαιρετική προσοχή τον κύριο Πρωθυπουργό.
∆ιερωτώµαι, τι απ’ αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, θα πείσει έστω
και ένα τρακτέρ να φύγει από τα µπλόκα. ∆εν νοµίζω ότι δώσατε
ένα µήνυµα. ∆εν δώσατε κάπου να πιαστεί κάποιος για να πει
φεύγω από τα µπλόκα. Πολύ φοβούµαι ότι θα πολλαπλασιαστούν
τα τρακτέρ στα µπλόκα.
Βέβαια, για αποκατάσταση της αλήθειας, θα δανειστώ κάτι

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ν’ - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

που είπε ο πλέον ενήµερος, ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο προϊστάµενος εδώ εις την Αίθουσα, πριν από λίγο στο «MEGA»: ότι
από εκατόν είκοσι χιλιάδες τρακτέρ που έχει η χώρα µόλις δύο
χιλιάδες είναι στα µπλόκα. Για να ξέρουµε τι γίνεται.
Και βεβαίως, διαφωνώ µε την κ. Παπαρήγα που λέει ότι καλύτερα κλειστοί δρόµοι, παρά κλειστά σπίτια. Οι κλειστοί δρόµοι
θα κλείσουν σπίτια άλλων, οι οποίοι δεν έχουν καµµία σχέση µε
τους αγρότες. Κλείνουν σπίτια των φορτηγατζήδων, κλείνουν
σπίτια των µικροεπιχειρηµατιών, κλείνουν σπίτια µιας ολόκληρης
παραγωγής, η οποία δεν µπορεί να κινηθεί. ∆εν µπορούµε να
αβαντάρουµε µέσα στην Αίθουσα αυτή το κλείσιµο των δρόµων.
∆εν µπορούµε να αβαντάρουµε αυτές τις πρακτικές, ιδιαίτερα
στην κατάσταση που είναι σήµερα η χώρα. ∆εν είναι, νοµίζω,
αυτό το πράγµα σοβαρό να το συζητάµε. Κανείς δεν θέλει κλειστούς δρόµους.
Όµως, κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχουν ορισµένα θέµατα τα
οποία θα µπορούσατε να κάνετε. Πρώτα-πρώτα είχατε πει πέρυσι κι εσείς, αλλά και ο αξιότιµος Υπουργός Οικονοµικών ότι
από τα χρήµατα των τραπεζών 1.000.000.000 θα µπορούσε να
δοθεί στους αγρότες. Εγώ δεν λέω να το δώσετε στους αγρότες. Πάρτε 1.000.000.000 απ’ αυτά τα οποία δεν χρειάστηκαν οι
τράπεζες και κάντε ένα αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ. Κάντε ένα αγροτικό
ΤΕΜΠΜΕ να µπορέσουµε να ενισχύσουµε, κύριε Πρωθυπουργέ.
Είναι νοµίζω, µια πρόταση την οποία µπορείτε να αποδεχθείτε.
Και, επιτέλους, δεν χρειάζεται να έχουµε αυτές τις ταξικές διαφορές ανάµεσα στους αγρότες και σε όλους τους άλλους Έλληνες.
Ακούµε εδώ µέσα στην Αίθουσα κι έξω από την Αίθουσα για
εργατικά ατυχήµατα. Έχετε ακούσει ποτέ για αγροτικό ατύχηµα;
Προστατεύεται ο εργάτης εάν πάθει κάτι στη δουλειά του. Ο
αγρότης όταν παθαίνει ατύχηµα; Θα έλεγα, λοιπόν, να ζητήσετε
από τον αρµόδιο Υπουργό κ. Λοβέρδο να επισπεύσει τη διαδικασία στην πρόταση αυτή την οποία έχουµε κάνει, να υπάρχει κοινή
ασφάλιση για τον αγρότη που χάνει τη ζωή του στα αγροτικά
ατυχήµατα.
Ένα άλλο θέµα που πρέπει να δείτε, κύριε Πρωθυπουργέ -εάν
θέλετε να φύγετε απ’ αυτήν τη διαφθορά, η οποία πράγµατι κατακλύζει όλους τους τοµείς και τους αγρότες- είναι το συνεταιριστικό κίνηµα. Έχει καταντήσει πηγή διαφθοράς. Ξεκινήστε από
µια µηδενική βάση. Είναι ζήτηµα σήµερα εάν λειτουργούν σωστά,
σοβαρά, αποτελεσµατικά και ανταγωνιστικά δέκα δεκαπέντε συνεταιρισµοί σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα θέµα που πρέπει να
γίνει. Εγώ πιστεύω στις ικανότητες της Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης, την γνωρίζω εξαιρετικά καλά από τις επιδόσεις της
µέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ίσως είναι κι η µόνη Υπουργός που
ξέρει καλά τις διαδικασίες µέσα εκεί.
Γιατί, βεβαίως, η πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας που κάθε χρόνο άλλαζε Υπουργό Γεωργίας δεν ήταν επωφελής. Κάθε ένα χρόνο και Υπουργό! Πρέπει ο Υπουργός, πρώτον, να µάθει το αντικείµενο, να µάθει πρόσωπα και πράγµατα και να µπορεί να πάει
αύριο στην Ευρώπη να διεκδικήσει. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Και, βεβαίως, δεν νοµίζω ότι περιποιεί τιµή σε κανέναν από
εµάς να εισάγουµε σκόρδα Τουρκίας. Σε οποιοδήποτε σουπερµάρκετ πάτε να πάρετε δεν υπάρχουν σκόρδα από εδώ, από την
Ελλάδα, δεν υπάρχουν σκόρδα από την Τρίπολη την πατρίδα
µου, υπάρχουν σκόρδα Τουρκίας.
Φέραµε επί κυβερνήσεως Νέας ∆ηµοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, µαρούλια! Μαρούλια από την Ιταλία! Είναι δυνατόν να
φέρνουµε µαρούλια από την Ιταλία; Ξέρετε πόσα λεφτά δώσαµε,
συνάλλαγµα, χρηµατάκια του ελληνικού λαού για να φέρουµε –
έλεος!- µαρούλια από την Ιταλία; Πρέπει, λοιπόν, να βρεθεί ένας
τρόπος. Ο κ. Σαρκοζί, κύριε Πρωθυπουργέ, έβαλε φόρο διοξειδίου του άνθρακα για οποιοδήποτε αγροτικό προϊόν προέρχεται
από χώρα έξω από την Ευρώπη. Να το κάνουµε κι εµείς. ∆εν µπορούµε;
Και, επιτέλους, υπάρχει κι µια άλλη πρόταση για τις λαϊκές
αγορές. Οι λαϊκές αγορές όταν έγιναν πριν από εβδοµήντα δύο
χρόνια –και δεν λέω από ποιόν, για να µην συγχύσω κάποιουςέγιναν για ένα στόχο. Μόνο για ένα στόχο, για να πουλάει ο Έλληνας παραγωγός τα προϊόντα.
Σήµερα, πηγαίνετε σε µία λαϊκή αγορά, το 60% των προϊόντων
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που πουλιούνται δεν είναι ελληνικά προϊόντα. Άρα, δεν ενισχύεται η ελληνική παραγωγή. Και χαίροµαι που ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»
χθες έφερε στην Αίθουσα αυτό το οποίο έλεγα οκτώ χρόνια σε
αυτή την Αίθουσα, ότι όλοι οι κρατικοί φορείς να παίρνουν ελληνικά προϊόντα.
∆εν µπορεί ο στρατός να σιτίζεται µε προϊόντα τρίτων χωρών,
γιατί είναι 0,30 λεπτά παρακάτω. ∆εν µπορεί να παίρνουµε στα
σούπερ µάρκετ, στα «CARREFOUR» και στα «LIDL» φασόλια από
την Κίνα και να µην παίρνουµε φασόλια Πρεσπών που είναι 0,30
παραπάνω. Είναι και πατριωτικό το θέµα!
Θα πρέπει να βοηθήσουµε το αγροτικό προϊόν, να βοηθήσουµε τον Έλληνα αγρότη. Υπάρχουν τρόποι. Αλλά πρέπει πάση
θυσία να βρούµε αυτούς τους τρόπους γρήγορα και να τους
βοηθήσουµε. ∆εν είναι δυνατόν κάθε Γενάρη να έχουµε αυτές
τις κινητοποιήσεις.
Επιτέλους, κύριε Πρωθυπουργέ, ισορροπείστε ανάµεσα στο
1997, που τους σκάγατε τα λάστιχα και το 2005 που εσείς, στα
Τέµπη, τους τροφοδοτούσατε µε αυτή την αδιάλλακτη πολιτική.
Πρέπει να υπάρξει µία πολιτική συνεννόησης, µια πολιτική διαλόγου.
Και εσείς, κυρία Υπουργέ, µη φοβάστε να πάτε στα µπλόκα.
Θα σας σεβαστούν πρώτα σαν γυναίκα, θα σας σεβαστούν σαν
νέο άνθρωπο. Πηγαίνετε σε δύο µπλόκα, µην πάτε σε όλα, αλλά
πηγαίνετε να σας δουν. Μην αισθάνονται ότι τους αγνοείτε, µην
αισθάνονται ότι τους σνοµπάρετε. Και βεβαίως, εγώ δεν πήγα
στα µπλόκα, διότι πιστεύω ότι η ενίσχυση όλων των ιδεών και των
σκέψεων περί αποκλεισµών, βλάπτει σήµερα τη ∆ηµοκρατία και
βλάπτει την κοινή προσπάθεια που κάνουµε όλοι για να βγούµε
από την ύφεση.
Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι τα θέµατα είναι εξαιρετικά σοβαρά και δεν µπορεί να τα σηκώσει µόνη της η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται η συµµετοχή και η βοήθεια όλων για να
βγούµε από τα µπλόκα, γιατί εάν βουλιάξει το πλοίο, η Ελλάς, θα
βουλιάξουµε και όλοι οι άλλοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας θυµίσω ότι την πρώτη µέρα της
προεκλογικής περιόδου επισκεφθήκατε την Ηλεία, προσκεκληµένος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, όπου γίνατε και
επίτιµο µέλος.
Θα περίµενα λοιπόν, µε αυτή την ιδιότητα ότι θα αντιδρούσατε
στην απόφαση της κυρίας Υπουργού να περιορίσει στο τον
αριθµό των νέων αγροτών που επιδοτούνται, άνθρωποι που άφησαν τις δουλειές τους, τα βιβλία τους, τις σπουδές τους για να γίνουν αγρότες και σήµερα τους αποκλείετε.
Θα περίµενα επίσης, ότι θα αντιδρούσατε στην απόφαση της
κ. Κατσέλη να αναστείλει την υποχρέωση αναγραφής της ονοµασίας προέλευσης στο γάλα, υποχωρώντας έτσι στις επιθυµίες
του καρτέλ του γάλακτος.
Και το κυριότερο, θα περίµενα µια στοιχειώδη συνέπεια απέναντι σε όσα λέγατε πέρυσι στο Ζάππειο, στο Συνέδριο των ∆ελφών, προεκλογικά και στα όσα λέτε σήµερα, όπου προχωράτε
σε µία παρωδία διαλόγου, χωρίς τους αγρότες, διότι η κυρία
Υπουργός δεν γνωρίζει τη διεύθυνσή τους για να τους καλέσει.
Επιλέγετε να κάνετε διάλογο για το αγροτικό πρόβληµα µε τη
γραφειοκρατία, µε αυτούς που είναι συνυπεύθυνοι για το πρόβληµα και όχι µε τους πραγµατικούς αγρότες. Και µάλιστα, κρατάτε για έκπληξη τις θέσεις σας, διότι σας άκουσα µε ιδιαίτερη
προσοχή, αλλά µας επαναλαµβάνετε διαπιστώσεις και δεν µας
λέτε συγκεκριµένες προτάσεις.
Το 1,4 δισεκατοµµύρια που δόθηκε πριν τα Χριστούγεννα δεν
είναι ενίσχυση παροχών της Κυβέρνησης, είναι κοινοτικές ενισχύσεις τις οποίες ήσασταν υποχρεωµένοι να δώσετε. ∆εν µας
λέτε όµως µε ποια πολιτική θα πάτε για συµµαχίες στην Κοινή
Αγροτική Πολιτική µετά το 2013. ∆εν µας λέτε κουβέντα τι θα
γίνει µε τα χρέη, µε τα δάνεια, µε τη ληστρική εκµετάλλευση των
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αγροτών, παρά µονάχα µάς λέτε διάλογο, για το διάλογο.
Κύριε Πρωθυπουργέ, ούτε η δηµοσιονοµική τροµοκρατία,
ούτε οι εισαγγελικές παραγγελίες µπορούν να σβήσουν την
κραυγή της απόγνωσης που φουντώνει καθηµερινά στον αγροτικό κόσµο.
Σας άκουσα µε προσοχή και είχα την αίσθηση ότι δεν ήταν το
ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση του τόπου, όλα τα προηγούµενα χρόνια. Πέσατε ξαφνικά εσείς µε αλεξίπτωτο στα προβλήµατα της
αγροτικής οικονοµίας και παραγωγής. ∆εν είστε δηλαδή, εσείς
συνυπεύθυνοι για τα µεγάλα αδιέξοδα του αγροτικού κόσµου.
Κατασπαταλήσατε πακτωλούς κοινοτικών και εθνικών πόρων,
όχι για να δηµιουργήσετε υποδοµές για την αγροτική παραγωγή,
αλλά µε µοναδικό κριτήριο την εξαγορά συνειδήσεων και ψήφων
και εσείς και η Νέα ∆ηµοκρατία.
Με την πολιτική σας τα προηγούµενα χρόνια προσπαθήσατε
να εθίσετε τον αγροτικό κόσµο, µε την βοήθεια βεβαίως και της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας των συνεταιρισµών, σε µία λογική εξαπάτησης, άλλα να έχουν και άλλα να δηλώνουν, να παίρνουν τις επιδοτήσεις δίχως να παράγουν.
∆ική σας επιλογή δεν ήταν η αποδέσµευση των επιδοτήσεων
από την παραγωγή; Πού οδήγησε αυτή η επιλογή; Σε τρία χρόνια έχουµε την εξαφάνιση δυναµικών καλλιεργειών, όπως ο καπνός και τα τεύτλα, έχουµε κατακόρυφη πτώση στην παραγωγή
στο σύνολο των αγροτικών προϊόντων.
∆ική σας ευθύνη δεν ήταν η συνδιαµόρφωση ειδικά της αναθεώρησης της ΚΑΠ του 2003; Πού οδήγησε σήµερα; Να έχουµε
µείωση του αγροτικού εισοδήµατος, ενώ σε όλη την υπόλοιπη
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουµε αύξηση του µέσου όρου του αγροτικού εισοδήµατος.
∆ική σας ευθύνη και της Νέας ∆ηµοκρατίας βέβαια από το
1993 και µετά δεν είναι αυτό το διάτρητο αναξιόπιστο σύστηµα
διαχείρισης των ενισχύσεων, που έχει κοστίσει στους Έλληνες
φορολογούµενους από κοινοτικά πρόστιµα πάνω από 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Τι θα γίνει µε αυτά; Σκοπεύετε να το λειτουργήσετε διαφορετικά; ∆εσµευθείτε, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουµε ξοδέψει
άλλα 600.000.000 σε κοινοτικά πρόστιµα και βεβαίως θα στερούνται πάλι οι αγρότες πολύτιµες για την επιβίωσή τους ενισχύσεις εάν δεν κάνετε τίποτα να τα αλλάξετε.
Λέτε: «∆εν έχουµε λεφτά». Κύριε Πρωθυπουργέ, βεβαίως είναι
σύνηθες, προεκλογικά, τα κόµµατα εξουσίας να τάζουν και µετεκλογικά να αλλάζουν τις υποσχέσεις τους, όµως εµείς µπορούµε να σας πούµε δύο-τρεις µηδενικού κόστους παρεµβάσεις
που µπορούν να κάνουν ρίξεις που είναι αναγκαίες για την αγροτική οικονοµία. Ελέγξτε την ασυδοσία και τους µεσάζοντες. Σταµατήστε τις παρανοµίες και την καταχρηστική συµπεριφορά των
τραπεζών απέναντι στους αγρότες. Μειώστε το κόστος παραγωγής. ∆εχθείτε τις λογικές προτάσεις των αγροτών. Σταµατήστε τις ελληνοποιήσεις προϊόντων. ∆ιαλύστε επιτέλους την
κοµµατοκρατία και τις πελατειακές σχέσεις στους θεσµικούς
αγροτικούς φορείς. ∆ηµιουργείστε από µηδενική βάση νέες µορφές συλλογικής οικονοµικής οργάνωσης των αγροτών, υγιείς,
δηµοκρατικές, που να υπηρετούν την παραγωγική δραστηριότητα.
Λέτε «δεν έχουµε χρήµατα». Αφήστε, λοιπόν, τα χρήµατα. Κότσια έχετε για µία άλλη πολιτική, πολιτική βούληση για να τα βάλετε µε όλους αυτούς, µε όλα αυτά τα απίστευτα κυκλώµατα, µε
τους µεσάζοντες, µε τους κουµπάρους, µε τους τραπεζίτες, µε
τους µεγαλοεπιχειρηµατίες που κερδίζουν από το µόχθο της
αγροτιάς; Εάν έχετε, αποδείξτε το, κύριε Πρωθυπουργέ!
Τούτες τις ώρες στους δρόµους και στα µπλόκα είναι το πιο
παραγωγικό και δηµιουργικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Μην τους αντιµετωπίζετε και µην τους υποτιµάτε έτσι! Μην βγαίνετε και λέτε: «Ανοίξτε τους δρόµους µπας και κλείσουν τα
spread». Πάτε σε ουσιαστικό διάλογο µαζί τους. Αυτοί εκπροσωπούν την άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα της δηµιουργίας και της
παραγωγής, όχι την Ελλάδα της µίζας, την Ελλάδα της διαφθοράς, την Ελλάδα της γραφειοκρατίας. Ακούστε τους και δώστε
λύσεις!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Πρωθυπουργός κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιώργιος Παπανδρέου έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Άκουσα τους Αρχηγούς των κοµµάτων
και τους ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις τους σε αυτό το κρίσιµο θέµα.
Βεβαίως δεν κατάλαβα, κυρία Παπαρήγα, ούτε τις προτάσεις
σας, ούτε την πολιτική σας στο χώρο τον αγροτικό. Εάν ακολουθούσα αυτά που λέγατε, όχι µόνο θα ήταν κλειστοί οι δρόµοι, αλλά και τα σπίτια, τα οποία εσείς φοβάστε ότι θα κλείσουν,
τότε σίγουρα θα έκλειναν µε την πολιτική, την οποία εσείς προτείνετε. Αλλά δεν κατάλαβα, ποια είναι η διαφορά σας. ∆ηλαδή
θέλετε να µην κάνουµε προγραµµατισµό, να µην κάνουµε αγροτική πολιτική, να µην κάνουµε ριζικές αλλαγές στον αγροτικό
τοµέα; Θέλετε να µην χτυπήσουµε τους µεσάζοντες; Θέλετε να
µην χτυπήσουµε τη διαφθορά; Θέλετε να µην χτυπήσουµε το παραεµπόριο; Θέλετε να µην χτυπήσουµε πραγµατικά τους παράγοντες στο συνεταιριστικό κίνηµα; Αυτά δεν είναι εκείνα, τα
οποία τόσα χρόνια υπονοµεύουν, όπως και οι πολιτικές αυτής
της αντίληψης, µια σοβαρή πολιτική απέναντι στον αγρότη; Επιτέλους, τον αγρότη δεν θα τον σεβαστούµε, ή θα είναι πάντα
αντικείµενο εκµετάλλευσης κάποιου µεσάζοντα, κάποιου κοµµατικού παράγοντα, κάποιου «φεουδάρχη» της πολιτικής, κάποιου
εργατοπατέρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αυτό το οποίο λέµε απλά είναι ότι να δούµε επιτέλους ποιο
είναι το συµφέρον του αγρότη, ποιο είναι το συµφέρον των πολλών και να χτίσουµε πάνω σ’ αυτό το συµφέρον την πολιτική µας.
Ναι, κύριε Τσίπρα, είµαστε έτοιµοι να συγκρουστούµε µε παλιές πρακτικές και αντιλήψεις, µε δοµές της αγροτικής οικονοµίας, µε δοµές του συνδικαλιστικού και συνεταιριστικού κινήµατος. Θα
συγκρουστούµε. Σας θέλουµε κοντά µας, για να συγκρουστούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος)
Μιλήσατε, κυρία Παπαρήγα, για τον κατ’ επάγγελµα αγρότη.
∆εν καταλαβαίνω ποιον θέλετε να βοηθήσουµε, πραγµατικά δεν
καταλαβαίνω. Βέβαια, υπάρχουν, πολύ σωστά, πολλοί αγρότες
που έχουν και άλλα επαγγέλµατα στην περιφέρεια, και αυτό είναι
ένα επιπλέον εισόδηµα. Αλλά από την άλλη µεριά, θέλετε να βοηθήσουµε τον αγρότη του Κολωνακίου; Αυτά είναι τα ταξικά συµφέροντα, τα οποία εσείς εκπροσωπείτε; Γιατί έχει διαφορά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας)
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Αυτό καταλάβατε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Λίγο σεβασµό στη νοηµοσύνη του
λαού!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε. Λίγο σεβασµό και από σας. Ακούστηκαν οι Αρχηγοί
των κοµµάτων µε απόλυτο σεβασµό από το ακροατήριο, χωρίς
καµµία διακοπή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξεπερνάει τα όρια. Μιλάει στο ΚΚΕ και λέει για αγρότη του Κολωνακίου;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε συνάδελφε, σταµατήστε να θορυβείτε. Πού νοµίζετε ότι βρίσκεστε αυτή τη
στιγµή; Είστε και νέος Βουλευτής. Αυτό το παράδειγµα θα δίνετε
στους συναδέλφους σας;
Συνεχίστε, κύριε Πρωθυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Ελάτε, λοιπόν, αντί να φωνάζετε και να
διαµαρτύρεστε, ελάτε κι εσείς στο διάλογο για τα θέµατα της
αγροτικής οικονοµίας. Να ακούσουµε τις σκέψεις σας µε έναν
εποικοδοµητικό τρόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Υπήρξαν προτάσεις που είναι θετικές ίσως για το αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ. Ναι κύριε Καρατζαφέρη, ουσιαστικά δεν το έχουµε ονοµάσει έτσι, θα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε έτσι και ουσιαστικά
αυτό κάνουµε. Εντάσσουµε τον αγροτικό πληθυσµό στο πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ, για να έχει το δικαίωµα ως επιχειρηµατίας ο
αγρότης να υποστηρίξει την επιχείρησή του.
Εργατικά ατυχήµατα. Ο κ. Λοβέρδος εντάσσει τα θέµατα των
αγροτικών ατυχηµάτων στη νοµοθεσία που έχει σχέση µε τα ερ-
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γατικά ατυχήµατα.
Ανασυγκρότηση συνεταιρισµών. Όπως είπα, συµφωνούµε
απολύτως.
Ελληνοποιήσεις ένα µεγάλο πρόβληµα, ένα τεράστιο πρόβληµα. Εδώ υπάρχουν πρωτοβουλίες, πέραν της προσπάθειας
για την ανάγκη να ελέγξουµε τη διαφθορά. Και εδώ, κυρία Παπαρήγα, είναι ένα θέµα τεράστιας διαφθοράς η οποία χτυπά το
εισόδηµα του µέσου και απλού αγρότη, όταν ελληνοποιούνται
προϊόντα.
Και βεβαίως, ένας φόρος για το διοξείδιο του άνθρακος, πολύ
σωστά, κύριε Καρατζαφέρη, είναι µια σωστή σκέψη, διότι σε τι
βοηθά αυτό; Βοηθά ουσιαστικά στο να επιλέγονται προϊόντα της
κοντινότερης περιοχής, διότι δεν κοστίζουν τόσο, λόγω της µικρότερης επίπτωσης στο περιβάλλον από την εκροή διοξειδίου
του άνθρακος, λόγω των µεταφορών. Αυτή είναι µία λογική που
θα µπορούσε να συµβάλει, ώστε και ιδιώτες, αλλά και κρατικοί
φορείς -πολύ σωστά- να γίνουν προµηθευτές και καταναλωτές
ελληνικών προϊόντων. Είναι κάτι για το οποίο είχαµε µάλιστα χθες
σύσκεψη στο Μαξίµου, µε τους συναρµόδιους Υπουργούς, ακριβώς για να δούµε πώς θα προωθήσουµε αυτήν τη µεσογειακή, τη
δική µας δίαιτα.
Η σήµανση στο γάλα, κύριε Τσίπρα, έχει επανέλθει, σωστά το
αναφέρατε, αλλά δεν έχετε ενηµερωθεί, έχει επανέλθει.
Σε ό,τι αφορά το θέµα των νέων αγροτών, και το ότι είµαι επίτιµο µέλος στην Πανελλήνια Ένωση των Νέων Αγροτών, θέλω
να σας πω, ότι αυτή η Ένωση, η ΠΕΝΑ, συµµετέχει σήµερα σε
αυτό το διάλογο µε εποικοδοµητικές προτάσεις. Και αυτό είναι
που ζητάµε απ’ όλους τους δυναµικούς αγρότες. Εγώ συµφωνώ,
είναι δυναµικοί και πολλές φορές δεν εκφράζονται από τις παραδοσιακές δοµές αυτοί οι αγρότες, οι οποίοι σήµερα είναι στο
δρόµο µε τα τρακτέρ. Αυτό τους λέµε, ελάτε να συµµετέχετε,
έξω απ’ αυτές τις παραδοσιακές δοµές, σ’ αυτό το νέο διάλογο
τον οποίο κάνουµε. Ελάτε στο διάλογο, όπου έχουµε βεβαίως τις
προτάσεις µας. Οι προτάσεις µας είναι διαυγείς, είναι σαφείς,
τις έχουµε καταθέσει και προεκλογικά, και είναι αυτές που µας
δεσµεύουν και µετεκλογικά, είναι υπαρκτές.
Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θέλουµε να µπούµε σε έναν
ουσιαστικό διάλογο, σε µία διαβούλευση η οποία είναι σηµαντική
για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα, για να ξαναδηµιουργήσουµε το αίσθηµα εµπιστοσύνης που έχει χαθεί. Έχει χαθεί η
εµπιστοσύνη από τον αγρότη προς την Πολιτεία. Αυτό είναι απολύτως σίγουρο.
Εάν δεν ξεκινήσουµε λοιπόν, µε ειλικρίνεια το διάλογο αυτό
για να εντοπίσουµε και να κατανοήσουµε εκατέρωθεν ποιες είναι
οι ρίζες του προβλήµατος, αλλά και πού µπορούµε να πάµε, ποιοι
είναι οι στόχοι µας, και να δεσµευθούµε –όχι µόνο εµείς, όχι να
λύσουν τα προβλήµατα της αγροτικής οικονοµίας οι δηµόσιοι
υπάλληλοι αλλά όλοι µαζί, η κοινωνία ολόκληρη, από τον αγρότη
µέχρι τον καταναλωτή, να γίνουµε οι φορείς αυτών των αλλαγών,
τίποτε δεν θα µπορέσει να γίνει, εάν δεν υπάρξει µία σοβαρή διαβούλευση, και βεβαίως µια κοινή δέσµευση, µια υπεύθυνη δέσµευση απέναντι στο µέλλον της αγροτικής οικονοµίας και
παραγωγής.
Αν ήµασταν σε µία άλλη περίοδο στη χώρα µας, αυτά τα οποία
θα συζητάγαµε και το πρόβληµα που έχουµε σήµερα, τα µπλόκα
στους δρόµους, θα ήταν ένα πολιτικό γεγονός βεβαίως, θα ήταν
µία δυσκολία, µία ταλαιπωρία για πολλούς, ένα θέµα προς διευθέτηση, αλλά δεν θα ήταν ένα θέµα, που θα έθετε σε κίνδυνο την
αξιοπιστία της χώρας.
∆υστυχώς, και, όπως σας λέω δεν επικαλούµαι τον πατριωτισµό για να αποφύγω τα προβλήµατα ή να κρύψω τα προβλήµατα, αλλά λέω µία αλήθεια, ότι η αξιοπιστία της χώρας µας
κρίνεται σήµερα καθηµερινά είµαστε σε µία παγκόσµια κοινωνία.
Οι δηλώσεις µας, το τι λέµε εµείς εδώ, µέσα στο Κοινοβούλιο,
το τι συζητείται, το τι γράφεται, το τι λέγεται στις τηλεοράσεις,
όλα αυτά αποδελτιώνονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
πάνε στα γραφεία κάθε πολιτικού ή οικονοµικού παράγοντα διεθνώς.
Ξέρουν τι γίνεται στη χώρα µας. Οι εικόνες στη χώρα µας κάνουν το γύρο του κόσµου. Η Ελλάδα είναι στο στόχαστρο.
Έχουµε έλλειψη αξιοπιστίας. Είναι το µεγαλύτερο έλλειµµα που
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έχει η χώρα µας.
Αυτό, λοιπόν, σηµαίνει ότι πρέπει να είµαστε ακόµα πιο υπεύθυνοι απέναντι σε αυτό τον τόπο, σε αυτή τη χώρα στο µέλλον,
στο σήµερα και στο αύριο των νέων και των επόµενων γενεών.
Θα κριθούµε. Κρινόµαστε όλοι.
Ζητώ λοιπόν, υπευθυνότητα και ζητώ κάτι απλό, το δικαίωµα
να κάνουµε µία νέα αρχή. Αυτό ζητώ από τους αγρότες. Και µην
σας εκπλήσσει εάν κι εµείς κάνουµε µία νέα αρχή ως ΠΑΣΟΚ.
Ναι, βεβαίως, κι εµείς από τα λάθη του παρελθόντος µαθαίνουµε.
Γι’ αυτό είµαστε εδώ. Είµαστε εδώ, ως δηµοκρατικό κίνηµα, να
πούµε: Κάνουµε µία νέα αρχή. Ελάτε όλοι µαζί να κάνουµε αυτή
τη νέα αρχή για να πάµε σε µία διαφορετική αγροτική οικονοµία,
σε µία διαφορετική Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περιµένω ένα λεπτό να εξέλθετε της Αιθούσης,
πριν συνεχίσουµε τη συζήτηση των άλλων επικαίρων ερωτήσεων
που έχουν κατατεθεί από συναδέλφους Βουλευτές προς τους
αρµοδίους Υπουργούς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, η
πρώτη µε αριθµό 310/19-1-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Φραγκίσκου Παρασύρη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναλειτουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου
(ΠΑΓΝΗ) κ.λπ., δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κυρίας
Υπουργού και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 311/19-1-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθερίου
Αυγενάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας, την απουσία διαλόγου
της Κυβέρνησης µε την Εκκλησία της Κρήτης κ.λπ..
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του κ. Αυγενάκη έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων της Κυβέρνησης για την έκτακτη φορολόγηση προβλέπεται και η φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι η προσέγγιση της
Κυβέρνησης έως σήµερα είναι µονοµερής, ενώ ο σχετικός διάλογος µε τους εµπλεκόµενους φορείς υπήρξε αντικειµενικά ελλιπής, καθώς δυστυχώς, δεν πραγµατοποιήθηκε κανένας
προηγούµενος διάλογος της Κυβέρνησης µε την αυτοκέφαλη
Εκκλησία της Κρήτης, παρά µόνον µε την Εκκλησία της Ελλάδος. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν πριν την
οποιαδήποτε νοµοθετική πράξη και οι απόψεις της Εκκλησίας
της Κρήτης, καθώς τα µέτρα αφορούν και την ίδια. Γεγονός είναι
ότι η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κρήτης δεν έχει κανένα πρόβληµα και καµµία αντίρρηση να συνδράµουν οικονοµικά τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου στην αύξηση των εσόδων της
χώρας µε τη φορολόγησή τους. Ωστόσο, ανησυχία υπάρχει
µήπως γίνει υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας της ή
αδικία στην επιβολή των φόρων, ενώ πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισµός ποια περιουσία και ποιες εκτάσεις παραµένουν ανεκµετάλλευτες.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:
1. Σκοπεύει η Κυβέρνηση να κάνει διάλογο και µε την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κρήτης για το θέµα φορολόγησης της εκκλησιαστικής περιουσίας;
2. Ποια είναι ακριβώς τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας
που θα φορολογηθούν και µε ποιους ακριβώς όρους;».
Στην ερώτηση του κ. Αυγενάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, φοβούµαι ότι η ερώτησή σας έχει χάσει τον
επίκαιρο χαρακτήρα που είχε το Νοέµβριο που κατατέθηκε,
αφού αναφέρεται στη διαβούλευση που προηγήθηκε του ψηφισθέντος πια νόµου, «οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγ-
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γύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων
και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας».
Θέλω στο σηµείο αυτό να σας θυµίσω ορισµένα πράγµατα. Πιστοί στις δεσµεύσεις µας για διαφάνεια και δηµόσιο διάλογο,
πριν τη συζήτηση και την ψήφιση των σχεδίων νόµων από την
Εθνική Αντιπροσωπεία, θέσαµε τη συγκεκριµένη πρόταση νόµου
σε δηµόσια διαβούλευση στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονοµικών από 3 έως και 8 Νοεµβρίου. Τα σχόλια
και οι απόψεις που κατατέθηκαν ανήλθαν σε οκτακόσια ογδόντα
έξι και ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόµου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή στις 20 Νοεµβρίου.
Στο πλαίσιο του δηµόσιου διαλόγου, η πενταµελής επιτροπή
που συστήθηκε µε απόφαση της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος, υπέβαλε σχετικό υπόµνηµα προς τον
Υπουργό Οικονοµικών στις 6 Νοεµβρίου µε τις θέσεις της επί του
προσχεδίου. Αυτό δεν σηµαίνει ότι αρνηθήκαµε να συναντηθούµε και να ακούσουµε τις απόψεις της Εκκλησίας της Κρήτης.
Απλώς, δεν µας ζητήθηκε µία τέτοια συνάντηση, ούτε και λάβαµε
προτάσεις από την Τοπική Σύνοδο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, δεν είστε
καλά ενηµερωµένος.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
συνάδελφε, υποστηρίξαµε κατ’ επανάληψη σε αυτήν την Αίθουσα ότι η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση που δόθηκε µε την ψήφιση του σχετικού νόµου, αποτελεί µία παρέµβαση αλληλεγγύης
και αναδιανοµής, σύµφωνα µε τις προεκλογικές και προγραµµατικές µας δεσµεύσεις µε γενικά και αντικειµενικά κριτήρια, τηρώντας την επιταγή του άρθρου 4 παράγραφος 5 του
Συντάγµατος που ορίζει ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν
χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις
τους. Συγκεκριµένα στο άρθρο 3 του νόµου προβλέπεται ότι όλα
τα ακίνητα όλων των καθιδρυµάτων των γνωστών θρησκειών,
ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας, είτε είναι δηλαδή ιδιωτικού δικαίου είτε είναι δηµοσίου δικαίου, υπόκεινται στο τέλος της
ακίνητης περιουσίας 3‰, για όσα από τα ακίνητά τους δεν ιδιοχρησιµοποιούνται, για εκείνα δηλαδή που προορίζονται για εκµετάλλευση. Σηµειώνεται ότι συνεχίζεται η χορήγηση απαλλαγής
για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των εν λόγω νοµικών προσώπων.
Η ένταξη των ακινήτων των νοµικών αυτών προσώπων στο
τέλος µε συντελεστή 3‰ αποκαθιστά την αρχή της ισότητας και
της αναλογικότητας, αφού η φοροδοτική υποχρέωση των νοµικών προσώπων πρέπει να θεσπίζεται στη βάση των σκοπών που
επιδιώκουν, που είναι η θρησκευτική, και όχι στη βάση της νοµικής µορφής µε την οποία επιδιώκονται οι σκοποί αυτοί.
Με τη ρύθµιση αυτή τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς
σκοπούς συµβάλλουν στην στήριξη των πολιτών που βρίσκονται
στα όρια της επιβίωσης.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αυγενάκης
έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, για την ενηµέρωση αλλά έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις.
Πρώτον, θα ήθελα να πω πως η λέξη διαβούλευση κοντεύει να
χάσει το νόηµά της.
∆εύτερον, δεν είστε καθόλου καλά ενηµερωµένος σε ό,τι
αφορά τα θέµατα, τις πρωτοβουλίες και την πρόθεση της Εκκλησίας της Κρήτης να συµµετέχει σε ένα ουσιαστικό διάλογο.
Κατ’ αρχάς δεν απευθύνατε ποτέ, µα ποτέ πρόσκληση στην ίδια
και στην Ιερά Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής της Κρήτης. Παρακαλώ
πάρα πολύ, για να µην πέσετε και σε άλλα σφάλµατα παρόµοια
-ενηµερωθείτε από τους υπηρεσιακούς σας- µέσα στο Υπουργείο αλλά και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο γραφείο
της κ. ∆ιαµαντοπούλου και στο γραφείο του κ. Ραγκούση και
µετά τα ξαναλέµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρωτίστως τώρα για την αποφυγή κάθε παρεξήγησης ή αντίθετης υπόνοιας επαναλαµβάνω, όπως εξάλλου σηµειώνω και στο
κείµενο της επίκαιρης ερώτησής µου, ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν έχει κανένα πρόβληµα και καµµία αντίρρηση να συνδράµουν οικονοµικά τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου στην
αύξηση των εσόδων της χώρας µε τη φορολόγησή τους.
Αυτή είναι η επίσηµη θέση της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της
Κρήτης, που δεν γνωρίζετε όπως φάνηκε από την απάντησή σας,
κύριε Υπουργέ. Ωστόσο, αυτό που προσωπικά απεύχοµαι και
αυτό που ανησυχεί την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης,
αλλά και τους πολίτες του νησιού, είναι να µην ακολουθήσετε για
µία ακόµη φορά, κύριε Υπουργέ, την ίδια τακτική της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που ακολουθείται µέχρι σήµερα, µία αόρατη και γενικόλογη διαβούλευση.
∆ηλαδή, να µας παρουσιάσετε και πάλι το όποιο σχετικό σχέδιο νόµου, χωρίς να έχει υπάρξει προηγούµενος ολοκληρωµένος διάλογος µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και απλώς
να ξεκινήσετε, όπως συνηθίζετε, διαβούλευση χωρίς συνοµιλητές ή πιο σωστά χωρίς όλους τους συνοµιλητές που θα έπρεπε
να είχατε εσείς καλέσει, διότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι ένας
οποιοσδήποτε φορέας, είναι µία µη κυβερνητική οργάνωση,
κύριε Υπουργέ.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, αναφορικά µε το θέµα της φορολόγησης της εκκλησιαστικής περιουσίας να εκφράσω τη βαθιά µου
ενόχληση που δεν έχει υπάρξει κανένας προηγούµενος διάλογος της Κυβέρνησης µε την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κρήτης,
παρά µόνο µε την Εκκλησία της Ελλάδος και µε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυµο. Είδαµε ποιος προσκλήθηκε και ήρθε
στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Αυτό που ζητούµε δεν είναι να µην προχωρήσουν τις κρατικές
ρυθµίσεις. Καλές και καλοδεχούµενες είναι και όποιες άλλες έρθουν στην αίθουσα της επιτροπής της Βουλής για να τις επεξεργαστούµε, δεδοµένου όµως ότι θα καταρτιστούν µε πολύ
προσοχή και όχι µε προχειρότητα -όπως το έχετε κάνει κατ’ επανάληψη- και ότι θα ληφθούν υπ’ όψιν οι θέσεις και οι απόψεις της
Εκκλησίας της Κρήτης. Γιατί αναγνωρίζουµε, βεβαίως, ότι η οικονοµική συγκυρία είναι ιδιαιτέρως δύσκολη.
Ως εκ τούτου, ζητώ να θεσπιστεί συγκεκριµένο πλαίσιο διαλόγου µε την Εκκλησία της Κρήτης. Σηµειώστε, µόνο, ότι για την
Εκκλησία της Ελλάδος, κύριε Υπουργέ, που µονοµερώς έτσι διαλογίζεστε, υπάρχουν περίπου έξι χιλιάδες επτακόσια νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει πολύ
προσεκτική ανάλυση σχετικά µε το τι ακριβώς πρόκειται να φορολογηθεί και µε ποιους όρους.
Επιπροσθέτως, επιτρέψτε µου να διαφωνήσω µε µία διαφορετική ή και δυσµενέστερη φορολογική µεταχείριση της Ορθόδοξης Εκκλησίας µε την κατ’ εξαίρεση φορολόγηση της
αντίστοιχης περιουσίας της Καθολικής Εκκλησίας ή της περιουσίας άλλων θρησκευτικών δογµάτων.
Υπάρχουν, όµως, ακόµα δύο κύρια ζητήµατα, κύριε Υπουργέ,
που δεν άπτονται βεβαίως της αρµοδιότητας του Υπουργείου
σας, όµως θεωρώ χρέος µου πριν κλείσω να τα αναφέρω ενώπιον του Σώµατος του ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς πρέπει η
Κυβέρνηση να τα ρυθµίσει.
Πρώτον, τονίζω την ανάγκη προώθησης και ενσωµάτωσης των
προτάσεων που έχει καταθέσει η Εκκλησία της Κρήτης σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τη ρύθµιση σειράς διοικητικών θεµάτων. Υπενθυµίζω σχετικά ότι οι προτάσεις είχαν
συµπεριληφθεί σε νοµοσχέδιο της προηγούµενης κυβέρνησης,
που αναµενόταν να κατατεθεί στη Βουλή και το οποίο, ένα βήµα
πριν έρθει στην Ολοµέλεια και την ψήφισή του, σταµάτησε λόγω
των εξελίξεων. Σηµειώστε ότι τις προτάσεις, τις έχω καταθέσει ο
ίδιος στην κ. ∆ιαµαντοπούλου από τις 22 Οκτωβρίου. Όµως, από
τότε δεν έχω λάβει καµµία ενηµέρωση για το πότε αναµένεται να
ρυθµιστεί το ζήτηµα και αν προτίθεται, φυσικά, η Κυβέρνηση να
το πράξει.
∆εύτερον και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σηµειώνω την ανάγκη
ρύθµισης του πλαισίου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού
που λειτουργεί η Αρχιεπισκοπή Κρήτης, σε Ηράκλειο και Χανιά
που δεν έχει καµµία σχέση µε τα εµπορικά ραδιόφωνα. Για το
θέµα αυτό έχω ενηµερώσει εγγράφως τον κ. Ραγκούση, από τον
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οποίο ζήτησα να ρυθµιστεί µε σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο µία
τροπολογία. ∆υστυχώς, ούτε και γι’ αυτό δεν είχα καµµία ενηµέρωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κλείνοντας, λέµε ναι στον ουσιαστικό διάλογο, αλλά στο διάλογο µε όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς. Και κάνω µια παράκληση για σεβασµό από την Κυβέρνηση στο ρόλο, στην ιστορία και στο χάρτη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της χώρας µας, σεβασµό στις αποφάσεις της Ιεράς
Συνόδου της τοπικής Εκκλησίας, στην ίδια την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κρήτης, αλλά και στο Πατριαρχείο που υπαγόµαστε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Αυγενάκη.
Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δύο παρατηρήσεις. Ο τελευταίος που θα
µπορούσατε να κατηγορήσετε για έλλειψη διάθεσης για συζήτηση, είναι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ Άλλοι ήταν αυτοί που απέφευγαν...
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Στο διά ταύτα!
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ενοχλεί η συζήτηση, κύριε συνάδελφε; Ξέρω ότι εσείς ως παράταξη
είστε εξοικειωµένοι µε την κλειστή Βουλή, είστε εξοικειωµένοι µε
την έλλειψη διάθεσης για συζήτηση. Αυτές ήταν οι πρακτικές, τις
οποίες είχατε ακολουθήσει ως Κυβέρνηση. Κλείνατε τη Βουλή,
δεν προχωρούσατε σε συζήτηση.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Στο διά ταύτα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε!
Εποµένως, µην καταλογίζετε στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έλλειψη διάθεσης για συζήτηση. Εάν σας ενοχλεί εσάς η συζήτηση, εµάς δεν µας ενοχλεί καθόλου.
Να σας θέσω και ένα άλλο ζήτηµα. Είπατε προηγουµένως ότι
κατατέθηκαν προτάσεις. Στο δικό µου το Υπουργείο, εξ όσων
δύναµαι να γνωρίζω, ποτέ δεν ήρθαν προτάσεις συγκεκριµένες
από την Τοπική Σύνοδο...
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Όλοι οι Βουλευτές έχουν υπογράψει, κύριε Υπουργέ. Και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν υπογράψει.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μην διακόπτετε, κύριε
Αυγενάκη. Σας παρακαλώ!
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Είστε
διατεθειµένοι να ακούσετε ή θέλετε ένα µονόλογο;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Είναι όλοι οι Βουλευτές της Νέας
∆ηµοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν είναι τρόπος αυτός,
κύριε Αυγενάκη, για να συζητήσετε. Κύριε Αυγενάκη, µην θορυβείτε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ρωτήστε τους Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ να σας πουν.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
συνάδελφε, οι Βουλευτές δεν εκφράζουν την Εκκλησία της Κρήτης. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν κατέθεσε...
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει υπογραφή των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν γνωρίζει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ πολύ,
κύριε συνάδελφε. Μη διακόπτετε, τον Υπουργό.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Όλοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
έχουν υπογράψει αυτό το έγγραφο. Το αγνοείτε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν έχετε το λόγο. Κύριε
Αυγενάκη, θα σας ανακαλέσω στην τάξη.
Παρακαλώ συνεχίστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): ∆εν έχει
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έρθει στο Υπουργείο µας πρόταση…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ρωτήστε τους Βουλευτές.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):… πριν
συζητηθεί το νοµοσχέδιο της Εκκλησίας της Κρήτης σχετικά µε
το ζήτηµα της έκτακτης φορολόγησης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Είστε κακώς ενηµερωµένος.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Εάν εγώ
είµαι κακώς ενηµερωµένος, έχει έρθει δηλαδή η πρόταση από
την Εκκλησία της Κρήτης…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Και τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): …κύριε
συνάδελφε, είµαι διατεθειµένος δηµόσια να αναγνωρίσω το
σφάλµα µου και να ζητήσω συγγνώµη. Μέχρι, όµως, να διαπιστώσω αυτό το γεγονός, σας λέω ότι η ενηµέρωση που έχω, µου
λέει ότι δεν υπάρχει.
Σε ό,τι αφορά τώρα τη δηµόσια διαβούλευση, επειδή σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγµή και η συζήτηση για το φορολογικό
νοµοσχέδιο, αρκεί να σας πω, επειδή µας λέτε ότι δεν καλούµε
τους αρµόδιους, δεν νοµίζω να υπάρχει ιστορικό προηγούµενο
όπου να έχουν κληθεί περισσότεροι από είκοσι οκτώ φορείς της
χώρας να συµµετέχουν σε πάνω από δέκα θεµατικές οµάδες εργασίας.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Καλέστε την Εκκλησία της Κρήτης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αυτήν τη
στιγµή µπορώ να σας ενηµερώσω ότι στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης συµµετείχαν οι πολίτες και καταγράφηκαν περισσότερα από δεκαπέντε χιλιάδες σχόλια.
Και συνεχίζεται -θα έχουµε και δεύτερο επίπεδο διαβούλευσηςκαι όταν ετοιµαστεί το νοµοσχέδιο, θα δοθεί και αυτό προς συζήτηση, έτσι ώστε όταν θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή το
Μάρτιο να έχουν όλοι συµµετάσχει στο διάλογο, για να µην υπάρχει η παραµικρή παρατήρηση από κάποιον ότι δεν είχε τη δυνατότητα να καταθέσει τις απόψεις του πάνω στο ζήτηµα αυτό.
Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του ελληνικού κράτους µε την Ορθόδοξη Εκκλησία, το ΠΑΣΟΚ είναι το τελευταίο το οποίο θα µπορούσε να κατηγορηθεί ότι δεν σέβεται την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 312/19-1-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνας Γιαννακοπούλου προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας
κ.λπ..
Αναλυτικότερα η επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου
έχει ως εξής:
«Το στεγαστικό πρόβληµα του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας είναι σοβαρό και γνωστό, καθώς συνεχίζεται εδώ και είκοσι δύο χρόνια. Ωστόσο, η προηγούµενη κυβέρνηση δεν
προέβη σε λύση του ζητήµατος, επικαλούµενη ότι για το πρόβληµα ευθύνεται η Νοµαρχία και ο ∆ήµος.
Ένα ζωτικής σηµασίας ζήτηµα, όπως η στέγαση ενός σχολείου, απαιτεί άµεση λύση, είτε µε αποκλειστική κρατική µέριµνα
είτε σε συνεννόηση µε τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το
βέβαιο είναι ότι µε κάποιο τρόπο, πρέπει να βρεθεί άµεση λύση.
Το λυόµενο κτήριο, όπου στεγάζεται το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο
τώρα, ήταν δωρεά τής τότε ολλανδικής κυβέρνησης, µετά τον
καταστροφικό σεισµό του 1986. Οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις, οι οποίες µόνο σχολείο δεν θυµίζουν, δεν πληρούν τα απαιτούµενα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς τα υλικά
κατασκευής του σχολείου είναι άκρως ακατάλληλα και επικίνδυνα. Επιπλέον, έντονη ανησυχία έχει προκληθεί από την εγκατάσταση και άλλων µεταλλικών αιθουσών, σαν να µην αρκούν οι
ήδη υπάρχουσες τύπου «container».
Τραγική συνέπεια της έλλειψης αξιοπρεπούς επιπέδου, εγκαταστάσεων είναι η ορατή απαξίωση του σχολείου και η υποβάθµισή του εκπαιδευτικού έργου που διατελείται εντός του
σχολείου. Έχοντας, προσωπικά, ως βασική πεποίθηση, ότι το
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σύγχρονο σχολείο αποτελεί απαρχή και βασικό συστατικό για µια
υγιή κοινωνία και γνωρίζοντας, ότι αυτή µου η πεποίθηση έρχεται σε πλήρη αντιστοιχία µε τις απόψεις της ηγεσίας του Υπουργείου,
Ερωτάται η κυρία Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων:
Τι σκοπεύει να πράξει η Κυβέρνηση για την άµεση και οριστική
επίλυση ενός ζητήµατος που ταλαιπωρεί περίπου διακόσια παιδιά;».
Ο Υφυπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Ιωάννης Πανάρετος έχει το λόγο να απαντήσει για τρία
λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, όπως αναφέρει στην επίκαιρη ερώτησή της η κ.
Γιαννακοπούλου, το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας στεγάζεται σε λυόµενες αίθουσες που δηµιουργήθηκαν εδώ και πολλά
χρόνια µετά το σεισµό στην Καλαµάτα.
Είναι ένα παλιό σχολείο, που συντηρείται, βέβαια, κάθε χρόνο
και φέτος εγκαταστάθηκαν άλλες δύο αίθουσες στον άδειο
χώρο, αλλά αυτό δε σηµαίνει –όπως παρατηρεί και η κυρία Βουλευτής- ότι η κατάσταση αυτή είναι ικανοποιητική. Κάθε άλλο θα
έλεγα. Είναι φυσικό τόσο οι γονείς, όσο και η τοπική κοινωνία να
θέλουν ένα καλύτερο σχολείο, ιδιαίτερα µάλιστα δεδοµένης της
ανάπτυξης στην περιοχή αυτή. Επιτρέψτε µου να σας πω τί γίνεται αυτή τη στιγµή και ποια είναι η κατάσταση.
Αυτήν τη στιγµή προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή
νέου σχολείου που θα γίνει στο ίδιο οικόπεδο που ανήκει στο
∆ήµο- στο οποίο είναι εγκατεστηµένες και οι λυόµενες αίθουσες.
Έχει τελειώσει η µελέτη από τον ΟΣΚ και έχει εγκριθεί η κατασκευή του σχολείου αυτού, µέσω του προγράµµατος Σύµπραξης ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα -το λεγόµενο Σ∆ΙΤ- η
χρηµατοδότηση της οποίας έχει καθυστερήσει. Είναι ένα από τα
προβλήµατα που έχει το πρόγραµµα αυτό. Η χρηµατοδότηση
,όπως ξέρετε, εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Στη δευτερολογία µου, θα αναφερθώ εκτενέστερα στα γενικότερα προβλήµατα της σχολικής στέγης, στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε µε αυτήν τη Σύµπραξη ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού
Φορέα σε ό,τι αφορά τη σχολική στέγη.
Συµφωνεί απόλυτα η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και θα
κάνει ό,τι µπορεί, ώστε και αυτό το σχολείο να τελειώσει το συντοµότερο δυνατόν αλλά και το γενικότερο πρόβληµα της σχολικής στέγης στην Καλαµάτα να αντιµετωπιστεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος στο Νοµό Μεσσηνίας για
τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα
του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας θα ήταν σίγουρα λάθος
να αποµονωθεί σαν να ήταν το µοναδικό, το οποίο βρίσκεται στη
συγκεκριµένη πολύ άσχηµη κατάσταση, τόσο στη Μεσσηνία –την
πατρίδα µου- όσο και βεβαίως σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ωστόσο, τόσο η διάρκεια αυτών των τραγικών συνθηκών κάτω
από τις οποίες γίνεται η διδασκαλία, όσο και οι ίδιες οι απαράδεκτες συνθήκες, είναι νοµίζω κάτι το οποίο κάνει τη συγκεκριµένη περίπτωση πραγµατικά ξεχωριστή.
Εγώ θα επαναλάβω για µία ακόµη φορά ότι παιδιά ηλικίας έξι
έως δώδεκα ετών εδώ και είκοσι δύο ολόκληρα χρόνια, από τους
καταστροφικούς σεισµούς της Καλαµάτας το 1986, κάνουν µάθηµα σε λυόµενα, τα οποία δεν πληρούν ούτε καν στοιχειώδεις
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Μάλιστα, τελευταία η εγκατάσταση των µεταλλικών αιθουσών, την οποία και εσείς αναφέρατε,
έχει πραγµατικά παρατείνει την ανησυχία τόσο των µαθητών όσο
και των γονέων, οι οποίοι τόσα χρόνια κάνουν αγώνες, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι κρούουν εις ώτα µη ακουόντων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρέπει πραγµατικά να λύσουµε αυτό το θέµα, κύριε Υφυπουργέ. Γνωρίζω και την πολιτική βούληση της ηγεσίας, αλλά και
τη δική σας προσωπικά για την επίλυση αυτού του θέµατος, αλλά
ζητούµε µετ’ επιτάσεως -νοµίζω όλοι οι Μεσσήνιοι- άµεσα να
µπορέσουµε να δώσουµε λύση σ’ αυτό το πρόβληµα.
Πέραν, βεβαίως, του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου, η Μεσσηνία
αντιµετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήµατα και σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγµα, εδώ και περίπου ένα χρόνο οι εργασίες
κατασκευής στο καινούργιο Λύκειο Φιλιατρών έχουν διακοπεί και
παραµένει ακόµη ο σκελετός.
Κύριε Υφυπουργέ, θεωρώ απαραίτητο να δοθεί άµεση προτεραιότητα στην κατάσταση των σχολικών συγκροτηµάτων της
Μεσσηνίας, λόγω και της υψηλής σεισµογένειας της περιοχής.
∆υστυχώς, οι άσχηµες εµπειρίες του παρελθόντος επιβάλλουν
να βρισκόµαστε σε διαρκή εγρήγορση σ’ αυτόν τον τοµέα.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Πανάρετος για τρία λεπτά, προκειµένου να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων): Συµφωνώ µε τις παρατηρήσεις που κάνατε και
την εικόνα που δώσατε, σε ό,τι αφορά το πρόβληµα της σχολικής στέγης στη Μεσσηνία.
Πράγµατι, το πρόβληµα αυτό, τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, είναι µεγάλο. Υπάρχουν κτήρια
τα οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι κατάλληλα,
για να στεγάζουν µαθητές. ∆ιατυπώνω αυτήν την άποψη και ως
Υφυπουργός Παιδείας, αλλά και ως δάσκαλος που αντιλαµβάνοµαι την ανησυχία και την αγωνία και των γονιών και των παιδιών, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται
µέσω της εκπροσώπου της στο Κοινοβούλιο.
Έχουν προγραµµατιστεί πολλά νέα σχολεία στη Μεσσηνία
µέσω αυτής της Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Αυτή
η πολιτική είναι αλήθεια ότι έχει αρκετά προβλήµατα. Ένα από
αυτά είναι ότι από τη στιγµή που µία διαδικασία εντάσσεται σ’
αυτήν τη σύµπραξη δεν υπάρχει κανείς άλλος τρόπος χρηµατοδότησης, πλην αυτής.
Η αλήθεια είναι ότι το χτίσιµο του σχολείου, από τη στιγµή που
θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ενταχθεί στο πρόγραµµα και
θα υπάρξει χρηµατοδότηση, χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο
από ό,τι παλαιότερα δηλαδή, περίπου δώδεκα µε δεκατρείς
µήνες. Όµως, χρειάζεται πολύς χρόνος για να ενταχθεί σε αυτό
το πρόγραµµα. Πολλές φορές -και όχι µόνο στην Καλαµάτα- ο
χρόνος που έχει απαιτηθεί ξεπερνά τα δύο χρόνια. Και αυτός ο
χρόνος είναι µεγάλος για ένα παιδί που είναι στο σχολείο και δεν
έχει την πολυτέλεια να περιµένει αυτή τη διαδικασία. Επανεξετάζουµε στο Υπουργείο Παιδείας αυτή τη µορφή χτισίµατος σχολείων και θα είµαστε σύντοµα σε θέση, όπως εκτιµώ, να
αποτυπώσουµε την πολιτική µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θέλω να κλείσω µε µία γενικότερη τοποθέτηση. Το πρόβληµα
της σχολικής στέγης είναι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα. ∆εν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη πολύωρη συνάντηση που είχε η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας µε τον Πρωθυπουργό, το πρώτο θέµα που
συζητήσαµε ήταν το θέµα της σχολικής στέγης, γιατί και ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός και τις δύο φορές που θήτευσε ως Υπουργός
Παιδείας, το 1988 και το 1994, είχε βάλει ως πρώτη προτεραιότητα τη σχολική στέγη. Γι’ αυτό ελπίζω ότι θα µπορέσουµε να
βοηθήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αντιµετώπιση
του γενικότερου προβλήµατος, όπως εσείς το θέσατε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, εβδοµήντα
µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το
Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης. Στα
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παιδιά, ασφαλώς, συµπεριλαµβάνονται και παιδιά που κατάγονται από τους Ελληνοποντίους νεοπρόσφυγες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στον εκεί οικισµό.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 314/19-1-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς την Υπουργό Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για την επικρατούσα θρησκεία, τη διαπολιτισµική
εκπαίδευση κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τροποποίηση του Συντάγµατος το τελευταίο διάστηµα, αναπτύχθηκαν απόψεις σύµφωνα µε τις οποίες:
Αντί τα παιδιά να βαπτίζονται χριστιανοί, ο καθένας στα δεκαοκτώ έτη του διαλέγει τη θρησκεία που του αρµόζει,
Τα θρησκευτικά σύµβολα να αφαιρεθούν από τα σχολεία, τα
δικαστήρια και τις δηµόσιες υπηρεσίες διότι εξοργίζουν τους µη
ορθόδοξους,
Ο θρησκευτικός όρκος να αντικατασταθεί από ατοµική βεβαίωση της τιµής και υπόληψής τους,
Η καθηµερινή πρωινή χριστιανική προσευχή προσβάλλει τους
αλλόθρησκους µαθητές και είναι περιττή,
Οι Ιεχωβάδες περιορίζονται άδικα στο έργο του προσηλυτισµού τους και η σαϊεντολογία είναι δήθεν υπαρκτή θρησκεία,
Στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης οι µαθητές οφείλουν να αποκτήσουν την εθνική ταυτότητα της χώρας καταγωγής τους και η ελληνική γλώσσα να διδάσκεται ως δεύτερη ή ως
ξένη γλώσσα εντός του ελληνικού σχολείου!
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1.Αποτελεί για την Κυβέρνηση θέµα προτεραιότητας η παράκαµψη του άρθρου 3 του Συντάγµατος που ορίζει επικρατούσα
θρησκεία την Ορθοδοξία, καθώς και η κατάργηση του θρησκευτικού όρκου και η αποποινικοποίηση του προσηλυτισµού;
2.Ποια είναι η κατεύθυνση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, η κατασκευή εθνικών µειονοτήτων ή η ενσωµάτωση στον ελληνικό πολιτισµό;».
Ο Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ. Γιάννης Πανάρετος, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ουσία των ερωτηµάτων
του κ. Χρυσανθακόπουλου, επαναλαµβάνοντας µάλιστα επί λέξει
τα ερωτήµατα όπως τα θέτει.
Το πρώτο ερώτηµα είναι: Αποτελεί για την Κυβέρνηση θέµα
προτεραιότητας η παράκαµψη του άρθρου 3 του Συντάγµατος
που ορίζει επικρατούσα θρησκεία την Ορθοδοξία; Η απάντηση
είναι «όχι». Όχι στην ουσία, αλλά και όχι στην πρακτική παρακάµψεων. Η Κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου δεν πολιτεύεται µε παρακάµψεις. Αλλού αναζητήστε αυτές τις πρακτικές.
Το Σύνταγµα είναι Σύνταγµα. Επαναλαµβάνω: Η απάντηση στην
ουσία της ερώτησης είναι «όχι».
Το δεύτερο ερώτηµά σας: Αποτελεί για την Κυβέρνηση θέµα
προτεραιότητας η κατάργηση του θρησκευτικού όρκου και η
αποποινικοποίηση του προσηλυτισµού; Απάντηση: Όχι. Υπενθυµίζω ότι οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης καθορίστηκαν στις
προγραµµατικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή.
Έρχοµαι τώρα στο τελευταίο ερώτηµα που δεν απαντάται µονολεκτικά. Ποια είναι η κατεύθυνση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος; Η κατασκευή εθνικών µειονοτήτων ή η πολιτική
ενσωµάτωση στον ελληνικό πολιτισµό;
Στόχευση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος είναι η µόρφωση για όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από
την κοινωνική τους προέλευση, µέσω µίας παιδείας υψηλής ποιότητας και ίσων ευκαιριών. Η παιδεία αυτή είναι αυτονόητο ότι
είναι µία ελληνική παιδεία. Μάλιστα, για το σχολείο αυτό όχι µόνο
δεν έχουµε στόχο να γίνει χώρος περιθωριοποίησης, κατασκευής
µειονοτήτων, όπως λέτε, αλλά να είναι εκείνος ο χώρος όπου όλα
τα παιδιά, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, σµιλεύονται στην ελληνική κουλτούρα, ώστε τελικά να ενσωµατώ-
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νονται ως τα νέα κύτταρα του κοινωνικού µας ιστού.
Το να σκύψουµε πάνω στις δυσκολίες κάθε παιδιού, να δείξουµε ευαισθησία για τις ιδιαιτερότητές του, να έχουµε πολιτική
συµµετοχής και όχι αποκλεισµών
-άµεσων ή έµµεσων- µόνο να διευκολύνει αυτό το στόχο µπορεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υφυπουργέ.
Ο Βουλευτής του Νοµού Αχαΐας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος έχει το λόγο για
τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Χαίροµαι πάρα πολύ που το ΠΑΣΟΚ, δια στόµατος του κυρίου
Υπουργού, αποσύρει την πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος, που έχει καταθέσει µε υπογραφές όλων των Βουλευτών του, σύµφωνα µε την οποία ζητάει την κατάργηση του
όρου «επικρατούσα θρησκεία» στο άρθρο 3 του Συντάγµατος.
Και χαίροµαι, ιδιαίτερα, ακόµα που στο άρθρο 13 αναφέρεται
στην κατάργηση του θρησκευτικού όρκου και στην κατάργηση
των περιορισµών του προσηλυτισµού, το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει θέση
ακριβώς για να απελευθερωθεί ο προσηλυτισµός και τώρα φαίνεται ότι αναιρεί αυτή την επιλογή.
Μένει, όµως, κύριε Υπουργέ, να το δούµε και στην πράξη. ∆ιότι
σήµερα στην Ελλάδα δρουν ανεξέλεγκτα παραθρησκευτικές οργανώσεις, οι οποίες ηµέρα µε την ηµέρα διαδίδουν όπως οι σαϊεντολόγοι ότι δήθεν αποτελούν θρησκεία και έχουν κάθε
δικαίωµα να κινούνται ελευθέρως, να διακινούν τα έντυπά τους,
να συγκεντρώνουν τον κόσµο και να το στρατολογούν στους αλλότριους στόχους τους. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι το ΠΑΣΟΚ,
τουλάχιστον σ’ αυτήν τη φάση, αναστέλλει αυτούς τους στόχους. Αρκεί και στην πράξη να µην τους διευκολύνει.
Βέβαια, πρέπει να πω ότι -σε ό,τι αφορά τη διαπολιτισµική εκπαίδευση- σύµφωνα µε την επίσηµη θέση του Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης για τους
Αλλογενείς, λέει ακριβώς τα αντίθετα απ’ αυτά που εσείς είπατε.
Ότι, δηλαδή, η διαπολιτισµική εκπαίδευση δεν έχει χαρακτήρα
αφοµοιωτικό, αλλά είναι άνοιγµα εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα στοιχεία για το Σύνταγµα και αυτό που είπα πριν και αυτό
που τώρα επικαλούµαι, θα κατατεθούν στα Πρακτικά.
Αυτό συνάδει και µε την άλλη επίσηµη θέση. Απ’ το ιστολόγιο
του Υπουργείου Παιδείας που κάποτε ήταν εθνικής, λέει ότι στα
σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, η ελληνική διδάσκεται ως
δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα. Κατά συνέπεια, κατασκευάζονται οι
συνειδήσεις των ανθρώπων που έρχονται και οι µαθητές στα
σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης -αν πούµε ότι είναι από µια
χώρα- θα διδαχθούν τη γλώσσα της χώρας από την οποία κατάγονται. Μία τέτοια εξέλιξη κατασκευάζει τις συνειδήσεις ως
έχουν, δεν είναι αφοµοιωτική, είναι τελείως διαφορετική από την
αρχική σας τοποθέτηση και όπως καταλαβαίνετε, άλλα γράφει η
ιστοσελίδα, άλλα ισχυρίζεστε εσείς.
Ποιο είναι, όµως, το πλαίσιο στο οποίο κινούνται όλα αυτά; Το
πλαίσιο είναι ότι στη χώρα µας το εκπαιδευτικό σύστηµα λειτουργεί στο να διατηρήσει τις εθνικές συνειδήσεις όσων έρχονται εδώ και να τις καταστήσει µειονοτικές. Μια τέτοια αντίληψη
γίνεται εξ αντικειµένου επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή.
Εάν θέλουµε να απαντήσουµε στην πράξη στο µεγάλο κίνδυνο
που δηµιουργείται από την ενδεχόµενη πολιτογράφηση όλων
των αλλοδαπών ως ιθαγενών, οι κίνδυνοι που θα προκύψουν θα
είναι απεριόριστοι. ∆ιότι, για να υπάρχει ελληνική παιδεία, για να
υπάρχει µέθεξη στην ελληνική παιδεία, για να υπάρχει ανάπτυξη
µιας τέτοιας συνείδησης, θα πρέπει να ακολουθηθεί µια διαφορετική πολιτική.
Λυπάµαι πάρα πολύ αλλά στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού, η πολιτική που ακολουθείται είναι πολυπολιτισµική. Και
λυπάµαι γιατί έχετε αποσιωπήσει από το πρόγραµµά σας τον
όρο «πολυπολιτισµός», ενώ ήταν από το 2004 στο πρόγραµµα
του ΠΑΣΟΚ. Ο όρος «πολυπολιτισµός» είναι το πλαίσιο της πολιτικής σας, γι’ αυτό επελέγη η κυρία ∆ραγώνα, γι’ αυτό ακο-

2722

λουθείται αυτή η πολιτική από το Υπουργείο Παιδείας και βέβαια
εσείς ως εξωκοινοβουλευτικός αγνοούσατε και την πρόταση του
Κινήµατος για το Σύνταγµα. Γι’ αυτό και σε επίπεδο προσανατολισµού είπατε τελείως διαφορετικά απ’ αυτά που το ΠΑΣΟΚ σε
επίπεδο αρχών έχει τοποθετηθεί. Πιστεύω …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι το θέµα αυτό είναι καίριο. Γι’ αυτό έθεσα γενικά
την ερώτηση για τον πνευµατικό χωρισµό Εκκλησίας-Κράτους
που µεθοδεύεται µέρα µε την ηµέρα και για το θέµα του κινδύνου ο διαπολιτισµός από ζήτηµα συνύπαρξης και αναγνώρισης
της ετερότητας και ανεκτικότητας µιας κοινωνίας, από φιλοξενική αντίληψη της παιδείας µας να γίνει ξενοφιλική υποδούλωση
και µειονοτικός κατακερµατισµός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε.
Ο Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Πανάρετος έχει το λόγο.
Μπορείτε να δευτερολογήσετε για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε µία γενική τοποθέτηση και να
κλείσω µε µία εξειδικευµένη τοποθέτηση. Η χώρα αυτή τη στιγµή
περνάει ίσως τη µεγαλύτερη κρίση στη σύγχρονη ιστορία της.
Το βλέπουµε καθηµερινά, το ακούσαµε και σήµερα λίγο νωρίτερα στις επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό. Είναι
λάθος αυτήν τη στιγµή να τίθενται απλουστευτικά διλήµµατα που
µπορούν να δηµιουργήσουν διχασµό στην ελληνική κοινωνία.
Και βέβαια, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στην αναθεώρηση του Συντάγµατος ήταν αυτή στην οποία αναφερθήκατε. Η ερώτησή σας
όµως, αναφερόταν στις προτεραιότητες. Και αυτήν τη στιγµή,
όπως σας είπα, οι προτεραιότητες διατυπώθηκαν στις προγραµµατικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
Θέλω επίσης να πω ότι, αν για την αναθεώρηση του Συντάγµατος δεν έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε την ουσιαστική συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει για όλες τις προτάσεις, αυτό
οφείλεται στις παρακάµψεις στις οποίες αναφέρθηκα στην πρωτολογία µου.
Θέλω όµως να κάνω µια παρατήρηση σε ό,τι αφορά τη διατύπωση που έχετε ότι αναπτύσσονται αυτές οι απόψεις. ∆εν ξέρω
από πού δανειστήκατε τον τίτλο της ερώτησής σας περί µεθοδεύσεων σε σχέση µε την Εκκλησία. Αυτό που γνωρίζω ότι κάνει
η Κυβέρνηση είναι ότι βρίσκεται σε διαρκή και ανοικτή επαφή και
συνεργασία µε την Εκκλησία, για να µπορεί ο καθένας, µέσω του
διακριτού του ρόλου, να προσφέρει το µέγιστο στην κοινωνία και
όχι για τη δηµιουργία εντυπώσεων όπως συνέβαινε µέχρι σήµερα. Η αρµονική αυτή σχέση πολιτείας και Εκκλησίας, στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων που είπα, επιβεβαιώθηκε στις
συναντήσεις του Αρχιεπισκόπου µε τον Πρωθυπουργό, στην παρουσία του Αρχιεπισκόπου στο Υπουργικό Συµβούλιο, στις πολλαπλές συναντήσεις που είχε τόσο η Υπουργός όσο και εγώ µε
τον Αρχιεπίσκοπο. Όπως επίσης γνωρίζετε, ο οµιλών είχε προσωπικό µακρά συνάντηση µε τον Πατριάρχη στο Φανάρι ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης και του
µετέφερε την αµέριστη συµπαράσταση στο δύσκολο έργο του
σε µια πολύ δύσκολη στιγµή.
Συναντήσαµε Πατριάρχες από διαφορετικές περιοχές της
υφηλίου. Εγώ, προσωπικά, έχω συναντήσει τουλάχιστον δέκα µητροπολίτες µε τους οποίους έχω κάνει ουσιαστικές συζητήσεις.
Η θέση της ελληνικής Κυβέρνησης σε σχέση µε την Εκκλησία
είναι σαφής και δεν έχει καµµιά έννοια η συζήτηση να γίνεται
πάνω στη βάση της κινδυνολογίας και της αβάσιµης εικασίας.
Τέλος, κλείνοντας, επιτρέψτε µου µία παράκληση-παραίνεση
προς τον ερωτώντα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γνωρίζω ότι διαφωνείτε µε το νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια.
Όµως, αν, πράγµατι, σας απασχολεί να µη δηµιουργούνται εθνικές µειονότητες, αν, πράγµατι, σας ενδιαφέρει να µην έχουµε
παιδιά δύο ταχυτήτων και δύο κατηγοριών, τότε σας καλούµε να
υπερψηφίσετε, τουλάχιστον, τις διατάξεις του σχεδίου νόµου
που επιτέλους θέτουν το πλαίσιο για την απόκτηση ιθαγένειας
από παιδιά που γεννιούνται και µεγαλώνουν στην Ελλάδα, µετέχουν της ελληνικής παιδείας και σµιλεύονται στην ουσία τους ως
Έλληνες πολίτες, ώστε να γίνονται και τύποις Έλληνες πολίτες.
Και να µην παρατηρούνται φαινόµενα όπως το σηµερινό, να δικάζεται µια δασκάλα, η Στέλλα Πρωτονοτάριου, γιατί παραχώρησε µια αίθουσα του σχολείου µετά το κανονικό ωράριο για να
διδάσκονται τα παιδιά από την Αλβανία τη µητρική τους γλώσσα.
Σας ευχαριστώ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είχε την έγκριση του
Υπουργείου η παραχώρηση της Αίθουσας;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν µας είπατε ποιας µειονότητας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
Η δεύτερη µε αριθµό 323/19-1-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη
προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε τη µείωση του χρόνου αναµονής για µεταπτυχιακή κλινική εκπαίδευση των γιατρών κ.λπ., δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 320/19-1-2010 επίκαιρη
ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σοφίας Καλαντίδου προς τους Υπουργούς Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των αλιεργατών στην περιοχή του Θερµαϊκού κ.λπ..
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου έχει
ως εξής:
«Στο Νοµό Θεσσαλονίκης, σοβαρά προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι αλιεργάτες στις αλιευτικές περιοχές του Θερµαϊκού, που
στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι Αιγύπτιοι, και ανέρχονται από τριακόσιους έως επτακόσιους ανάλογα µε την εποχή. Οι
Αιγύπτιοι αλιεργάτες βρίσκονται στην Ελλάδα έπειτα από διακρατικές συµφωνίες Ελλάδας-Αιγύπτου (ν.1453/1984) που προβλέπουν ότι οι αµοιβές τους δεν µπορούν σε καµµία περίπτωση
να είναι κατώτερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη σύµφωνα
µε τις συλλογικές συµβάσεις, ενώ ο καθιερωµένος τρόπος αµοιβής τους είναι το µερτικό από την είσπραξη του αλιευτικού σκάφους.
Οι εργοδότες όµως τους αµείβουν τους τελευταίους µήνες
µόλις µε 300-400 ευρώ αρνούµενοι να δεχτούν εκπροσώπους
των Αιγυπτίων αλιεργατών στη διαδικασία υπολογισµού του
«µερτικού» όπως µέχρι πριν λίγο καιρό και αρκούµενοι στη σύµπραξη τους µε κάποιους δήθεν «εκπροσώπους» που αποδεδειγµένα έχουν απωλέσει την εµπιστοσύνη των εργατών, οι
οποίοι πλέον δηµιούργησαν νέο σωµατείο αλιεργατών, που όµως
δεν αναγνωρίζουν οι εργοδότες.
Επίσης οι εργοδότες ζήτησαν και πέτυχαν (το 2004) τη µεταφορά της ασφάλισης των εργατών από το ΙΚΑ στον ΟΓΑ για να
µην πληρώνουν εργοδοτικές εισφορές.
Για αυτά τα ζητήµατα οι αλιεργάτες που βρίσκονται στην περιοχή δεκαπέντε έως είκοσι χρόνια, προχωρούν σε πολυήµερες
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, αντιµετωπίζοντας δικαστικές διώξεις και απειλές εκ µέρους ορισµένων πλοιοκτητών και της άσκησης πίεσης και τροµοκρατίας κυρίως από τις λιµενικές και
τοπικές αρχές.
Επειδή υπεύθυνη για να δώσει λύση είναι η Κυβέρνηση
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί τι µέτρα θα λάβουν για να τηρούνται από τους πλοιοκτήτες τα προβλεπόµενα της διακρατικής συµφωνίας µεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου
(ν.1453/1984) και να υπαχθούν ασφαλιστικά εκ νέου στο ΙΚΑ και
να σταµατήσουν οι δικαστικές διώξεις;»
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
Κύριε Υφυπουργέ έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
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Κοινωνικής Ασφάλισης): Κυρία Καλαντίδου, έχουµε δυο βασικά θέµατα σε σχέση µε τους εργαζόµενους µε τη συγκεκριµένη µορφή εργασίας, τους αλιεργάτες, τους απασχολούµενους
γενικά στη µέση και παράκτια αλιεία.
Όπως γνωρίζετε, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις, η εργατική
νοµοθεσία δεν έχει εφαρµογή σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ισχύει ο Κώδικας Ναυτικού ∆ικαίου.
Οι ναυτεργάτες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία χαρακτηρίζονται
ως εργάτες θαλάσσης και οι διατάξεις του εργατικού δικαίου
µόνο συµπληρωµατικά εφαρµόζονται, ειδικά για εκείνους που
έχουν εξηρτηµένη σχέση εργασίας.
Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
έχει πραγµατοποιήσει ελέγχους, τριάντα εννιά µέσα στο 2009,
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αλιείας
και υπήρξε επιβολή προστίµων 21.000 ευρώ. Συζητήθηκαν παράλληλα τριάντα επτά εργατικές διαφορές, από τις οποίες οι
δέκα έξι κατέληξαν σε συµφωνία, έντεκα µαταιώθηκαν και δέκα
παραπέµφθηκαν στα δικαστήρια.
Το ένα είναι το εργασιακό καθεστώς. Το δεύτερο είναι αυτό
που αναφέρετε και στην ερώτησή σας για την ασφάλισή τους.
Πράγµατι, οι εργαζόµενοι στον κλάδο αυτόν, οι αλιεργάτες δηλαδή, ασφαλίζονται όπως και οι άλλοι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τοµέα στον ΟΓΑ. Αυτό ήταν µία επιλογή
για να υπάρχει µικρότερο κόστος σε αυτές τις επιχειρήσεις που
συνήθως είχαν προβλήµατα οικονοµικά, κυρίως, την τελευταία
περίοδο.
Έτσι, λοιπόν, υπήρξε, πράγµατι, µείωση της εργοδοτικής εισφοράς, άλλα όχι κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς, γιατί οι
εισφορές καταβάλλονται και για λογαριασµό των εργαζοµένων
και για λογαριασµό της επιχείρησης µε την ευρύτερη έννοια, από
τον εργοδότη. Υπάρχουν, βέβαια, ζητήµατα και προβλήµατα τα
οποία έχουµε εντοπίσει σε σχέση µε την ασφάλιση και θα δούµε
ποιες διορθώσεις πρέπει να γίνουν. Ωστόσο, είναι απόλυτα καλυµµένοι οι εργαζόµενοι αυτοί από τον ΟΓΑ σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον, τα συνταξιοδοτικά τους, γιατί µέχρι τότε πολλοί απ’
αυτούς ήταν εντελώς ανασφάλιστοι.
Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ αναλυτικότερα στα
µέτρα για τα θέµατα που αφορούν στον ασφαλιστικό τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφία Καλαντίδου έχει το
λόγο για τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, στον απεργιακό αγώνα που κήρυξε ο Σύλλογος Αιγυπτίων Αλιεργατών Μηχανιώνας, έχουµε µέρα µε τη
µέρα εξελίξεις. Γι’ αυτό τα ζητήµατα που θα βάλω τώρα δεν είναι
ζητήµατα τα οποία έπιασε η επίκαιρη ερώτηση. Είναι, όµως, πολύ
σηµαντικά και µάλλον τα γνωρίζετε. Θα ήθελα πάντως απάντηση
γιατί εδώ καταλήγει και το επίκαιρο της ερώτησης.
Σήµερα, πώς είναι η κατάσταση; Με πιέσεις των µεγάλων πλοιοκτητών της Μηχανιώνας, κύριε Κουτρουµάνη, οργανώνεται από
Αιγύπτιο δουλέµπορο η µεταφορά εκατόν τριάντα Αιγυπτίων
αλιεργατών, ώστε να διωχθούν οι απεργοί από τα πλοία, πράγµα
που είναι παράνοµο, βάσει του άρθρου 22 του ν.1264. Οι πλοιοκτήτες γνωρίζουµε ότι έχουν καταθέσει αιτήσεις στα ΚΕΠ και φηµολογείται –θα θέλαµε πολύ να το διαψεύσετε αν γνωρίζετε- ότι
είχαν επαφές µε κάποιο Υπουργείο για να εγκρίνει τις παραπάνω
άδειες των απεργοσπαστών. Σε περίπτωση, κύριε Υφυπουργέ,
τέτοιου εργοδοτικού µηχανισµού απεργοσπασίας, γνωρίζετε
πολύ καλά το νόµιµο της περιφρούρησης της απεργίας και κατά
συνέπεια, για ό,τι συµβεί στο λιµάνι της Μηχανιώνας την ευθύνη
θα την έχει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν έχουµε πρωτοτυπία στις δικαστικές
αποφάσεις, να βγάλουν νόµιµη την απεργία των αλιεργατών.
Έχουµε, όµως, πρωτοτυπία, το ΣΕΠΕ να µην ελέγχει, να µην παρεµβαίνει γι’ αυτό το ζήτηµα, µε βάση το αίτηµα του σωµατείου
για απεργία και τα αιτήµατα του σωµατείου προς τους πλοιοκτήτες. ∆ύο φορές όχι απλώς δεν ασχολήθηκε επισταµένα, αλλά
δεν ασχολήθηκε καθόλου.
Από την άλλη, έχουµε τους αλιεργάτες, το σύλλογο των αλιεργατών, να προσφεύγει στο Λιµενικό Σώµα, αλλά να προσκρούει
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σε άρνηση και στο Λιµενικό Σώµα.
Τέλος, στο αίτηµα του συλλόγου των Αιγυπτίων αλιεργατών
να συναντηθεί µε τον Υπουργό, αίτηµα που ζητήθηκε και από το
ΠΑΜΕ, δεν πήραµε απάντηση. Πάντως, ισχύει αυτό το αίτηµα.
Θέλω, κύριε Υφυπουργέ, να δώσω µία εικόνα για την κατάσταση. Νοµίζω ότι θα βοηθήσει και το Υπουργείο και θα κάνει
την απάντησή σας πιο συγκεκριµένη. Οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες
ζουν και δουλεύουν στη Μηχανιώνα από το 1984 µετά τη διακρατική συµφωνία. Κατά την εκτίµηση όλων και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των αριθµών, δηλαδή των αποτελεσµάτων που
έχουµε στην περιοχή, συνέβαλαν στην ανάπτυξη της περιοχής.
Από τα επίσηµα έγγραφα του Λιµενικού, που κατατέθηκαν στα
δικαστήρια προχθές, στη Μηχανιώνα οι αλιεργάτες είναι εκατόν
τριάντα Αιγύπτιοι, τέσσερις Έλληνες, δύο Αλβανοί και δύο Γεωργιανοί. Αυτά κατέθεσε το Λιµενικό Σώµα στο δικαστήριο.
Τα αιτήµατά τους είναι δίκαια και τα οικονοµικά, αν πάρουµε
υπ’ όψιν τα συνεχόµενα µερόνυχτα της σκληρής δουλειάς στη
θάλασσα χωρίς αναπαµό. Παρ’ όλα αυτά, το κύριο αίτηµα είναι
να έχουν αντιπροσώπους τους να παρευρίσκονται και να ελέγχουν τον τρόπο πώληση-έξοδα, δηλαδή το µερτικό τους, το µεροκάµατά τους.
∆ιότι αυτό το µεροκάµατό τους τον τελευταίο καιρό έχει πέσει
στα 300 ευρώ το µήνα. Συµµετείχαν αντιπρόσωποί τους πριν από
πέντε χρόνια. Τώρα τελευταία δεν συµµετέχουν, κύριε Υφυπουργέ, γιατί µια χούφτα πλοιοκτήτες -όχι όλοι πραγµατικά, γιατί
δεν αµείβουν όλοι οι πλοιοκτήτες µε 300 ευρώ τους αλιεργάτεςέχουν επιλέξει ποιος θα αντιπροσωπεύει τους αλιεργάτες και,
πραγµατικά, έχουν επιλέξει αντιπροσώπους από ένα άλλο σωµατείο που παρουσιάζει εκατόν εβδοµήντα οκτώ Έλληνες και
τρεις Αιγυπτίους, που στην ουσία σήµερα δεν είναι αλιεργάτες,
αφού µε βάση τα στοιχεία του Λιµενικού δεν αναφέρονται και,
αν θέλετε και µε βάση την απεργία, δεν πήγαν να δουλέψουν τα
καΐκια όσο απεργούσαν οι Αιγύπτιοι. ∆εν γίνεται, λοιπόν, να µη
βάλουµε αυτό το ζήτηµα.
Τέλος, για να ξεκαθαρίσω τη θέση µας, εµείς ξεκινούµε µε
αφετηρία τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις συνδικαλιστικές και δηµοκρατικές ελευθερίες. Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα τους όχι
µόνο για το δίκαιο των αιτηµάτων τους, αλλά τον στηρίζει και
για την ανάπτυξη της περιοχής, τον στηρίζει και για τη στήριξη
των µικρών, αυτοαπασχολούµενων πλοιοκτητών.
Υπογραµµίζουµε ότι την ευθύνη την έχει εξολοκλήρου η Κυβέρνηση!
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης έχει το λόγο για τρία λεπτά, προκειµένου να
δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέσατε, κυρία συνάδελφε, κάποια νέα στοιχεία, τα οποία
τα σηµείωσα. Πολλά απ’ αυτά δεν έχουν έρθει στις υπηρεσίες
µας, ούτε στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας ούτε σ’ εµάς, στον
κ. Λοβέρδο και σ’ εµένα. Σε κάθε περίπτωση, τα σηµειώνουµε. Κι
εκείνο που θέλω να επισηµάνω είναι ότι ασφαλώς η χώρα µας
δεν είναι ξέφραγο αµπέλι, σε καµµία περίπτωση! Οι µηχανισµοί
ελέγχου θα λειτουργήσουν άµεσα, γιατί βρισκόντουσαν σε
πλήρη αδράνεια κι οι καταγγελίες που έρχονται στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας εξετάζονται άµεσα. Το ίδιο έγινε το προηγούµενο δεκαπενθήµερο, µε εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας. Και πρέπει να πω ότι το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, µέσα από την ανασύστασή του
και την ενεργοποίησή του ως µηχανισµού, πιστεύουµε ότι θα
ανταποκριθεί στο ρόλο του σε µία περίοδο δύσκολη, σε µία περίοδο που, πράγµατι, υπάρχει υψηλή παραβατικότητα από την
πλευρά ορισµένων επιχειρήσεων.
Έλεγα όµως και στην πρώτη παρέµβασή µου ότι υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα για το ασφαλιστικό και γι’ αυτές τις κατηγορίες. Υπάρχει ένα σηµαντικό πρόβληµα στην οριοθέτηση της
ασφαλιστικής ύλης µεταξύ των Ταµείων, το οποίο το συζητούµε
στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και αφορά το πού ασφαλί-
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ζονται ποιοι, σε σχέση µε ΟΓΑ, µε ΙΚΑ, µε Οργανισµό Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελµατιών, και αυτό το ασαφές πλαίσιο, οι
«γκρίζες ζώνες» που έχουν δηµιουργηθεί µεταξύ των ταµείων και
των ασφαλιστικών τους ορίων δυστυχώς έχει οδηγήσει στο να
είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι ανασφάλιστοι. Έχουµε εντοπίσει
πολλές οµάδες ανασφάλιστων και στον χώρο αυτό στον οποίο
αναφερθήκατε.
Το δεύτερο πρόβληµα που συναντάµε, ειδικά γι’ αυτές τις κατηγορίες, είναι ότι από τους εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του
πρωτογενούς τοµέα που ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ, πολλοί παραµένουν ανασφάλιστοι γιατί ο ΟΓΑ δεν έχει τον µηχανισµό ελέγχου από τη µία πλευρά και από την άλλη έχουν χάσει δικαιώµατα,
όταν πρόκειται για εξαρτηµένη σχέση εργασίας, γιατί στερούνται της δυνατότητας να λάβουν επίδοµα ανεργίας, που θα
έπαιρναν αν ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, ενώ και γυναίκες στερούνται της δυνατότητας να πάρουν επίδοµα ή παροχές µητρότητας.
Έχουµε εντοπίσει αυτά τα προβλήµατα και τα µελετάµε, έτσι
ώστε οι εργαζόµενοι, µε εξαρτηµένη πάντοτε σχέση εργασίας,
σε τέτοιες επιχειρήσεις να έχουν ανάλογα δικαιώµατα µε εκείνα
που έχουν οι εργαζόµενοι στο ΙΚΑ. Ο ΟΓΑ δεν καλύπτει όλους
τους ασφαλιστικούς κινδύνους. Θέλουµε να διευρύνουµε το
πλαίσιο, ώστε να µη χάνουν αυτά τα δικαιώµατά τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ: Συνάντηση θα έχουµε, κύριε Υφυπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Είµαστε ανοιχτοί πάντοτε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υφυπουργέ.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 317/19-1-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη, προς τους Υπουργούς Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Φώτιου Κουβέλη έχει ως εξής:
«Η κακή διαχείριση και η µη αποτελεσµατική αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων βαρύνει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις και τις διοικήσεις των ταµείων που
διαχειρίστηκαν την περιουσία των ασφαλιστικών οργανισµών.
Η ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών οργανισµών, εκτιµάται
ότι ανέρχεται στο ποσό του 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ, ενώ τα
έσοδα τα οποία εισπράττονται από τη διαχείριση της ανέρχονται
στα 29,5 εκατοµµύρια ευρώ και δαπανάται αντίστοιχα το ποσό
των 28,5 εκατοµµυρίων ευρώ για τη συντήρησή της.
Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι σηµαντικός αριθµός κτισµάτων
ή οικοπεδικές εκτάσεις παραµένουν αναξιόπιστες, άλλα ακίνητα
αποδίδουν απαράδεκτα χαµηλές επιδόσεις, ενώ την ίδια στιγµή
ορισµένοι από τους οργανισµούς που στεγάζονται σε µισθωµένα
κτήρια της αυτής περιοχής καταβάλουν κατά πολύ υψηλότερα
µισθώµατα από αυτά που χαρακτηρίζουν την αγορά.
Με δεδοµένη την ελλειµµατική κατάσταση που καταγράφεται
στα ασφαλιστικά ταµεία και επειδή µε βάση τα προαναφερόµενα
η οικονοµική κατάσταση τους συνεχίζει να επιδεινώνεται, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Ποια είναι η θέση τους αναφορικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών, και την παρατηρούµενη απόκλιση των µισθωµάτων που καταβάλλονται από
αυτούς σε σχέση µε τις τιµές αγοράς των µισθωµάτων των αντίστοιχων περιοχών;
- Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί µέχρι σήµερα για την αναζήτηση µιας νέας ορθολογικής διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας αυτών και ποια τα αποτελέσµατα των ενέργειών τους;».
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος Κουτρουµάνης έχει το λόγο για τρία λεπτά να απαντήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κουβέλη, δεν θα σταθώ στα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στην ερώτηση. Είναι περίπου έτσι τα πράγµατα, µε εξαίρεση αυτό το ποσό που αναφέρετε ως απόδοση, γιατί εκεί
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πρέπει να συνυπολογίσουµε, βέβαια, και τις περιπτώσεις της
ιδιοχρησίας, δηλαδή της στέγασης των υπηρεσιών. ∆εν έχει υπολογιστεί αυτό το ποσό. Είναι πολλά τα ακίνητα εκείνα, τα οποία
χρησιµοποιούνται από τα ταµεία για την εξυπηρέτηση τη δική
τους, για τη στέγαση τους. Είναι όµως, απόλυτα αληθές ότι η περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων παραµένει σε µεγάλο βαθµό
αναξιοποίητη, παρά τις όποιες βελτιώσεις και νοµοθετικές παρεµβάσεις έχουν γίνει µέχρι σήµερα.
Είναι επίσης αλήθεια, ότι σε µερικές περιπτώσεις τα ταµεία
πληρώνουν υψηλότερα ενοίκια από αυτά που υπάρχουν στην
γύρω περιοχή, στην αγορά δηλαδή, προκειµένου να καλύψουν
τις ανάγκες τους.
Όπως γνωρίζετε τα ταµεία, διά των διοικητικών τους συµβουλίων, αποφασίζουν µόνα τους για το πού θα στεγαστούν ή πώς
θα αξιοποιήσουν την περιουσία τους, βέβαια, πάντοτε µέσα σ’
ένα νοµοθετικό πλαίσιο που θέτει βασικούς κανόνες συµπεριφοράς των ταµείων.
Πρέπει να πούµε ότι δεν είµαστε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα που είχαµε µέχρι σήµερα. Επίσης, δεν είµαστε καθόλου ικανοποιηµένοι από τις συνθήκες λειτουργίας των
υπηρεσιών που επικρατούν σε κάποια ταµεία, που είναι συνθήκες
τριτοκοσµικές και ταλαιπωρούν και τους εργαζόµενους και τους
συναλλασσόµενους µε τα ταµεία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Ειδικά, µετά τις ενοποιήσεις των ταµείων, διαµορφώθηκε σε
ορισµένες υπηρεσίες µία κατάσταση χειρότερη από την προηγούµενη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Υπάρχουν φάκελοι, αρχεία, µητρώα ασφαλισµένων που αναζητούνται σε διάφορες αποθήκες και υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν.
Έτσι, λοιπόν, αναγνωρίζοντας αυτό το µεγάλο πρόβληµα που
υπάρχει, καλέσαµε τις διοικήσεις των ταµείων να δώσουν πλήρη
κατ’ αρχήν στοιχεία –και αυτό είναι µία προϋπόθεση, για να
δούµε τα επόµενα βήµατα- σε σχέση µε τα ακίνητά τους. Όχι
µόνο το πού βρίσκονται και ποια είναι, αλλά και το πώς αξιοποιούνται.
Παράλληλα, θα κάνουµε µία αξιολόγηση των ακινήτων, γιατί
υπάρχουν ακίνητα, τα οποία δεν µπορούν τα ταµεία να τα αξιοποιήσουν. Θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε τι θα κάνουµε µε αυτά
τα ακίνητα. Σήµερα οι υπηρεσίες των ταµείων είναι διάσπαρτες
και παρά τη µεγάλη περιουσία δεν έχουµε καταφέρει να λύσουµε
το στεγαστικό πρόβληµα των ταµείων.
Επίσης, εκείνο που κάνουµε είναι να προωθήσουµε άµεσα τη
συνεργασία των ταµείων µε µορφή κοινοπραξίας, ώστε να µπορέσουν αποτελεσµατικότερα να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους
και, βέβαια, να αντιµετωπίσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
θέµατα στέγασής τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Υπουργό.
Ο Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Φώτης Κουβέλης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι, πράγµατι, τραγικό τη στιγµή που όλοι
αναγνωρίζουν, ο καθένας βέβαια µε τις δικές του αποχρώσεις, τη
δεινή κατάσταση του ασφαλιστικού µας συστήµατος, να υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία των ασφαλιστικών ταµείων που διαχρονικά απαξιώνονται και στην κυριολεξία δεν µπορούν να
υπηρετήσουν το σκοπό των ασφαλιστικών οργανισµών.
Θα προσέθετα, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών οργανισµών δεν είναι
τυχαία, δεν προέκυψε από παρθενογένεση. Υπήρξαν και ιδιοτέλειες, υπήρξαν και συµπεριφορές αµέλειας, υπήρξαν και συµπεριφορές περιφρόνησης του περιουσιακού στοιχείου των
ασφαλιστικών ταµείων.
Έχουµε υποµισθωµένα, όπως είναι σας είναι γνωστό, κύριε
Υπουργέ –και γνωρίζω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά το θέµα- ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία των ασφαλιστικών ταµείων.
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Βεβαίως έχετε δίκιο. Οι διοικήσεις των ταµείων αποφασίζουν αυτοτελώς, αλλά πάντοτε –όπως ορθά επίσης είπατε- στο πλαίσιο
µιας συγκεκριµένης νοµοθετικής ρύθµισης.
Πρέπει, κατά συνέπεια, να αλλάξει και το νοµοθετικό πλαίσιο,
έτσι ώστε να διαµορφώνει δεσµευτικούς κανόνες για τη µη περαιτέρω, κύριε Πρόεδρε, απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων
των ασφαλιστικών ταµείων.
Κύριε Υπουργέ, οι υποµισθώσεις, για παράδειγµα –και το παράδειγµα διευκολύνει την κατανόηση του ισχυρισµού µου- δεν
είναι ένα τυχαίο γεγονός. Όταν υπάρχει η αγοραία εµπορική αξία
των συγκεκριµένων ακινήτων, διαπιστώνεται –και αυτό επίσης το
γνωρίζετε πολύ καλά- να έχουν εκµισθωθεί µε µηνιαίο µίσθωµα,
το οποίο σε καµµιά περίπτωση δεν βρίσκεται σε αντιστοίχιση µε
την αγοραία µηνιαία µισθωτική επιβάρυνση που έχουν οµοειδή ή
παρεµφερή ακίνητα σε συγκεκριµένες µάλιστα περιοχές.
Είναι τραγικό, κύριε Υπουργέ, να έχουµε τα ετήσια έσοδα
όλων των ταµείων από κτήρια και οικόπεδα, τα οποία ανέρχονται
σε 29,5 εκατοµµύρια ευρώ και µόνο το ΙΚΑ να πληρώνει για να
στεγάσει τις υπηρεσίες του 35.000.000 ευρώ, όταν η περιουσία
του αποτιµάται άνω των 200.000.000 ευρώ.
Αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει. Πρόκειται για µία διασπάθιση του χρήµατος των ασφαλισµένων και συν τοις άλλοις
πρόκειται για ένα µέγεθος, το οποίο αν ορθά είχε αξιοποιηθεί,
θετικά θα είχε προστεθεί στην αντιµετώπιση του ασφαλιστικού
προβλήµατος που απασχολεί τούτη την ώρα τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον πάντα ακριβή κ. Φώτη Κουβέλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν λάβει το λόγο ο κύριος
Υφυπουργός για τη δευτερολογία του, θέλω να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του
Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, εξήντα τέσσερις µαθητές
και µαθήτριες και πέντε συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο της πανέµορφης Κέρκυρας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης έχει το λόγο για να δευτερολογήσει για δύο
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, µπορώ να προσυπογράψω όλα όσα είπατε.
Και, βέβαια, να πω ότι σε µία περίοδο ειδικά που τα ασφαλιστικά
ταµεία έχουν ιδιαίτερα αυξηµένες ανάγκες -µέσα στο µεγάλο
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν- είναι υποχρέωσή µας να δια-
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σφαλίσουµε την πιο αποτελεσµατική αξιοποίηση των ακινήτων
και συνολικά της περιουσίας των ταµείων.
Η µέχρι τώρα –για να πάω στο διά ταύτα- εµπειρία έχει δείξει
ότι τα ταµεία και το καθένα µόνο του δεν ήταν αποτελεσµατικό
στη διαχείριση αυτής της περιουσίας και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για µικρά ταµεία τα οποία δεν µπορεί το καθένα να έχει υποδοµές, τεχνογνωσία και τις απαραίτητες υπηρεσίες για να
µπορέσει να αξιοποιήσει -το όποιο θεσµικό πλαίσιο- καλύτερα
την περιουσία του. Έτσι, λοιπόν, χωρίς να καταργούµε την αυτοτέλεια του κάθε ταµείου, το κάθε ταµείο και η κάθε διοίκηση θα
έχει τη δική του άποψη για τα θέµατα αξιοποίησης περιουσίας.
Προωθούµε όπως είπα τη συνεργασία των ταµείων, τη σύµπραξη των ταµείων για να δώσουµε µεγαλύτερες δυνατότητες.
Γιατί έτσι πιστεύουµε ότι από κοινού τα ταµεία µπορούν να δηµιουργήσουν και τις υπηρεσίες και τις υποδοµές και να έχουν και
τους απαραίτητους συµβούλους, προκειµένου να έχουµε µια
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των ακινήτων. Όχι, όµως, µόνο
στο πόσο θα είναι το µίσθωµα –αυτό είναι πολύ σηµαντικό- αλλά
και πόσο θα πληρώνουν τα ταµεία για να εξασφαλίσουν καλές
συνθήκες στέγασης.
Ταυτόχρονα, όµως, εκείνο που πρέπει να κάνουµε και θα το
κάνουµε –σε σχέση συνολικά µε την περιουσία- είναι να διασφαλίσουµε απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο αξιοποίησης και των ακινήτων και όλων των περιουσιακών στοιχείων. Αποτελεσµατικότητα,
λοιπόν, ναι, µε απόλυτη διαφάνεια σε κάθε περίπτωση διότι, ο
κάθε εργαζόµενος και ο κάθε ασφαλισµένος πρέπει να γνωρίζει
ακριβώς, πώς διαχειρίζεται το ταµείο την περιουσία του και, βέβαια, µε τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και το µικρότερο δυνατό ρίσκο που πρέπει να έχουν αυτού του είδους οι επενδύσεις
και οι συµπεριφορές από την πλευρά των διοικήσεων.
Το όλο θέµα το συζητάµε και στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου για να καταλήξουµε στις σωστές επιλογές γιατί είναι,
πράγµατι, σηµαντική προτεραιότητα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Πρέπει, ωστόσο, να πω κλείνοντας ότι δεν θα πρέπει να δηµιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι µε την αξιοποίηση των ακινήτων –
όσο και καλή να είναι- θα λύσουµε σε πολύ µεγάλο βαθµό το
πρόβληµα του ασφαλιστικού. Οφείλουµε, όµως, να σεβαστούµε
και το τελευταίο ευρώ που πληρώνει ο εργαζόµενος στα ταµεία.
Είναι χρήµατα των εργαζόµενων και πρέπει να τα σεβαστούµε
και να τα αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αποστολάτος Βαϊτσης): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Με τη δευτερολογία του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας κ. Γεωργίου Κουτρουµάνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 10/9/30.12.2009 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας κυρίων Μιχαήλ Χαλκίδη, Μάξιµου Χαρακόπουλου, Θεόδωρου Καράογλου, Αλεξάνδρου
∆ερµεντζόπουλου, Αναστασίου Καριπίδη, Μαργαρίτη Τζίµα, Ιωάννη Βρούτση, Γεωργίου Καρασµάνη, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Γεωργίου Κασαπίδη, Νικολάου Νικολοπούλου και Σταύρου
Καλαφάτη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών.
Για τη συζήτηση της επερώτησης των Βουλευτών της αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων
σχετικά µε την κατολίσθηση στα Τέµπη σας γνωστοποιώ ότι το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή του κ. Αντώνιο Σκυλλάκο και αντίστοιχα
µας ενηµερώνουν από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς
ότι ορίζει για την ίδια συζήτηση ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
τη Βουλευτή κ. Ηρώ ∆ιώτη.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών κ. Μιχαήλ Χαλκίδης, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από το Νοµό Ηµαθίας.
Έχετε το λόγο για δέκα λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, οι επίκαιρες επερωτήσεις κατατίθενται γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Η επερώτηση αυτή κατατέθηκε µεν το ∆εκέµβριο,
αλλά δυστυχώς εξακολουθεί να είναι επίκαιρη, οπότε και σήµερα που συζητιέται έχει τη σηµασία της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις πρώτες εκατό και πλέον
ηµέρες της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, εκείνο
που χαρακτηρίζει την κυβερνητική πολιτική είναι παλινωδίες,
ασάφεια, σύγχυση και αντιφάσεις.
Ιδιαίτερα στον τοµέα των δηµοσίων έργων, η µοναδική συνεισφορά της είναι η ακύρωση στις 16/12/2009 των διαδικασιών
ορισµένων µεγάλων έργων που διακηρύχθηκαν από τη Νέα ∆ηµοκρατία, στα οποία περιλαµβάνονται οι επεκτάσεις της Αττικής
Οδού, το νέο διεθνές αεροδρόµιο της Κρήτης στο Καστέλι και
βέβαια η τρίτη φάση του λιµένα Ηγουµενίτσας.
Από την πρώτη στιγµή, η Νέα ∆ηµοκρατία έθεσε τρεις προτεραιότητες στη διαχείριση των τεχνικών έργων: ισόρροπη ανάπτυξη όλης της Ελλάδας, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στα
δηµόσια έργα, σεβασµό στο περιβάλλον.
Παραδώσαµε ένα Πρόγραµµα Αναπτυξιακών Έργων υποδοµής πραγµατικά τεράστιο, που υλοποιεί το σηµερινό Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, τόσο ως οικονοµικό µέγεθος, όσο και από πλευράς δυσκολίας εκτέλεσης. Είναι ένα έργο
συνολικού ύψους 19.000.000.000 ευρώ, µε κλασικά έργα και υγιείς συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα, µε στόχο ολοκλήρωσης το
2013, που µπορεί πραγµατικά να εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα
ζωής για όλους τους Έλληνες, για τις σηµερινές, αλλά και τις
αυριανές γενιές.
∆εν θα επιτρέψουµε µε την κριτική µας, αλλά και τις προτάσεις µας, τη µονιµοποίηση της κρίσης και τον περιορισµό των
απαραίτητων κονδυλίων για την εκτέλεση των έργων, αντί µιας
νέας αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τη φονική κατολίσθηση
που συνέβη στις 17 ∆εκεµβρίου 2009 στην κοιλάδα των Τεµπών,
η Ελλάδα είναι κοµµένη στα δύο. Η κατολίσθηση στα Τέµπη έχει
φέρει τις ελληνικές µεταφορές σε οριακό σηµείο, ενώ η κυκλοφορία των βαρέων οχηµάτων δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στο
στενό και ακατάλληλο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στις κατοικηµένες περιοχές, απ’ όπου διέρχονται τα οχήµατα.
Η διακινδύνευση κατά τη διέλευση από την κοιλάδα των Τεµπών υπήρχε ήδη από παλιά. Η αναπόφευκτη επικινδυνότητα,
ως αποτέλεσµα φυσικών διεργασιών, είχε ήδη επισηµανθεί στο
παρελθόν σε διάφορες τεχνικές εκθέσεις και µελέτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σύµβαση προβλέπει εξαντλητικά τα θέµατα που αφορούν αρµοδιότητες και ανάληψη κινδύνων, τόσο από το δηµόσιο όσο και από τον παραχωρησιούχο.
Στο άρθρο 9 και στην παράγραφο 9,1, λέει συγκεκριµένα, αυ-

τολεξεί: «ο παραχωρησιούχος δηλώνει και αναγνωρίζει ότι για
την κατάρτιση της προσφοράς έχει αποτιµήσει και εκτιµήσει πλήρως τους κινδύνους, οι οποίοι σχετίζονται µε τη φύση των περιβαλλοντικών, κλιµατολογικών, υδρολογικών, γεωφυσικών,
τεκτονικών και γενικών συνθηκών, οι οποίες επικρατούν στο
χώρο της εκτέλεσης του έργου, καθώς και τη φύση του εδάφους
και του υπεδάφους».
Στο ίδιο άρθρο και στην παράγραφο 3 και 4, αναφέρει ότι η
ευστάθεια των πρανών είναι της αρµοδιότητας του παραχωρησιούχου και αναλαµβάνει και τους κινδύνους.
Στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 4.2., αναφέρονται οι ευθύνες
του δηµοσίου µε τη σοβαρή επισήµανση στην παράγραφο 4.2.,
που επί λέξει αναφέρει ότι: «οποιαδήποτε προβλήµατα ευστάθειας πρανών δεν εµπίπτουν στην παρούσα κατηγορία και ως εκ
τούτου οι εργασίες αντιµετώπισής τους βαρύνουν τον παραχωρησιούχο».
Στο άρθρο 11 της σύµβασης, παράγραφος 3.2.2, αναφέρεται
ότι ο παραχωρησιούχος εντός δώδεκα µηνών από την έναρξη
παραχώρησης, που ήταν 5 Μαρτίου 2008, δηλαδή, µέχρι 5 Μαρτίου 2009, θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τις κατασκευές στην
υφιστάµενη εθνική οδό στο τµήµα Ευαγγελισµός-Σκοτίνα.
Στο άρθρο 11, επίσης, στην παράγραφο 4 επιβάλλονται ποινικές ρήτρες στον παραχωρησιούχο για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα
καθυστέρησης. Για τις πρώτες τριάντα έξι µέρες καθυστέρησης
επιβάλλονται 40.000 ευρώ κάθε µέρα και για τις υπόλοιπες
80.000 ευρώ ηµερησίως.
Ενώ οι εργασίες επικινδυνότητας των πρανών στα Τέµπη
έπρεπε να τελειώσουν στις 5 Μαρτίου του 2009, η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις εργασίες αυτές κατατέθηκε
προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10 ∆εκεµβρίου
του 2009 µε αριθµό πρωτοκόλλου 148347. Από το Μάιο του 2009
η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.», η επιβλέπουσα αρχή, καλεί επανειληµµένα τον
παραχωρησιούχο να επισπεύσει το έργο στήριξης των πρανών
στα Τέµπη, υπενθυµίζοντας τις υποχρεώσεις του και τις ποινικές
ρήτρες. Στις 10 Νοεµβρίου του 2009, ένα µήνα και περισσότερο
από την ηµέρα που είχαµε το συµβάν, µε έγγραφό της η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» προς τον παραχωρησιούχο, που κοινοποιήθηκε και
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών, λέει χαρακτηριστικά για την άµεση λήψη µέτρων.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν βγήκατε µέχρι στιγµής τουλάχιστον,
-προχθές δώσατε µία συνέντευξη- επίσηµα να ενηµερώσετε τον
ελληνικό λαό για το τι ακριβώς συµβαίνει; Με την ευκαιρία καταθέτω όλη τη σχετική αλληλογραφία µεταξύ της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.»,
της Κοινοπραξίας και του Υπουργείου για όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Χαλκίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κοινοπραξία αναφέρει στην
ανακοίνωσή της στις 6 Ιανουαρίου του 2010 ότι οι κατολισθήσεις
δεν συνδέονται µε τις εργασίες ανατίναξης για τη διάνοιξη των
σηράγγων. Σύµφωνα µε την εταιρεία, δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθούν οι συνέπειες του ακραίου, όπως το χαρακτηρίζει, γεωλογικού φαινοµένου, αφού ο όγκος των βράχων που κατέπεσαν
ξεπερνούν κατά πολύ τις διεθνείς προδιαγραφές και τα όρια σχεδιασµού αντίστοιχων έργων.
Επειδή οι µεταφορείς είναι ανάστατοι, οι τοπικές κοινωνίες καταστρέφονται, οι καταστηµατάρχες που λειτουργούσαν στην περιοχή των Τεµπών έχουν βάλει λουκέτο, αλλά οι υποχρεώσεις
τους τρέχουν προς τα ταµεία και το υπαλληλικό προσωπικό, ο
τουρισµός στην περιοχή έσβησε κυριολεκτικά, η Ελλάδα είναι
κοµµένη στα δύο, ζητάµε από την πολιτική ηγεσία µε την επερώτησή µας να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα και να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία.
Πρώτον, ποια η επίδραση της έντασης των δονήσεων από τις
εκρήξεις κατά τη διάνοιξη της σήραγγας των Τεµπών, σε σχέση
µε τη φονική κατολίσθηση και πώς θα εξασφαλιστεί ότι δεν θα
επηρεάσουν κατ’ ελάχιστον την υπάρχουσα επισφαλή ισορροπία σε θέσεις όπου η σήραγγα κατά την πρόοδο του έργου θα
πλησιάζει ακόµα περισσότερο τα πρανή της οδού;
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∆εύτερον, ποιες εργασίες έχουν πραγµατοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα προς την κατεύθυνση της ευστάθειας των
πρανών και της αποµάκρυνσης των αποσαθρωµένων βράχων
που επικρέµονται κατά µήκος της οδού στη κοιλάδα των Τεµπών;
Τηρείται η σύµβαση του έργου, όπου επιβάλλεται στην εταιρεία
παραχώρησης να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πολιτών;
Η αλληλογραφία µεταξύ της εταιρείας του δηµοσίου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.», του ανεξάρτητου συµβούλου-µηχανικού και της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε.», στην οποία έχει
παραχωρηθεί το έργο, αποκαλύπτει ότι η ανάδοχος εταιρεία,
κατά παράβαση της σύµβασης παραχώρησης, δεν εκτέλεσε τα
απαραίτητα έργα στην περιοχή των Τεµπών για την προστασία
πολιτών και εργαζοµένων.
Τρίτον, ανακοινώθηκαν οι παρακαµπτήριες οδοί για τη διέλευση των οχηµάτων. Έχουν ληφθεί, κύριε Υπουργέ, τα απαραίτητα µέτρα, π.χ. νέες ασφαλτοστρώσεις και επισκευές για την
ασφαλή διέλευση των οχηµάτων από αυτούς τους δρόµους, που
δεν έχουν ασφαλώς κατασκευαστεί για παρόµοια βαριάς κυκλοφορίας οχήµατα;
∆υστυχώς, στις 5 Ιανουαρίου, πριν δηλαδή από δεκαπέντε περίπου µέρες, είχαµε τις συνέπειες. ∆ύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους σε σύγκρουση Ι.Χ. µε νταλίκα στο τεσσαρακοστό όγδοο χιλιόµετρο της παρακαµπτήριας οδού Κοζάνης-Λάρισας, αυτής
της οδού, κύριε Υπουργέ, για την οποία επί χρόνια η Νοµαρχία
Λάρισας συνεχώς διεκδικεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραµµα, για
να µπορέσει πραγµατικά να είναι εναλλακτική λύση για οποιοδήποτε πρόβληµα µπορεί να συµβεί στην κοιλάδα των Τεµπών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ώστε µου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, ξέρετε πολύ καλά ότι η Νοµαρχία Λάρισας επανειληµµένως έχει οχλήσει για να χρηµατοδοτηθεί, προκειµένου να
κάνει τις παρεµβάσεις της.
Τέταρτον. Η χρήση της όδευσης του παλιού σιδηροδροµικού
δικτύου µε ταχεία εκτέλεση περιορισµένων έργων που αποτελεί
µόνο παράκαµψη της τάξεως των τεσσάρων, πέντε χιλιοµέτρων
έχει εξεταστεί;
Στην επίσκεψή µας, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο, στις 20
Ιανουαρίου προχθές, µας είπατε ότι η πρόταση αυτή την οποία
υπέβαλε και το ΤΕΕ απορρίφθηκε λόγω των εδαφών. Κύριε
Υπουργέ, δεκάδες χρόνια κυκλοφορούσε το τρένο στη γραµµή
αυτή. Πότε ανακαλύφθηκε η χαλαρότητα των εδαφών αυτών;
Πέµπτον. Υπάρχει συντονισµός για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων ακραίων καιρικών φαινοµένων που µπορεί να ενσκήψουν
στην περιοχή ιδιαίτερα τώρα τελευταία που ακούγεται από την
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι µπορεί να έχουµε σοβαρά
προβλήµατα λόγω κακοκαιρίας και άρα η εναλλακτική διέξοδος
των οχηµάτων από το δρόµο της Ελασσόνας είναι πάρα πολύ
επικίνδυνη;
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στο δρόµο των αγωγών για διεκδίκηση αποζηµιώσεων για τον κλειστό δρόµο των Τεµπών ετοιµάζονται να µπουν οι συγκοινωνιακοί φορείς όπως το ΚΤΕΛ, οι
ιδιοκτήτες φορτηγών, οι λεωφορειούχοι, οι ιδιοκτήτες ταξί, οι
ξενοδόχοι, οι τουριστικές επιχειρήσεις και µια σειρά επαγγελµατιών που πλήττονται ανεπανόρθωτα λόγω της αύξησης του κόστους των µεταφορών και της οικονοµικής ζηµιάς που
υφίστανται.
Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Λάρισας,
Γιώργο Σαγρή, περισσότερες από εξακόσιες επιχειρήσεις στην
ευρύτερη περιοχή των παραλίων του Νοµού Λάρισας πλήττονται
από τη φονική κατολίσθηση στα Τέµπη και ορισµένες έχουν προχωρήσει ήδη σε απολύσεις προσωπικού. Στην ίδια µοίρα βρίσκονται και οι παράλιοι ∆ήµοι Κάτω Ολύµπου και Ευρυµενών
καθώς αντιµετωπίζουν καθηµερινά προβλήµατα τροφοδοσίας,
µετακινήσεων των δηµοτών τους, ακόµα και διάθεσης των απορριµµάτων τους. Τι µέτρα πρώτης προτεραιότητας έλαβε η Κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, λόγω της σοβαρότητας του
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θέµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σε ένα λεπτό ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Εκτός από τις συσκέψεις µε διάφορες
οµάδες ειδικών τεχνικών εµπειρογνωµόνων, που καλώς γίνονται,
υπήρξαν συναντήσεις µε αυτές τις επαγγελµατικές τάξεις; Υπήρξαν προτάσεις αντιµετώπισης της κρίσης από την πλευρά της
Κυβέρνησης; Σχεδιάστηκε ένα πλάνο πρώτων µέτρων που είναι
απόλυτα αναγκαίο να εφαρµοστεί; Πότε αναµένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και ποιο το κόστος των παρεµβάσεων;
Η Νέα ∆ηµοκρατία ζητά τη δέσµευση του Υπουργού ότι έχουν
δοθεί µε σαφήνεια εντολές προς όλους τους παράγοντες του
έργου στην κατεύθυνση λήψης µέτρων που θα εγγυώνται, την
ασφαλή διέλευση των πολιτών και την ασφαλή, έγκαιρη και
χωρίς διασπάθιση οικονοµικών πόρων εκτέλεση των έργων.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σίγουροι ότι καλές προθέσεις υπάρχουν. ∆εν αρκούν όµως µόνο οι
προθέσεις. Χρειάζεται δυναµική δραστηριοποίηση και ισχυρή
πίεση προς κάθε κατεύθυνση ώστε να υπάρξει άµεση αποκατάσταση. Είναι φανερό ότι προχωράτε µε αργούς ρυθµούς. Η Νέα
∆ηµοκρατία µε αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, σας
επισηµαίνει την ανάγκη άµεσης έναρξης των εργασιών µε κάθε
πρόβλεψη ότι το οδικό δίκτυο θα µπορέσει να χρησιµοποιηθεί
το συντοµότερο δυνατό και µε τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.
Είναι χρέος όλων µας απέναντι στη χώρα µας. Επιταχύνετε,
κύριε Υπουργέ, τις διαδικασίες έχοντας πάντα υπ’ όψιν σας ότι
δεν είµαστε απέναντί σας αλλά µαζί σας προκειµένου να πετύχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα. Αυτό είναι το χρέος µας και
αυτό καλούµαστε να επιτελέσουµε στο ακέραιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μιχαήλ Χαλκίδη Βουλευτή Ηµαθίας ο οποίος έκανε χρήση
του δεκαλέπτου για τη σωστή πορεία της συζήτησης. Θυµίζω ότι
οι επόµενοι τέσσερις οµιλητές, ο κ. Χαρακόπουλος από τη Λάρισα, ο κ. ∆ερµεντζόπουλος στη συνέχεια από το Έβρο, ο κ. Νικολόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας και ο κ. Σταύρος Καλαφάτης
Θεσσαλονίκης µιλάνε από πέντε λεπτά και ακολουθούν ο κ.
Βρούτσης και Κασαπίδης από τρία λεπτά χωρίς χρήση της δευτερολογίας στο χρόνο.
Ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος έχει το λόγο για πέντε λεπτά από
τη θέση του.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις 17 ∆εκεµβρίου η Ελλάδα είναι ουσιαστικά κοµµένη στα δύο όχι από τα
µπλόκα των αγροτών αλλά από τη φονική κατολίσθηση που
έλαβε χώρα στην κοιλάδα των Τεµπών. Κατολίσθηση πεντακοσίων και πλέον τόνων βράχων η οποία προκάλεσε το θάνατο του
επικεφαλής Ιταλού µηχανικού της Κοινοπραξίας του Σέρτζιο
Σιάνι. Και θέλω να εκφράσω και από το Βήµα της Βουλής τα συλλυπητήριά µου στην οικογένειά του και στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κλείσιµο της κοιλάδας των
Τεµπών συνιστά ένα πρόβληµα µε τεράστιο κόστος που καλείται
να το πληρώσει πρώτος απ’ όλους ο Νοµός Λάρισας.
Τα Τέµπη δεν έκοψαν µόνο την Ελλάδα στα δύο, έκοψαν στη
µέση και το Νοµό Λάρισας.
∆ύο µεγάλοι ∆ήµοι, προς την πλευρά των παραλίων, Κάτω
Ολύµπου και Ευρυµενών που περιλαµβάνουν αρκετά χωριά, δεν
µπορούν πλέον να επικοινωνήσουν µε το γειτονικό ∆ήµο Γόνων
και τη Λάρισα. Ο αποκλεισµός των συγκεκριµένων περιοχών δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα σε τοµείς όπως η µεταφορά ασθενών, η προµήθεια εφοδίων, η διακίνηση εκπαιδευτικών για τη
λειτουργία σχολείων. Την ίδια ώρα επιχειρηµατίες της περιοχής
καταστρέφονται. Ο τζίρος τους έχει πέσει κατακόρυφα. Και το
ερώτηµα είναι, ποιος θα τους αποζηµιώσει όλους αυτούς, κύριε
Υπουργέ;
Πέρα όµως, από τη Λάρισα τα προβλήµατα που απορρέουν
από την κατολίσθηση είναι πάρα πολλά. Εκτός από την ταλαιπωρία που υφίστανται χιλιάδες οδηγοί εξ αιτίας της οποίας είναι
αναγκασµένοι να πραγµατοποιήσουν τις µετακινήσεις τους µέσω
του ανατολικού, του κεντρικού αλλά και του δυτικού άξονα,
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υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση για εκατοντάδες επαγγελµατίες
και νέα δεδοµένα στη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Ενδεικτικά, αναφέρω κάποια παραδείγµατα για εµάς που γνωρίζουµε
την περιοχή.
Εάν κάποιος, κύριε Πρόεδρε, ζει στον Πυργετό και χρειάζεται
να µετακινηθεί στη Λάρισα, µία απόσταση σαράντα χιλιοµέτρων,
έγινε ξαφνικά εκατόν σαράντα χιλιόµετρα. Και σκεφθείτε ότι
υπάρχουν άνθρωποι που λόγω της εργασίας τους είναι αναγκασµένοι να κάνουν αυτό το δροµολόγιο και άλλα παρόµοια σε καθηµερινή βάση.
Παρόµοιο πρόβληµα παρατηρείται, όµως, και στα δροµολόγια
των λεωφορείων. Το δροµολόγιο του λεωφορείου από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, από έξι ώρες που ήταν, φθάνει πλέον τις οκτώµισι ώρες µε ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια
των επιβατών, καθώς η ταλαιπωρία των οδηγών που βρίσκονται
τόσες πολλές ώρες πάνω στο τιµόνι είναι µεγάλη.
Έντονο πρόβληµα παρουσιάζεται, όµως, και στους ιδιοκτήτες
ταξί, τους λεωφορειούχους, αλλά και στους επαγγελµατίες οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι είναι αναγκασµένοι να πηγαίνουν µε
χαµηλές ταχύτητες, τριάντα µε σαράντα χιλιόµετρα την ώρα,
πράγµα το οποίο σηµαίνει καθυστέρηση πάνω από τρεις ώρες
στο δροµολόγιο. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνεται το κόστος
µεταφοράς λόγω των επιπλέον καυσίµων. Φοβούµαι µάλιστα ότι
η καθυστέρηση των δροµολογίων, µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιµών των προϊόντων. Είναι, λοιπόν, πιθανόν να καταστραφούν δεκάδες µικροί επιχειρηµατίες, αλλά και να χάσουν τη
δουλειά τους εν µέσω κρίσης πάρα πολλοί εργαζόµενοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθούµε µε σκεπτικισµό τις αναφορές περί βροχοπτώσεων και ακραίων γεωλογικών
φαινοµένων. Ωστόσο, τουλάχιστον εµείς οι κάτοικοι του Νοµού
Λάρισας, που έχουµε ζήσει τον οδικό άξονα των Τεµπών, γνωρίζουµε καλά ότι ουδέποτε βροχοπτώσεις προκάλεσαν τέτοιας
έντασης προβλήµατα. Εύλογο, λοιπόν, είναι το ερώτηµα εάν οι
κατολισθήσεις έχουν σχέση µε τις εργασίες διάνοιξης των οδικών σηράγγων.
Κοινή πεποίθηση πάντως, κύριε Πρόεδρε, των κατοίκων των
γειτονικών δήµων είναι ότι η ανατίναξη των βράχων για να επιτευχθεί γρηγορότερη διάνοιξη των τούνελ, επέδρασε αρνητικά.
Υπήρχε, άραγε, για την πρακτική αυτή πληρότητα γεωλογικών
µελετών ή και πρόνοια για τη λειτουργία των παράδροµων;
Σας ερωτώ ευθέως, κύριε Υπουργέ, προσθέτοντας στα ερωτήµατα που έθεσε και ο πρώτος µας εισηγητής, εάν υπάρχουν
ευθύνες της εταιρείας για την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών, ποια η πορεία των έργων αποκατάστασης για την ασφαλή
διέλευση των οδηγών, εάν κατατέθηκε και πότε από την εταιρεία
παραχώρησης, µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις ανωτέρω επεµβάσεις, εάν έχετε λάβει τα απαραίτητα µέτρα για νέες
ασφαλτοστρώσεις και επισκευές για την ασφαλή διέλευση των
οχηµάτων από δρόµους που δεν έχουν σχεδιαστεί για να έχουν
τέτοια επιβάρυνση, δεν έχουν σχεδιαστεί µε προδιαγραφές εθνικών οδών.
Υπενθυµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι στις πρόσφατες πληµµύρες
που σηµειώθηκαν στη Μαγνησία και τη Θεσσαλία, ενώ χρηµατοδοτήσατε την αποκατάσταση των ζηµιών στο Νοµό Μαγνησίας,
δεν το πράξατε στο Νοµό Λάρισας, παρ’ ότι στον παραλιακό
άξονα στον Αγιόκαµπο είχαµε ζηµιές.
Κύριε Υπουργέ, πάρχει πρόνοια για την αντιµετώπιση πιθανών
ακραίων καιρικών φαινοµένων που µπορεί να υπάρξουν στην περιοχή; Ποιος θα αποζηµιώσει τους επαγγελµατίες για την οικονοµική καταστροφή που υφίστανται; Και πότε, επιτέλους,
αναµένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και ποιο το κόστος
των παρεµβάσεων;
Είναι νοµίζω εύλογα ερωτήµατα, κύριε Πρόεδρε, που αναµένουν απάντηση από την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο από τη Λάρισα.
Ο Αλέξανδρος ∆ερµεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου έχει το
λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, έχει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

περάσει πάνω από ένας µήνας από τότε που η φονική κατολίσθηση στα Τέµπη κόστισε τη ζωή στον επικεφαλής µηχανικό της
κοινοπραξίας, αλλά έχει κόψει και την Ελλάδα στα δυο. Εκφράσαµε τότε τη θλίψη µας και τώρα για το χαµό του συνανθρώπου
µας.
Πέρα απ’ αυτό, όµως, το γεγονός της διχοτόµησης –ας µου
επιτραπεί η λέξη- της χώρας µας, υφίσταται ακόµα. Ακόµα,
όµως, παραµένει ανοικτό και αναπάντητο ένα ερώτηµα του πότε
τελικά προβλέπεται να αποκατασταθεί η εύρυθµη κυκλοφορία
στο τµήµα αυτό του οδικού δικτύου της χώρας µας. Με λύπη
µας, κύριε Υπουργέ, διαπιστώνουµε ότι σαράντα ηµέρες µετά
από το συµβάν, ακόµα παραµένει θολό το τοπίο γύρω από την
επαναλειτουργία του δρόµου.
Παρακολουθώντας τη συνέντευξή σας προχθές στις 19 του
µηνός, διαπιστώσαµε µε λύπη µας ότι το µόνο που υπάρχει µέχρι
σήµερα είναι εκτιµήσεις. Και µάλιστα εκτιµήσεις αντιφατικές. Από
τη µία το Υπουργείο Υποδοµών λέει ότι ο δρόµος µπορεί να ανοίξει πριν από το Πάσχα, δηλαδή, σε δυόµισι µήνες και από την
άλλη, της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» που λέει
ότι θα χρειαστούν το λιγότερο τέσσερις µήνες.
Συγκεκριµένες, όµως, αποφάσεις δεν υπάρχουν καθ’ ότι όπως
δηλώσατε, κύριε Υπουργέ, σε ακριβή αποµαγνητοφώνηση της
συνέντευξής σας, «αυτές οι αποφάσεις θα προκύψουν αφού ο
παραχωρησιούχος καταθέσει τη µελέτη, την πρότασή του, στην
οποία θα προτείνει συγκεκριµένη µεθοδολογία και χρονοδιάγραµµα για την άρση της επικινδυνότητας στην περιοχή, προκειµένου να ξαναδοθεί ο δρόµος σε χρήση. Η πρόταση αυτή,
αφού αξιολογηθεί από τον ανεξάρτητο µηχανικό και αφού πάρει
την έγκριση των αρµόδιων υπηρεσιών του δηµοσίου –και µιλώ,
«λέτε», για το Υπουργείο Περιβάλλοντος που πρέπει να εκδώσει
τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το Υπουργείο Πολιτισµού, το Υπουργείο Υποδοµών- και αφού µετά απ’ αυτά δοθεί η
άδεια του εισαγγελέα για να µπορούν εκεί να παρέµβουν τα εργοτάξια και να δουλέψουν, τότε» λέτε «αυτοµάτως, αρχίζει η θετική αντίστροφη µέτρηση».
Και ρωτάω, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά σε πόσο χρόνο; Με γνωστή τη λειτουργία και τους «ταχείς» ρυθµούς µε τους οποίους
κινείται η δηµόσια µηχανή, πόσο αυτοµάτως, κύριε Υπουργέ;
Ακόµα δε, λέτε και κάτι άλλο. «Εµείς από τη δική µας πλευρά
έχουµε, επίσης, προχωρήσει σε συνεργασία µε µια οµάδα εµπειρογνωµόνων µεγάλου κύρους, Ελλήνων και ξένων, των οποίων
την τελική έκθεση αναµένουµε από µέρα σε µέρα, προκειµένου
να έχουµε και εµείς τις τελικές απαντήσεις σε συγκεκριµένα θέµατα, τα οποία απασχολούν την κοινή γνώµη και εσάς την τελευταία περίοδο. Στο πλαίσιο της δηµόσιας συζήτησης έχουν
τεθεί ερωτήµατα, τα οποία και εµείς έχουµε θέσει στους επιστήµονες µε τους οποίους συνεργαζόµαστε και από τους οποίους
περιµένουµε απάντηση. Να δούµε, επίσης, το χρόνο που απαιτείται, προκειµένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του οδικού
δικτύου σ’ αυτό το τµήµα που σήµερα είναι κλειστό, να έχουµε
τις απαντήσεις για τα αίτια που προκάλεσαν αυτές τις βραχοπτώσεις και οδήγησαν στο κλείσιµο των δρόµων και επίσης, να
προδιαγραφούν οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων, µε επιστηµονικά παραδεκτό τρόπο, να µπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι το
δίκτυο αυτό µπορεί και πάλι να χρησιµοποιηθεί, χωρίς να συνεπάγεται κινδύνους γι’ αυτούς που το χρησιµοποιούν.
Η προσπάθεια που κάνουµε είναι µια προσπάθεια που κατατείνει σε ένα στόχο, που πιστεύω ότι είναι κοινός. Το συντοµότερο να ξαναλειτουργήσει ο δρόµος. Επειδή πολλά λέγονται,
συζητιούνται θέλω να είµαι κατηγορηµατικός. Η πολιτική που
ασκούµε είναι µια πολιτική στη βάση κανόνων και αρχών».
Κύριε Υπουργέ, «πρέπει να δούµε το χρόνο που απαιτείται»,
«να έχουµε τις απαντήσεις», «να προδιαγραφούν οι προϋποθέσεις», «να συζητήσουµε δηµόσια», «να διαβουλευτούµε» και µετά
απ’ όλα αυτά να ξανανοίξουν τα Τέµπη.
Κύριοι Υπουργοί, σε έκτακτες συνθήκες όπως είναι αυτή, χρειάζονται και έκτακτες και άµεσες δράσεις. Και µόνο αυτό, δυστυχώς, δεν βλέπουµε. Καλά όλα τα παραπάνω, αλλά αυτή η ιστορία
µε τις συνεχείς και παντού και για όλα διαβουλεύσεις δεν σας
προβληµατίζει πια; Όλα έχουν τα όριά τους. Αυτή η διαβούλευση
δεν έχει όριο επιτέλους; Και ποια απάντηση µπορεί να δοθεί σε
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όλους όσοι πλήττονται, πρώτα απ’ αυτό καθ’ αυτό το συµβάν και
µετά από τα διαπιστωµένα πια, αργά αντανακλαστικά στη λειτουργία της Κυβέρνησης.
Αναφέροµαι όχι µόνο στην τοπική
κοινωνία, που καταστρέφεται κάθε ηµέρα που περνάει, τον τουρισµό, τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και όχι µόνο αλλά και στο σύνολο της εθνικής οικονοµίας.
Σαφώς, κύριε Υπουργέ, και η πολιτική που ασκείται πρέπει να
στηρίζεται σε κανόνες και σε αρχές. Αλλά πρέπει, όµως, να παράγει και αποτελέσµατα. Ας µην το ξεχνάµε αυτό.
Ας δούµε, κύριε Υπουργέ, τι κάνατε από τις 17 ∆εκεµβρίου και
µετά, αµέσως µε την κατολίσθηση, ως λύση πρώτης και άµεσης
αντιµετώπισης …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να πάρω χρόνο από τη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Πρώτον, σας λέω ότι
δεν θα πάρετε τη δευτερολογία σας και δεύτερον, µιλάτε πέντε
λεπτά απευθυνόµενος στον Υπουργό και ο Κανονισµός λέει ότι
απευθύνεστε προς τους συναδέλφους και προς το Προεδρείο.
∆εν κάνουµε διάλογο.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αµέσως µετά την κατολίσθηση, ως λύση πρώτης και άµεσης
αντιµετώπισης ορθά το Υπουργείο χρησιµοποίησε τα τρία εναλλακτικά δίκτυα, ανατολικό, κεντρικό και δυτικό άξονα, µε όλες
τις συνέπειες και τις επιπτώσεις γι’ αυτούς τους άξονες όσον
αφορά το χρόνο και το οικονοµικό κόστος, αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής. Αναφέρθηκε ο κ. Χαρακόπουλος πριν από
λίγο.
Αναφερθήκατε σε όλες τις παρεµβάσεις που κάνατε, τεχνικές
και απλές. Πιστεύετε όµως, όπως είπατε, ότι δεν είναι αρκετές
και πρέπει να γίνουν και άλλες. Πότε προβλέπετε να κάνετε και
τις υπόλοιπες παρεµβάσεις, ώστε και το συµπληρωµατικό αυτό
δίκτυο να τεθεί σε λειτουργία; Λυπάµαι που δεν έχω χρόνο να µιλήσω. Ίσως αργότερα, αν χρειαστεί, να πούµε τα υπόλοιπα. Οι
ερωτήσεις τέθηκαν και στην επερώτηση και από τους συναδέλφους. Περιµένουµε απάντηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ τον κ.
∆ερµεντζόπουλο.
Ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, την Πέµπτη 17
∆εκεµβρίου του 2009 η ελληνική κοινωνία συγκλονίστηκε από τις
τραγικές επιπτώσεις των πράξεων και των παραλείψεων µιας
οµάδας εργολαβικών συµφερόντων που οδήγησαν σε µία γιγαντιαία κατολίσθηση µε ανυπολόγιστο χρονικό και οικονοµικό κόστος για την αποκατάστασή της, στην απώλεια ανθρώπινης ζωής
µε απόλυτη αδυναµία επανόρθωσης, στην πολύµηνη ταλαιπωρία
των πολιτών και των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας, στην
επιβάρυνση της ήδη δοκιµαζόµενης εθνικής οικονοµίας, στην περαιτέρω προσβολή της εικόνας της χώρας µας στη διεθνή κοινή
γνώµη. Και το έγκληµα µετατρέπεται σε διαρκείας, αφού δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση Ι.Χ. µε νταλίκα στο
τεσσαρακοστό όγδοο χιλιόµετρο της παρακαµπτήριας οδού Κοζάνης-Λάρισας. Τα προβλήµατα και το συγκεκριµένο πρόβληµα
στα Τέµπη, όπως είναι φυσικό, φορτώνει µε κίνηση που δεν µπορούν να τη σηκώσουν οι δύο παρακαµπτήριοι δρόµοι, µε αποτέλεσµα να σηµειώνονται συχνά τροχαία δυστυχήµατα.
Θα ήταν πράγµατι λυτρωτικό αν µπορούσαµε να αποδώσουµε
και αυτήν τη συµφορά στο Θεό, στη φύση, στην εθνική µας µοίρα
ή έστω στην κακή µας τύχη. ∆υστυχώς, όµως, οι διαχειριζόµενοι
το συγκεκριµένο έργο εργολάβοι ούτε άγνοια µπορούν να επικαλεστούν, αφού σύµφωνα µε την εφηµερίδα «ΠΟΝΤΙΚΙ» στις
23.12.2009 είχαν και έγκαιρη γνώση και πολλαπλή έγγραφη επίσηµη ενηµέρωση για τους επερχόµενους κινδύνους, ούτε έλλειψη εµπειρίας, αφού η πολιτεία, αναγνωρίζοντας προφανώς
την εµπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν, τους επέλεξε
και τους ανέθεσε την εκτέλεση της συντριπτικής πλειοψηφίας
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των δηµοσίων έργων της χώρας, αφού άντλησαν πόρους εκατοµµυρίων ευρώ των Ελλήνων µικροµετόχων µέσω πολλαπλών
αυξήσεων κεφαλαίων διά του Χρηµατιστηρίου. Και φυσικά, ούτε
έλλειψη εξοπλισµού και δυνατοτήτων µπορούν να επικαλεστούν.
Η απόπειρα, λοιπόν, να αποδοθούν όλα στη φύση, µπορεί και
να υποκρύπτει λογισµούς, σχεδιασµούς και επιδιώξεις για πρόσθετη αποζηµίωση των εργολάβων, για εκπόνηση µελετών, για
εκτέλεση απρόβλεπτων έργων αποκατάστασης της κυκλοφορίας
και διόρθωσης των λαθών της φύσης, για επιπρόσθετα µέτρα
αντιστήριξης των πρανών, πέραν των συµβατικά προβλεποµένων, για τα έσοδα των διοδίων που θα απολέσουν όσο διάστηµα
ο δρόµος των Τεµπών παραµείνει κλειστός. ∆ηλαδή, εκείνοι που
µε τις πράξεις τους και τις παραλείψεις τους προκάλεσαν τόσα
δεινά, είναι οι ίδιοι που θα αποφασίσουν το χρόνο και το κόστος
που θα απαιτήσουν από την πολιτεία για να αναιρέσουν, στο
βαθµό που είναι εφικτό, τα δεινά που οι ίδιοι συσσώρευσαν.
Σήµερα, λοιπόν, το πανελλήνιο -φθάνει να µπει κανείς στα
µπλοκ, να δει εάν πράγµατι υπάρχει τόσο µεγάλο ενδιαφέρονπεριµένει να πάρει απαντήσεις από τους κυρίους Υπουργούς στα
εύλογα ερωτήµατα που θέσαµε: Για ποιους λόγους και µε ποιων
εντολή αφέθηκε ανεξέλεγκτη η εταιρεία στη µη τήρηση των συµβατικών της υποχρεώσεων ολιγωρώντας στην τοποθέτηση πλεγµάτων στην επικίνδυνη περιοχή και στην αποµάκρυνση των
βράχων που θεωρούνταν άκρως επικίνδυνοι για να καταρρεύσουν.
Πότε και ποιες συστάσεις έγιναν από το Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων στην εταιρεία που έχει παραχωρηθεί το
έργο;
Έχουν καταλογιστεί ευθύνες σε αυτούς που ρίσκαραν και
έπαιζαν καθηµερινά µε τις ζωές χιλιάδων διερχοµένων από το
συγκεκριµένο σηµείο;
Ποιος θα πληρώσει τις µελέτες και τα έργα που πρέπει να γίνουν;
Ποιος θα πληρώσει την πολύµηνη ταλαιπωρία των πολιτών και
τα διαφυγόντα κέρδη των επιχειρήσεων;
Πότε προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία η εθνική οδός;
Με ποια συγκεκριµένα µέτρα προτίθεται η Κυβέρνηση να προστατεύσει το δηµόσιο συµφέρον, επιβάλλοντας την άµεση αποκατάσταση της κανονικής κυκλοφορίας, την αποφυγή
οποιασδήποτε καταβολής πρόσθετων οικονοµικών αποζηµιώσεων και τη δηµιουργία φραγµού στις όποιες τυχόν οικονοµικές
διεκδικήσεις και τέλος, την ενεργοποίηση των ποινικών ρητρών
για τις πολλαπλές δυσµενείς επιπτώσεις που προκλήθηκαν από
τις αντισυµβατικές πράξεις και τις παραλήψεις της;
Καταλήγοντας, θέλω να µοιραστώ µαζί σας την ανησυχία: Εάν
οι εργολάβοι των Τεµπών επιβραβευτούν διά της οικονοµικής
αποζηµίωσης, τότε στα Τέµπη θα έχει επιβεβαιωθεί µε τον πλέον
κραυγαλέο τρόπο η πλήρης κατολίσθηση ευθυνών, αρχών και
αξιών στον τόπο µας, η κατάρρευση κάθε φραγµού και µέτρου
στην προστασία των ήδη ισχυρών και στην ικανοποίηση της
αστείρευτης βουλιµίας τους.
Θα ήθελα κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να πω το εξής: Μου δώσατε µία γραπτή απάντηση σε ερώτηση, τι γίνεται µε την αύξηση
των διοδίων. Εκεί µου λέτε, ότι η σηµερινή Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ στα πλαίσια των προγραµµατικών δεσµεύσεων θα επανεξετάσει τη συγκεκριµένη πολιτική καθορισµού των διοδίων µε
στόχο τη διαµόρφωσή τους σε εύλογο ύψος µειώνοντας το ποσοστό των εισπράξεων που παρακρατούνται για το δηµόσιο. Η
διάψευση δυστυχώς για σας ήταν άµεση. Ο πρώτος µπουναµάς
για τους πολίτες το 2010 στην Ολυµπία Οδό ήταν να αυξήσει τις
τιµές των διοδίων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να µας πείτε αλήθεια: Πότε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επανεξετάσει τη συγκεκριµένη πολιτική
καθορισµού των διοδίων, όπως µας υπόσχεστε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Νικολόπουλο από το Νοµό Αχαΐας.
Ο τέως Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης και Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών εκτός από µία πρώτη
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άµεση τραγική συνέπεια που αφορούσε την απώλεια µίας ανθρώπινης ζωής, γεγονός που µας θλίβει όλους, είχε και µία σειρά
άλλων δυσµενών επιπτώσεων σε τρία τουλάχιστον βασικά πεδία
της οικονοµικής ζωής, της ασφάλειας, αλλά βεβαίως και της κυκλοφορίας, δηλαδή, της εύρυθµης λειτουργίας του οδικού δικτύου.
Στο κοµµάτι της οικονοµίας είναι περιττό να αναφερθεί και δεν
έχει αποτιµηθεί ακόµα το κόστος που έχει επέλθει στον τοµέα
των συγκοινωνιών, στον τοµέα του εµπορίου, στον τοµέα των µεταφορών, του τουρισµού, αλλά και βεβαίως σε επίπεδο κόστους
τοπικής οικονοµίας, το µέγεθος, το δυσβάστακτο βάρος το οποίο
δηµιουργείται στις πλάτες αυτών των βασικών πεδίων της εθνικής µας οικονοµίας αλλά και των τοπικών οικονοµιών.
Σε δεύτερο επίπεδο υπάρχει µία σειρά δυσµενών επιπτώσεων
στα ζητήµατα της κυκλοφορίας υπό την έννοια της εξοικονόµησης χρήµατος του χρόνου και του κόστους για τους επιβάτες και
τους επαγγελµατίες στο χρονικό διάστηµα που διανύουµε.
Θα ήθελα απλώς να θέσω τρία ζητήµατα για να δω αν έχουν
εξεταστεί από την Κυβέρνηση και αν υπάρχει περίπτωση να
δοθεί απάντηση γι’ αυτά. Το πρώτο θέµα το θέτουµε επιγραµµατικά και γραπτώς και έχει να κάνει µε το αν έχουν εξεταστεί η
χρήση της όδευσης του παλιού σιδηροδροµικού δικτύου µε ταχεία εκτέλεση περιορισµένων έργων, η προσφορά στην κίνηση
µιας λωρίδας εκτός περιοχής καταπτώσεων και η σύντοµη σύνδεση µε τον ΠΑΘΕ. Αυτή αποτελεί µία προσωρινή λύση. Είναι
σύµφωνη και µε κάποιο προκαταρκτικό πόρισµα από το ΤΕΕ.
Ερωτώ αν είναι δυνατή και αν είναι στο σχεδιασµό της Κυβέρνησης.
Το δεύτερο κοµµάτι είναι το ζήτηµα της διευκόλυνσης και της
εξοικονόµησης χρόνου και χρήµατος επαγγελµατιών και αφορά
τα φορτηγά. ∆όθηκε µία εντολή τα µεγάλα φορτηγά να κινούνται
αποκλειστικά µέσω της διαδροµής Τύρναβος-ΕλασσόναΣαραντάπορο και όλα τα Ι.Χ. να στέλνονται από τον Αγιόκαµπο.
Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι αυτή η εντολή δεν τηρείται. Πρέπει να αστυνοµευθεί και να επιτηρηθεί καλύτερα αυτό
το µέτρο. Βεβαίως είναι ένα ζήτηµα για τους µεταφορείς το ζήτηµα της καθυστέρησης που σηµαίνει αυτόµατα περισσότερα
µεροκάµατα, που σηµαίνει περισσότερες ώρες και περισσότερα
έξοδα όσον αφορά τα καύσιµα.
Το τρίτο ζήτηµα αφορά τα ΚΤΕΛ. Υπάρχει σκέψη, µπορεί να
γίνει, είναι εφικτό αυτό που ζητούν τα ΚΤΕΛ -και έχουν και κάποια στοιχεία µε έγκριτες µελέτες, µε προϋποθέσεις και µε προσεκτική επιτήρηση- να πηγαίνουν µέσω του Αγιόκαµπου και να
µην πηγαίνουν µέσω της µακράς διαδροµής από Τύρναβο και
Ελασσόνα;
Τα ΚΤΕΛ, κύριε Πρόεδρε, έχουν υποστεί σηµαντική ζηµία, ιδιαίτερα το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που ένα βασικό κοµµάτι της δραστηριότητάς του αφορούσε τη συγκεκριµένη διαδροµή. Τα
νούµερα τα οποία είναι σε γνώση µου είναι εντελώς ανησυχητικά. Έχουν υποστεί πραγµατική ζηµία.
Τέλος, τίθενται κάποια ζητήµατα ασφαλείας σχετικά µε τις παρακαµπτήριες οδούς. Θα ήθελα να τεθεί υπ’ όψιν της Κυβέρνησης και να εξεταστούν ή να απαντηθούν τα παρακάτω: Πρώτον,
αν υπάρχει άµεση αποκατάσταση της πληροφοριακής σήµανσης
στο ζήτηµα των παρακαµπτηρίων. ∆εύτερον, αν υπάρχει έλεγχος ή σχεδιασµός για ηλεκτροφωτισµό, αφού γνωρίζουµε ότι το
σκοτάδι αποτελεί παράγοντα υψηλής επικινδυνότητας για παρακαµπτήριες οδούς οι οποίες τώρα τίθενται σε βεβαρυµένη κυκλοφορία. Τρίτον, αν έχουν ληφθεί µέτρα για ενίσχυση του
αποχιονισµού στα υψηλά υψόµετρα, αφού γνωρίζουµε ότι ο παγετός και το ισχυρό χιόνι σηµαίνουν και µέγιστο πρόβληµα για
τις παρακαµπτήριες οδούς αν δεν υπάρχει οργανωµένη επέµβαση µε κατάλληλο εξοπλισµό. Τέταρτον, αν υπάρχει σχεδιασµός
ή αν η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε βελτίωση οδοστρώµατος µε
προτεραιότητα τα πολύ κακά σηµεία βατότητας. Πέµπτον, αν
υπάρχει πρόβλεψη ή σχεδιασµός ή αν ήδη έχει υπάρξει µέριµνα
από την πλευρά της Κυβέρνησης για βελτίωση των ισόπεδων
κόµβων για να βελτιωθεί η ορατότητα και τέλος αν υπάρχει σχεδιασµός για αξιοποίηση µικρών οδών ή χωµατόδροµων για την
παράκαµψη οικισµών και πόλεων.
Με λίγα λόγια, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να απαντηθούν τα
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συγκεκριµένα ερωτήµατα τα οποία µπορεί να αποτελούν κάποιες
µικρότερες παραµέτρους του συγκεκριµένου προβλήµατος,
όµως µπορούν να δώσουν πολύ σοβαρές λύσεις στα ζητήµατα
που προκύπτουν. Ιδιαίτερα στέκοµαι στα τελευταία θέµατα που
έθεσα και που αφορούν τα ζητήµατα ασφαλείας.
Τα ερωτήµατα παραµένουν, τέθηκαν από τους συναδέλφους
και ζητούν απάντηση: Πότε θα ανοίξουν τα Τέµπη, γιατί δεν
έχουν ανοίξει µέχρι σήµερα, αν έχουν προβλεφθεί όλα όσα έχω
αναφέρει για την ασφάλεια, αν υπάρχει µέριµνα για εκείνους που
έχουν υποστεί οικονοµική ζηµία λόγω του κλεισίµατος των Τεµπών και αν έχει γίνει πλήρης ενηµέρωση του ελληνικού λαού σε
ό,τι αφορά το προς συζήτηση θέµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Σταύρο Καλαφάτη από τη Θεσσαλονίκη.
Ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από το Νοµό Κυκλάδων
κ. Ιωάννης Βρούτσης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που συνέβη στις
17 ∆εκεµβρίου, ένα µήνα πριν, δηλαδή η φονική κατολίσθηση
στα Τέµπη, είναι µία καταστροφή που θα µπορούσε κανείς να τη
χαρακτηρίσει ως εθνική καταστροφή υπό την έννοια ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις αυτής της κατολίσθησης είναι µεγάλες, είναι
τεράστιες και διακτινίζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Ανάγλυφα πριν από λίγο οι οµιλητές – εισηγητές της Νέας ∆ηµοκρατίας περιέγραψαν το δύσκολο τοπίο σε επίπεδο οικονοµικών επιπτώσεων.
∆υστυχώς, όµως, κύριε Πρόεδρε, η αδράνεια και η αβουλία
της Κυβέρνησης για το συγκεκριµένο αυτό ζήτηµα, απεικονίζει τη
συνολική εικόνα της Κυβέρνησης. ∆υστυχώς, αυτό το οποίο παρακολουθούµε σήµερα όσον αφορά την αποκατάσταση των ζηµιών στα Τέµπη, τη δράση και τις πολιτικές ενέργειες της
Κυβέρνησης –του Υπουργείου συγκεκριµένα- είναι µία µικρογραφία της συνολικής λειτουργίας της Κυβέρνησης.
Το λέω αυτό, γιατί γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι η πατρίδα
µας αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε µία πολύ δύσκολη οικονοµική
κατάσταση. Κι ενώ προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ, µε όλη τη δύναµη
που µπορούσε να πει στον προεκλογικό του λόγο, µε καταγεγραµµένες προτάσεις οι οποίες ποτέ δεν έλαβαν χώρα µετεκλογικά, προσπαθούσε να πει ότι, όταν γίνουµε κυβέρνηση θα
λύσουµε πολλά συσσωρευµένα προβλήµατα που η προηγούµενη
κυβέρνηση είχε φέρει, δυστυχώς, από την εποµένη των εκλογών
–σε λίγο θα κλείσουµε τέσσερις µήνες- ανακαλύψαµε ξαφνικά
από το παλαιό ΠΑΣΟΚ του «θα», έναν καινούργιο όρο, τον όρο
της διαβούλευσης.
Σε κρίσιµα σηµεία, σε πολύ κρίσιµα σηµεία, που καθηµερινά
έχουν επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο για την
πατρίδα µας, στην ερώτηση που τίθεται καθηµερινά, ποια µέτρα
παίρνετε και ποιες είναι οι θέσεις σας, απαντούν µε τον όρο «διαβούλευση». Στην οικονοµία διαβούλευση. Ένας ατέλειωτος διάλογος που δείχνει ότι δεν υπήρχε σχέδιο, ούτε καν απόφαση για
το πώς θα κυβερνήσουν. Στο ασφαλιστικό, για τα ασφαλιστικά
ταµεία –πριν λίγο υπήρχε επίκαιρη ερώτηση- σε ένα κρίσιµο ζήτηµα και µέγεθος για την εθνική µας οικονοµία, το ΠΑΣΟΚ απαντά µε διαβούλευση. Στα ζητήµατα που σήµερα απασχολούν
τους αγρότες, που προεκλογικά έλεγε µε ένταση ότι θα δώσει
απαντήσεις σωστές κυβερνώντας αύριο, σήµερα απαντά µε διαβούλευση στο Ζάππειο.
Τελικά, κύριε Υπουργέ, µε διαβούλευση κυβερνάτε; Αυτόµατο
πιλότο βάζετε και περιµένετε σήµερα να ανακαλύψετε µέσα από
το διαδίκτυο και το internet, µέσα από προτάσεις των πολιτών, τι
απαντήσεις και τι προτάσεις θα φέρετε στο ελληνικό Κοινοβούλιο για να νοµοθετήσετε σε όλα αυτά τα κρίσιµα θέµατα;
Το χειρότερο είναι ότι µεγάλα αναπτυξιακά έργα, που σήµερα,
κύριε Υπουργέ, είναι ευθύνη του Υπουργείου σας, αντί να τα προχωρήσετε, τα ακυρώνετε. Ακυρώνετε το λιµάνι της Θεσπρωτίας,
ακυρώνετε την εκτροπή του Αχελώου. Και όχι µόνο µεγάλα έργα,
αλλά και µικρότερα έργα, σηµασίας, που έχουν αξία για τη νησιωτική Ελλάδα. Φρενάρατε το νοσοκοµείο της Πάρου. Και το
χειρότερο, για το διπλανό νησί, της Νάξου, φρενάρετε το
φράγµα του Τσικαλαριού, ένα έργο πνοής για το νησί της Νάξου
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και των Κυκλάδων.
Τελικά, η εικόνα σας, κύριε Υφυπουργέ, δυστυχώς, είναι µία
εικόνα που σήµερα δεν είναι η καλύτερη, αλλά και η πιο απαραίτητη από αυτή που χρειάζεται ο ελληνικός λαός και τα προβλήµατά του. ∆είχνετε µία εικόνα ως αξιωµατικοί στη γέφυρα ενός
πλοίου σε µία φουρτουνιασµένη θάλασσα, που αντί να κρατήσετε γερά το τιµόνι, προσπαθείτε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως για να οδηγήσετε το σκάφος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ τον
κ. Βρούτση από τις Κυκλάδες.
Ο κ. Γεώργιος Κασαπίδης από το Νοµό Κοζάνης -που τον έχει
γεµίσει µε ροδώνες, για να καταπολεµήσει τη ζηµιά από τη ∆ΕΗ!έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε µε την πολύ παραστατική και αναλυτική περιγραφή
από τους εκλεκτούς συναδέλφους όλων των συνεπειών από τη
φονική κατολίσθηση που συνέβη λίγο πριν τα Χριστούγεννα, µε
αποτέλεσµα να κοπεί η Ελλάδα στα δύο.
Μέσα, όµως, από αυτή την αρνητική συγκυρία αναδεικνύεται
και το άλλο µεγάλο πρόβληµα της περιοχής της βορείου Ελλάδος, που είναι ένα πάγιο αίτηµα δεκαετιών, ο δρόµος που θα
συνδέει, που θα ενώνει τη ∆υτική Μακεδονία µε τη Θεσσαλία και
θα άρει την αποµόνωση της ακριτικής αυτής περιφέρειας της
χώρας µας από το υπόλοιπο κοµµάτι της πατρίδας µας.
Σε αυτό το δρόµο, δυστυχώς, είχαµε ένα θανατηφόρο ατύχηµα. Κάποιος άγιος φυλάει και δεν έχουµε πολύ περισσότερα,
διότι πρόκειται για ένα δρόµο λίαν επικίνδυνο, ακόµα-ακόµα και
χωρίς τη διέλευση των βαρέων οχηµάτων, όπως αναγκαστικά γίνεται τώρα, πολύ δε περισσότερο για ταξιδιώτες που δεν γνωρίζουν το δρόµο. Και είναι πολλοί αυτοί που για πρώτη φορά τον
διατρέχουν. Πρόσφατα ήταν και ο Υπουργός εκεί. Και όσοι
έχουµε περάσει αυτή τη διαδροµή, την περνάµε µε πολύ φόβο
και άγχος.
Έτσι, λοιπόν, το αίτηµα αυτό των δυτικοµακεδόνων, αλλά και
των Θεσσαλών δυναµώνει ακόµα πιο πολύ. Κάνοντας µια σύντοµη αναφορά στο τι έχει συµβεί γι’ αυτό το κοµµάτι του δρόµου, θα θέλαµε να ζητήσουµε και να πιέσουµε την Κυβέρνηση
να επισπεύσει τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το 2004, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα ∆ηµοκρατία
βρήκαµε µια µελέτη για ένα δρόµο διαστάσεων 11-13 και µε απόφαση του Υπουργού του κ. Σουφλιά, αναθεωρήθηκε και προέκυψε ένας νέος σχεδιασµός για έναν άλλο δρόµο διαστάσεων
17-19, µε δύο κατευθύνσεις και τέσσερις λωρίδες.
Η αρχική µελέτη του έργου αυτού δεν είχε ενταχθεί στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ωστόσο µε τον νέο Υπουργό αποφασίστηκε να ενταχθεί στο ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Έγιναν οι
απαραίτητες ενέργειες, κοινοπρατήθηκαν οι µελέτες και έτσι
έχουµε τώρα τρία τµήµατα έργου, για τα οποία πρέπει να έχουν
ήδη ολοκληρωθεί οι µελέτες. Η µια είναι η παράκαµψη του δρόµου Ελασσόνας - Ελευθεροχωρίου, η άλλη είναι η µελέτη του
δρόµου Τριγωνικού - Μεταξά, στο Νοµό Κοζάνης, του τµήµατος
Ελευθεροχωρίου - Μεταξά, για το οποίο υπάρχουν οι πρόδροµες µελέτες. Για τα άλλα δυο κοµµάτια ολοκληρώνονται οι µελέτες που σας προανέφερα.
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν, κύριε Πρόεδρε, προς την ηγεσία του Υπουργείου είναι: Θα ακολουθηθεί ο σχεδιασµός αυτός
της προηγούµενης κυβέρνησης; Θα συνεχίσει το έργο αυτό
µέσα στο ∆' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για να δηµοπρατηθεί;
Πότε θα δηµοπρατηθούν τα τµήµατα του έργου για τα οποία οι
µελέτες θα πρέπει να έχουν ήδη ολοκληρωθεί;
Μάλιστα, είχαµε και σχετική εξαγγελία του έργου την περασµένη χρονιά από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραµανλή, στην
Κοζάνη, ότι θα ξεκινούσε η δηµοπράτηση του έργου µέσα στο
2010 και µάλιστα είχαν δεσµευτεί 145.000.000 ευρώ για το έργο
αυτό.
Τέλος πάντων, ας µας πει η Κυβέρνηση τι προτίθεται να κάνει,
να πάρει όµως άµεσα κάποιες αποφάσεις για το συγκεκριµένο
έργο, γιατί υπάρχει κίνδυνος, κύριε Πρόεδρε, να θρηνήσουµε κι
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άλλα θύµατα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Κασαπίδη Βουλευτή Κοζάνης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Το λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Βουλευτής Αρκαδίας, κ. ∆ηµήτριος Ρέππας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ενδιαφέρον των
Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας -ειλικρινές ενδιαφέρον- να
φέρουν προς συζήτηση στη Βουλή ένα σηµαντικό θέµα, το οποίο
πέραν της τεχνικής έχει πολλές οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές, µας δίνει τη δυνατότητα να µιλήσουµε για µια πλευρά της
κρίσης που µαστίζει την ελληνική κοινωνία σήµερα, της οποίας
βεβαίως οι ρίζες βρίσκονται στο παρελθόν.
Θα έλεγα πως όταν αναδεικνύουµε την κρισιµότητα τέτοιων
θεµάτων, αυτοµάτως αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να τα συζητούµε µε αίσθηµα ευθύνης, µε σοβαρότητα και σύνεση, για να
επιτύχουµε έτσι να αποκαταστήσουµε τη δική µας αξιοπιστία και
του πολιτικού συστήµατος και να δηµιουργήσουµε πάλι ένα κεφάλαιο κοινωνικής εµπιστοσύνης, χωρίς το οποίο δεν είναι δυνατόν να προοδεύσει η χώρα.
Και τούτο το ειλικρινές ενδιαφέρον σας να φέρετε προς συζήτηση αυτό το θέµα, θα µου επιτρέψετε να πω ότι το υπονοµεύσατε όταν αναφερθήκατε µ’ ένα τρόπο συνθηµατολογικό και
εντυπωσιοθηρικό στις πρώτες εκατό µέρες της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ. ∆εν χρειαζόταν να το κάνετε. Γιατί εγώ µπορώ να µιλήσω για τις πρώτες εκατό ηµέρες της Νέας ∆ηµοκρατίας στην
Αντιπολίτευση, που αντί να αποτελούν µια ευοίωνη εισαγωγή σε
µια νέα για εσάς περίοδο -ευοίωνη για εσάς, ευοίωνη και για τη
χώρα, γιατί όχι- αποτελούν ένα παρατεταµένο υστερόγραφο
µιας θλιβερής, αποτυχηµένης, χρεοκοπηµένης κυβερνητικής θητείας.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι οι συζητήσεις επί των προβληµάτων, τουλάχιστον γι’ αυτήν την περίοδο δεν µπορεί παρά να
είναι αγκιστρωµένες στα πεπραγµένα της δικής σας Κυβέρνησης. Όταν παίρνετε τη πρωτοβουλία να φέρετε προς συζήτηση
προβλήµατα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, δεν είναι
δυνατόν να µην αντιλαµβάνεστε πως τα προβλήµατα αυτά έχουν
ταυτότητα, έχουν ηµεροµηνία γέννησης και αυτό δεν µπορεί να
το αγνοήσει κανείς.
Ασφαλώς, η συζήτηση αυτή, είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία
να αναδείξουµε κι εµείς τα στοιχεία εκείνα της πολιτικής µας που
ακολουθήσαµε όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα. Το πρόβληµα
των Τεµπών είναι ένα πρόβληµα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, ένα πρόβληµα το οποίο γίνεται ακόµη µεγαλύτερο λόγω
των κινητοποιήσεων οµάδων αγροτών αυτή την περίοδο. Και
θέλω µ’ αυτή την ευκαιρία να πω ότι για να αντιµετωπίσουµε τέτοιου είδους προβλήµατα χρειάζεται συνεργασία, όχι αντιδικία.
Απαιτείται διάλογος, όχι διαίρεση δυνάµεων. Και πρέπει όλοι, καθένας από τη δική του πλευρά, να δείχνουµε ανάλογη ευθύνη
εάν θέλουµε να επιτύχουµε το στόχο, να λύσουµε δηλαδή προβλήµατα και όχι απλώς να τα εκµεταλλευτούµε, «αξιοποιώντας»
υφιστάµενα προβλήµατα, που όλοι αναγνωρίζουµε ότι υπάρχουν.
Κυρίες και κύριοι, είναι γνωστό το φαινόµενο αυτό, όπως
σωστά στην εισαγωγή του κειµένου της επερώτησης σας κι εσείς
αναφέρετε, εδώ και πολλά χρόνια. Θα έλεγα, όµως, αφού έτσι
έχουν τα πράγµατα, γιατί θα έπρεπε να φτάσουµε στο «και
πέντε», να θρηνήσουµε θύµα, προκειµένου να αναλάβουµε πρωτοβουλίες; Γιατί πραγµατικά θα έπρεπε να βρεθούµε µπροστά σ’
ένα τρόπο τινά αδιέξοδο, στην ανάγκη, δηλαδή, να χρησιµοποιήσουµε ένα εναλλακτικό οδικό δίκτυο, το οποίο δεν είχε τη φροντίδα που έπρεπε τα προηγούµενα χρόνια, ώστε να είναι τόσο
αξιόπιστο που ούτε ταλαιπωρία να δηµιουργεί σε αυτούς που θα
το χρησιµοποιήσουν ούτε έννοιες πρόσθετες και ευθύνες στις
υπηρεσίες του κράτους, που πρέπει τώρα να παρέµβουν και να
αποκαταστήσουν ολιγωρίες και ελλείµµατα πολλών χρόνων;
Κυρίες και κύριοι, είναι σηµαντικό να πω ότι η αναφορά στα
προβλήµατα -και ο χώρος της Βουλής είναι κατ’ εξοχήν ο χώρος
εκείνος όπου πρέπει να συζητιούνται προβλήµατα που αφορούν
τους Έλληνες, οι οποίοι κουράστηκαν από µία άγονη κοµµατική
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αντιδικία, που δεν τους αφορά πλέον και δεν την παρακολουθούν- πρέπει να καταλήγει στο δια ταύτα.
Το πρώτο συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι µετά την εφαρµογή αυτή την τελευταία περίοδο των πρωτοβουλιών µας και των
επιλογών µας, δεν έχει διατυπωθεί κάποιο άλλο σχέδιο, µια άλλη
πρόταση, µια άλλη ιδέα για το τι έπρεπε να κάνουµε, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αυτή την κρίση, γιατί πρόκειται για
κρίση. ∆εν υπήρξε κάποιος ο οποίος να µας εγκάλεσε για το ότι
επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε αυτό το εναλλακτικό δίκτυο, κάνοντας τις παρεµβάσεις που κάνουµε και αναλαµβάνοντας τις
αντίστοιχες πρωτοβουλίες, στις οποίες λεπτοµερέστερα θα αναφερθώ στη συνέχεια.
Άρα, συµφωνούµε κατ’ αρχάς σε αυτό και αυτό είναι θετικό.
Αλλά γιατί θα έπρεπε αυτό το οποίο έπρεπε να είχε γίνει, να µένει
εκκρεµές, να θρηνήσουµε, όπως είπα, θύµατα και εάν δεν είχαµε
κλείσει το βράδυ της 16ης προς τη 17η ∆εκεµβρίου το δρόµο
στη µία µετά τα µεσάνυχτα, ίσως την επόµενη να θρηνούσαµε
εκατόµβη;
Αφού φθάσαµε σε αυτό το σηµείο, λοιπόν, θα επαναλάβω ορισµένα γνωστά και δεδοµένα στοιχεία, για να έχουµε µία κοινή
βάση συζήτησης.
Πρώτο δεδοµένο. Όπως προβλέπει η Σύµβαση –και σωστά το
αναφέρατε- την αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη για τη
βελτίωση, συντήρηση, εκµετάλλευση και ασφάλεια του οδικού
δικτύου και σ’ αυτό το δίκτυο των Τεµπών, την έχει ο παραχωρησιούχος, η εταιρεία, δηλαδή, που έχει αναλάβει την ευθύνη
της κατασκευής αναλυτικότερα του νέου µεγάλου αυτοκινητόδροµου.
∆εύτερο δεδοµένο. Το γεωλογικό αυτό φαινόµενο είναι πραγµατικά γνωστό στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. ∆εν µιλούµε
για κατολισθήσεις, αφού δεν έχουµε µετακίνηση υπεδάφους. Μιλούµε για βραχοπτώσεις, λόγω αποκόλλησης βράχων, που οφείλονται στην αποσάθρωση των υποκειµένων εδαφών.
Αυτό ήταν κάτι γνωστό και έπρεπε να αντιµετωπιστεί. Η εργασία άργησε επικινδυνότατα στο συγκεκριµένο τµήµα που σήµερα
είναι κλειστό. Πράγµατι, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί, όπως
προβλέπει η Σύµβαση, µέχρι την 5η Μαρτίου του 2009. Αυτό δεν
έγινε. Αλλά δεν ελήφθησαν έκτοτε κάποιες πρωτοβουλίες, οι
οποίες θα µπορούσαν να είχαν οδηγήσει σ’ ένα αποτέλεσµα
εγκαίρως και πριν θρηνήσουµε αυτό το δυστύχηµα.
Επίσης, είναι γνωστό ότι ο παραχωρησιούχος µε σύµφωνη
γνώµη του ανεξάρτητου µηχανικού ήδη από το 2008 ζητούν να
µην ισχύσει η δεύτερη αποκλειστική τµηµατική προθεσµία της
5ης Μαρτίου 2009 και να έχουµε µία χρονική µετάθεση.
Ιδού, λοιπόν, ποιες είναι οι συνέπειες. Θα έλεγα ότι οι εργασίες
που πρέπει να γίνουν αποτελούν ένα σύνθετο εγχείρηµα.
∆εν είναι ένα απλό ξεµπάζωµα, όπως κάποιοι νοµίζουν, να καθαρίσουµε απλώς το δρόµο και να τον ξαναδώσουµε στην κυκλοφορία. Είναι κάτι πάρα πολύ πιο σύνθετο, κάτι πάρα πολύ πιο
δύσκολο.
Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης υπάρχουν δύο θέµατα, τα
οποία δεν πρέπει να συγχέουµε. Το ένα, σχετίζεται µε τα όσα
προβλέπει η σύµβαση και αφορά τις υποχρεώσεις που έχουν
αναλάβει τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Είναι ένα θέµα το οποίο θα
αντιµετωπίσουµε, επειδή οι απόψεις µας µε την άλλη πλευρά,
ασφαλώς, δεν συµπίπτουν και είµαστε σε ευθεία διαφωνία µε τις
διαδικασίες που προβλέπει το νοµικό πλαίσιο της χώρας και η
ίδια η σύµβαση που έχει υπογραφεί και κυρωθεί µε νόµο στη
Βουλή από το 2007.
Το δεύτερο θέµα είναι αυτό το οποίο αφορά το επιχειρησιακό,
το λειτουργικό κοµµάτι που οδηγεί στην απελευθέρωση και πάλι
του οδικού δικτύου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί και να επανασυνδέσει τις περιοχές που σήµερα είναι αποκοµµένες.
Θα µου επιτρέψετε να πω, ότι το πρόβληµα αυτό, όπως προέκυψε, µελετήθηκε επαρκέστατα και είναι ώρα τώρα πλέον από
τις σκέψεις, από τη µελέτη, από τις διαπιστώσεις, να περάσουµε
στη δράση.
Από την πρώτη µέρα, στην Αθήνα και στη Λάρισα, το Υπουργείο µας, µε τη συµµετοχή συναρµόδιων παραγόντων και φορέων
του κεντρικού κράτους, της Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, περιφερειακών και νοµαρχιακών υπηρεσιών, της
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∆ΕΣΕ, και όχι µόνο, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και
άλλων υπηρεσιών, οργάνωσε ένα σχέδιο και διέταξε δυνάµεις σε
όλο αυτό το εναλλακτικό δίκτυο, το οποίο προσδιόρισε µε απόλυτη σαφήνεια. Και ακόµη, πήρε τις πρώτες πρωτοβουλίες για
διαγραµµίσεις, για πρόσθετες σηµάνσεις, για παρεµβάσεις κατασκευαστικού χαρακτήρα, ενώ µ’ έναν τρόπο συστηµατικό και
επιστηµονικά ορθό, προχώρησε σε αναγκαίες µελέτες οι οποίες
ολοκληρώθηκαν και µπαίνουν πια στην εφαρµογή τους.
Όσον αφορά τη µελέτη από την άποψη της οδικής ασφάλειας
αυτού του εναλλακτικού δικτύου, αυτή η µελέτη έγινε και αφορά
ένα δρόµο µήκους τετρακοσίων χιλιοµέτρων, παρακαλώ -µπαίνουµε σε εφαρµογή αυτής της µελέτης- µία µελέτη που οδήγησε
σε µία έκθεση για τα τεχνικά ιδίως στις Γέφυρες, προκειµένου
να προχωρήσουµε σε υποστήριξη των Γεφυρών στο Λυκούδι και
αλλού, που παρουσίασαν τεράστια προβλήµατα και εγκυµονούσαν κινδύνους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ενέργειες αυτές έχουν γίνει.
Με την κινητοποίηση της επιστηµονικής κοινότητας, σηµαντικών
φορέων, γεωτεχνικών, γεωλόγων, του Τεχνικού Επιµελητηρίου
της Ελλάδος και µε την εµπλοκή σηµαντικών επιστηµόνων και
εµπειρογνώµων διεθνούς κύρους, Ελλήνων και ξένων, κάποιοι
είναι στο δικό µας πλευρό, κάποιοι έχουν κληθεί από την πλευρά
του παραχωρησιούχου, προκειµένου να τον υποστηρίξουν σε
αυτή την προσπάθεια.
Πρέπει να σας πω, λοιπόν, ότι τώρα είµαστε έτοιµοι για να αρχίσει –όπως έχω πει- η θετική αντίστροφη µέτρηση. Αυτό το σχέδιο, το οποίο εφαρµόστηκε για το εναλλακτικό δίκτυο, έγινε
προσπάθεια να βελτιωθεί σε πολλές πλευρές του µε νέους τρόπους διακίνησης εµπορευµάτων ή και επιβατών, ώστε να µπορέσουµε να άρουµε τους αποκλεισµούς, τις καθυστερήσεις και την
ταλαιπωρία που συνεπάγεται η χρήση του εναλλακτικού δικτύου,
έτσι όπως µας το παραδώσατε αφενός, και αφετέρου, να δώσουµε τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες µε χαµηλότερο κόστος.
Χρησιµοποιούµε -και θέσατε ένα τέτοιο ερώτηµα- ειδικούς
προκειµένου, να δούµε πώς η νέα σιδηροδροµική γραµµή διπλής
κατεύθυνσης που έχει ηλεκτροκίνηση, αλλά και η παλαιά, που
έχει περιέλθει σε αχρησία, µπορεί να αξιοποιηθεί γι’ αυτήν την
περίοδο. ∆εν είναι εύκολο. Μένω µόνο σ’ αυτό, διότι στη µεν νέα
γραµµή πρέπει να σχεδιάσουµε ένα νέο πρόγραµµα και το επιχειρούµε, προκειµένου να µεταφέρουµε και οχήµατα µε µέσα τα
οποία δεν διαθέτουµε, όµως, στη χώρα µας και δεν είναι διαθέσιµα και στην Ευρώπη λόγω της κακοκαιρίας που επικράτησε
εκεί την τελευταία περίοδο. Στη δε παλαιά γραµµή, µπορούµε
πραγµατικά να χρησιµοποιήσουµε αυτές τις πλατφόρµες, τους
λεγόµενους κυλιόµενους αυτοκινητόδροµους, για να µεταφέρουµε φορτηγά σε µία απόσταση περίπου δέκα χιλιοµέτρων, από
τον Ευαγγελισµό στη Ραψάνη και τανάπαλιν.
∆εν µπορούµε, όµως, -γιατί άκουσα αυτή την πρόταση από το
Τεχνικό Επιµελητήριο, την επαναλάβατε και σήµερα- και δεν είναι
εφικτό να εφαρµοστεί αυτό το οποίο προτάθηκε, δηλαδή, να
ασφαλτοστρώσουµε την παλιά σιδηροδροµική γραµµή και να τη
χρησιµοποιήσουµε ως οδική σύνδεση γιατί απλούστατα η διατοµή του σιδηροδροµικού δικτύου είναι µικρή, ενώ ενός δρόµου
είναι πολύ ευρύτερη.
Χρειάζονται έργα αντιστήριξης σε µεγάλη κλίµακα, γιατί χρειάζεται να έχουµε ευρύτερα, πολύ µεγαλύτερα επιχώµατα για ένα
δρόµο του οδικού δικτύου σε σχέση µε τα επιχώµατα που σήµερα υπάρχουν εκεί για τη λειτουργία του σιδηροδροµικού δικτύου.
Όλα αυτά τα έχουµε φροντίσει. Έχουµε κάνει τα πάντα, προκειµένου να αξιοποιήσουµε τους δρόµους που είχαµε στη διάθεσή µας, αλλά να επιδιώξουµε να ανοίξουµε και νέους τοπικούς
δρόµους και συνδέσεις, προκειµένου έτσι να διευκολύνουµε τη
διακίνηση των πολιτών και τη µεταφορά φορτίων.
Κυρίες και κύριοι, στο τριακοστό ογδοηκοστό έκτο χιλιόµετρο
συν διακόσια µέτρα ακόµη, όπου είναι και το επίµαχο φονικό σηµείο, εδώ και πολύ καιρό έχουν καταγραφεί τέτοιου είδους βραχοπτώσεις. Πρέπει να σας πω ότι αυτό είχε επισηµανθεί
εγκαίρως από τη δική µας πλευρά, µε έντονο και πιεστικό τρόπο
από τον περασµένο Νοέµβριο, µέχρι την ηµέρα που είχαµε το
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θλιβερό συµβάν. Καθένας αναλαµβάνει τις ευθύνες του. Στο σηµείο που είµαστε σήµερα καθένας, επίσης, πρέπει να αναλάβει
τις ευθύνες του για τη συνέχεια. Εµείς κάναµε αυτό που υποσχεθήκαµε. Όλες οι άδειες και οι εγκρίσεις που χρειάζεται να εκδοθούν, ενηµερώνω τη Βουλή ότι έχουν εκδοθεί. Έχει υπογραφεί
η κοινή υπουργική απόφαση µε την υπογραφή της Υπουργού Περιβάλλοντος, του Υπουργού Πολιτισµού, της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, µαζί µε τη δική µου υπογραφή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Έχουµε αξιολογήσει το πλαίσιο µελέτης που κατέθεσε ο παραχωρησιούχος στις 15 Ιανουαρίου. Όταν απάντησα εκείνη την
ηµέρα εδώ σε ερώτηση του κ. Σκυλλάκου για το ίδιο θέµα, αµέσως µετά έγινε η αποστολή της, αγαπητέ συνάδελφε. Μετά τη
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησα στις 19 του µήνα, κατατέθηκε στον ανεξάρτητο µηχανικό -και αξιολογείται από αυτόν,
µαζί µε τους επιστήµονες που συντρέχουν και το δικό µας έργοη πλήρης µελέτη του παραχωρησιούχου, στην οποία περιλαµβάνεται η µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί και το χρονοδιάγραµµα για την άρση της επικινδυνότητας στη συγκεκριµένη
περιοχή.
Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω –και αυτό µπορώ να το πω σήµερα στη Βουλή των Ελλήνων- ότι είµαστε ήδη, αυτήν την ώρα
που µιλάµε, στις προπαρασκευαστικές εργασίες. Τη ∆ευτέρα πιστεύω ότι αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση και θα αρχίσουν οι εργασίες, προκειµένου να οδηγηθούµε στην άρση της
επικινδυνότητας µε τη σταθεροποίηση των πρανών, για να µπορεί και πάλι ο δρόµος να δοθεί στην κυκλοφορία.
Βεβαίως, όπως είπα, είναι ένα σύνθετο πρόβληµα και η αντιµετώπισή του δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται. Πρέπει ο παραχωρησιούχος να στελεχώσει το εργοτάξιό του µε όσο γίνεται
περισσότερους ειδικούς αλπινιστές. Σήµερα έχει στη διάθεσή
του έξι. Θα πρέπει να έχει σε µία εβδοµάδα είκοσι µε είκοσι δύο.
Μακάρι, να ενταχθούν σε αυτό το εργοτάξιο! Και µη νοµίζετε ότι
υπάρχουν ειδικοί, ακόµη και αν ψάξεις σε όλο τον κόσµο, σε
τόσο µεγάλο αριθµό. Είναι µία πολύ επικίνδυνη εργασία αυτή και
απαιτεί λεπτή παρέµβαση και ειδική γνώση. Ας έχει πενήντα αλπινιστές -γιατί όχι;- προκειµένου το συντοµότερο δυνατό να ολοκληρωθεί αυτή η παρέµβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς θα τον πιέσετε;
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Επειδή µιλούµε για ένα τµήµα του κλειστού οδικού δικτύου σε µήκος περίπου πεντακοσίων µέτρων, θα ήθελα
να σας πω ότι το σύνολο του κλειστού δικτύου είναι σε µήκος
τριάµισι χιλιοµέτρων. Μπορεί να αρχίσουν οι εργασίες στα τµήµατα εκείνα που δεν είναι τα επίµαχα ή τα επίφοβα. Άρα, λοιπόν,
εξαρτάται από την ετοιµότητα του παραχωρησιούχου να ξεκινήσει τώρα, ακόµα και από χθες, τις εργασίες αποκατάστασης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς θα αντιµετωπισθούν;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ πολύ να
µην διακόπτετε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Προβλέπονται για όλα το πώς θα αντιµετωπισθούν. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι, όταν έχουµε σε αυτά κάποια
διαφωνία, προβλέπεται πάλι ο τρόπος µε τον οποίο θα διευθετήσουµε αυτήν τη διαφωνία.
Μιλώντας πάντα µε λόγο µετρηµένο, εµείς θα παραµείνουµε
µε σύνεση, ευθύνη και σοβαρότητα στην υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος. ∆εν πρόκειται να συνθηµατολογήσουµε, δεν
πρόκειται να κάνουµε και να πούµε πράγµατα προς άγραν
ψήφων και εντυπώσεων. ∆εν µας ενδιαφέρει. Υπάρχει ένας λαός
ο οποίος ταλαιπωρείται. Υπάρχει πολίτης σε αυτήν τη χώρα ο
οποίος να µην εξαγριώνεται, όταν διαπιστώνει ότι µιλούµε πολλές φορές «στον αέρα», προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε
εντυπώσεις και να τον προσεταιρισθούµε υπέρ των απόψεών
µας, την ώρα που απαιτούνται βαθιές αλλαγές, ρήξεις, ανατροπές σε αντιλήψεις και πρακτικές, που µας έχουν κρατήσει δυστυχώς, όσο επικρατούν, καθηλωµένους στο σηµερινό τέλµα;
Αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει.
Όσον αφορά τα ερωτήµατά σας, θα ήθελα να πω ότι ασφαλώς ο χρόνος εξαρτάται από αυτό το οποίο θα συναντήσουν τα
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συνεργεία, τα οποία θα κάνουν σε πρώτη φάση το λεγόµενο ξεσκάρωµα των σαθρών τµηµάτων και εν συνεχεία θα προχωρήσουν στις αγκυρώσεις και την τοποθέτηση των προστατευτικών
συρµατοπλεγµάτων.
Αυτό είναι τεχνικό θέµα και δεν θα κάνουµε εµείς µία εξειδικευµένη τεχνική συζήτηση, που απαιτεί µία µελέτη εν θερµώ. ∆ηλαδή, την ώρα που θα γίνεται το ξεσκάρωµα από τους
αλπινιστές, οι ίδιοι οι ειδικοί -είναι σπουδαίοι αυτοί που έχουν µετακληθεί γι’ αυτό το έργο στην Ελλάδα, οι καλύτεροι ίσως στον
κόσµο, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν- θα µελετούν τι είναι
αυτό που πρέπει να κάνουν στο δεύτερο στάδιο για τις αγκυρώσεις και την τοποθέτηση των προστατευτικών πλεγµάτων.
Όσον αφορά την επίδραση που είχαν σ’ αυτό το θλιβερό συµβάν οι εργασίες κατασκευής που έγιναν µε ανατινάξεις στη σήραγγα στο νέο δρόµο, πρέπει να σας πω ότι το σηµείο αυτό έχει
επισηµανθεί από πολλούς, αλλά κανένας φορέας, επιστηµονικός
ή κοινωνικός, δεν είναι απόλυτος στην τοποθέτησή του. Από
όλους επισηµαίνεται ένα ενδεχόµενο, ουδείς όµως είναι σαφής
και κατηγορηµατικός, ώστε να αναφέρει µε τρόπο πολύ συγκεκριµένο την ευθεία σχέση, που έχει το ένα µε το άλλο. Είναι ένα
θέµα που έχουµε θέσει και εµείς στους δικούς µας τεχνικούς
συµβούλους, στους δικούς µας εµπειρογνώµονες, όπου µεταξύ
των θεµάτων είναι και αυτό και αναµένουµε την απάντησή τους.
Η κατάθεση µελέτης περιβαλλοντικών όρων, πράγµατι έγινε
από την πλευρά του παραχωρησιούχου στις 10 ∆εκεµβρίου του
προηγούµενου χρόνου. Βέβαια, αφού δεν βρέθηκε άλλος τρόπος, ενώ ζητούσε χρονική µετάθεση, η ίδια η πολιτεία να τον αναγκάσει να ολοκληρώσει εντός της από τη σύµβαση προβλεπόµενης
προθεσµίας το έργο, που ανήκει στη δική του αποκλειστικώς και
απολύτως αρµοδιότητα, είχε την άνεση να καταθέσει τη µελέτη
στις 10 ∆εκεµβρίου. Για τη µελέτη αυτή, έτσι όπως αξιολογήθηκε, έχει λάβει, όπως σας είπα, τη σχετική έγκριση.
Απαντώ στα ερωτήµατά σας ένα προς ένα. Εργασίες δεν µπορούν να γίνουν χωρίς να έρθουν αυτές οι εγκρίσεις, χωρίς να
αξιολογηθεί, να πιστοποιηθεί η ορθότητα της πρότασής τους.
Αυτό γίνεται τώρα και τη ∆ευτέρα αρχίζουν κανονικά οι εργασίες.
Όσον αφορά το εναλλακτικό δίκτυο, σας είπα ότι κάνουµε παρεµβάσεις, έχουµε διατάξει δυνάµεις, θα το αναβαθµίσουµε γιατί
το δίκτυο αυτό είναι σηµαντικό, όχι µόνο για την περιοχή, αλλά
και για τη χώρα.
Θα ήθελα να πω αγαπητέ συνάδελφε, επειδή στο δρόµο Ελασσόνας-Κοζάνης κάνατε µία ειδική αναφορά, ότι έχει ανατεθεί µία
µελέτη και η ολοκλήρωση αυτής της µελέτης προβλέπεται το
2011. Τώρα θα αναθέσουµε εµείς για το τµήµα Ελασσόνας-Κοζάνης και σας διαβεβαιώ ότι µόλις έχουµε στη διάθεσή µας µελέτες, θα προχωρήσουµε στη δηµοπράτηση των έργων.
Όσον αφορά την εορταστική περίοδο, ασφαλώς αυτοί που
επλήγησαν πρέπει να σας πω ότι έχουν την κατανόηση όλων µας,
γιατί αναγνωρίζουµε ότι πέραν της ταλαιπωρίας όλων όσων χρησιµοποίησαν αυτό το δίκτυο, επαγγελµατίες της περιοχής, αλλά
και οι µεταφορείς έχουν υποστεί πραγµατικά µεγάλη ζηµιά. Θα
είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όµως, πέραν του να εκφράσουµε
κατανόηση, συµπάθεια και αλληλεγγύη σ’ αυτούς τους ανθρώπους, να πούµε τώρα, προστρέχοντας κιόλας, ότι θα αναλάβουµε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση
οικονοµικής στήριξής τους.
Σας παρακαλώ να είστε κι εσείς πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί
µε αυτόν τον τρόπο είναι σαν να αναγνωρίζει το δηµόσιο δικές
του ευθύνες που -είµαι κατηγορηµατικός- δεν τις έχει. Είναι άλλο
θέµα το κράτος να ακολουθεί µε ευθύνη µία πολιτική απέναντι
σε οµάδες του πληθυσµού που δοκιµάζονται, σε µία περίοδο κρίσης, φουρτουνιασµένης θάλασσας που εσείς τη φέρατε στην πατρίδα µας, που βρέχεται από το γαλήνιο και ωραίο Αιγαίο κι εσείς
το κάνατε φουρτουνιασµένη θάλασσα, µε την πολιτική σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στον Ατλαντικό…
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πραγµατικά είναι
«µέσα στα κύµατα». Με αυτήν την έννοια, θα έλεγα ότι είµαστε
πάρα πολύ προσεκτικοί και έχουµε πάντα στην οπτική µας το
χρέος µας, χωρίς όµως να διακυβεύουµε συµφέροντα του δη-
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µοσίου σ’ αυτή τη φάση, σε µία τόσο επίσηµη συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την ετοιµότητα των υπηρεσιών
να αντιµετωπίσουν ένα ενδεχόµενο κύµα βαρυχειµωνιάς την επόµενη περίοδο, σας διαβεβαιώ ότι έχουµε κάνει το καλύτερο δυνατόν.
Γι’ αυτό ακριβώς, αγαπητέ συνάδελφε, είµαστε πολύ επιφυλακτικοί στο να υιοθετήσουµε προτάσεις, επιτρέποντας στους
µεταφορείς των ΚΤΕΛ να χρησιµοποιούν τον ανατολικό, παραλιακό δρόµο Αγιάς-Αγιόκαµπου µέχρι το Οµόλιο, για λόγους οδηγικής ασφάλειας. Θα εξετάσουµε το ενδεχόµενο να δώσουµε σ’
ένα περιορισµένο αριθµό δροµολογίων άδεια γι’ αυτό το δρόµο.
Αυτό πρέπει να γίνει µ’ έναν τέτοιο τρόπο, επειδή αυτός ο δρόµος έχει πολύ λεπτή επίστρωση ασφάλτου και µικρή διατοµή. Θα
φροντίσουµε όλα αυτά να γίνουν µε τρόπο, ώστε να µη διακυβεύεται η ασφάλεια των χρηστών αυτού του δρόµου.
Με τέτοιο τρόπο και τέτοιο λόγο, όπως και το συγκεκριµένο,
θέλουµε να χειριζόµαστε όλα τα θέµατα και είναι πολλά: χρέη,
χρέη, χρέη. Μας παραδώσατε χρέη και µας παραδώσατε εξαγγελίες έργων. Στις 2 Σεπτέµβρη προκηρύχθηκαν οι εκλογές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την παραµονή, 1 Σεπτέµβρη, και την
προπαραµονή, 31 Αυγούστου, ανακοινώθηκε η δηµοπράτηση
δύο µεγάλων έργων, χωρίς ωριµότητα και χωρίς ετοιµότητα. Και
τα έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη, αντιµετωπίζουν µια σειρά προβληµάτων.
Κάθε έργο είναι και µία κρίση, γιατί ήταν ανέτοιµα από διοικητική και µελετητική άποψη αν τα κρίνει κανείς, µε συνέπεια και να
καθυστερούν και να συνεπάγονται τεράστιο κόστος, δεκάδων και
εκατοντάδων εκατοµµυρίων για το ελληνικό δηµόσιο. ∆εν φροντίσατε αυτό να το µελετήσετε για να θωρακίζεται το δηµόσιο
συµφέρον. Αυτή είναι η αλήθεια.
Από την ηµέρα που αναλάβαµε, διαχειριζόµαστε µεγαλύτερες
ή µικρότερες κρίσεις. Καλούµαστε να απαντήσουµε για προβλήµατα, που δεν δηµιουργήσαµε εµείς, ενώ θα θέλαµε να είχαµε
την άνεση, την πολυτέλεια, να αναπτύξουµε τη δική µας ατζέντα
και το δικό µας πολιτικό πλαίσιο και µόνο αυτό. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες θα κάνουµε και πάλι ό,τι είναι καλύτερο για τον
τόπο. Κοινός στόχος όλων στο συγκεκριµένο θέµα είναι ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Συγγνώµη, κύριε
Υπουργέ, πόσο χρόνο χρειάζεστε για να κλείσετε;
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, κλείνω και θα είναι
πολύ λιγότερος ο χρόνος από αυτόν που αξιοποίησαν –και καλά
έκαναν- οι συνάδελφοι, κατά την πρωτοµιλία τους. Κάθε ένας µίλησε περισσότερο από το χρόνο του, κατά δύο ή και τρία λεπτά.
Ας είστε λίγο ανεκτικοί σε αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Θα υπολογιστεί πάντως, κύριε Υπουργέ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Είναι κοινός στόχος, ο δρόµος να ανοίξει το συντοµότερο δυνατόν. Αυτό το επιθυµούν όλες οι πλευρές. Είµαι
απόλυτα πεπεισµένος ότι όλοι θέλουν -όχι µόνο οι αντισυµβαλλόµενοι, εµείς ως Κυβέρνηση και ο παραχωρησιούχος αλλά όλα
τα κόµµατα και όλοι οι επαγγελµατίες, όλοι οι πολίτες- να ανοίξει ο δρόµος το συντοµότερο δυνατό. ∆εν υπάρχει ένας στη
χώρα, που να µην το θέλει. Αυτό θα γίνει µε όρους ασφάλειας, γι’
αυτούς που θα χρησιµοποιούν αυτό το δίκτυο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα, απ’ όλα, θα ήθελα να χαιρετίσω την παρουσία σύσσωµης της πολιτικής ηγεσίας του νεοσύστατου Υπουργείου σήµερα στη Βουλή για να απαντήσει στην επερώτηση της Νέας
∆ηµοκρατίας. Αυτό το λέω, γιατί πολλοί συνάδελφοί τους, σε
ανάλογες περιπτώσεις, δεν είναι παρόντες στη Βουλή. Και αυτό
είναι κάτι πολύ θετικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω, επίσης, να πω ότι µε υπευθυνότητα, σοβαρότητα και
διάθεση συναίνεσης, οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας ανέπτυξαν τη σηµερινή επερώτηση. Οφείλω επίσης να πω ότι -κατά
κανόνα, µε διάφορες εξαιρέσεις στο κλείσιµο- στο ίδιο πνεύµα κινήθηκε και η τοποθέτηση του παριστάµενου Υπουργού. Εµείς
κάναµε αυτή την ερώτηση µε διάθεση να συµπορευτούµε µε την
κυβέρνηση σ’ ένα πολύ σοβαρό θέµα για την Ελλάδα και την ελληνική οικονοµία. Να συµπορευθούµε, όπως έγινε και σήµερα το
πρωί στην ερώτηση των πολιτικών Αρχηγών προς τον Πρωθυπουργό, που συµπορεύθηκε ο αξιότιµος κύριος Πρωθυπουργός
µε τον Αρχηγό του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, υιοθετώντας
όλες τις προτάσεις του για τα θέµατα της αγροτικής κρίσης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μας χαροποιεί το γεγονός αυτό!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δύο είναι
τα θέµατα. Το ένα θέµα είναι πότε θα τελειώσει ο δρόµος και σ’
αυτό το θέµα δεν πήραµε απάντηση. Έκανε µία πολύ φιλότιµη
προσπάθεια ο Υπουργός, ανέφερε πάρα πολλά θέµατα, αυτό
όµως για το οποίο ανησυχούν οι Έλληνες πολίτες, οι όµοροι
νοµοί, οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τεράστιες ζηµιές από το
κλείσιµο των Τεµπών –βλέπω εδώ και τους εκπροσώπους των καταστηµάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή- όλοι, όπως το είπαν και οι συνάδελφοι από τη Λάρισα και
την υπόλοιπη βόρειο Ελλάδα, αυτό περιµένουν να ακούσουν. Και
περιµένουν να το ακούσουν από σας.
Είχατε δεσµευθεί ότι το Πάσχα θα είχε ολοκληρωθεί αυτή η
διαδικασία. Σήµερα δεν µας το είπατε αυτό. Ακούµε ότι η ολοκλήρωση των έργων, µε βάση τις µελέτες που κάνετε στο Υπουργείο, προχωρούν για το καλοκαίρι. Αυτό είναι ανησυχητικό. Θέλουµε να ξέρουµε ποια εργαλεία έχετε, τι µπορείτε να κάνετε για
να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, για να γίνεται βέβαια η
κυκλοφορία µε ασφάλεια, αλλά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Και το δεύτερο θέµα είναι ποιος θα πληρώσει. ∆ιότι εκεί απ’ ό,τι
κατάλαβα συµφωνήσαµε. Συµφωνήσαµε διότι όλα τα κόµµατα ή
τα περισσότερα κόµµατα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η Νέα ∆ηµοκρατία τότε ως Κυβέρνηση, εσείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση και απ’ ό,τι ενθυµούµαι και ο ΛΑΟΣ, ψηφίσαµε τη σύµβαση…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν ήταν ο ΛΑΟΣ, στη Βουλή, κύριε
Κεφαλογιάννη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ µην διακόπτετε, κύριε Ροντούλη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το 2007 δεν ήσασταν στη
Βουλή;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν ήµασταν. Ήταν πριν τις εκλογές.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Α, λίγο πριν τις εκλογές.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άρα, παρακαλώ να ανακαλέσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, κύριε Ροντούλη, δεν έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία. Εγώ το είπα θετικά
για το ΛΑΟΣ. Καλώς θα κάνατε να ψηφίζατε τη σύµβαση. Είχα
την εντύπωση ότι την ψηφίσατε. Πιστεύω ότι θα τοποθετηθείτε
θετικά και γι’ αυτή τη σύµβαση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Καθόλου θετικά δεν τοποθετούµαστε γι’ αυτή τη σύµβαση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτή, λοιπόν, η σύµβαση
δίνει τα εργαλεία, δίνει τη δυνατότητα στη σηµερινή Κυβέρνηση
να προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς ολοκλήρωσης του
έργου.
Σας τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά ο συνάδελφος κ. Χαλκίδης,
που είναι και ο πρώτος επερωτών. Σας ανέφερε το άρθρο 9 παράγραφος 9.1, όπου ο παραχωρησιούχος δηλώνει και αναγνωρίζει ότι για την κατάρτιση της προσφοράς του έχει αποτιµήσει
και εκτιµήσει πλήρως τους κινδύνους. Αυτό είναι ένα άριστο εργαλείο για σας. Εκτίµησε τους κινδύνους, ήξερε ότι µε την διάνοιξη της σήραγγας θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν κάποιες
κατολισθήσεις. Έπρεπε να είχε κάνει όλες τις απαραίτητες εργασίας στήριξη για τα πρανή στην περιοχή των Τεµπών.
Στο άρθρο 9 παράγραφος 3, πίνακας 3, 4 αυτό που σας κατέθεσε ο κ. Χαλκίδης, αναφέρει ότι η ευστάθεια των πρανών είναι
αρµοδιότητα του παραχωρησιούχου και αναλαµβάνει και τους
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κινδύνους. Είναι σαφείς οι διατάξεις της σύµβασης γι’ αυτό ζητούµε από το ΛΑΟΣ, έστω και εκ των υστέρων, να συνηγορήσει
προς αυτή τη σύµβαση.
Στο άρθρο 9 παράγραφος 9.4.2. αναφέρει ότι για οποιοδήποτε
πρόβληµα ευστάθειας των πρανών, οι εργασίες αντιµετώπισής
τους βαρύνουν τον παραχωρησιούχο. Πραγµατικά, έχω δει πολλές συµβάσεις. Είχα την ευκαιρία κι εγώ ως Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, να προτείνω προς ψήφιση στη Βουλή διάφορες
συµβάσεις, όπως του ΟΛΠ, που εσείς δώσατε ένα δωράκι
30.000.000 ευρώ παραπάνω στους λίγους αυτούς συνδικαλιστές
του κόµµατός σας, που πληρώνονται από 90.000 έως 150.000
ευρώ. Τους κάνετε κι ένα δωράκι να πληρωθούν για εθελούσια
έξοδο άλλες 250.000 ευρώ. Αυτό όσον αφορά για τα χρέη και τα
χρήµατα τα οποία δηµιουργούνται.
Αλλά αυτή η σύµβαση είναι πολύ σηµαντική. ∆ηλαδή τέτοια
λεπτοµέρεια και τέτοια κατοχύρωση του ελληνικού δηµοσίου σηµαίνει ότι καλώς κάναµε τη δουλειά µας εµείς ως Νέα ∆ηµοκρατία και άριστα πράξατε κι εσείς ως κόµµα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και ψηφίσατε αυτή τη σύµβαση.
Στο άρθρο 11 παράγραφος 11.4. επιβάλλονται γενικές ρήτρες
στον παραχωρησιούχο. Σας το είπαν οι αγαπητοί συνάδελφοι
40.000 ευρώ για τις πρώτες τριάντα έξι ηµέρες και 80.000 ευρώ
για κάθε ηµέρα καθυστέρησης.
Και τέλος, οι εργασίες επικινδυνότητος των πρανών στα
Τέµπη, σωστά το είπατε ότι έπρεπε να είχαν τελειώσει στις 5
Μαρτίου 2009. Υπάρχει µία πλούσια αλληλογραφία, σας την κατέθεσε ο αγαπητός συνάδελφος κ. Χαλκίδης. Υπάρχει πλούσια
αλληλογραφία πριν την παράλειψη της εξουσίας από εσάς και
υπάρχει αλληλογραφία µετά. Οι ευθύνες οι οποίες υπάρχουν
από την εταιρεία είναι δηλωµένες από αυτή την αλληλογραφία.
Όµως, αυτό δεν φτάνει. ∆εν φτάνει, δηλαδή, να κατοχυρώσουµε
τα συµφέροντα του δηµοσίου κι εµείς µε τη σύµβαση και µε την
αλληλογραφία, η οποία ξεκίνησε από τις 5 Μαΐου που έληγε η
σύµβαση για να είναι ολοκληρωµένα τα έργα στη συγκριµένη περιοχή, ούτε αυτά τα οποία ακολούθησαν και µετά τη δική σας
ανάληψη της εξουσίας. Το ζητούµενο είναι πότε θα γίνει το έργο.
Αυτό είναι το ερώτηµα, σ’ αυτό θέλουµε να δεσµευτείτε και γι’
αυτό το θέµα θέλουµε να µας πείτε µια ολοκληρωµένη πρόταση.
Τα δηµόσια έργα νοσούν και το µεγαλύτερο σφάλµα της δικής
σας κυβέρνησης, της δικής σας πορείας στην Αντιπολίτευση
ήταν η ναρκοθέτηση της αναθεώρησης του Συντάγµατος, για δικούς σας εσωτερικούς λόγους, λόγω των προβληµάτων που είχατε στο εσωτερικό του κόµµατός σας για τα θέµατα των µη
ιδιωτικών, µη κερδοσκοπικών Πανεπιστηµίων. Ναρκοθετήσατε
την αναθεώρηση του Συντάγµατος που θα έλυνε πολλά θέµατα,
που κυρίως αφορούν το δικό σας Υπουργείο, τα προβλήµατα
που έχετε µε το Συµβούλιο της Επικρατείας, οι δυσκολίες που
έχετε να προχωρήσετε τα µεγάλα έργα. Και γι’ αυτό παρενθετικά σάς λέω ότι κάνετε µεγάλο πολιτικό λάθος και θα δηµιουργήσετε τεράστια προβλήµατα στην εξέλιξη των έργων, όπως
αυτά που σας ανέφεραν οι συνάδελφοι, µεγάλα έργα που είχε
προγραµµατίσει η Νέα ∆ηµοκρατία, τα οποία σταµατήσατε και
οι συµβάσεις δεν έγιναν. Λέτε ότι θα ολοκληρωθούν µέχρι το καλοκαίρι, όπως είναι η σύµβαση για το αεροδρόµιο του Καστελλίου, αλλά πολύ φοβούµαι ότι µε τις προσφυγές και όλα τα άλλα
θέµατα που θα δηµιουργηθούν, θα ακολουθήσουν και αυτά το
γνωστό δρόµο της ολοκλήρωσης των έργων, µετά από µια εικοσαετία, όπως γίνονται τα µεγάλα έργα στην Ελλάδα. Εκεί είναι το
µεγάλο σας λάθος και αυτό θα πληρώσετε σήµερα κι εσείς ως
πολιτική ηγεσία, δηλαδή, το ότι δεν βοηθήσατε να προχωρήσουµε στην αναθεώρηση του Συντάγµατος για Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, για σχέσεις µε το Συµβούλιο της Επικρατείας, τις
οποίες θα τις βρείτε µπροστά σας.
Αλλά, επειδή ο αγαπητός συνάδελφος, κ. Ρέππας, αναφέρθηκε στις ηµέρες της Νέας ∆ηµοκρατίας, εγώ θέλω να του πω
ότι είµαστε υπερήφανοι για το έργο της Νέας ∆ηµοκρατίας. Είµαστε υπερήφανοι γιατί κάναµε πράξη αυτό που δεν έκανε το
ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, το 80% των πόρων να πάει στην ελληνική περιφέρεια. Είµαστε υπερήφανοι, γιατί προσπαθήσαµε να ολοκληρώσουµε τα σκιάχτρα, τα οποία αφήσατε εσείς. Κι επειδή και οι
δυο σας πολιτεύεστε εκτός Αττικής, θα σας πω ότι µε το πρό-
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γραµµα «Ελλάδα 2004», µε τα τριακόσια υποτιθέµενα εκατοµµύρια που θα µοιράζατε στην περιφέρεια για έργα υποδοµής, που
εγγράφηκαν στον προϋπολογισµό µε 100 ευρώ εκείνη την εποχή,
έµειναν όλα, όχι µόνο ηµιτελή, αλλά σκιάχτρα, µε αποτέλεσµα
να δηµιουργούν προβλήµατα και στην αισθητική των πολιτών και
των τουριστών των ευρύτερων περιοχών της ελληνικής περιφέρειας.
Είµαστε υπερήφανοι γιατί ολοκληρώσαµε την Εγνατία Οδό.
Εγώ είχα πολύ καιρό να πάω προς τη µεριά που πολιτεύεται ο
κ. Ρέππας, στην Πελοπόννησο και είδα τα έργα τα οποία γίνονται
στην ευρύτερη περιοχή. Γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή, γιατί
έχω φίλους στην Καλαµάτα. Πριν µερικά χρόνια, το 2004, θα γνωρίζετε ότι το έργο που µας παραδώσατε το πήρε η βροχή και το
κατέβασε στην πεδιάδα. Το παραδώσατε πριν το 2004 -το ξέρετε
κ. Ρέππα- και το πήρε η βροχή, το κατέβασε στην πεδιάδα, στη
Μεγαλόπολη και χρειάστηκε να περάσουν δύο και τρία χρόνια
για να ολοκληρωθεί.
Είµαστε υπερήφανοι διότι, ανεβαίνοντας να δω το θέµα των
Τεµπών, είδα τα πολύ σηµαντικά έργα στη Λάρισα, που έγιναν
στην περίοδο της Νέας ∆ηµοκρατίας. Όλους αυτούς τους δρόµους τους βλέπαµε αυτά τα είκοσι χρόνια που κυβερνούσε το
ΠΑΣΟΚ και είδαµε τη διαφορά που υπάρχει τώρα.
Πηγαίνουν οι συνάδελφοι προς την Αχαΐα και βλέπουν τα έργα
που γίνονται. Για είκοσι χρόνια το ΠΑΣΟΚ άφηνε αυτά τα έργα
στις καλένδες. Βλέπουµε στην Κρήτη τους κάθετους άξονες. Για
πρώτη φορά δόθηκαν 200.000.000 για να συνδεθεί ο νότος µε
το βορρά.
Μάλιστα, ο κ. Μαγκριώτης, γνωρίζει πολύ καλά τι λέω, γιατί σε
λίγα χρόνια θα χρησιµοποιεί το µετρό της Θεσσαλονίκης που το
εξήγγειλαν οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ καµµιά δεκαπενταριά
φορές όπως τον Αχελώο, αλλά τίποτα δεν έγινε. Αλλά αυτά θα
µας τα πει στη δικιά του τοποθέτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Το εξήγγειλε το 1992 η Νέα ∆ηµοκρατία επί
κ. Μητσοτάκη!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είµαστε υπερήφανοι γι’
αυτήν την πολιτική ειδικά στον τοµέα των δηµοσίων έργων.
Κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε αυτό, λέγοντας ότι φουρτουνιασµένη θάλασσα είναι η Ελλάδα και η ελληνική οικονοµία και
αυτά είπατε ότι είναι αποτέλεσµα της πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Το τσουνάµι της ανερµάτιστης πολιτικής των Κυβερνήσεων
του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά και κυρίως τη χαµένη δεκαετία του ’80,
που δηµιουργήθηκε το τεράστιο δηµόσιο χρέος και τώρα λόγω
της οικονοµικής κρίσης, καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός,
είναι πολιτική που χρεώνεται πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ.
Σας το λέω άλλη µια φορά. Σας το είπα και στον προϋπολογισµό. Σας το είπαν και οι συνάδελφοι στον προϋπολογισµό. Από
τα 300.000.000.000 του δηµοσίου χρέους, τα 180.000.000.000
είναι τόκοι, τα 100.000.000.000 δεν πέρασαν από τη Βουλή και η
ευθύνη του ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά ξεπερνά το 92% ή 289.000.000.000
ευρώ από τα 300.000.000.000.
Έχετε µια ιστορική ευκαιρία, µια µοναδική ευκαιρία να διορθώσετε αυτό το ιστορικό σας λάθος. Μη ζητάτε τώρα και τα
ρέστα από τη Βουλή. Κοιτάξτε να κάνετε ως νέο ΠΑΣΟΚ αυτό
που είπε σήµερα και ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην ερώτηση των Αρχηγών των κοµµάτων για τα αγροτικά, ότι το ΠΑΣΟΚ
αλλάζει. Κοιτάξτε να αλλάξετε, κοιτάξτε να βοηθήσετε τη χώρα,
κοιτάξτε να βγάλετε την οικονοµία από το αδιέξοδο.
Εµείς είµαστε εδώ για να συµπαρασταθούµε. Βλέπετε ότι τα
περισσότερα νοµοσχέδια που έρχονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο τα ψηφίζουµε µαζί µε την Κυβέρνηση παρ’ ότι έχουµε σηµαντικές ενστάσεις, όσον αφορά πολλές διατάξεις αυτών των
νοµοσχεδίων.
Κάντε το καθήκον σας. Αφήστε τις πολλές διαβουλεύσεις και
αρχίστε να δράτε πολιτικά. Ο πολιτικός χρόνος και ο δικός σας
και της ελληνικής οικονοµίας είναι πεπερασµένος. Περιµένουµε
τις απαντήσεις όσον αφορά το συγκεκριµένο έργο και πιστεύω
ότι µε τη δική µας βοήθεια και µε τη δική σας αποφασιστικότητα
θα λυθεί ένα τεράστιο πρόβληµα και για τη συγκοινωνία και για
την τοπική οικονοµία και γενικότερα για την ελληνική οικονοµία.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Χρήστος Παπουτσής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπω
ότι ο αγαπητός συνάδελφος κ. Κεφαλογιάννης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας ανησυχεί πάρα πολύ,
εµφανίζεται πολύ ανησυχών σήµερα. ∆ιότι όπως µας είπε, ο
Πρωθυπουργός υιοθέτησε κάποιες από τις σκέψεις του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, του κ. Καρατζαφέρη,
όπως άλλωστε και των Αρχηγών των άλλων κοµµάτων. Και αυτό
φαίνεται ότι ανησυχεί τον κ. Κεφαλογιάννη και τη Νέα ∆ηµοκρατία διότι …
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε συνάδελφε …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Ροντούλη, µονίµως ταραχοποιός εκεί στα πίσω έδρανα! Σας παρακαλώ!
Ήρεµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: ∆εν θέλω να παρεµβαίνω στους καυγάδες µέσα στην πολυκατοικία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς είστε ισόγειο ή ρετιρέ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Έχουµε επιλέξει άλλο δρόµο, άλλη
γειτονιά εµείς, έτσι κι αλλιώς.
Όµως, σας βλέπω να ανησυχείτε. Φοβάµαι, όµως, ότι η ανησυχία δεν είναι επί της ουσίας. Η ανησυχία είναι επί της τακτικής. Φοβάµαι ότι ανησυχείτε για άλλο λόγο, γιατί σας χαλάει το
µέτωπο του κλεισίµατος των δρόµων, το µέτωπο που επιλέξατε.
∆ιότι όπως αντιλαµβάνεστε όλοι από τις δηµόσιες δηλώσεις, εγώ
ακούω τον κ. Χατζηγάκη και τον κ. Μπούτα οι οποίοι είναι υπέρ
του κλεισίµατος των δρόµων και υπέρ των µπλόκων. Άρα, λοιπόν, γιατί ανησυχείτε; Επιλογή σας είναι να κόψετε τη χώρα στα
δυο για να µπορέσετε να απωθήσετε από πάνω σας τις µεγάλες
ευθύνες που έχετε για την κατάντια του αγροτικού κόσµου της
χώρας, για την αποεπένδυση των τελευταίων χρόνων και για τα
προβλήµατα που επισωρεύσατε στην ελληνική κοινωνία µε την
ανυπαρξία στρατηγικής όσον αφορά το µέλλον του αγροτικού
κόσµου και της ελληνικής υπαίθρου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Όσον αφορά τη σηµερινή επερώτηση την οποία καταθέσατε
στην Κυβέρνηση, εγώ πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι εκλαµβάνω τη µια πλευρά των
προθέσεών σας, την καλή πλευρά και σ’ αυτή στέκοµαι. Στέκοµαι
δηλαδή στις προθέσεις σας, έτσι όπως το είπατε, ότι δηλαδή
ανησυχείτε πάρα πολύ για το µέλλον και η αγωνία σας είναι πότε
θα παραδοθεί το έργο. ∆εν στέκοµαι στο άλλο αλλά δεν µπορώ
και να µη το σχολιάσω.
∆εν µπορώ όµως να µην σχολιάσω το γεγονός ότι όσον αφορά
την ώρα, τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των πεπραγµένων της Κυβέρνησης όσον αφορά την εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος, την αξιοποιείτε για να κάνετε έλεγχο στα πεπραγµένα της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ιδιαίτερα από
την περίοδο που, όπως προβλέπετο από τη Σύµβαση, έπρεπε να
είχαν παραδοθεί τα έργα, δηλαδή από το Μάιο του 2009, και
έκτοτε «αγρόν ηγοράζατε»! Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, λοιπόν,
επί των κυβερνητικών πεπραγµένων αφορά την περίοδο της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η υπόλοιπη συζήτηση, όπως
µε εξαιρετική άνεση σας απάντησε ο Υπουργός κ. Ρέππας,
αφορά τις δικές µας δεσµεύσεις, τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, για το µέλλον.
Όµως, παρ’ όλα αυτά οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας
στάθηκαν και σε ορισµένα άλλα σχόλια. Εγκάλεσαν την Κυβέρνηση τη δική µας, δηλαδή την κυβέρνηση των τελευταίων εκατό
ηµερών, για καθυστερήσεις και έλλειψη συντονισµού όσον
αφορά το συγκεκριµένο θέµα, δηλαδή της πτώσης των βράχων
και του κλεισίµατος των δρόµων στα Τέµπη. Αλήθεια, ποιο είναι
το έργο το οποίο είχατε επιδείξει εσείς πεντέµισι χρόνια, όχι µόνο
στα Τέµπη αλλά σε όλη τη χώρα. Στον τοµέα των δηµοσίων
έργων, ο απόλυτος θεατρινισµός, η πολιτική της διευκόλυνσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για να µην πω ότι αποδειχθήκατε και πρωταθλητές σ’ έναν άλλο
διαγωνισµό, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με αεροπλάνο θα εξυπηρετούνται…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Αποδειχθήκατε πρωταθλητές στο
διαγωνισµό «το χρυσό ψαλίδι», µε το οποίο κόβατε τις κορδέλες
για τα έργα τα οποία είχε δροµολογήσει η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και του Κώστα Σηµίτη. Σ’ αυτό το διαγωνισµό, στο διαγωνισµό «το χρυσό ψαλίδι», είστε πράγµατι πρωταθλητές, αλλά
όχι και σε έργα! Κι επειδή ταξιδεύω σ’ όλη τη χώρα, κύριε Κεφαλογιάννη, µε όλα τα µέσα, εγώ σας προκαλώ: Πείτε µου όχι
δύο αλλά ένα έργο, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από
την Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ένα! ∆εν υπάρχει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η Εγνατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ε όχι και από τη Νέα ∆ηµοκρατία η
Εγνατία! Προς Θεού! Ένα έργο δεν υπάρχει! Επί πεντέµισι χρόνια δεν υπάρχει έργο!
Όσον αφορά τα Τέµπη, χωρίς καµµία απολύτως αµφιβολία, ο
κόσµος αντιµετωπίζει σοβαρότατα προβλήµατα και η περιοχή
ανησυχεί, όχι µόνο η περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής
Μακεδονίας αλλά όλη η χώρα. ∆ιότι οι επιχειρήσεις σ’ όλη την
χώρα αντιµετωπίζουν προβλήµατα -κόστος, καθυστερήσεις- κι
επιπλέον οι τοπικές κοινωνίες αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο φθορών στην περιοχή τους, κυρίως στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στις
περιοχές που δεν αντέχει για µεγάλα φορτία. Είµαι απολύτως βέβαιος -εγώ χαίροµαι ιδιαίτερα από τις δεσµεύσεις του κυρίου
Υπουργού- ότι η πολιτεία, όσον αφορά τη δική της ευθύνη, µε
πολύ ταχύτατους ρυθµούς όχι µόνον έκανε τον κατάλληλο σχεδιασµό, αλλά ταυτόχρονα ανέλαβε και την ευθύνη για την αποκατάσταση ή την ενίσχυση εκείνων των συµπληρωµατικών
οδικών δικτύων τα οποία έχουν ανάγκη.
Βέβαια εδώ επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, µια ειδική παράκληση λόγω εντοπιότητας, διότι η ιδιαίτερη πατρίδα µου, όπως
ξέρετε, είναι τα παράλια του Νοµού Λάρισας, απ’ όπου περνάει
ο ένας οδικός άξονας τον οποίο έχετε αυτή τη στιγµή επιλέξει.
Εκεί πράγµατι χρειάζεται ενίσχυση αυτό το οδικό δίκτυο, δεδοµένου ότι ήταν καινούργιο, πρόσφατο, αλλά υπέστη ζηµιές από
πληµµύρες στην περιοχή. Υπήρχαν και εκεί προβλήµατα, τα
οποία παρέµειναν άλυτα όλη αυτή την περίοδο λόγω της αδιαφορίας της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέµατα, τα οποία αφορούν
την ίδια τη σύµβαση παραχώρησης και το πώς αυτή ερµηνεύεται,
εγώ δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο πέραν αυτού το οποίο
µε πολλή σαφήνεια ο Υπουργός κ. Ρέππας ανέφερε µόλις προηγουµένως, αλλά κι ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης επανειληµµένα
έχει διατυπώσει. Το επαναλαµβάνω κι εδώ, για να µην έχουµε
καµµία απολύτως παρεξήγηση. Σύµφωνα µε τη σύµβαση που
έχει υπογράψει το ελληνικό κράτος, ο παραχωρησιούχος έχει
αναλάβει…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Παπουτσή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ:…τη βελτίωση, τη συντήρηση, τη λειτουργία και την ασφάλεια κι όχι µόνο την εκµετάλλευση του οδικού δικτύου. Και σ’ αυτή την κατεύθυνση είµαι απόλυτα βέβαιος
ότι θα βρεθεί ο κατάλληλος τόπος συµφωνίας της Κυβέρνησης
και των αρµοδίων εµπλεκοµένων φορέων, ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατόν θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία και θα παραδοθεί ο δρόµος ως ένας ασφαλής δρόµος, συµπεριλαµβανοµένων
βεβαίως και των δικτύων των σιδηροδροµικών συγκοινωνιών.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Παπουτσή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αντώνιος Σκυλλάκος, για έξι λεπτά.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Υπάρχουν τεράστιες, διαχρονικές
ευθύνες και στα δύο κόµµατα και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα ∆ηµοκρατία που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο, για ορισµένες βασικές επιλογές τους που γεννούν τέτοια προβλήµατα, όπως τα
Τέµπη.
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Πρώτον, σε ανάλογες περιοχές –στα Τέµπη συγκεκριµένα και
σε ανάλογες περιοχές- υψηλού κινδύνου τι γινόταν επί δεκαετίες: Γίνονταν οι απαραίτητοι έλεγχοι; Έπαιρναν τα απαραίτητα
µέτρα ασφάλειας; Και όχι να περιµένουµε πότε θα δοθεί σε κάποια κοινοπραξία το έργο, που θα αναλάβει και τις ευθύνες τους!
Φαίνεται ότι δεν γινόταν σχεδόν τίποτα. Εγώ τουλάχιστον που ζω
στην περιοχή και κυκλοφορώ συνεχώς, δεν είδα κανένα ουσιαστικό έργο τις τελευταίες δεκαετίες.
∆εύτερον ζήτηµα είναι η λογική και η σύµφωνη γνώµη των δύο
κοµµάτων και άλλων και του ΛΑΟΣ, ότι πρέπει να παραχωρούνται µε συµβάσεις παραχώρησης –δεν µιλάω για τη συγκεκριµένη συµφωνία, µιλάω γενικά- να δίνονται σε ιδιώτες και να µας
κατασκευάσουν τους δρόµους και να µας βάζουν και διόδια,
όταν ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι µόνο το 10% βάζουν από την
τσέπη τους. Το άλλο είναι δανεισµός από τράπεζες και η επιδότηση από τα χρήµατα του δηµοσίου. Έτσι, φτιάχνω και εγώ το
δρόµο! Γίνοµαι και εγώ επιχειρηµατίας! Όµως, είναι η λογική παραχώρησης των µεγάλων αξόνων στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Υπάρχουν ευθύνες.
Τρίτον ζήτηµα, ο ανεξάρτητος µηχανικός! Και βεβαίως παίρνει τη θέση και από κοινού συνεννοείται µε την κοινοπραξία, εν
πάση περιπτώσει, διότι έχετε συµφωνήσει στο θεσµικό πλαίσιο
τα δύο κόµµατα ότι θα είναι ιδιώτης –οίκος τάδε όπως λέγεται
και δεν ξέρω τι είναι- τάχα ανεξάρτητος, ο οποίος επιλέγεται από
την κάθε κοινοπραξία και πληρώνεται από την κοινοπραξία.
Λοιπόν, είναι δυνατόν να φτιάξουµε σωστά δηµόσια έργα ή να
τηρηθούν οι συµβάσεις, όταν συµφωνείτε; Να υπάρχει διαχρονική ευθύνη για τις εναλλακτικές λύσεις, για τις παρακαµπτήριες
οδούς που δεν έχουν τις δυνατότητες να αντιµετωπίσουν την κατάσταση. ∆εν υπάρχει προνοητικότητα από καµµία κυβέρνηση,
ώστε να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα, όταν γνωρίζουµε το
επικίνδυνο των Τεµπών, ότι κάποτε θα κλείσουν τα Τέµπη;
Και έρχοµαι στις συγκεκριµένες ευθύνες, όχι τις γενικές. Υπογράφτηκε µία σύµβαση. Τι έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία, για να εφαρµοστεί αυτή η σύµβαση, όσον αφορά την ασφάλεια του
σηµερινού δρόµου; ∆εν έκανε απολύτως τίποτα, όχι τον ένα
χρόνο, αλλά και τους υπόλοιπους µήνες από το Μάρτιο µέχρι
που ανέλαβε την Κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
Τι έκανε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ; Κάποια επιστολή! Εδώ
υπάρχουν κυρώσεις! Θα µπορούσαν να επιβάλουν κυρώσεις και
η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. ∆εν έγινε τίποτα! Φτάσαµε, λοιπόν, σε αυτό το σηµείο και υπάρχουν και συγκεκριµένες ευθύνες
για τη µη εφαρµογή µε την ανοχή των κυβερνήσεων των δύο µεγαλύτερων κοµµάτων και για τη µη εφαρµογή της σύµβασης. ∆εν
πήρε κανένα µέτρο για την ασφάλεια της περιοχής.
Έρχοµαι τώρα στο πότε θα τελειώσει. Τώρα ανησυχούµε για
αυτά που µας είπατε σε σχέση µε αυτά που µας είπατε πριν από
µία βδοµάδα, που έκανα την επίκαιρη ερώτηση. Είχατε πει
Πάσχα. ∆εν το ξαναναφέρετε. Και καλά κάνετε και είστε και λίγο
προσεκτικός, γιατί τα προβλήµατα είναι µεγάλα, αλλά και οι προθεσµίες δύσκολες. Πρέπει να µπουν και προθεσµίες.
∆εύτερον, έχουµε την εταιρεία, η οποία λέει «τέλος Μαΐου».
Σήµερα, αν κατάλαβα καλά, άκουσα τη λέξη «καλοκαίρι». Η πρόβλεψη που έχουµε εµείς εκεί στην περιοχή είναι ότι θα περάσει
και το καλοκαίρι και δεν θα έχει αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. Θέλουµε να είστε, λοιπόν, πιο συγκεκριµένοι σε αυτό το ζήτηµα.
Και αν κωλυσιεργεί η εταιρεία; Πρέπει να αναλάβετε δράση,
όχι κυρώσεις απλώς, αλλά υποκατάσταση στην κατασκευή των
έργων. ∆εν θα περιµένουµε. Αν η εταιρεία κωλυσιεργεί, τι θα
γίνει; Πέστε µας συγκεκριµένα τι θα κάνετε, αν κωλυσιεργεί η
εταιρεία ή έχει διαφωνίες ή πιέζει, για να αναλάβετε µέρος του
κόστους και να µην αναλάβει όλη την ευθύνη.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της ασφάλειας. Η εταιρεία σάς κατέθεσε ένα σχέδιο, µια µελέτη, ένα πλαίσιο –όπως το είπατε- για το
τι µέτρα ασφαλείας προβλέπει ότι θα κάνει.
Εγώ βάζω το εξής ερώτηµα: Πώς η εταιρεία πριν από λίγο
καιρό έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι θα παρθούν µέτρα ασφαλείας, αλλά ο δρόµος θα είναι ασφαλής στην καλύτερη περίπτωση κατά 60%; Όταν το λέει αυτό η εταιρεία, σηµαίνει ότι και
το πλαίσιο που έχει βάλλει είναι για ασφάλεια στο ύψος του 60%,
όχι του 90% ή του 100%!
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Απ’ ό,τι φαίνεται, όταν εσείς λέτε ότι από ∆ευτέρα ξεκινούν τα
έργα, σηµαίνει ότι έχετε αποδεχθεί το πλαίσιο της εταιρείας για
ασφάλεια µέχρι 60%. Κι εµείς που κυκλοφορούµε εκεί σχεδόν
κάθε µέρα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες, θα είµαστε στο
60% ή στο 40%; Αυτό θα σκέφτονται όλοι όσοι περνούν τα
Τέµπη.
Υπάρχει, λοιπόν, πρόβληµα. Να µας εξηγήσετε περισσότερο
αυτό το θέµα της ασφάλειας. Τι ασφάλεια εγγυάσθε; Τι εγγυάται
η εταιρεία; Τι λένε οι σύµβουλοί σας; Τι λένε οι σύµβουλοι της
εταιρείας;
Με την ευκαιρία να αναφέρω ότι διαµαρτυρήθηκε και το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, διότι ήλθαν σύµβουλοι που έφτιαξαν αυτό
το πόρισµα της εταιρείας και οι οποίοι είναι σύµβουλοι της ίδιας
της εταιρείας! ∆εν είναι ανεξάρτητη αρχή αυτή η οποία δίνει τη
σκέψη και την πείρα της.
Κύριε Υπουργέ, εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση. Τι θα γίνει µε
το θέµα του αν θα πληρωθούν κάποιοι άνθρωποι; Θα αποζηµιώσετε πολλές κατηγορίες ανθρώπων, παραδείγµατος χάριν, µαγαζιά που έκλεισαν στην περιοχή –εντός ή στον περίγυρο των
Τεµπών- ή µαγαζιά, των οποίων υποβαθµίστηκε η λειτουργία
τους λίγο παραέξω από τα Τέµπη; Θα αναπληρώσετε το εισόδηµα εργατών όχι µόνο καθηγητών, αλλά εκατοντάδων ανθρώπων που πληρώνουν βενζίνη, ταξί, τρένο κ.λπ.; Θα πάρετε κάποιο
µέτρο για τους µαθητές που πάνε φροντιστήριο και πληρώνουν
κάθε µέρα επιπλέον εισιτήριο –ξεχωριστά ο κόπος;
Αυτά πρέπει να τα απαντήσετε, διότι αλλιώς όταν λέτε «θα τα
δούµε στην πορεία και πρέπει να είµαστε προσεκτικοί», έχω να
σας αντιπαραθέσω δυο στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, οι φορτηγατζήδες και οι όποιοι µεταφορείς θα µετακυλήσουν το κόστος στους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες –και
αυτή είναι η ουσία του προβλήµατος- και θα τα πληρώσουµε τα
σπασµένα έτσι κι αλλιώς.
∆εύτερον, ποιος νοµικός σας είπε ότι αν αρχίσετε και πληρώνετε κάποιες αποζηµιώσεις, δεν µπορείτε να τα αναζητήσετε από
την εταιρεία; Ο πρωτοετής της Νοµικής ξέρει πολύ καλά πως
όταν το κράτος θα αναγκαστεί να πληρώσει για κάποια ζηµιά που
έγινε, µπορεί να τα αναζητήσει από τον αίτιο, από αυτόν που έχει
την ευθύνη, από την εταιρεία, από την κοινοπραξία! Μη δικαιολογείστε! Εδώ πέρα απολύθηκαν εργαζόµενοι!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Σκυλλάκο, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Τέλος, θα ήθελα να µας απαντήσετε
αν θα επιτρέψετε να συνεχιστεί αυτό που γίνεται από την κοινοπραξία, δηλαδή να παίρνει τέλη από τα διόδια στο Αιγίνιο, στη
Λεπτοκαρυά και στο Μοσχοχώρι, όταν αναγκάζονται όλοι –φορτηγά και Ι.Χ.- να κάνουν ολόκληρους κύκλους και να πληρώνουν
ένα σωρό λεφτά!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκυλλάκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα 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, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί -δάσκαλοι από το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Οβρυάς Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης για έξι λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να δώσω, κατ’ αρχάς, µια απάντηση στον κ. Κεφαλογιάννη.
Αφού έµαθε πότε µπήκε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός στη
Βουλή, ας ξέρει, λοιπόν, ότι ήλθαµε για να παραµείνουµε. Θα
µας βλέπει πολλά χρόνια στη συνέχεια.
∆εύτερον, δεν ξέρω µε τι τόνο ή µε τι ύφος ή µε τι υπονοούµενο είπε ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απεδέχθη προτάσεις, που
έκανε ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθoδόξου Συναγερµού για το
αγροτικό ζήτηµα της χώρας. Πάντως, πρέπει να του επισηµανθεί
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το εξής: Όταν κάποιος αποδέχεται θετικές προτάσεις, αυτό δείχνει πολιτική γενναιότητα, δείχνει πολιτική ανωτερότητα και µια
διάθεση αυτοκριτικής -αν θέλετε- που βλέπω να λείπει από τη
Νέα ∆ηµοκρατία.
Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τη δική µας πλευρά δείχνει
την υπευθυνότητα, µε την οποία κινείται στο πολιτικό σκηνικό ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και την προσπάθεια που καταβάλλουµε για την αναβάθµιση του λεγόµενου πολιτικού πολιτισµού. Άρα, δεν πρέπει να µένετε µόνο στα λόγια, στη συναίνεση
ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να κάνετε και προτάσεις, όχι µόνο να
αποδοµείτε κάτι, αλλά να χτίζετε και κάτι. Αυτά για τα γενικά που
προηγήθηκαν.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Υπουργέ, στο βασικό θέµα. Θέλω να σας
κάνω µία υποθετική, ρητορική ερώτηση. Έστω ότι δεν γινόταν
αυτή η βραχόπτωση, έστω ότι δεν γινόταν το έργο των δύο σηράγγων στα Τέµπη, υπήρχε επικινδυνότητα όλα τα προηγούµενα
έτη στο συγκεκριµένο σηµείο; ∆εν θα µπορούσε να γίνει ένα
απλό φυσικό γεγονός, ένας σεισµός σε µία κατ’ εξοχήν σεισµογενή χώρα; Γιατί το λέω αυτό; ∆ιότι η απάντηση µπορεί να είναι
µόνο µία. Ναι, θα µπορούσε να γίνει. Και τότε; Τότε η Ελλάδα θα
κοβόταν στα δύο.
Άρα, λοιπόν, τι έκαναν τα δύο κόµµατα, οι κυβερνήσεις των
δύο αυτών κοµµάτων που εναλλάσσονταν στην εξουσία όλα τα
προηγούµενα χρόνια; Ύψωναν τα µάτια στο Θεό. Τίποτε άλλο
δεν έκαναν για να προλάβουν. Κατά τα άλλα ο µεγαλοϊδεατισµός
των Ολυµπιακών Αγώνων µας µάρανε, αντί να κάνουµε κανένα
έργο ουσιαστικό για να µην κλείνει η Ελλάδα στα δύο, το κυρίαρχο δηλαδή.
Και να πω και κάτι άλλο στους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας. Παραδέχθηκαν οι ίδιοι –ο πολιτικός τους σχεδιασµός
δεν φαίνεται να λειτουργεί καλά- ότι θα έπρεπε µέχρι τις 5 Μαρτίου του 2009 η εταιρεία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ»
να κάνει εργασίες στα πρανή. Ναι ή όχι; Και έστελνε –λέει- η
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.», είχαµε αλληλογραφία δηλαδή «κάντε, όχι δεν
κάνω κ.λπ.».
Αυτό είναι σοβαρή κυβέρνηση, σοβαρή εξουσία; ∆ηλαδή έχω
συµβατικές υποχρεώσεις ως εταιρεία να κάνω κάτι, δεν το κάνω
και η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» -που έχει µπει από την πλευρά του κράτους- αλληλογραφεί. Βγήκε υπεύθυνα η Κυβέρνηση να πει ότι
είναι απαράδεκτα πράγµατα αυτά, να καταγγείλει την εταιρεία,
να καταγγείλει τη σύµβαση να ζητήσει ρήτρες;
Και έρχεστε τώρα εσείς και λέτε: «Εσείς τώρα τι κάνετε;» Γιατί
εσείς τι κάνατε; Άρα, λοιπόν, νοµίζω ότι ο πολιτικός σας σχεδιασµός πάσχει πάρα πολύ.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω τι άνθρωπος και τι χαρακτήρας είστε, να αφήσουµε «τα γκµουχ-γκουχ», όπως λέµε εµείς
στη Θεσσαλία. Ας πούµε πράγµατα ξεκάθαρα. ∆ύο είναι τα ζητήµατα και εµείς περιµένουµε ξεκάθαρες απαντήσεις. Όχι ήξεις
αφήξεις και τα συναφή, ξεκάθαρα πράγµατα.
Ζήτηµα πρώτον. Ποιος θα πληρώσει, αγαπητοί συνάδελφοι, το
κόστος των εργασιών αποκατάστασης, το οποίο ανέρχεται περίπου –και µπορεί να µε διορθώσει ο Υπουργός, αν κάνω λάθοςστα 100.000.000 ευρώ; Ποιος θα πληρώσει τώρα γι’ αυτά τα
100.000.000 ευρώ; Θα πληρώσει το κράτος; Θα πληρώσει µε
βάση συµβατικές υποχρεώσεις η εταιρεία;
Εµείς έχουµε ξεκάθαρη θέση. Η σύµβαση είναι ξεκάθαρη και
έχει δίκιο ο κ. Χαλκίδης. Θα πληρώσει η εταιρεία, διότι η εταιρεία
ευθύνεται και το ξέρει και όλη η κοινή γνώµη και η τοπική κοινωνία που βιώνει τα πράγµατα αυτά στην περιοχή. ∆ιότι πριν δεν
είχαµε τέτοια φαινόµενα. Κάποιοι πήγαν, για να µειώσουν το κόστος και όχι µόνο να τρέξουν πιο γρήγορα το έργο και έκαναν τα
γνωστά κόλπα των εκρήξεων και οδηγηθήκαµε εδώ που οδηγηθήκαµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι πολύ σοβαρό το θέµα, κύριε Πρόεδρε. Θα µου δώσετε
µερικά λεπτά.
Άρα, λοιπόν, ξεκάθαρα πράγµατα. Από την πλευρά του Λαϊκού
Ορθοδόξου Συναγερµού το κράτος να µην αναλάβει ούτε 1 ευρώ
από το κόστος εργασιών. Θα τα πληρώσει η εταιρεία. ∆εν είναι
δυνατόν να λέτε στον ελληνικό λαό «κάντε οικονοµίες, σφίξτε το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ζωνάρι» και όταν έρχεται η υπόθεση µε κάποια εταιρεία να πληρώσει -που µας γδέρνει κυριολεκτικά µε τα τέλη-, να αναλάβει
µε διαιτησία κόστος και το κράτος. Τελειωµένα αυτά τα πράγµατα.
∆εύτερον, θα καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα της Εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»: «Ρήµαξαν
τα µαγαζιά στα Τέµπη».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι άλλο να σας πούµε; Κατά κυριολεξία το δεχθήκατε και εσείς
ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, γιατί λέτε ότι έχουν την κατανόηση οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή οι επαγγελµατίες, οι καταστηµατάρχες, οι
εργαζόµενοι εκεί. Λέτε ότι έχουν την κατανόηση της πολιτείας.
Σας ερωτώ τώρα, γιατί ξέρω σε ποιον άνθρωπο απευθύνοµαι:
Η κατανόηση τρώγεται;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ένα λεπτό, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν τρώγεται η κατανόηση. Πρέπει, λοιπόν, να καταλάβετε ότι
στην περιοχή έχουµε µια «Γάζα». Η Γάζα δεν είναι µόνο στην
Εγγύς Ανατολή είναι και µέσα στην Ελλάδα, στην περιοχή των
Τεµπών, που βρίσκεται αποκλεισµένη. Και βρίσκεται υπό τεράστια πίεση το ανθρώπινο δυναµικό που έχει και το επαγγελµατικό δυναµικό της περιοχής κυριολεκτικά υπό κατάρρευση.
Αυτοί οι άνθρωποι περίµεναν τώρα να ακούσουν από εσάς από την Κυβέρνηση εννοώ, όχι από τον κ. Ρέππα- ένα συγκεκριµένο σχέδιο, ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα που θα λέει:
Τι θα γίνει µε τις αποζηµιώσεις των ανθρώπων αυτών, των καταστηµαταρχών; Τι θα γίνει µε την απώλεια εισοδήµατος; Τι θα
γίνει µε τους εργαζόµενους στα καταστήµατα; Τι θα γίνει µε τις
εισφορές τους στα ταµεία; Τι θα γίνει µε τα χρήµατα που πρέπει
να δίνουν στους λογαριασµούς των ∆ΕΚΟ; Τι θα γίνει µε τα χρέη
τους στις τράπεζες που τρέχουν; Τι θα γίνει µε τη µισθοδοσία
του προσωπικού τους, που το κρατάνε προς τιµήν τους εκεί οι
επαγγελµατίες της περιοχής; ∆εν διώχνουν το προσωπικό, το
κρατάνε!
Και αντί το κράτος να συνδράµει, έρχεται και λέει «κατανόηση». Ε, δεν τρώγεται η κατανόηση, τι να κάνουµε τώρα;
Επιτρέψτε µου να πω και κάτι ακόµη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Τελειώνετε, παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα παρακαλούσα για την ανοχή σας
γιατί είµαι από την περιοχή και µε πονάει. Παρακαλώ να µε υποστείτε για λίγο ακόµη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σύµφωνοι, κύριε Ροντούλη, αλλά µε αυτή τη λογική καταλαβαίνετε ότι δεν µπορούµε
να κρατήσουµε κανένα χρόνο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα και τελειώνω.
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ. ∆εν πρέπει η πολιτεία να δίνει ένα
σηµάδι, το οποίο είναι αισχρό για µένα. Στην Αθήνα δεν έχουµε
παιδιά και στην επαρχία αποπαίδια. Το ∆εκέµβριο του 2008, όταν
έγιναν οι καταστροφές στα καταστήµατα των Αθηνών, µέσα σε
µέρες η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας -ορθά ποιούσαέφερε νοµοσχέδιο, για να αποζηµιωθούν οι άνθρωποι αυτοί που
υπέστησαν ζηµιές από κουκουλοφόρους κ.λπ., για τις οποίες ζηµιές δεν ευθύνονταν.
Τώρα ευθύνονται οι άνθρωποι αυτοί γι’ αυτό το κακό –να το
πω έτσι απλά- που τους βρήκε; Όχι.
Άρα, αν δεν συνδράµει η πολιτεία τώρα τους ανθρώπους αυτούς, αν δεν κάνει ένα σχέδιο αποκατάστασης της οικονοµικής
τους επιβίωσης, τι µήνυµα θα δώσει; Ότι είναι παρακατιανοί
αυτοί στην περιφέρεια, είναι παρακατιανοί αυτοί στη Λάρισα.
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Αφήστε τους στη µοίρα τους!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Ροντούλη, παρακαλώ τελειώνετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άρα, όχι παιδιά εδώ και αποπαίδια
εκεί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τα νότια θεωρεία)
Παρακαλώ, δεν επιτρέπονται χειροκροτήµατα από τα θεωρεία.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Ηρώ ∆ιώτη, Βουλευτής Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο Νοµό Λαρίσης, για έξι λεπτά.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας ξεκινήσουµε µε κάποιες κοινές –απ’ ό,τι φαίνεται σε όλους- παραδοχές.
Ναι, η κοιλάδα των Τεµπών αποτελούσε πάντα ένα δύσβατο
κοµµάτι του εθνικού οδικού δικτύου. Ναι, κανείς δεν είχε αρνηθεί τη χρησιµότητα ολοκλήρωσης του «γεφυριού της Άρτας» που
λέγεται «εθνικοί οδικοί άξονες».
Είχαµε από το 2007 θέσει το ζήτηµα –και επανερχόµαστε κάθε
φορά- ξέροντας τη χρησιµότητα ανάπτυξης του σιδηροδροµικού
δικτύου, αφού το τρένο, ένα τόσο φιλικό µέσο µετακίνησης στην
Ελλάδα, παραµένει ακόµα και σίγουρα παραγνωρισµένο.
Όµως, ήδη από τη συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής το 2007, σχετικά µε την κύρωση σύµβασης παραχώρησης
του έργου της µελέτης «Κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί
του Αυτοκινητοδρόµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι», οι
Βουλευτές µας σας είχαν επιστήσει την προσοχή για το έργο.
Είχαν θέσει το θέµα χρηµατοδότησης των µεγάλων έργων
µέσω Σύµπραξης ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα –τα λεγόµενα Σ∆ΙΤκαι το είχαµε καταστήσει σαφές: Τα έργα πρέπει να υπακούουν
σε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, να υπηρετούν ένα εµπνευσµένο, αλλά µε δηµοκρατικό τρόπο σχεδιασµένο και µε πόρους,
Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων.
Αυτά τα έργα πρέπει να γίνονται, κύριοι συνάδελφοι, επειδή
είναι απαραίτητα για τη ζωή των Ελλήνων πολιτών και όχι ευκαιριακά, επειδή µπορούν να έχουν κάποια χρηµατοδότηση πρόσθετη ως έργα παραχώρησης ή ως έργα Σ∆ΙΤ.
Θα πρέπει να αποφασίσετε, κύριοι της Κυβέρνησης, πώς ιεραρχείτε τα πράγµατα, εάν οι µεταφορές είναι δηµόσιο αγαθό ή
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Εµείς λέµε ότι η πρόσβαση των
πολιτών στις υπηρεσίες µεταφορών αποτελεί δηµόσιο αγαθό και
δικαίωµα που δεν µπορεί να υπακούει αποκλειστικά στη λογική
της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.
Ας περάσουµε, λοιπόν, και στα επιµέρους, όχι όµως λιγότερο
σηµαντικά ζητήµατα που ενέσκηψαν εδώ και ένα µήνα, δηλαδή
από το πρωί της 17ης ∆εκεµβρίου ηµέρα της φονικής κατολίσθησης που κόστισε τη ζωή στον Ιταλό µηχανικό της κοινοπραξίας και Κύριος οίδε πώς δεν θρηνήσαµε και άλλα θύµατα.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν µπορεί να µη
θυµάστε ειδικά όσοι είχατε πάρει το λόγο στη συζήτηση του Θερινού Τµήµατος της Βουλής, όταν ζητούσατε ως κυβέρνηση την
κύρωση της σύµβασης όσων τότε υποστηρίζατε. Σταχυολόγησα
δικές σας κουβέντες. ∆ικά σας επιχειρήµατα από τα Πρακτικά.
Κάνατε λόγο για ευαισθησία απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Συγκεκριµένα, κύριε Χαρακόπουλε, και επειδή είστε στην
Αίθουσα, θα αναφερθώ σε κάτι που είχατε πει εσείς: «Το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις προχώρησε στις απαραίτητες παρεµβάσεις για την
προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής από την
οποία διέρχεται ο αυτοκινητόδροµος. Γι’ αυτό το λόγο, έγιναν
προσαρµογές που επιβάρυναν το έργο µε πλέον 120.000.000
ευρώ. Ο νέος αυτοκινητόδροµος, λοιπόν, που θα δοθεί στην κυκλοφορία σε πεντέµισι χρόνια, είναι ένα έργο που στοχεύει στην
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον
και το οικοσύστηµα της περιοχής». Αυτά είναι λόγια του κ. Χαρακόπουλου.
Αν το ΥΠΕΧΩ∆Ε, κύριοι συνάδελφοι, είχε λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα και είχε ξοδέψει και πλέον κονδύλια µάλιστα, τότε
πώς φθάσαµε στη σηµερινή κατάσταση; Γιατί τότε σε ό,τι αφορά
στα αίτια της κατάπτωσης των βράχων, τόσο το Τεχνικό, όσο και
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το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο έθεσαν θέµατα που αφορούν στη
συνύπαρξη πολλών παραγόντων που έχουν σχέση τόσο µε τις
γεωλογικές, γεωτεχνικές και µορφολογικές συνθήκες, όσο και
µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες και ανθρώπινες παρεµβάσεις
και δραστηριότητες;
Οι εορταστικές µέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήλθαν
και παρήλθαν και µπορώ να διαβεβαιώσω, όπως διαβεβαίωσαν
και πολλοί Βουλευτές της Λάρισας, ότι πολλές οικογένειες που
δραστηριοποιούνταν στην περιοχή των Τεµπών, άνθρωποι που
δούλευαν στις γύρω από την Κοιλάδα επιχειρήσεις, πέρασαν
µαύρα Χριστούγεννα και µαύρη Πρωτοχρονιά. Πολύς κόσµος
έµεινε χωρίς δουλειά, περιοχές που περίµεναν να δουλέψουν µε
επισκέψεις απ’ όλη την Ελλάδα, όπως η ιστορική κοινότητα των
Αµπελακίων έµειναν έρηµες τις φετινές γιορτές. Και όπως όλα
δείχνουν, ασχέτως αν τα δηµοσιεύµατα του έντυπου Τύπου αναφέρονται διαρκώς στον κύριο Υπουργό Υποδοµών τον κ. Ρέππα,
λέγοντας πως θα σηκώσει στους ώµους του το όλο θέµα, το γεγονός είναι ένα. Πώς θα γυρίσετε να πείτε σε όλους αυτούς τους
επιχειρηµατίες, πώς άνευ ντροπής θα κοιτάξετε όλους αυτούς
τους εργαζόµενους και τους πείτε ότι και οι γιορτές του Πάσχα
θα πάνε χαµένες. Πώς θα γυρίσετε να τους πείτε ότι ο δρόµος θα
δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία από τέλη Μαΐου, τέλη καλοκαιριού απ’ ό,τι είδαµε σήµερα και βλέπουµε; Πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να παραµένει κοµµένη στα δύο µε ανυπολόγιστες
συνέπειες σε µία περίοδο κρίσης και για την οικονοµία και για
τον τουρισµό.
Ποιος θα πληρώσει το µάρµαρο, κύριοι της Κυβέρνησης και
κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Την ευθύνη τη φέρετε
αµφότεροι. ∆ιότι από των ηµερών σας, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, υπερθεµατίζατε για το έργο και πανηγυρίζατε για τη
σύµβαση και εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ., εδώ που τα λέµε, δεν είχατε και τις µεγαλύτερες δυνατές ενστάσεις.
Συνυπεύθυνοι είστε όλοι για την υπογραφή αυτής της αποικιοκρατικού τύπου συµβάσεως στην ανάδοχο εταιρεία που όλο
αναθεµατίζετε σήµερα και θέτετε ερωτήµατα εάν τηρήσατε τις
συµβατικές υποχρεώσεις και παραδεχτήκατε, κύριε Υπουργέ,
σήµερα ότι τελικά δεν τις τήρησε. Πόσοι έλεγχοι έγιναν έως σήµερα; Να µας πούνε και οι προηγούµενοι ιθύνοντες και οι σηµερινοί.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των διοδίων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε η µόνη χώρα που πληρώνει υπέρογκα διόδια για
ένα έργο που θα κατασκευαστεί, θα ολοκληρωθεί, θα δοθεί σε
χρήση «πάνω σε ένα τρία», όπως λένε και στα χωριά µας. Τώρα
θα είναι σε τρεις µέρες, σε τρεις µήνες, σε τρία χρόνια, σε τρεις
δεκαετίες; Άγνωστο. Σε τρία τέρµινα, ας µου επιτραπεί η έκφραση. Είµαστε χώρα που πληρώνουµε υπέρογκα διόδια σε αποδεδειγµένα επικίνδυνους δρόµους, µε άπειρες κακοτεχνίες, διότι
έτσι θα έβγαινε πιο προσοδοφόρο για τους µεγαλοεργολάβους.
∆εν φθάνει, λοιπόν, που ο ελληνικός λαός πληρώνει το κόστος
της διέλευσης από σταθµούς διοδίων που ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια τόσο καιρό, έγινε η κατολίσθηση στα Τέµπη και η εταιρεία αντί να αποδεχθεί την ευθύνη στο βαθµό που τη φέρει,
ξεκίνησε πριν καλά-καλά κλείσει µήνα και µε τα Τέµπη κλειστά, να
εισπράττει ξανά διόδια στους σταθµούς που βρίσκονται επί του
οδικού άξονα Μαλιακού-Κλειδιού.
Μπράβο στην Εγνατία που τους υποχρέωσε τουλάχιστον να
µην εισπράττουν στο Αιγίνειο, αλλά µπράβο ειρωνικά, αφού είναι
το λιγότερο που ήταν υποχρεωµένη να πράξει. Στο Μοσκοχώρι
τα διόδια παραµένουν. Στη Λεπτοκαρυά τα διόδια παραµένουν.
Και οι χαµηλότερες χρεώσεις είναι παρηγοριά στον άρρωστο,
αφού πολύ σύντοµα θα αυξηθούν εκ νέου και το ξέρετε αυτό.
Και όταν τελειώσετε µε το θέµα για το ποιος θα πληρώσει την
αποκατάσταση των ζηµιών, δεν νοµίζω να αµφιβάλλετε ότι πάλι
οι οδηγοί θα την πληρώσουν, αφού το κέρδος της η εταιρεία δεν
σκοπεύει να το χάσει, αφού δεν είναι δα και κοινωφελές ίδρυµα.
Και το χαράτσι πάλι από τα νέα διόδια θα πάει στους ώµους των
Ελλήνων φορολογούµενων.
Στις συµβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας ήταν η ανακατασκευή των παραδρόµων και κάποιων παρακαµπτηρίων οδών,
όπως θα θυµάστε. Το αν το τήρησαν ή όχι, το βλέπουµε όλοι. Κίνηση διεξάγεται από απαράδεκτα επαρχιακά δίκτυα και αγροτι-
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κούς δρόµους µέσα από πυκνοκατοικηµένες περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό αν έχετε την καλοσύνη.
Οι οδηγοί, δυστυχώς, λόγω κεκτηµένης ταχύτητας, κυριολεκτικά και µεταφορικά, συνεχίζουν να τρέχουν µε ταχύτητες εθνικής. Το πώς δεν έχουµε θρηνήσει ακόµα θύµατα είναι ειλικρινά
απορίας άξιον.
'Ωσπου να αποφασίσετε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης,
ποιος θα πληρώσει για τα Τέµπη, τα Τέµπη τα πληρώνει τελικά
όλη η Ελλάδα. Φυσικά, περιµένουµε να µας πείτε µε υπευθυνότητα πότε αναµένετε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και ποιο
θα είναι το πραγµατικό κόστος των παρεµβάσεων.
Μας είπατε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε
να µην επαναληφθεί το φαινόµενο των ξαφνικών κατολισθήσεων
βράχων ειδικά δίπλα σε οδικούς άξονες, για την αποφυγή ατυχηµάτων.
Μας είπατε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
επίτευξη της εύρυθµης λειτουργίας των µετακινήσεων οχηµάτων, επιβατών και εµπορευµάτων. ∆εν µας είπατε το πότε. Και
επίσης, δεν µας απαντήσατε στα εξής ερωτήµατα: Πότε θα επαναλειτουργήσει η παλιά σιδηροδροµική γραµµή Αθήνας-Θεσσαλονίκης του ΟΣΕ από το σταθµό της Λάρισας ή της Γυρτώνης
µέχρι το σταθµό της Ραψάνης και αντίστροφα, µε συρµούς πλατφόρµες που θα µεταφέρουν τα επιβατηγά οχήµατα και τα φορτηγά που οι διαστάσεις τους επιτρέπουν τη φόρτωσή τους στους
συρµούς που εισέρχονται στα τούριγκ της γραµµής. Πότε θα
ολοκληρωθεί επιτέλους το οδικό κοµµάτι της εθνικής οδού από
τους Γόνους ως τη Ραψάνη για να γίνονται οι µετακινήσεις άµεσα
και µε ασφάλεια;
Αυτήν την Κυριακή και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας διοργανώνει εκδήλωση στα Τέµπη µε τη συµµετοχή τοπικών φορέων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν επί του
θέµατος µε κεντρικό οµιλητή τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας τον Αλέξη Τσίπρα. Σας καλούµε κάποια στιγµή να
έρθετε και εσείς στην περιοχή να αφουγκραστείτε από κοντά
τους πολίτες, την τοπική κοινωνία. Γιατί έως σήµερα µάλλον η
κραυγή αγωνίας τους µόνο ως ψίθυρος φθάνει στα υπουργικά
σας γραφεία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε στις δευτερολογίες.
Πρέπει να πω ότι όλοι οι επερωτώντες είχαν ξεπεράσει το
χρόνο της πρωτολογίας τους και αποµένουν δύο λεπτά για τον
καθένα. Παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν πήραµε το
χρόνο της δευτερολογίας µας. Και δεν είναι εδώ και όλοι οι Βουλευτές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ο κ. Χαλκίδης µίλησε
12.34 λεπτά. Είναι σηµειωµένο εδώ. Σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: ∆εν ζήτησα, όµως, χρόνο από τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ναι, αλλά µιλήσατε
περισσότερο. Σας παρακαλώ! Κανένας δεν τηρεί το χρόνο του
και όταν διακόπτει ο Πρόεδρος κανένας δεν το σέβεται. Και τώρα
η ώρα είναι περασµένη. Σας παρακαλώ, θα µιλήσετε από δύο
λεπτά.
Ο κ. Χαλκίδης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν ζήτησα το
χρόνο από τη δευτερολογία µου. Να τηρηθεί ο Κανονισµός! Γιατί
µου βάζετε τρία λεπτά; Εγώ δεν ζήτησα το χρόνο µου από τη
δευτερολογία. ∆εν έκανα χρήση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Χαλκίδη, µιλήσατε …
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Ας µας διέκοπτε ο κύριος Πρόεδρος. Τι
να κάνουµε δηλαδή;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): ∆ιακόπτει ο Πρόεδρος και εγώ σας διακόπτω συνεχώς και κανένας δεν ακούει.
Σας παρακαλώ, κάποτε πρέπει να λειτουργήσει …

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βάλτε το χρόνο στα
πέντε λεπτά, γιατί έτσι και αλλιώς πέντε λεπτά θα µιλήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µιλήσατε για άγονη κοµµατική αντιδικία και ότι στη λύση των προβληµάτων απαιτείται
συνεργασία. Μάλλον θα έπρεπε να στραφείτε στο δικό σας
κόµµα, κύριε Υπουργέ, για να το πείτε.
Εµείς ως Νέα ∆ηµοκρατία επί πεντέµισι χρόνια που ήµασταν
κυβέρνηση δεν είχαµε τη στήριξη σε σοβαρά προβλήµατα που
ταλάνιζαν την ελληνική κοινωνία από πλευράς, τότε, της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Εµείς διά του Προέδρου µας Αντώνη
Σαµαρά έχουµε πει ότι όποιες πρωτοβουλίες φέρνετε, που είναι
προς την κατεύθυνση να στηρίζουν την ελληνική κοινωνία θα µας
βρείτε µαζί σας και συµπαραστάτες.
Είπατε ότι σας παραδώσαµε χρέη, χρέη, χρέη! Και µάλιστα ο
Κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος είπε, για ποιο έργο των πεντέµισι ετών να µιλήσουµε; Θα υπενθυµίσω ότι και εµείς το 2004
παραλάβαµε χρέη από την εικοσαετή διακυβέρνηση της χώρας
από το ΠΑΣΟΚ. Όµως ανασκουµπωθήκαµε, δουλέψαµε και παραδώσαµε ιδιαίτερα στο δικό σας τοµέα ένα σηµαντικό έργο.
Φαίνεται, ο κ. Παπουτσής ξεχνάει ότι τα σοβαρότερα και δυσκολότερα κοµµάτια των εθνικών οδών έχουν γίνει επί κυβερνήσεως
Νέας ∆ηµοκρατίας των πεντέµισι αυτών ετών.
Ο κ. Μαγκριώτης για να πάει από τη Θεσσαλονίκη στα Γιάννενα χρειάζονται µόνο δύο ώρες, από εκεί που χρειαζόντουσαν
έξι. Τα δύσκολα κοµµάτια Μαλιακός-Πλαταµώνας-ΠαντελεήµοναςΤέµπη, όλα τα δύσκολα κοµµάτια έγιναν επί Νέας ∆ηµοκρατίας.
Επί Νέας ∆ηµοκρατίας έγιναν οι επεκτάσεις του Μετρό της
Αθήνας, επί Νέας ∆ηµοκρατίας γίνεται το Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ας µη µιλάµε, λοιπόν, για έργο. Έγινε σηµαντικό έργο.
Σε ό,τι έχει σχέση µε τη σύµβαση, δεν καταγγέλλεται, Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΛΑΟΣ, κύριε Ροντούλη, η σύµβαση
επειδή είναι τµηµατική προθεσµία. Η σύµβαση καταγγέλλεται
όταν υπάρχει συνολική λήξη της προθεσµίας του έργου. Σε τµηµατικές προθεσµίες, όπως είναι η συγκεκριµένη, δεν µπορεί να
γίνει καταγγελία της σύµβασης. ∆είτε τη σύµβαση για να δείτε τι
ακριβώς γίνεται.
Όµως, από τις 9 Μαρτίου που έληξε, η επιβλέπουσα αρχή µε
ευθύνη του Υπουργείου, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» έκανε αυτά που προβλεπόντουσαν, όµως δεν τηρήθηκαν. Κύριε Υπουργέ, όµως, ανησύχησα µε την τοποθέτησή σας και ανησύχησα γιατί πριν από
λίγες ηµέρες είχατε βγει δηµόσια και κάνατε µία τοποθέτηση,
διαφωνώντας µε την κοινοπραξία, η οποία κατέθεσε στις 19/1 το
χρονοδιάγραµµα στον ανεξάρτητο µηχανικό που περιµένετε να
πάρει την έγκριση, γιατί χρειάζονται δεκαέξι εβδοµάδες και εσείς
βγήκατε και είπατε ότι µέχρι το Πάσχα πρέπει να τελειώσουν οι
εργασίες.
Φοβούµαι όµως, από το χρονοδιάγραµµα που δεν βάζετε σήµερα, ότι ούτε το Πάσχα, ούτε τέσσερις µήνες θα φθάσουν για
να τελειώσει το έργο. Και αυτό είναι το πολύ ανησυχητικό.
Επίσης, µε ανησυχήσατε γιατί όντως στους επαγγελµατίες που αυτή τη στιγµή, κυριολεκτικά, είναι αυτοί που θίγονται
άµεσα- τους δώσατε µόνο κατανόηση και συµπάθεια. ∆εν τους
φθάνει, κύριε Υπουργέ.
Θα καταθέσω στο Προεδρείο ένα υπόµνηµα όλων των επαγγελµατιών, όπου δεν λένε τίποτα περισσότερο κα τίποτε λιγότερο από το ότι θα οδηγηθούν σε πτώχευση ή σε οριστική
διάλυση των επιχειρήσεών τους, αφού αναγκάζονται να πληρώνουν και το ΙΚΑ και τα ενοίκια και τους εργαζόµενους και τη ∆ΟΥ
και τη ∆ΕΗ και όλα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Χαλκίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επειδή δεν έγινε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, εγώ θα σας καταθέσω µία επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Ραψάνης,
κύριε Υπουργέ, από το 1994, όταν ήσασταν κυβέρνηση, που
απευθυνόταν στην τότε κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στον συντοπίτη τους από τη Λάρισα, τότε Υφυπουργό Εργασίας κ. Αδαµόπουλο. Θα καταθέσω τα σχετικά έγγραφα. Ο κύριος
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Υφυπουργός απευθύνετε στον τότε Υπουργό ΥΠΕΧΩ∆Ε και απαντά ο κ. Γείτονας τότε, Αναπληρωτής Υπουργός. Λέει, λοιπόν, ο
κ. Αδαµόπουλος: «Σας στέλνουµε το υπ’ αριθµόν τάδε
23.10.1994 έγγραφο της Κοινότητας Ραψάνης του Νοµού Λάρισας και παρακαλούµε για την έρευνα της δυνατότητας αξιοποίησης της πρότασης που αυτό περιέχει».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
«Πραγµατικά…», λέει ο Υφυπουργός σας, «… η κατασκευή παρακαµπτηρίου δρόµου στην κοιλάδα των Τεµπών είναι απαραίτητη, εκτός των αναφεροµένων στο έγγραφο και για την
αναβάθµιση –προστασία του χώρου και την τουριστική αξιοποίηση της κοιλάδας µε ανάδειξη θρησκευτικών και πολιτιστικών
παραδόσεων του τόπου».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Χαλκίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ, γιατί
εγκαλέσατε ότι δεν σας διέκοψε ο Πρόεδρος στην πρωτολογία
σας. Τώρα σας διακόπτει, καλύψατε και το χρόνο σας.
Σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Ναι, έχετε δίκιο, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλούµε να πληροφορήσετε τους κυρίους Βουλευτές το
εξής. Απαντά ο κ. Γείτονας τότε: «Το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της µετατροπής της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης σε αυτοκινητόδροµο εξετάζει και διάφορες εναλλακτικές
λύσεις στην περιοχή των Τεµπών». Και λέει ποιες είναι αυτές.
Από τότε επί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Έχετε ευθύνη,
κύριε Υπουργέ, γιατί από το 1994 µέχρι το 2004 ήσασταν εσείς
κυβέρνηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε
πολύ, τελείωσε ο χρόνος σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Νοµίζω ότι πρέπει να απαντήσετε συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, στα δύο ερωτήµατα. Πότε θα υπάρξει διάνοιξη του συγκεκριµένου δρόµου και τι θα γίνει µε όλους
αυτούς που πραγµατικά θίγονται από το κλείσιµο του δρόµου
των Τεµπών.
Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Το λόγο έχει ο κ. Χαρακόπουλος για τρία λεπτά αυστηρώς.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Παπουτσής µίλησε
για βραβείο «χρυσού ψαλιδιού» που θα αποδώσει στη Νέα ∆ηµοκρατία για τα έργα που εγκαινίασε, να του πω ότι πράγµατι η
Νέα ∆ηµοκρατία επιτέλεσε σηµαντικό έργο αυτά τα πεντέµισι
χρόνια και εγκαινίασε σηµαντικά έργα. Στο ΠΑΣΟΚ τι θα πρέπει
να αποδώσουµε; Το βραβείο «χρυσή µακέτα»; ∆εκαεπτά φορές,
τουλάχιστον, εξήγγειλε το έργο της εκτροπής του Αχελώου, που
µετά την παραποµπή του από την κ. Μπιρµπίλη, την Υπουργό Περιβάλλοντος, στις καλένδες κινδυνεύει να µείνει µια τρύπα στο
νερό.
Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, δεν γίναµε σοφότεροι σήµερα
όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα απόδοσης του δρόµου των Τεµπών στην κυκλοφορία. Φαίνεται ότι υπάρχει υπαναχώρηση από
την πλευρά του Υπουργού, υπάρχουν δεύτερες σκέψεις;
Πρόσφατα είχατε µιλήσει, κύριε Υπουργέ, για απόδοση του
δρόµου στην κυκλοφορία έως το Πάσχα. Σήµερα µιλήσατε για
αλπινιστές που θα έρθουν από το εξωτερικό. ∆εν είµαστε όµως
αισιόδοξοι, µετά από όλα αυτά, για γρήγορη αποκατάσταση των
ζηµιών. Και τούτο διότι µέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχει γίνει καµµία εργασία αποκατάστασης. Είναι, µάλιστα, χαρακτηριστικό ότι
µόλις στις 19 Ιανουαρίου κατατέθηκε από τον παραχωρησιούχο
η µελέτη επεµβάσεων.
Σύµφωνα µε το πόρισµα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κύριε Πρόεδρε, που
υπογράφει ο καθηγητής κ. ∆ηµόπουλος, αναφέρεται ότι η πλήρης και ασφαλής κυκλοφορία αυτού του τµήµατος στην πορεία
του χρόνου είναι σχεδόν αδύνατον να επιτευχθεί. Θα πρέπει µά-
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λιστα να ξεσκαρωθεί ένα τεράστιο τµήµα του βουνού, χωρίς να
µπορούµε να επιτύχουµε και µε αυτόν τον τρόπο την πλήρη
ασφάλεια της κυκλοφορίας. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πόρισµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να ελπίζω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα παραχωρήσετε το
δρόµο στην κυκλοφορία εάν δεν είστε εκατό τοις εκατό βέβαιοι
ότι όσοι κινούνται στην Εθνική Οδό είναι ασφαλείς. Αυτό που
προέχει είναι η ασφάλεια των διερχοµένων και όχι η µάχη των
εντυπώσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ζηµιά σε οργανισµούς και επιχειρήσεις είναι πια δυσβάστακτη. Τα δροµολόγια των ΚΤΕΛ όπου
δεν έχουν καταργηθεί, έχουν δραστικά περικοπεί.
Το ίδιο και οι κούρσες των ταξί, ενώ το κόστος µεταφοράς των
φορτηγών έχει ανέβει κατακόρυφα. Υπάρχουν καταστηµατάρχες
στα Τέµπη, στα Αµπελάκια, στην ευρύτερη περιοχή, κύριε Πρόεδρε, που έχουν βάλει λουκέτο στις επιχειρήσεις τους και δεν
εξυπηρετούν ούτε καν τις υποχρεώσεις τους. Το κόστος µεταφοράς σε κάποιες περιπτώσεις τριπλασιάστηκε. Ποιος, λοιπόν,
θα αποζηµιώσει αυτούς τους ανθρώπους;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να επισηµάνω ότι η επαναλειτουργία των διοδίων και το αλαλούµ µε τις τιµές, όταν οι
οδηγοί διέρχονται από την ΠΑΘΕ µέσω παρακαµπτηρίων, είναι
χαράτσι και πρόκληση προς τους πολίτες που υπόκεινται πολλαπλάσιο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος. Ζητούµε, κύριε
Υπουργέ, την παρέµβασή σας για το θέµα αυτό, ως ελάχιστη
συµβολική κίνηση, καθόσον η τοπική κοινωνία έχει ήδη δείξει µεγάλη ανοχή.
Καλούµε την Κυβέρνηση να δεσµευτεί ότι θα ενεργήσει µε παράλληλες εντολές προς όλους τους παράγοντες του έργου, στην
κατεύθυνση λήψης συγκεκριµένων µέτρων που θα εγγυώνται την
ασφαλή διέλευση των πολιτών, αλλά θα µεριµνούν παράλληλα
και για σαφή χρονοδιαγράµµατα, χωρίς διασπάθιση πόρων από
τις παρεµβάσεις. Επιπρόσθετα ζητούµε να ληφθεί µέριµνα για
τους πληγέντες, οι οποίοι δεν ευθύνονται για τη συσσωρευµένη
κωλυσιεργία που έως τώρα έχουµε διαπιστώσει. Είναι, νοµίζω,
το ελάχιστο χρέος µιας ευνοµούµενης πολιτείας που θέλει να λέγεται κράτος δικαίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαρακόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. Σταύρος Καλαφάτης για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το κυρίαρχο στοιχείο
της φιλοσοφίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, είτε αυτή βρίσκεται στη
διακυβέρνηση της χώρας είτε ασκεί το έργο της ως Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, είναι η υπευθυνότητα. Μ’ αυτό το στοιχείο προσεγγίσαµε και ένα σηµαντικό θέµα όλοι οι συνάδελφοι της Νέας
∆ηµοκρατίας κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής της επίκαιρης επερώτησης και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο µε τον
οποίο αναπτύχθηκαν τα επιχειρήµατα των συναδέλφων, αλλά και
από το γενικότερο πνεύµα που υπάρχει στη συζήτηση. Σε κάθε
περίπτωση, όµως, θα εκτιµούσαµε ιδιαίτερα, αν αυτό το στοιχείο
χαρακτήριζε και την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Και αναφέροµαι βεβαίως στις απαντήσεις της Κυβερνήσεως, σχετικά µε το έργο της
Νέας ∆ηµοκρατίας στα έργα και ηµέρες της Νέας ∆ηµοκρατίας
και ιδιαίτερα σ’ ένα τόσο σηµαντικό τοµέα, όπως είναι αυτός των
δηµοσίων έργων. Και εκλαµβάνω προσωπικά εγώ το χαρακτηρισµό: «Τίποτα δεν κάνατε, ιδιαίτερα στον τοµέα των δηµοσίων
έργων» από την Κυβέρνηση των πρώτων εκατό ηµερών, ως
δείγµα αδυναµίας υπεράσπισης ή πρόταξης συγκεκριµένου σχεδιασµού για το µέλλον, παρά την προσπάθεια που καταβάλλει
για να αναφερθεί στο παρελθόν.
Να αναφερθώ ενδεικτικά -γιατί δεν µου το επιτρέπει ο χρόνοςστο τεράστιο έργο που έχει γίνει στον τοµέα των δηµοσίων
έργων, σε δύο βασικά έργα, στην Εγνατία Οδό που ολοκληρώθηκε από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε τον πλέον
άψογο τρόπο στα πιο δύσκολα κοµµάτια, γεωλογικά και γεωγραφικά, τα οποία είχαν αποµείνει και αποτελούσαν το 90%, ένα
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µεγάλο ποσοστό του έργου, και βεβαίως το έργο του Μετρό
Θεσσαλονίκης, όπου εκεί οι Θεσσαλονικείς χαρακτήριζαν -και δικαίως- επί ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ ως την κυβέρνηση της «εικονικής πραγµατικότητας»,
γιατί για πολλά χρόνια πολλά µεγάλα έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα παρουσιάζονταν σε επίπεδο µακέτας σε εφηµερίδες της
Θεσσαλονίκης λίγες µέρες προ της έλευσης του Προέδρου των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και ως δια µαγείας εξαφανίζοντας. Ως
δια µαγείας υπήρχε µετρό, λίγες µέρες πριν έρθει ο Πρόεδρος
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στις εφηµερίδες σε µακέτες και
µετά ως δια µαγείας εξαφανίζονταν.
Βεβαίως η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, η κυβέρνηση
Καραµανλή, µε επικεφαλής τον κ. Σουφλιά είχαν δροµολογήσει
έργα ύψους 2.000.000.000 ευρώ για να αναπτυχθούν έργα υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένου του µετρό στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτά δεν πρέπει ούτε να αποκρύπτονται ούτε να
λησµονούνται ούτε και να αποδοµείται ένα έργο της παρελθούσας κυβέρνησης, έργο για το οποίο, ούτως ή άλλως, έχει αξιολογηθεί και η κυβέρνηση αυτή.
Κλείνω, βάζοντας µία διάσταση σε αυτά που είπα προηγουµένως. Το γεγονός ότι ερωτάται η Κυβέρνηση για το αν υπάρχει
κάποια µέριµνα για στήριξη ή για τις κατηγορίες των συµπολιτών που έχουν πληγεί από αυτό το φαινόµενο, δεν συνδέεται
απαραίτητα µε τη θεµελίωση δικαιώµατος αποζηµιώσεων που
αφορά τα νοµικά ζητήµατα.
Εµείς ρωτάµε εάν υπάρχει ένας σχεδιασµός και αν υπάρχει
στο σχεδιασµό της Κυβέρνησης µέριµνα σε µία τέτοια κρίσιµη
κατάσταση σχετικά µε την στήριξη των οµάδων που έχουν πληγεί. Τίποτα πάρα πάνω. Και αυτό το σηµείο της υπευθυνότητας
εµείς το επιδεικνύουµε σε κάθε περίπτωση και όταν ήµασταν στη
διακυβέρνηση της χώρας αλλά και τώρα, γιατί ο στόχος µας είναι
να ασκούµε δηµιουργική κριτική εκεί που απαιτείται. Και βεβαίως
όπου υπάρχει σωστή κατεύθυνση από την πλευρά της Κυβέρνησης εµείς επίσης θα είµαστε στη θετική κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καλαφάτη.
Η τελευταία δευτερολογία των επερωτώντων είναι του κ. Ιωάννη Βρούτση για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, στην τοποθέτηση του ο κύριος Υπουργός κατηγόρησε τη Νέα ∆ηµοκρατία για κοµµατικό αντιπερισπασµό και
µάλιστα για άγονο κοµµατικό αντιπερισπασµό.
Πολύ απλά θέλω να πω προς τον κύριο Υπουργό, ότι δεν είναι
κοµµατικός αντιπερισπασµός το ότι σήµερα η Νέα ∆ηµοκρατία
επικαιροποιεί µε την τοποθέτησή της στη Βουλή ένα ζήτηµα το
οποίο έχει τεράστιες οικονοµικές επιπτώσεις για ολόκληρη την
Ελλάδα.
Μάλιστα σ’ ένα πνεύµα συναινετικό, σ’ ένα πνεύµα στο οποίο
θέλουµε πραγµατικά να βοηθήσουµε ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση τοποθετούµαστε µε δύο βασικά ερωτήµατα:
Πρώτον, τι χρονοδιάγραµµα βάζει για την υλοποίηση του
έργου. Ο ελληνικός λαός θέλει να γνωρίζει πότε θα αποκατασταθούν τα Τέµπη.
∆εύτερον, τι θα γίνει µε τους πληγέντες επιχειρηµατίες σε συνάρτηση και µε τους εργαζόµενους.
∆υστυχώς, η απάντηση στην ολοκλήρωση της επίκαιρης επερώτησης είναι ένα τίποτα! Μάλιστα, θα το συνδυάσω και µε το
προηγούµενο πολιτικό γεγονός –όπως το χαρακτηρίζω- που συνέβη την προηγούµενη Παρασκευή στη Βουλή σε αντίστοιχη επίκαιρη επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για την εκτροπή του
Αχελώου, που η Υπουργός κυρία Μπιρµπίλη εµµέσως πλην
σαφώς είπε ότι δεν είναι υπέρ της εκτροπής του Αχελώου.
Και επειδή αναφέρθηκε και σε ζήτηµα που αφορά τη συναίνεση ο κ. Υπουργός, κύριε Πρόεδρε θέλω να πω το εξής. Το
ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση σήµερα έχει «κοντή» µνήµη γιατί πεντέµισι ολόκληρα χρόνια κι εγώ ως Βουλευτής σ’ αυτό το Κοινοβούλιο δεν είδα ούτε µία φορά το ΠΑΣΟΚ να συναινεί σε κρίσιµα
ζητήµατα, σε ζητήµατα εθνικής σηµασίας, αντίθετα µε εκείνη την
τοποθέτησή του σε κάθε νοµοσχέδιο µε άγονο κοµµατικό πα-
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τριωτισµό τοποθετούνταν µε ένα µεγάλο «όχι» ή αποχωρούσε
από τη Βουλή. Το λέω αυτό για να θυµίσω και τη λέξη «συναίνεση», που την είχε ταυτίσει µε την έννοια της συνενοχής.
Εµείς σήµερα σ’ αυτούς τους τέσσερις µήνες λειτουργίας
αυτής της Κυβέρνησης έχουµε δείξει τις πραγµατικές µας διαθέσεις. Στα περισσότερα νοµοσχέδια ψηφίσαµε θετικά σε
άρθρα τα οποία είδαµε ότι ωφελούν τον τόπο. Και µάλιστα το
πρωτόγνωρο, στον προϋπολογισµό ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, ο σηµερινός Πρόεδρος Αντώνης Σαµαράς έκανε
προτάσεις εθνικής σηµασίας για την οικονοµία, δηλαδή δείγµατα
γραφής που δεν έδειξε ποτέ το ΠΑΣΟΚ.
Ευχόµαστε και λέµε ότι θα είµαστε κοντά σε ζητήµατα τα
οποία είναι µείζονος σηµασίας εάν και εφόσον δούµε ότι υπάρχουν θετικές διαστάσεις στα νοµοσχέδια που θα φέρουν, αλλά
προς Θεού, κύριε Υπουργέ, τη λύση των Τεµπών µην τη βάλετε
και αυτή σε επίπεδο εθνικής διαβούλευσης!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε τον κ.
Βρούτση.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
Πόσο χρόνο χρειάζεστε, κύριε Υπουργέ;
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): ∆έκα λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Εµείς δεν έχουµε πρόβληµα να µιλήσει
και δέκα και δεκαπέντε λεπτά ο κύριος Υπουργός!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Συγγνώµη, κύριε Χαλκίδη, εσείς είπατε να µην επιτρέπονται από τον Πρόεδρο υπερβάσεις! Βρίσκεται και «κατηγορούµενος» ο Πρόεδρος!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: ∆εν είπα τίποτα εγώ!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Νοµίζω ότι µε την συµπαράσταση από την πλευρά
των εργαζοµένων στη Βουλή έχουµε τη δυνατότητα να αναπτύξουµε τα επιχειρήµατα και τις σκέψεις µας µε άνεση χρόνου και
αυτό πρέπει να κάνουµε. ∆εν πρέπει δηλαδή η ουσία να αιχµαλωτιστεί και να παγιδευτεί σε προϋποθέσεις οι οποίες έχουν περισσότερο τεχνικό και λιγότερο ουσιαστικό χαρακτήρα.
Παρά ταύτα θα έλεγα ότι η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να
είναι πάντα εµπροσθοβαρής.
Κάθε ένας για να είναι στην παράταξη στην οποία είναι δεν
µπορεί παρά να είναι περήφανος για την παράταξη στην οποία
ανήκει. Αυτό είναι λογικό. Και αυτό είναι το ζωογόνο στοιχείο της
δηµοκρατίας µας. Σε τελευταία ανάλυση θα έλεγα ότι αυτό είναι
το τεκµήριο της δηµοκρατίας µας, η διαφορά µας. Αλλά µέσα
από τις διαφορές έχουµε οργανώσει το πλαίσιο δια του οποίου
µπορούµε να συνυπάρχουµε και να συνεργαζόµαστε.
Οι δυνάµεις που κυβερνούν έχουν την ευθύνη να παράγουν
έργο. Οι δυνάµεις που αντιπολιτεύονται έχουν υποχρέωση να
ασκούν παραγωγική κριτική. Η Νέα ∆ηµοκρατία –και είµαι αυτός
που το αναγνωρίζω χωρίς να µηδενίζω την κυβερνητική θητεία
της- έχει να παρουσιάσει έργο στο συγκεκριµένο Υπουργείο -το
είπα και κατά την οµιλία µου στον προϋπολογισµό- πλην όµως
γίνεται µία προσπάθεια το έργο αυτό να «υπερδιαστασιολογηθεί». Είναι έργο µικρό, δηλαδή αναντίστοιχο προς τις προϋποθέσεις που είχατε γιατί θα µου επιτρέψετε να πω ότι αναλάβατε
τη διακυβέρνηση του τόπου σε µία συγκυρία µε αισιόδοξες προοπτικές για τον τόπο. Παραλάβατε την Ελλάδα των Ολυµπιακών
Αγώνων και διαµορφώσατε µετά από περίπου έξι χρόνια την Ελλάδα της «εθνικής αγωνίας». Αυτή είναι η διαφορά, περί αυτού
οµιλούµε.
Όταν ακούω σήµερα να µας καταγγέλλετε ακόµη µε τα κλισέ
της προηγούµενης δεκαετίας για τις µακέτες, θα πω το εξής: Μακέτα είναι το Ρίο-Αντίρριο, µακέτα είναι το Αττικό Μετρό, µακέτα
είναι το «Ελευθέριος Βενιζέλος», µακέτα είναι η Αττική Οδός και
η Εγνατία και τόσα άλλα έργα σ’ όλη την Ελλάδα; Εγώ δεν θέλω
να καταλογίσω µικροκοµµατική σκοπιµότητα, θα έλεγα όµως ότι
είναι προς το συµφέρον όλων –και το δικό σας, συνάδελφοι της
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Νέας ∆ηµοκρατίας- όταν σας ακούει ο ελληνικός λαός να µιλάτε
µε µία γλώσσα η οποία ανταποκρίνεται σ’ αυτό το οποίο κι εκείνος βιώνει και αντιλαµβάνεται.
Εγώ δεν θα µειώσω, λοιπόν, το έργο της Νέας ∆ηµοκρατίας,
θα πω όµως –και για ιστορικούς λόγους, επειδή έγινε αναφορά
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίαςότι σε κρίσιµες στιγµές δεν πήρατε πρωτοβουλίες οι οποίες µπορούσαν να δώσουν λύση στο πρόβληµα που εσείς θεωρήσατε
ότι είναι το µείζον τη δεδοµένη στιγµή. Αναφέροµαι στην Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Κατηγορείτε εµάς γιατί δεν ολοκληρώθηκε η Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Μα, εσείς, τα άλλα
κόµµατα δεν είχατε τους εκατόν ογδόντα Βουλευτές που προβλέπουν το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής προκειµένου να προχωρήσετε σε µία Αναθεώρηση που θα ήταν έτσι όπως
εσείς την εισηγείστε και δεν θα προέβλεπε απλώς αλλαγές όσον
αφορά το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των Βουλευτών; Είχατε
τους εκατόν ογδόντα Βουλευτές. Ή ξεχνάτε την πρότασή µας –
και επαναλαµβάνω ότι µένω στο θέµα για την ιστορική καταγραφή- να «παγώσει» εκείνη η αναθεωρητική διαδικασία, τρόπον
τινά να την οδηγήσουµε σε «ευθανασία» και αµέσως µετά να ξεκινήσουµε µία νέα αναθεωρητική διαδικασία µε συναινετικές διαδικασίες για να επιτύχουµε τους στόχους που είχαµε τουλάχιστον
διακηρύξει όλα τα κόµµατα;
Τα δύο πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα, τα κεντρικά -θα έλεγαείναι αυτά που αφορούν το χρόνο και το κόστος. Όσον αφορά το
χρόνο παραµένουµε στη θέση µας και δουλεύουµε κι εµείς µε
βάση τις εκτιµήσεις των επιστηµόνων που µας συµπαραστέκονται σ’ αυτή την προσπάθεια να χειριστούµε µία κρίση προσφέροντας τη γνώση και την εµπειρία τους. Παραµένουµε σ’ αυτή
την προσέγγιση. Υπό προϋποθέσεις µπορεί και πρέπει ο δρόµος
να λειτουργήσει µέχρι το Πάσχα. ∆εν είµαστε ειδικοί. Είπα ότι
είναι ένα σύνθετο εγχείρηµα. ∆εν γνωρίζουµε τι θα συναντήσουν
στην πορεία των εργασιών αυτοί οι οποίοι θα εµπλακούν, τα συνεργεία. Πιστεύουµε όµως ότι η ενίσχυση των συνεργείων σε
στελεχιακό δυναµικό µπορεί να συντοµεύσει το χρόνο. ∆εν πρόκειται όµως να παρέµβουµε έτσι ώστε να επιτύχουµε συντόµευση του χρόνου σε βάρος της ποιότητας των εργασιών και του
αποτελέσµατος ασφαλείας που πρέπει να χαρακτηρίζει τη λειτουργία του οδικού δικτύου αµέσως µετά. Μ’ αυτή την έννοια παραµένουµε σ’ αυτό. Μίλησα για το στόχο να ανοίξει και πάλι ο
δρόµος το Πάσχα υπό προϋποθέσεις και υπό την αίρεση αυτών
που θα συναντήσουν ως προβλήµατα που δεν έχουν επαρκώς
µελετηθεί τα συνεργεία όταν αναλάβουν έργο.
Όσον αφορά το κόστος, η σύµβαση ακριβώς προβλέπει ποιος
είναι αυτός που έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη βελτίωση, τη
συντήρηση, τη λειτουργία και την ασφάλεια αυτού του οδικού δικτύου. Η άρση της επικινδυνότητας µέσω της σταθεροποίησης
των πρανών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, είναι έργο που
εµπίπτει στην αρµοδιότητα αποκλειστικώς και απολύτως του παραχωρησιούχου. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να αναλάβει το έργο, να το εκτελέσει µετά το θλιβερό συµβάν και βεβαίως
στο πλαίσιο των συµβατικών υποχρεώσεων θα πρέπει να αναλάβει και το κόστος.
Βεβαίως οι επαγγελµατίες, οι πολίτες που έχουν θιγεί και
έχουν υποστεί µεγάλη ζηµιά δεν έχουν απλώς την κατανόησή
µας, αλλά θα µου επιτρέψετε να πω ότι έχουν κάτι πολύ περισσότερο. Το κράτος έκανε, κάνει και πρέπει να κάνει πάντα το
χρέος του και σίγουρα θα το κάνει και στη συγκεκριµένη περίπτωση.
∆εν είµαι αρµόδιος, αλλά µιλώντας εκ µέρους της Κυβέρνησης αυτό µπορώ να το πω. Το κράτος θα κάνει το χρέος του. Θα
το κάνει, όµως, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην αυτοϋπονοµευτεί
το δηµόσιο συµφέρον. ∆ιότι µιλώ τώρα εν ονόµατι της Κυβέρνησης, η οποία έχει στόχο και πρόταγµά της την υπεράσπιση του
δηµοσίου συµφέροντος.
Όταν γίνεται λόγος για τη διαβούλευση µε έναν τρόπο απαξιωτικό, θα µου επιτρέψετε να πω ότι προσφέρετε κακή υπηρεσία. Η διαβούλευση είναι ένα σηµαντικό «δ» που εµπεριέχεται
στο µεγάλο «∆» της ∆ηµοκρατίας, όπως και η διαφάνεια. Και
αυτές οι διαδικασίες διαβούλευσης οδηγούν σε αποτελέσµατα
τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος, ιδίως σήµερα. Ας ακούσουµε τη
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φωνή των πολιτών πολύ περισσότερο. Ας διευκολύνουµε τη συµµετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων.
∆εν υιοθετήσατε κι εσείς µία διαδικασία που εµείς πρωτοεγκαινιάσαµε για την ανάδειξη Προέδρου στο Κίνηµά µας και είχατε ένα εκλογικό αποτέλεσµα, που δεν ξέρω αν θα ήταν το ίδιο
στην περίπτωση που παραµένατε στις παλαιές, κατεστηµένες
εκλογικές διαδικασίες που προέβλεπε το Καταστατικό σας; Καλά
κάνατε και υιοθετήσατε αυτή τη διαδικασία. Και όταν τα δύο µεγάλα κόµµατα ανοίγουν δρόµους, δηµιουργούν ένα κεκτηµένο
το οποίο διευρύνει τη δηµοκρατία στον τόπο µας.
Χαίροµαι όταν πληροφορούµαι, διαβάζοντας διάφορα έντυπα,
ότι ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας σκέφτεται και προωθεί
διαδικασίες για την ανάδειξη της ηγεσίας των Οργάνων του κόµµατός σας που έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, τον οποίο
έχουµε υιοθετήσει και εφαρµόζουµε στην πράξη. Είναι πάρα
πολύ θετικό.
Ασφαλώς ο λόγος για τα διόδια όταν γίνεται σ’ αυτήν τη Βουλή
µε µία διαφορά χρονικής φάσης σε σχέση µε το χρόνο που συζητήσαµε τη σχετική σύµβαση, οδηγεί όχι σε έκπληξη –τίποτα
πια δεν µας εκπλήσσει σε αυτό το Υπουργείο και σε αυτή τη
χώρα, τα έχουµε δει όλα τρόπον τινά- αλλά σε µία απορία. Όταν
συζητήθηκε η σχετική σύµβαση, είχατε, αγαπητοί συνάδελφοι
της Νέας ∆ηµοκρατίας, ίδιους προβληµατισµούς για το ύψος
των διοδίων; Αν ανατρέξετε στα Πρακτικά, δεν θα δείτε να έχετε
διατυπώσει τέτοιες απόψεις από τη δική σας πλευρά, τέτοιες ενστάσεις. Το έκαναν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι -ορθά είπατε και καλά έκαναν και κάναµε- ψηφίσαµε τις σχετικές
συµβάσεις, γιατί τα έργα είναι απαραίτητα. ∆εν γνωρίζετε ότι
στις συµβάσεις προβλέπεται πώς ακριβώς θα κλιµακώνεται το
ύψος των διοδίων;
Και παρενέβη η «ΕΓΝΑΤΙΑ» ως διαχειριστής του δηµοσίου και
απέτρεψε την εγκατάσταση και λειτουργία διοδίων στο Κλειδί,
στο Αιγίνιο. ∆εν λειτουργούν στο Αιγίνιο διόδια. Στη Λεπτοκαρυά
λειτουργούν όπως πριν. Στον Πυργετό δεν λειτουργούν τα διόδια. Στο Μοσχοχώρι τα διόδια λειτουργούν µειωµένα ως προς το
ύψος τους είναι αντίστοιχα προς το διάστηµα εκείνο των πενήντα
δύο χιλιοµέτρων –το µήκος του οδικού άξονα- το οποίο χρησιµοποιείται. Μειωµένα, δηλαδή, κατά το αντίστοιχο των περίπου
είκοσι χιλιοµέτρων που είναι εκτός χρήσης.
Αυτά, βεβαίως, επιβάλουν σ’ εµάς την υποχρέωση, όπως
έχουµε εξαγγείλει -κι έχει αναλάβει από την πρώτη στιγµή σε
πολλά θέµατα και στο συγκεκριµένο, ο συνάδελφος κ. Μαγκριώτης πρωτοβουλία- να ανταποκριθούµε σε µία κοινωνική
ανάγκη. Προκλήθηκε σχετικά «κίνηµα διοδίων», θα έλεγα.
Εµείς θα αναλάβουµε πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έχουµε έρθει σε επαφή µε την Εθνική Τράπεζα που είναι ο
χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος στο πλαίσιο αυτής της σύµβασης. Έχουµε κάνει συνεννοήσεις. Θα αναλάβουµε σχετικές πρωτοβουλίες. ∆εν είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι, όµως, που θα το
κάνουµε µε ενδιαφέρον και µε µεγάλη ευθύνη.
Κλείνω, αγαπητέ Πρόεδρε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας τούτο.
Πράγµατι, κύριε Ροντούλη, όπως αποδείχθηκε –το είπα άλλωστε κι εγώ- πάντα υπήρχε ένας κίνδυνος. Είπα, αν δεν είχε κλείσει ο δρόµος εκείνη τη νύχτα, την άλλη µέρα ίσως θρηνούσαµε
µία εκατόµβη. Πράγµατι, πολλοί διερχόµενοι ήταν εκτεθειµένοι
σε µεγάλο κίνδυνο.
Γι’ αυτό στα στοιχεία λειτουργίας του οδικού δικτύου την επόµενη µέρα θα πρέπει να ενσωµατωθούν µηχανισµοί και όργανα
παρατήρησης, τα οποία θα µας δίνουν τη δυνατότητα εγκαίρως
να γνωρίζουµε τι είναι αυτό που συµβαίνει, αν είναι, δηλαδή, σε
µία διέγερση το γεωλογικό φαινόµενο στην περιοχή, τοποθετώντας –το ΙΤΣΑΚ είναι ένα όργανο του Υπουργείου µας που θα
αξιοποιηθεί σ’ αυτήν την κατεύθυνση- σεισµογράφους, επιταχυνσιογράφους, µηκυνσιογράφους και εκτασιόµετρα, προκειµένου εγκαίρως να γνωρίζουµε πώς ακριβώς έχει το γεωλογικό
φαινόµενο σε εκείνο το σηµείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
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Κλείνω, αφού σας ευχαριστήσω γιατί φέρατε προς συζήτηση
στη Βουλή ένα θέµα το οποίο πραγµατικά απασχολεί την Ελλάδα. Λυπάµαι αν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές. Αυτό
το προσπάθησα µε φιλότιµο τρόπο από την πλευρά του Υπουργείου µας. Πρέπει να σας πω, όµως, ότι στην πράξη δοκιµαζόµαστε όλοι µας. Εµείς θα κάνουµε αυτά που έπρεπε να κάνουµε
εδώ και καιρό ως δηµόσιο.
Εσείς, όµως, θέλω να µου απαντήσετε σ’ ένα ερώτηµα, αγαπητέ Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας ∆ηµοκρατίας, που
βλέπω ότι ζητάτε να πάρετε το λόγο.
Τέλος Μαΐου του 2009, παραµονές Ευρωεκλογών του Ιουνίου
του 2009, ο αρµόδιος Υπουργός µε τον Πρωθυπουργό και πολυµελές κλιµάκιο βρέθηκε εκεί στις νέες σήραγγες του νέου µεγάλου αυτοκινητόδροµου και εκθείασε το ρόλο των εταιρειών,
που είναι από τις µεγαλύτερες και πιο σύγχρονες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο – το συνυπογράφω απολύτως- από τις πιο αξιόπιστες.
Όµως, αυτή η επισήµανση σας, ερωτώ, συνοδεύτηκε από κάποια
πρωτοβουλία εκ µέρους του αρµόδιου Υπουργείου απέναντι
στον παραχωρησιούχο, δοθέντος ότι ήταν τέλος Μαΐου 2009,
ήµασταν ακριβώς µετά την 5η Μαρτίου του 2009, ηµέρα µέχρι
την οποία θα έπρεπε ο παραχωρησιούχος να έχει ολοκληρώσει
το έργο της άρσης επικινδυνότητας, όπως σωστά επισηµαίνετε,
γιατί αυτό ακριβώς προβλέπει η σύµβαση παραχώρησης. Και
αυτό δεν έγινε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
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
δύο µαθητές και µαθήτριες και δεκατρείς εκπαιδευτικοί -συνοδοί του Γυµνασίου Μεγάρχης Τρικάλων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Κεφαλογιάννης να δευτερολογήσει για
έξι λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός όντως έκανε φιλότιµες προσπάθειες να απαντήσει στην επερώτηση. Το ύφος µε το οποίο απάντησε προσωπικά µε ικανοποιεί
και νοµίζω και τους συναδέλφους. Νοµίζω ότι από τη µεριά των
συναδέλφων και της Νέας ∆ηµοκρατίας, όπως και των συναδέλφων των άλλων κοµµάτων, το επίπεδο της συζήτησης ήταν πολύ
υψηλό.
Όµως, απάντηση δεν πήραµε στο επίµαχο ερώτηµα. Το επίµαχο ερώτηµα είναι. Πότε θα αρχίσει; Βεβαίως, θα σας το πουν
οι ειδικοί, αλλά ό,τι ξέρετε εσείς δεν µπορούν να το ξέρουν οι
συνάδελφοι της Βουλής. ∆εν µπορούν να το ξέρουν τα κόµµατα.
Εσείς κάνετε τις αλλεπάλληλες συσκέψεις. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα το πρόβληµα. Εσείς έχετε τα εργαλεία της εκτελεστικής
εξουσίας και βεβαίως, αφού η αρχή της σύµβασης είναι σωστή,
η βάση δηλαδή πάνω στην οποία συζητείται είναι σωστή, θα πρέπει να ξέρετε εσείς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον µέσα
σ’ αυτήν την Αίθουσα πότε αυτό το πράγµα θα ολοκληρωθεί.
Το συµπέρασµα που βγάζω εγώ -και αν είναι αυθαίρετο παρακαλώ διορθώστε µε- είναι ότι δεν θα είναι έτοιµο το έργο πριν το
καλοκαίρι. Αυτό πρέπει να το πούµε, διότι το Πάσχα θα περάσει
-επειδή και το Πάσχα είναι πολύ νωρίς φέτος- και ο τουρισµός θα
πρέπει να έρθει και να κατέβει προς το νότο από τις Βαλκανικές
χώρες και τις άλλες χώρες που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη
χώρα µας και το θέµα είναι πότε; Αυτό το πότε πρέπει να µας το
πείτε. Πρέπει να ρισκάρετε, διότι αν ο χρόνος τοποθετείται εκεί
που σας λέω, υπάρχουν και θέµατα αποζηµιώσεων.
Τρία, λοιπόν, είναι τα θέµατα, τα οποία συζητούµε σήµερα και
στα οποία πρέπει να καταλήξουµε.
Πρώτον, για τις ευθύνες αποκατάστασης. Εκεί νοµίζω ότι συµφωνήσαµε. Σας βοήθησε πάρα πολύ και η σύµβαση της Νέας
∆ηµοκρατίας που και εσείς ψηφίσατε. Και έχει δίκιο ο κ. Ροντούλης να διαµαρτύρεται, διότι όντως η σύµβαση για την τάξη
των πραγµάτων ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου 2007, λίγους
µήνες πριν έρθει το κόµµα του στη Βουλή. Εκεί, λοιπόν, συµφωνήσαµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

∆εύτερον, αποκατάσταση του χρόνου και µάλιστα µε ασφάλεια. Εκεί θα πρέπει να µας δώσετε µία απάντηση πιο πειστική.
Τρίτον, αποκατάσταση των πληγέντων. Συγκεκριµένες επιχειρήσεις που έχουν άµεση εξάρτιση µε τη λειτουργία του δρόµου
πλήττονται, αλλά και πολύ µεγάλοι κλάδοι. ∆ιάβασα µελέτες και
από την περιοχή της Θεσσαλίας και της Λάρισας, αλλά και από
τη Θεσσαλονίκη ότι η ζηµιά η οποία έχουν υποστεί είναι πάρα
πολύ µεγάλη. Και εκεί πρέπει η Κυβέρνηση να χρησιµοποιήσει
ό,τι χρησιµοποιεί στα έκτακτα µέτρα, σε πυρκαγιές, δείτε την
Ηλεία, σε σεισµούς παλαιότερα, στη Θεσσαλονίκη ο µη γένοιτο,
στην Πάτρα, στην Καλαµάτα. Πρέπει να πάρετε µέτρα έκτακτης
ανάγκης. Πρέπει να βοηθήσετε αυτές τις επιχειρήσεις. ∆εν µπορούν να έχουν όλες τις υποχρεώσεις που έχει κάθε επιχείρηση
σε ένα πολύ δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον και µάλιστα χωρίς
έσοδα.
Οφείλατε να είχατε συζητήσει µε τους αρµόδιους συναδέλφους σας Υπουργούς και να δίνατε µια απάντηση, έστω και σε
επίπεδο αρχών, και ας έρχονταν οι συνάδελφοί σας Υπουργοί να
εξειδικεύσουν τις πολιτικές της Κυβέρνησης στο θέµα αυτό. Ζητήστε από τον κύριο Πρωθυπουργό –εγώ χαίροµαι που κάνει αλλεπάλληλες συσκέψεις στο Μαξίµου και για άλλα θέµατα που
δεν είναι και τόσο σηµαντικά όπως αυτό- να ασχοληθείτε και µ’
αυτό το θέµα και να ανακοινώσετε συγκεκριµένες πολιτικές. Περιµένουµε ακόµη να µας πείτε για το θέµα του χρόνου και για το
θέµα των αποζηµιώσεων.
Όσον αφορά τώρα τις διαδικασίες τις οποίες έχουµε θεµελιώσει ως κόµµατα, ναι, είναι παρήγορο ότι από αρχηγικά κόµµατα -γνωρίζετε πόσοι διαγράφησαν στο δικό σας το κόµµα το
1975, ο µακαρίτης ο Καράγιωργας, η µακαρίτισσα η Μελίνα Μερκούρη και πολλοί άλλοι δια αλληλογραφίας, όπως και στο δικό
µας το κόµµα- πήγαµε σε κόµµατα αρχών. Και αυτό είναι πάρα
πολύ σηµαντικό. Μετά τη Μεταπολίτευση ένα σηµαντικό πράγµα
το οποίο κάναµε είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουµε
κόµµατα αρχών.
Και εσείς κάνατε βήµατα και µε την εκλογή του Αρχηγού σας.
Εµείς κάναµε περισσότερα βέβαια από εσάς, διότι σε µια δύσκολη συγκυρία για την παράταξή µας, µετά από µια δεινή ήττα,
προσφύγαµε στο εκλογικό σώµα και δικαιωθήκαµε -και αυτό
είναι µια σηµαντική κατάκτηση- χωρίς να δοθεί «δαχτυλίδι» σε
πρώτο στάδιο στον υποψήφιο Αρχηγό της παράταξή µας. Εσείς
το κάνατε σε δεύτερο στάδιο –σηµαντικό και αυτό- εµείς το κάναµε σε πρώτο και νοµίζω ότι είµαστε περισσότερο δικαιωµένοι.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεφαλογιάννη.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω πολλά. Νοµίζω ότι η συζήτηση έχει ωριµάσει, όπως και τα συµπεράσµατα
όσων την παρακολουθούν. Θα επισηµάνω απλώς ότι η λέξη «καλοκαίρι» δεν υπήρξε στην οµιλία µου, ούτε την πρώτη ούτε τη
δεύτερη. Αυτός ο χρονικός προσδιορισµός δεν ξέρουµε πώς
προέκυψε. Εσείς νοµίζω αναφερθήκατε για πρώτη φορά στην
οµιλία σας …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Στο Πάσχα.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): … και εν συνεχεία η εκπρόσωπος του Συνασπισµού. Πάντως εγώ τη λέξη «καλοκαίρι» δεν την χρησιµοποίησα
και δεν διανοούµαι ότι µπορεί ο δρόµος να µείνει κλειστός ως το
καλοκαίρι.
Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι τούτο. Η ετοιµότητα του παραχωρησιούχου είναι αυτή που αν όχι κατ’ αποκλειστικό και απόλυτο, αλλά πάντως κατά κύριο λόγο θα προσδιορίσει και το
χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών. Γι’ αυτό ακριβώς έχουµε
εµείς υποχρέωση να επισηµαίνουµε –το κάναµε, το κάνουµε και
θα συνεχίσουµε να το κάνουµε µε έναν τέτοιο τρόπο, επίµονο,
αν θέλετε, αλλά υπεύθυνο- την ανάγκη να στελεχωθεί το εργοτάξιο µε όσο γίνεται περισσότερους ειδικούς, γιατί είναι εξειδικευµένες οι εργασίες, ώστε να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα το
έργο αυτό.
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Κατά τα άλλα, θα µου επιτρέψετε να πω ότι ασφαλώς η συζήτηση για όσους έχουν υποστεί ζηµιά απ’ αυτή την κρίση είναι µια
συζήτηση η οποία δεν αφορά µόνο τους επαγγελµατίες της περιοχής, αφορά πολλές άλλες κοινωνικές κατηγορίες. Είναι ένα
ειδικό θέµα, το οποίο θα µπορούσε να συζητηθεί στο πλαίσιο
µιας επερώτησης ή άλλης πρωτοβουλίας µε το αρµόδιο Υπουργείο, αλλά πάντως –και αυτή είναι η γενική αρχή στην οποία παραµένω- εµείς µιλώντας για το θέµα αυτό δεν πρόκειται, πριν
έχουµε τα τελικά συµπεράσµατα, να πούµε κάτι το οποίο, επαναλαµβάνω, θα δηµιουργήσει οποιοδήποτε πρόβληµα στην υπερασπιστική θέση την οποία θα έχουµε αύριο υπέρ του δηµοσίου
συµφέροντος στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων ή, όπως δείχνουν τα πράγµατα, και της διαιτησίας.
Μπορείτε να µου πείτε σήµερα εσείς ή κάποιος άλλος µε κατηγορηµατικό τρόπο εάν οι ανατινάξεις στη νέα σήραγγα, στο
νέο αυτοκινητόδροµο που γίνεται ανατολικότερα, επέδρασαν σ’
αυτό το θλιβερό συµβάν; Εάν µου πείτε «ναι», παίρνουν άλλη πορεία τα πράγµατα. Εάν µου πείτε «όχι», έχουν άλλη πορεία οι επιλογές που πρέπει να κάνει ο καθένας. Θέλω να πω ότι είναι
πολλά θέµατα, τα οποία οι ειδικοί …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς έχετε επιλέξει το
πρώτο, υποθέτω.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Εσείς έχετε επιλέξει το δεύτερο;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, για το πρώτο µιλάµε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Μην επιλέγετε. ∆εν είστε τεχνικός, δεν είστε γεωτεχνικός, δεν είστε γεωφυσικός.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Ανεξάρτητα ποιος ευθύνεται, οι πολίτες
πρέπει να αποζηµιώνονται.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Ακούστε! Σε άλλες περιπτώσεις δεν είχαµε τη συνδροµή κάποιου παράγοντα, ο οποίος εµπίπτει στην αρµοδιότητα
συγκεκριµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου προς το οποίο
µπορείς να απευθυνθείς και να το εγκαλέσεις, είτε είναι οι πυρκαγιές είτε είναι ο σεισµός είτε είναι οι καταστροφές στην Αθήνα.
Πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι τούτο. Οι ειδικοί που µελετούν το θέµα, διατυπώνουν τις εκθέσεις τους, αξιολογούν τις
προτάσεις της όποιας άλλης πλευράς, για να καταλήξουµε στο
ποιο ήταν το αίτιο που προκάλεσε αυτή τη φονική βραχόπτωση
και εν συνεχεία τα νοµικά ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν, αφού
υπάρχει µια σαφέστατη εικόνα για το πώς έχει η τεχνική πλευρά
του θέµατος.
Αν δεν έχεις σαφή εικόνα για το ποια είναι η τεχνική πλευρά
του θέµατος, πώς µπορείς να πάρεις θέση επί των νοµικών ζητηµάτων και να κάνεις τους κατάλληλους χειρισµούς;
Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν- και κλείνω- εµείς επιθυµούµε
πράγµατι και το δείχνουµε στην πράξη, το σύστηµα στην Ελλάδα
να αποδείξει ότι έχει ισχυρή αναρρωτική δυνατότητα, ιδίως τώρα
που αµφισβητείται. Να είναι ένα σύγχρονο ισχυρό, αξιόπιστο,
αποτελεσµατικό, ένα νέο πολιτικό σύστηµα.
Εµείς -επειδή το είπατε κάπως περιπαικτικά- σας λέω ναι, θέλουµε ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Το θέµα είναι αν µπορεί να υπάρχει µια
νέα Νέα ∆ηµοκρατία. Μου φαίνεται δύσκολο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια φράση
µόνο. Ένα λεπτό χρειάζοµαι, δεν χρειάζονται τρία λεπτά.
Πρέπει να συµφωνήσουµε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ,
εάν πρέπει να αποζηµιωθούν οι πληγέντες. Σε αυτό νοµίζω, ότι η
απάντηση είναι προφανής. Είναι καταφατική η απάντηση. ∆εν
έχει σηµασία ποιος φταίει, δεν έχει σηµασία από πού θα παρθούν τα χρήµατα, σηµασία έχει εάν πρέπει να αποζηµιωθούν. Η
Πολιτεία σε έκτακτες περιπτώσεις έχει υποχρέωση να βοηθά
τους πληγέντες. Το κάναµε στην Ηλεία. ∆ηλαδή, τί έπρεπε να
δούµε στην Ηλεία; Το ποιος φταίει; Αν έβαλαν πυρκαγιές ή αν
ήταν από διάφορους άλλους λόγους, όπως από τα σκουπίδια;
Αποφασίσαµε ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να βοηθηθούν. Το
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ίδιο κάναµε και σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις. Αυτό πρέπει να
γίνει και τώρα. Εάν µε βάση τη σύµβαση,την ευθύνη και για τις
αποζηµιώσεις, όταν θα πάτε στη διαιτησία, θα την έχει ο παραχωρησιούχος, βεβαίως. Αλλά τώρα, δεν πρέπει εµείς να πούµε
σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε όλες αυτές τις περιοχές
ότι η Πολιτεία είναι κοντά τους και θα τους αποζηµιώσει;
Σε αυτό το θέµα εµείς τοποθετηθήκαµε και σε αυτό το συγκεκριµένο θέµα θέλαµε µια καταφατική, θετική απάντηση από
εσάς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε πολύ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Κύριε Πρόεδρε, µια παρατήρηση, παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ναι, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Η συζήτηση αυτή είναι άχαρη από ένα σηµείο και
µετά γιατί δίνει την εντύπωση ότι γίνεται για πελατειακούς λόγους και µόνο. Οι θέσεις που έχουν εκφραστεί νοµίζω ήταν σαφείς, ώστε δεν χρειάζεται να συµπληρωθούν. Το κράτος κάνει
και θα κάνει το χρέος του.
Αυτό το οποίο έχει αξία όµως, και το επισηµαίνω είναι τούτο.
Σε αυτήν την περίπτωση που είναι τελείως διαφορετική από όλες
τις άλλες στις οποίες όλοι αναφερθήκατε, υπάρχει σε εξέλιξη µια
νοµική διαφορά. Υπάρχει µία σύµβαση, υπάρχουν αντισυµβαλλόµενα µέρη, υπάρχει µία τεχνική και µια νοµική πλευρά. Οι χειρισµοί που θα γίνουν στο πλαίσιο του νοµικού υποζητήµατος δεν
µπορεί να είναι εξ αρχής υπονοµευµένοι απ’ αυτά τα οποία θα
πούµε στο πλαίσιο µιας πολιτικής συζήτησης.
Η βούλησή µας είναι γνωστή, διατυπώσαµε τη θέση µας και
αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να κάνουµε το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτό δεν θα γίνει σε βάρος της προσπάθειας που κάνουµε να προασπίσουµε το δηµόσιο συµφέρον απέναντι σε µια
άλλη πλευρά η οποία έχει µια τελείως διαφορετική άποψη από τη
δική µας. Είναι τόσο σαφή αυτά ώστε να µη χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε πολύ.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω, ότι µε οµόφωνη απόφαση της ∆ιασκέψεως των Προέδρων
α) Τη ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 18.00' θα διεξαχθεί συνεδρίαση σύµφωνα µε την Ειδική Ηµερήσια ∆ιάταξη της
Ολοµέλειας της Βουλής µε θέµα «Συζήτηση και λήψη απόφασης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν 128 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου».
β) Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 10.00' αντί της νοµοθετικής εργασίας θα διεξαχθεί συνεδρίαση σύµφωνα µε την
Ειδική Ηµερήσια ∆ιάταξη µε θέµα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν 128 Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση της υπόθεσης “SIEMENS” στο σύνολό της».
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της συνεδρίασης της ∆ευτέρας 11 Ιανουαρίου 2010 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της συνεδρίασης της ∆ευτέρας 11 Ιανουαρίου 2010 επικυρώθηκαν.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν 10/9/30.12.2009 επίκαιρης επερώτησης
Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, σχετικά µε την κατολίσθηση
στην κοιλάδα των Τεµπών.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
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συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.29' λύεται η συνεδρίαση για τη προσεχή ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 και ώρα
18.00', µε Ειδική Ηµερήσια ∆ιάταξη της Ολοµελείας της Βουλής
µε θέµα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 144 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τάσεως που κατέθεσαν 128 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου»,
σύµφωνα µε την Ειδική ηµερήσια διάταξη που σας έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

