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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9077
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. ∆. Κρεµαστινού, σελ.
9111
3. Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης
«SIEMENS» στο σύνολό της έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2010,
σελ. 9110
4. Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 θα διεξαχθεί 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 Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των Οµολόγων», σελ. 9102
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 9077
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
9078-9088
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 21 Ιουνίου 2010, σελ. 9088
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Πρωθυπουργό:
i) σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα της ονοµασίας των
Σκοπίων, σελ. 9089
ii) σχετικά µε τα προβλήµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
κ.λπ., σελ. 9090
β) Προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις πρυτανικές εκλογές στο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, σελ. 9092
γ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προσφυγή του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες για την παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισµού, κ.λπ., σελ. 9094
δ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών:
i) σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων κ.λπ., σελ. 9095
ii) σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίτευξη του στόχου
των δηµοσίων εσόδων για το 2010 κ.λπ., σελ. 9097
ε) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Πάτρα, σελ. 9099
στ) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού:
i) σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην
Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) κ.λπ., σελ. 9101
ii) σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη του Πειραιά κ.λπ.,
σελ. 9102
5. Συζήτηση επερώτησης Bουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά
µε την ανυπαρξία κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό, σελ. 9105
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως ∆ιαρκούς Επιτροπής:
Η ∆ιαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας οικονο-

µικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Κορέας», σελ. 9111
2. Κατάθεση σχεδίων νόµων:
α) Ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών,
Εθνικής Άµυνας, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών
Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ», σελ.
9120
β) Οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Μητρώο αγροτών και
αγροτικών εκµεταλλεύσεων», σελ. 9123
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β.,
σελ. 9103
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Π. ,
σελ. 9101, 9102, 9103
∆ΡΟΥΤΣΑΣ ∆. ,
σελ. 9089, 9090
ΖΩΗΣ Χ. ,
σελ. 9096
ΚΑΖΑΚΟΣ Κ. ,
σελ. 9101
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9099, 9100
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ.,
σελ. 9089
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ∆. ,
σελ. 9093
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α. ,
σελ. 9099, 9100
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 9090, 9092
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Ι. ,
σελ. 9092, 9093
ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ∆. ,
σελ. 9098
ΣΑΛΜΑΣ Μ. ,
σελ. 9094
ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ Φ. ,
σελ. 9094, 9095, 9096,
9097, 9098
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 9091
Β. Επί της επερώτησης:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β. ,
ΓΑΛΗΝΟΣ Σ. ,
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Π.,
∆ΡΙΤΣΑΣ Θ.,
ΙΑΤΡΙ∆Η Τ. ,
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
ΚΑΡΑΘΑΝΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο. ,
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ,
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ. ,
ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ Β. ,
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Κ. ,

σελ. 9118
σελ. 9110, 9123
σελ. 9111, 9113, 9114,
9123, 9124, 9125,
9126
σελ. 9119
σελ. 9109, 9122
σελ. 9107, 9108, 9121
σελ. 9117
σελ. 9105, 9120
σελ. 9109
σελ. 9108, 9109, 9122
σελ. 9125
σελ. 9115, 9116
σελ. 9116
σελ. 9114, 9125, 9126
σελ. 9106, 9121

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’
Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 18 Ιουνίου 2010, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 17.6.2010
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΜΕ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
17 Ιουνίου 2010, σε ό,τι αφορά: 1) την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των ΚρατώνΜελών τους, αφ’ ενός και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφ’ ετέρου,
µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και
∆ηλώσεων αυτής».
2) την εκλογή Ζ’ Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη, Βουλευτή Ευβοίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ιωάννα Θεοφυλακτοπούλου αιτείται τη
σύσταση επιτροπής για την εκταµίευση, από το Ταµείο Αλληλεγγύης, των χρηµάτων για τους πυρόπληκτους του Νοµού
Αχαΐας στο Άνω ∆ιακτοπτό .
2) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Β’
Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ και Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων - ΝΑΤ αιτείται την άµεση κάλυψη
των κενών θέσεων γιατρών στον Οίκο Ναύτου Πειραιά και των
παραρτηµάτων της επαρχίας.
3) Οι Βουλευτές, Λέσβου κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ και Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
η Παγχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών Χίου εκφράζει τη
διαµαρτυρία της σχετικά µε τα αντιλαϊκά µέτρα που πλήττουν
τους ναυτεργάτες.
4) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ελληνικού Νοµού Αττικής αιτείται τη βοήθεια της Ελληνικής Αστυνοµίας, ώστε να

συνδράµει στη σφράγιση των παράνοµων νυχτερινών κέντρων
που λειτουργούν στη περιοχή του.
5) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµάδα Εργασίας για την επανεξέταση του θεσµού του εποχικού πυροσβέστη αιτείται την
εργασιακή αποκατάσταση των εποχικών πυροσβεστών.
6) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Παράρτηµα Ηπείρου της
Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων αιτείται
τη συνέχιση της µεταφοράς των αυτιστικών µαθητών από το
σπίτι στο σχολείο.
7) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Παραγωγών Επικρατείας αιτείται να ισχύσει η εφάπαξ εισφορά µε το υπάρχον
καθεστώς.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ηρακλείου Κρήτης αιτείται να δοθεί
παράταση της προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων ΦΑΠ Νοµικών Προσώπων µέχρι την 30/09/2010.
9) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Κέντρο Πρόληψης
και Αγωγής Υγείας «ΦΑΡΟΣ» Νοµού Σάµου αιτείται τη δηµιουργία παραρτήµατός του στην Ικαρία.
10) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Γονέων - Κηδεµόνων Παιδιών µε Αναπηρία
αιτείται την πρόσληψη του σε µονάδες Ειδικής Αγωγής.
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ηρακλείου Κρήτης αιτείται να δοθεί παράταση της προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων ΦΑΠ Νοµικών
Προσώπων µέχρι την 30/09/2010.
12) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Συνταξιούχων Εργατικών Στελεχών Σωµατείων Νοµού Καρδίτσας αιτείται να δοθεί
στους συνταξιούχους του ΙΚΑ το ενοίκιο διαµονής στο Σµόκοβο
και στη Καΐτσα Νοµού Καρδίτσας για λουτροθεραπεία.
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13) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Φερών Νοµού Μαγνησίας
αιτείται τη συνέχιση της κατασκευής του έργου του ανισόπεδου κόµβου του Βελεστίνου.

15) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σικυωνιών Νοµού Κορινθίας αιτείται την αποσαφήνιση
της διάταξης του ν.2986/2002.

14) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μυρίδης ∆αµιανός, εκπαιδευτικός αιτείται ειδικές µεταβατικές ρυθµίσεις για
τους εκπαιδευτικούς που συµπληρώνουν 35ετία µε τη λήξη του
τρέχοντος έτους.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 8107/24-03-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνη και Πλεύρη Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/11229/3-06-2010 έγγραφο από τον
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

2. Στην µε αριθµό 8441/07-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6103/3-06-2010
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έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 9844/07-05-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1022/3-
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06-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
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4. Στην µε αριθµό 9958/11-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κιλτίδη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 1550/Β/03-06-2010
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
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5. Στην µε αριθµό 10200/14-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κατρίνη Μιχάλη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ900α/7865/10961/3-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

06-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη
απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
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6. Στις µε αριθµό 8910/19-04-2010, 10400/19-05-2010 και
10401/19-05-2010 ερωτήσεις των Βουλευτών κ.κ. Νικολόπουλος
Νικόλαος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/11219/3-06-2010 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ την κ. Παπαδάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώνω στο
Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 21ης Ιουνίου 2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 946/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου
Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κρήτης κ.λπ.
2.- Η µε αριθµό 948/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα προς την
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις
προµήθειες υλικών και υπηρεσιών των φορέων Υγείας κ.λπ.
3.- Η µε αριθµό 954/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία της πολεµικής
βιοµηχανίας Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 957/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανίας Παπανδρέου-Παπαδάκη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε τις συντάξεις χηρείας κ.λπ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

5.- Η µε αριθµό 951/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη
Λαφαζάνη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις κ.λπ.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 945/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη
Κουρουµπλή προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την οικονοµική στήριξη των αγροτών κ.λπ..
2.- Η µε αριθµό 947/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ευγενίας Τσουµάνη-Σπέντζα προς
την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το
Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων και Παραπληγικών Βούλας
κ.λπ..
3.- Η µε αριθµό 956/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον ελλιµενισµό πλοίων στην παραλία Κουκουναριών Σκιάθου κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 950/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του κλάδου των Ξενοδοχοϋπαλλήλων κ.λπ..
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 939/63/15-6-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη προς
τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων κ.λπ..
Αναλυτικά το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε πληροφορίες, η Κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε συµφωνία µε τα Σκόπια για µια ονοµασία του τύπου
«∆ηµοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη».
Ερωτάσθε:
Ισχύει όντως αυτό; Προτίθεστε να θέσετε το όποιο όνοµα τελικά προκριθεί από την ελληνική Κυβέρνηση στην κρίση του ελληνικού λαού µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος;»
Ο κ. ∆ηµήτριος ∆ρούτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, θα απαντήσει στον Αρχηγό του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουµε συζητήσει συχνά το Σκοπιανό σε αυτή την Αίθουσα και ιδιαίτερα τους τελευταίους µήνες,
από τη στιγµή που αναλάβαµε την Κυβέρνηση. Είναι βεβαίως σηµαντικό εθνικό θέµα και έχω την εντύπωση ότι θα το συζητήσουµε και άλλες, αρκετές φορές σε αυτή την Αίθουσα.
Θέλω να πω ότι η σηµερινή συζήτηση διεξάγεται την επόµενη
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και λίγες µόνο ηµέρες µετά το τελευταίο Συµβούλιο Γενικών και Εξωτερικών Υποθέσεων. Και
εχθές στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση µε το Σκοπιανό οµόλογό του κ. Γκρουέφσκι, ο οποίος βρισκόταν στις Βρυξέλλες µε άλλη αφορµή.
Η συνάντηση αυτή, όπως και οι προηγούµενες, έγινε κατόπιν
δικής µας επιδίωξης. Έγινε επειδή πιστεύουµε ότι οι διµερείς συναντήσεις δεν µπορούν να υποκαταστήσουν τη διαδικασία που
βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τα Ηνωµένα Έθνη, µπορούν όµως –και
αυτό είναι τουλάχιστον δική µας πρόθεση- να δηµιουργήσουν
ένα πιο θετικό κλίµα, ένα καλύτερο κλίµα, απαραίτητο, το οποίο
θα µπορέσει να διευκολύνει –ελπίζουµε- και την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων. Σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους συναντήσεις
αφαιρούν από οποιονδήποτε τη δυνατότητα να επικαλεστεί ως
επιχείρηµα ότι εµείς, η Ελλάδα, δεν συµµετέχουµε σ’ αυτήν τη
διαδικασία µε εποικοδοµητική διάθεση. Ακριβώς το αντίθετο
ισχύει. Εµείς είµαστε ειλικρινείς όταν λέµε ότι πραγµατικά επιθυµούµε να υπάρξει λύση, όταν λέµε ότι στο όραµά µας για την
πλήρη ενσωµάτωση των δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έχουµε κατά νου και την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και µάλιστα ως έναν από τους πρώτους
υποψηφίους.
Επιτρέψτε µου να πω ότι στη φάση αυτή η δηµόσια συζήτηση
για συγκεκριµένα ονόµατα είτε αυτά είναι προτάσεις είτε είναι
απλώς δηµοσιεύµατα του Τύπου, δεν έχει νόηµα. ∆εν πιστεύω
ότι είναι καλό να µιλάµε για ονόµατα όταν η άλλη πλευρά δεν
έχει επιδείξει ακόµα την απαραίτητη διάθεση να διαπραγµατευτεί σοβαρά. Είναι ανώφελο, είναι ενάντια στα δικά µας συµφέροντα να διαπραγµατευόµαστε µεταξύ µας, τη στιγµή που ο κ.
Γκρουέφσκι παραµένει αµετακίνητος.
Εµείς πάντως είµαστε εδώ και έχουµε εκφράσει τις θέσεις µας
µε σαφήνεια και οφείλουν να το κάνουν και αυτοί για να προχωρήσουµε στη διαδικασία. Έχουµε ξεκαθαρίσει τις παραµέτρους
για τη λύση του προβλήµατος. Επαναλαµβάνω για άλλη µια
φορά: ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό και εφαρµογή
έναντι όλων. Και έχω τονίσει επανειληµµένως ότι εφόσον υπάρξουν προτάσεις σοβαρές που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις
που έχουµε θέσει, εµείς, η ελληνική Κυβέρνηση είµαστε διατεθειµένοι να εξετάσουµε τέτοιου είδους προτάσεις µε σοβαρότητα. Η ελληνική αυτή θέση είναι πάγια, είναι σταθερή, αποσαφη-
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νισµένη προς τους τρίτους και απολαµβάνει πλέον και της υποστήριξης της πλειονότητας των πολιτικών κοµµάτων της χώρας
µας. Και αυτό νοµίζω ότι είναι ένα πολύ σηµαντικό επίτευγµα.
Ίδια όµως σοβαρότητα απαιτείται και από την άλλη πλευρά
προκειµένου να εξευρεθεί αµοιβαίως αποδεκτή λύση. Άρα, η
πρόσκληση πάει προς τη Σκοπιανή ηγεσία και προσωπικά στον κ.
Γκρουέφσκι επιτέλους να έρθει µε εποικοδοµητικό τρόπο και
πνεύµα στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Καρατζαφέρη, να κλείσω λέγοντας
το εξής. Oι ανησυχίες µας για τα εθνικά θέµατα είναι κοινές. Νοµίζω ότι όλοι µας το γνωρίζουµε. Το ίδιο είναι και η αγωνία µας,
η αφοσίωσή µας για την υπεράσπιση των συµφερόντων της πατρίδας µας. Η εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησής µας δεν καθορίζεται ούτε από επικοινωνιακούς όρους ούτε από
επικοινωνιακές ανάγκες. Καθορίζεται µε µοναδικό γνώµονα το
συµφέρον της Ελλάδας. Εργαζόµαστε µε σοβαρότητα, συστηµατικότητα, µε όραµα αλλά και πλήρη ρεαλισµό προς αυτήν την
κατεύθυνση. Αυτό, κύριε Καρατζαφέρη, το γνωρίζετε και είµαι
σίγουρος ότι το εκτιµάτε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Τελικά απ’ ό,τι φαίνεται, κύριε Υπουργέ,
εµυρώθη, εβαπτίσθη, χοροστατούντος του Αµερικάνου και µε
ανάδοχο το ΝΑΤΟ. Kαι το όνοµα αυτού «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη»!
Είπατε πριν από λίγο ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν δηµοσίως πιθανά ονόµατα. Μα, εσείς όµως, η Κυβέρνησή σας, έδωσε
αυτό το όνοµα. Το δώσατε στον Τύπο για επεξεργασία. ∆εν γεννήθηκε στη φαντασία κάποιων δηµοσιογράφων. ∆εν µαζεύτηκαν
όλοι οι δηµοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ και είπαν «αύριο
το πρωί θα βγάλουνε το όνοµα αυτό». Είναι βολιδοσκόπηση της
δικής σας Κυβερνήσεως.
Μου προξενεί εντύπωση γιατί αυτή η δηµοκρατική, όπως θέλει
να λέγεται, Κυβέρνηση δεν τολµά όπως είναι υποχρέωσή της, να
ρωτήσει τους Έλληνες πολίτες µέσω δηµοψηφίσµατος, να δώσει
δηλαδή την ευκαιρία στον Έλληνα πολίτη να ασκήσει το ύψιστο
δικαίωµά του. Εδώ, στο νεότευκτο αυτό κρατίδιο, στα Σκόπια,
είπε ευθέως ο Πρωθυπουργός του ότι «εγώ θα καταφύγω στο
λαό για δηµοψήφισµα».
Εσείς γιατί φοβάστε να καταφύγετε στον ελληνικό λαό; Φοβάστε τα δηµοψηφίσµατα; Όλες οι πτέρυγες, και το ΠΑΣΟΚ, για
άλλα θέµατα, όχι αυτής της σηµασίας, ζήτησαν δηµοψηφίσµατα,
όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ προχθές για άλλο λόγο κ.λπ.. Γιατί φοβόµαστε τον ελληνικό λαό;
Υπάρχει, δηλαδή, κάποιος που να πιστεύει µέσα σ’ αυτή την
Αίθουσα ότι θα ονοµάζονται αυτοί «Βαρντασκέοι»; «Μακεδόνες»
θα είναι, «Μακεδονικό Έθνος», «Μακεδονική γλώσσα», «Μακεδονικά προϊόντα». Αυτή θα είναι η «Μακεδονία του Βαρδάρη» και
εµείς θα έχουµε τη «Μακεδονία του Μαγκούφη»! Περί αυτού
πρόκειται.
Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε µέσα στους οκτώ, εννιά µήνες
που είναι στην Κυβέρνηση πέντε φορές µε τον κ. Γκρουέφσκι.
Κατά τ’ άλλα, λέτε ότι προχωράει η διαδικασία µέσω ΟΗΕ. Πείτε
µας, λοιπόν, πότε έγινε η τελευταία συνάντηση υπό τον Νίµιτς, µε
τον κ. Βασιλάκη; Πότε; Εκτός αν γίνονται ερήµην του ελληνικού
λαού και των πολιτικών κοµµάτων! ∆εν πρέπει να γνωρίζουµε την
πρόοδο των πραγµάτων;
Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ, εσείς που είστε µοντέρνος άνθρωπος, είναι δυνατό να αποφύγετε το Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών γι’ αυτό το θέµα; ∆εν υπάρχει η δέσµευση δύο
Συµβουλίων Πολιτικών Αρχηγών του 1992 ότι δεν δίνεται το
όνοµα ή παράγωγο; Ποιος θα αλλάξει αυτήν την απόφαση; Μονοµερώς η Κυβέρνηση που 28%, όπως διαβάζει κανείς χθες στις
δηµοσκοπήσεις; Εσείς µόνοι σας; ∆εν έχετε την ευθύνη; Φέρτε
το, λοιπόν, στο Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, αν φοβάστε
τον λαό.
∆εν είναι δυνατόν, γιατί βεβαίως αυτό το οποίο συµβαίνει είναι
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µία κινητικότητα εν όψει του Νοεµβρίου. Και ξέρετε ο Νοέµβριος
είναι µια κοµβική ηµεροµηνία για την πιθανή είσοδο στο ΝΑΤΟ
των Σκοπίων. Τα Σκόπια πρέπει να «κόπτονται» να µπουν στο
ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ να κόπτεται για τα Σκόπια. Εµείς δεν έχουµε κανένα λόγο, καµµία «πρεµούρα». Αυτοί έχουν το πρόβληµα. Και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ! Εµείς γιατί να υποχωρήσουµε;
Εν πάση περιπτώσει, πέρα από τη δική σας θέση που είναι
θολή, εγώ θα ήθελα κάποια στιγµή να έχω και την επίσηµη θέση
της «νέας Νέας ∆ηµοκρατίας». Πιστεύει, λοιπόν, ότι πρέπει να
υπάρχει το όνοµα ή παράγωγο «Μακεδονία» στα Σκόπια;
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο Αρχηγός της Νέας ∆ηµοκρατίας,
µε άλλο ρόλο το 1993, έριξε τη νόµιµη κυβέρνηση της χώρας,
ακριβώς για το θέµα αυτό, για το ενδεχόµενο παραχώρησης στο
µέλλον του ονόµατος «Μακεδονία» στα Σκόπια. Σήµερα, λοιπόν,
τι λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση; Εκχωρείται το όνοµα; ∆εν
ξέρω τι έχετε πρόθεση να κάνετε εσείς.
Εµείς, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, αρνούµεθα να δώσουµε το όνοµα Μακεδονία ή παράγωγο στα Σκόπια. Αυτό ας το
λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν, όπως και η άλλη πλευρά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. ∆ηµήτριος ∆ρούτσας, για να
δευτερολογήσει.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρατζαφέρη, για τις παρατηρήσεις
σας. Πρώτα από όλα θέλω να αναφερθώ στο άρθρο για πιθανή
διαρροή που είπατε –υπονοήσατε- ότι έκανε η Κυβέρνηση για να
τεστάρει την κοινή γνώµη. Τέτοιου είδους πρακτικές –σας το λέω
επειδή είχατε την καλοσύνη να µε αποκαλέσετε µοντέρνο άνθρωπο και µοντέρνο νέο πολιτικό- για µένα είναι άγνωστες.
Εµείς ασκούµε εξωτερική πολιτική, για άλλη µια φορά, µε
πλήρη διαφάνεια, µε µόνιµο, µοναδικό γνώµονα το ελληνικό συµφέρον και χωρίς να κοιτάζουµε επικοινωνιακές ανάγκες ή επικοινωνιακές επιβολές στην άσκηση της εξωτερικής µας
πολιτικής. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέµατα και εµείς µε απόλυτη σοβαρότητα αντιµετωπίζουµε αυτά ακριβώς τα θέµατα.
Κύριε Καρατζαφέρη, θα ήθελα απλώς να υπενθυµίσω, µιας και
το συζητάµε για άλλη µία φορά το θέµα, πού αναλάβαµε, σε ποιο
σηµείο αναλάβαµε ως Κυβέρνηση τον περασµένο Οκτώβριο το
Σκοπιανό. Ήταν µια κατάσταση όπου, κατά την άποψή µου, είχε
ξεφύγει το θέµα. Οι πιέσεις πάνω στην Ελλάδα ήταν πολύ µεγάλες –όχι στα Σκόπια, πάνω στην Ελλάδα-, υπήρχε ο κίνδυνος και
η απειλή, αν θέλετε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
δώσει την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων στα Σκόπια,
χωρίς την προηγούµενη επίλυση του θέµατος. Υπήρχε κι η γνωστή γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Και πιστεύω –και αυτό νοµίζω ότι θα µας το πιστώσετε
κι εσείς- ότι καταφέραµε µε την εξωτερική πολιτική που ασκήσαµε τους τελευταίους µήνες ακριβώς αυτήν την κατάσταση να
τη φέρουµε τούµπα και οι πιέσεις πλέον να µην είναι πάνω στην
Ελλάδα, αλλά να είναι αποκλειστικά πάνω στα Σκόπια. Αυτό νοµίζω ότι είναι µια επιτυχία και πάνω σ’ αυτό εµείς θέλουµε να συγκεντρωθούµε και να κτίσουµε τα επόµενα βήµατά µας για την
επίλυση αυτού του θέµατος.
Για άλλη µία φορά θα πω ότι η θέση µας, -και εδώ µπορεί να
διαφωνούµε στη γενική µας προσέγγιση- η θέση της Κυβέρνησης και της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάµεων της
χώρας είναι ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό για κάθε
χρήση και –το τονίζω για άλλη µια φορά- εφόσον υπάρξουν σοβαρές προτάσεις, οι οποίες πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, η
Κυβέρνηση είναι διατεθειµένη να τις εξετάσει µε σοβαρότητα και
µε συστηµατικό τρόπο και θα δούµε πού θα καταλήξουµε.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το δηµοψήφισµα, όλοι γνωρίζουµε
πρώτα απ’ όλα ότι ο κ. Γκρουέφσκι πάει να κρυφτεί πίσω από την
κοινή γνώµη της χώρας του. Εξωθεί συστηµατικά τους οπαδούς
του στα άκρα, προβάλλει στους ψηφοφόρους αρνητικά στερεότυπα για τη χώρα µας, ανακοινώνει µε πανηγυρισµούς ότι είναι
ενάντια σε λύση και µετά κρύβεται πίσω από τη λαϊκή ετυµηγορία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η δέσµευση η δική µας στη διαδικασία του ΟΗΕ είναι γνήσια,
όπως και η προσπάθειά µας να δηµιουργήσουµε στη γειτονιά
µας µια περιοχή ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης, µια ευρωπαϊκή γειτονιά χωρίς τα διεθνή και περιφερειακά προβλήµατα
που µας ταλανίζουν τόσα χρόνια.
Στην ερώτησή σας για δηµοψήφισµα θυµόσαστε, κύριε Καρατζαφέρη, ότι είχα την τιµή να απαντήσω ξανά, πάντα µε µεγάλο σεβασµό στο θεσµό της Βουλής των Ελλήνων, και η
απάντηση, που έδωσα τότε, ισχύει βεβαίως και σήµερα. Ζητήσαµε την ψήφο του ελληνικού λαού, µε ξεκάθαρες θέσεις και λάβαµε την εντολή του για να κάνουµε αυτές τις θέσεις
πραγµατικότητα και να φέρουµε αυτές τις αλλαγές στην πατρίδα
µας, τις οποίες έχει ανάγκη, για να µπορεί να ελπίζει σ’ ένα καλύτερο µέλλον, στο καλύτερο αυτό µέλλον το οποίο θα δηµιουργήσουµε µαζί µε τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό είµαι απολύτως
σίγουρος.
Λάβαµε, λοιπόν, την εντολή του, για να κάνουµε αυτές τις θέσεις πραγµατικότητα και µας τίµησε ο ελληνικός λαός µε την
εµπιστοσύνη του, επειδή γνωρίζει ότι εµείς δεν φοβόµαστε τις
ευθύνες, δεν φοβόµαστε να αναλάβουµε ευθύνες και δεν θα µεταθέσουµε στο λαό την ευθύνη των αποφάσεών µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε τώρα στη συζήτηση της πέµπτης µε αριθµό
938/62/15-6-2010 επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τα
προβλήµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας κ.λπ..
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Τσίπρα θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, δεδοµένου ότι, όπως είναι γνωστό, ο Πρωθυπουργός απουσιάζει στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου.
Αναλυτικά, το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα έχει ως εξής:
«Προπολεµικές καταστάσεις ζούµε τις τελευταίες ηµέρες στα
δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. Οι ελλείψεις σε απαραίτητα
υλικά και αναλώσιµα, σε αποθέµατα υγειονοµικού υλικού πρώτης ανάγκης έχουν οδηγήσει σε µαταίωση χειρουργείων, σε αύξηση του χρόνου αναµονής ακόµα και για τις απλούστερες
εξετάσεις, ενώ καθηµερινά πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για
την υγεία των ασθενών.
Επειδή είναι ανεπίτρεπτο η δηµόσια υγεία να είναι όµηρος των
εκβιασµών των προµηθευτών και της αδυναµίας της Κυβέρνησης να λάβει άµεσα και ουσιαστικά µέτρα για τη στήριξη των δηµόσιων νοσοκοµείων και του προσωπικού τους, ερωτάται ο
κύριος Πρωθυπουργός:
1. Ποια άµεσα µέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε να σταµατήσει η οµηρία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας από τους προµηθευτές και να εξασφαλίσει την τροφοδότηση των νοσοκοµείων
µε το απαραίτητο υγειονοµικό υλικό;
2. Πώς προτίθεται να σπάσει το φαύλο καθεστώς προµηθειών
στα νοσοκοµεία και γιατί δεν επιλέγει την άµεση αξιοποίηση του
υγειονοµικού υλικού του στρατού, ώστε να µπορέσει να εξασφαλίσει την εύρυθµη λειτουργία των νοσοκοµείων και την προστασία της υγείας των πολιτών;».
Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου, έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, στην επίκαιρη ερώτησή σας αναδεικνύετε κρίσιµα και σηµαντικά θέµατα. Είναι αλήθεια ότι η υγεία είναι στην
καρδιά της αγωνίας αυτή τη στιγµή που βιώνουµε, για να µπορέσουµε να στηρίξουµε µέσα σε συνθήκες δύσκολες, δηµοσιονοµικές και οικονοµικές, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, που έχει τη
σφραγίδα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και είµαστε περήφανοι
για το δηµόσιο σύστηµα υγείας της χώρας.
Είναι αλήθεια ότι όταν µετά τις εκλογές παραλάβαµε το
Υπουργείο Υγείας, βρήκαµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας στο κόκκινο, σε κρίση: Ένα σύστηµα υπερχρεωµένο, υποβαθµισµένο
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από συγκεκριµένες επιλογές κατά τη διακυβέρνηση της χώρας
από τη Νέα ∆ηµοκρατία τα προηγούµενα χρόνια, να πω όµως,
και µε διαχρονικά προβλήµατα για να µιλήσω µε αίσθηµα δικαιοσύνης. Ένα σύστηµα πραγµατικά, που οφείλαµε –και αυτό κάναµε εξ’ αρχής- µε απόλυτη δέσµευση να στηρίξουµε, πρώτα απ’
όλα, το ανθρώπινο δυναµικό του προχωρώντας στις προσλήψεις.
Όπως ξέρετε, απ’ αυτό εδώ το έδρανο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
σε δική σας πάλι ερώτηση, σας είχε διαβεβαιώσει ότι, παρά τη
δύσκολη αυτή συγκυρία, προχωράµε κανονικά το πρόγραµµα
των προσλήψεων να µπορέσουµε να στηρίξουµε τις υποδοµές,
τη λειτουργία του, να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε, πάνω απ’
όλα, το δηµόσιο συµφέρον, που ξέρετε ότι τα προηγούµενα χρόνια είχαµε µία απίστευτη κατάσταση σπατάλης, αδιαφάνειας,
όπου τελικά λειτουργούσε εις βάρος του ίδιου του ΕΣΥ, των
ασφαλιστικών ταµείων και φυσικά της υγείας και των παρεχοµένων υπηρεσιών στον ελληνικό λαό.
Προϋπόθεση, όµως, για όλα αυτά ήταν ότι από την πρώτη
ηµέρα έπρεπε να βρούµε τρόπο να αντιµετωπίσουµε αυτό το µεγάλο βάρος, αυτό το τεράστιο χρέος που κληρονοµήσαµε, 6,2
δισεκατοµµύρια καταγεγραµµένο από την ίδια την κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας και το οποίο διαµορφώθηκε από 1-12005, καθώς, όπως ξέρετε, είχε προηγηθεί ρύθµιση τον πρώτο
χρόνο της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, µέχρι το Σεπτέµβριο του 2009.
Ξεκινήσαµε άµεσα. Κάναµε µία κοινή επιτροπή των Γενικών
Γραµµατέων του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονοµικών και µπορέσαµε κιόλας από τα τέλη ∆εκεµβρίου του 2009
να αποπληρώσουµε το 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ταυτόχρονα,
έπρεπε να διασφαλίσουµε δύο πράγµατα: Ότι αυτός ο διακανονισµός θα γινόταν µε όρους που να εξασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον –δηλαδή, να υπάρχει µία έκπτωση η οποία πραγµατικά θα
διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον- και το πιο σηµαντικό απ’ όλα,
ότι εξυγιαίνοντας πια το βάρος του παρελθόντος, θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε αποτελεσµατικά νέους κανόνες, όσον
αφορά την προµήθεια των υλικών και του φαρµάκου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Συνεχίσαµε τις διαπραγµατεύσεις. Στη συνέχεια υπήρξε η ανάγκη να διασφαλίσει η χώρα τη συνέχεια του δανεισµού της, για
να µπορέσει να διασφαλιστεί ο µηχανισµός στήριξης. Και µόλις
διασφαλίστηκε, αµέσως ξαναπιάσαµε το νήµα της συζήτησης µε
τους προµηθευτές. Εκεί, βέβαια, είδαµε ότι η οµηρία που υπήρχε
όλο αυτό το προηγούµενο διάστηµα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
έγινε πια µια προκλητή έλλειψη από την πλευρά µιας µεγάλης
µερίδας των προµηθευτών εις βάρος του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας. Εκεί ήµασταν αποφασιστικοί και είπαµε ότι δεν µπορούµε
να δεχθούµε τον εκβιασµό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας εις
βάρος του ελληνικού λαού. Θέσαµε προ των ευθυνών τους πάντες γιατί, όπως καταλαβαίνετε, είχανε και ποινικές ευθύνες, αν,
ενώ είχαν τα υλικά, δεν προµηθεύανε τα νοσοκοµεία.
Και φυσικά, από κοινού µε τους συναδέλφους του Υπουργείου
Οικονοµικών µπορέσαµε τελικά και καταλήξαµε σε µία πρόταση
που έγινε κατ’ αρχάς αποδεκτή και απ’ ό,τι φαίνεται γίνεται αποδεκτή από τη συντριπτική πλειονότητα των προµηθευτών. Και
πλέον, αυτή την εβδοµάδα έχουµε οµαλοποίηση του εφοδιασµού
των νοσοκοµείων. Θα έλθει τροπολογία τις επόµενες µέρες στη
Βουλή.
Και το κρίσιµο θέµα είναι ότι στον διακανονισµό αυτόν -επειδή
ξέρετε πολύ καλά και τα έχουµε αναδείξει πολλές φορές ότι
υπήρχαν πολύ µεγάλες υπερτιµολογήσεις και όλα αυτά, τα οποία
έχουµε συζητήσει για το πώς έφθασε αυτό το χρέος σε αυτό το
απίστευτο τελικά ποσό των 6,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ- υπάρχει
στην πράξη µία έκπτωση υπέρ του δηµοσίου, η οποία αγγίζει το
15%.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά-
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δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρία
Υπουργέ, πολύ φοβάµαι ότι αυτό που ονοµάζετε «οµαλοποίηση»,
είναι µια κατάσταση η οποία παραµένει δυσχερής και τραγική.
Και πολύ φοβάµαι ότι αυτό που ζήσαµε τις προηγούµενες µέρες
δεν ήταν µια συγκυριακή εικόνα, αλλά µια εικόνα από το µέλλον.
Φθάσαµε στο σηµείο να ζήσουµε καταστάσεις που βίωναν οι
Έλληνες «Γιατροί του Κόσµου» στις ανθρωπιστικές αποστολές,
που έκαναν και κάνουν, σε χώρες εµπόλεµης ζώνης ή σε χώρες
του τρίτου κόσµου. Φτάσαµε στο σηµείο να υπάρχει τέτοια έλλειψη υγειονοµικού υλικού, που οι συγγενείς των ασθενών πήγαιναν στα παρακείµενα φαρµακεία για να αγοράσουν γάζες.
Αναβάλλονταν προγραµµατισµένες εγχειρήσεις, διότι δεν υπήρχαν ράµµατα.
Και αυτό βέβαια συµβαίνει εξαιτίας µίας εκβιαστικής τακτικής
όλων αυτών, οι οποίοι είχαν συνηθίσει όλα τα προηγούµενα χρόνια και ακόµα και τώρα, να κάνουν πάρτι µε το δηµόσιο χρήµα.
Και πρέπει να σας πω ότι συνήθως η δική σας η Κυβέρνηση
και όλες οι κυβερνήσεις θυµούνται ότι βρισκόµαστε σε κατάσταση έκτακτης και κρίσιµης ανάγκης και θυµούνται διαδικασίες
επίταξης ή θυµούνται να απευθυνθούν στους εισαγγελείς, όταν
πρόκειται για απεργίες ναυτεργατών ή εκπαιδευτικών. Και συνήθως απέναντι σε αυτούς τους εκβιαστές κάνετε τα χατίρια. Και
αυτή η κατάληξη του 19% ήταν προς όφελός τους, διότι όλα τα
προηγούµενα χρόνια οι υπερτιµολογήσεις ήταν φοβερές σε
σχέση µε το αντίστοιχο κόστος υλικών σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Κύπρο.
Φοβάµαι, όµως, ότι αυτή η εικόνα είναι εικόνα από το µέλλον.
Και το λέω αυτό διότι δεν είναι µονάχα το θέµα των προµηθειών.
Καταρρέει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Χθες ήµουνα σε µια επίσκεψη στο Λαϊκό Νοσοκοµείο. Σε µία Παθολογική Κλινική, κυρία
Υπουργέ, πενήντα κλινών, που όταν εφηµερεύει έχει και είκοσι
ράντζα είναι µονάχα τρεις νοσηλεύτριες. Πείτε µου τι να πρωτοκάνουν; Είναι πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες να µπορέσουν να το αντιµετωπίσουν. Αυτή είναι η κατάσταση.
Και δεν είναι πια δηµόσια τα νοσοκοµεία. Η σίτιση, η φύλαξη,
η καθαριότητα έχουν περάσει σε ιδιώτες. Σε λίγο θα αρχίσουν
κοµµάτια-κοµµάτια να περνάνε σε ιδιώτες και άλλοι τοµείς. Ο µοριακός έλεγχος είναι σε ιδιώτες. Σε λίγο καιρό θα πάµε σε µια
κατάσταση ακόµα και εργαστήρια, να περνάνε σε ιδιώτες. Ιδιωτικοποιείται από τα µέσα το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Πολύ φοβάµαι –γι’ αυτό µιλάω για εικόνα από το µέλλον- ότι θα
ζήσουµε καταστάσεις αντίστοιχες αυτών της Ρουµανίας που
έκλεισαν δηµόσια νοσοκοµεία. Αυτή, κυρία Υπουργέ, είναι µια
πολιτική –εδώ και χρόνια- απαξίωσης της δηµόσιας υγείας από
όλες τις κυβερνήσεις. Και επειδή θυµηθήκατε ότι οι πρώτες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έφτιαξαν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δεν
σηµαίνει αυτό ότι η σηµερινή σας Κυβέρνηση πρέπει να βάλει
και την ταφόπλακα.
Να σας θυµίσω τις δικές σας εξαγγελίες: Που είναι η Εθνική
Φαρµακοβιοµηχανία, κυρία Υπουργέ; Την τελειώσατε και αυτήν
για να έχουµε σήµερα πεντακόσιες ιδιωτικές εταιρείες προµηθευτών. Πού είναι η Εθνική Φαρµακαποθήκη; Τι κάνατε τόσους
µήνες για τις υπερτιµολογήσεις και την τεχνητή ζήτηση; Πού
είναι οι προεκλογικές σας εξαγγελίες για τρεις χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία; Πού είναι οι εβδοµήντα κλίνες σε εντατικές
που θα άνοιγαν, όπως δεσµευτήκατε, στις 15 Φεβρουαρίου του
2010; Αλήθεια, τι έχουν γίνει τα Προγράµµατα Αποασυλοποίησης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ακόµα ένα λεπτό.
Κυρία Υπουργέ, η κατάσταση είναι τραγική στο χώρο της
υγείας, όπως είναι τραγική συνολικά σε όλα τα µήκη και τα πλάτη
της ελληνικής κοινωνίας. Έχουµε µία χώρα που βουλιάζει, µια
κοινωνία που βουλιάζει. ∆ιαλύεται το δηµόσιο σύστηµα υγείας,
διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις. Από την εποχή του εργασιακού µεσαίωνα, πηγαίνουµε ακόµα πιο πίσω, στην περίοδο της
δουλείας. Απελευθερώνονται οι απολύσεις, µειώνονται οι αποζηµιώσεις, καταργείται το κράτος πρόνοιας.
Και, εσχάτως, θέλετε να καταργήσετε και το κράτος δικαίου,
διότι όλα αυτά η Κυβέρνησή σας θέλει να τα προωθήσει µε Προ-
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εδρικά ∆ιατάγµατα, γιατί φοβάται τη συζήτηση στη Βουλή, φοβάται τη συνείδηση των Βουλευτών της κυβερνητικής Πλειοψηφίας µην τυχόν υπάρξουν και άλλα «παρών» σε αντίστοιχες
συζητήσεις.
Και όλα αυτά τη στιγµή που έχουµε αυτόν τον απίστευτο
Υπουργό Εργασίας να έχει πιάσει στασίδι στα κανάλια, από τον
Αυτιά στον Καµπουράκη και από την Τρέµη στον Χατζηνικολάου
και πότε να κλαψουρίζει και πότε να λεονταρίζει! Αυτή δεν είναι
εικόνα Υπουργού Κυβέρνησης! Αυτή δεν είναι εικόνα Κυβέρνησης! ∆εν ξέρω αν θέλει να γίνει υποψήφιος σε τηλεοπτικό σόου,
στο «ΕΛΛΑ∆Α ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ». Αυτή είναι η εικόνα σήµερα.
Και θέλω να κλείσω λέγοντάς σας ότι δεν µπορεί να πάει πολύ
µακριά αυτό το πράγµα! Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να πάει
µακριά! Υπάρχουν ορισµένοι τοµείς, όπως η υγεία, η παιδεία, η
πρόνοια που είναι αναγκαίο να είναι δηµόσιοι, ακόµα και αν είναι
ζηµιογόνοι. Αυτό δεν µπορούν να το κατανοήσουν οι τεχνοκράτες της Τρόικας. Και η δική σας η Κυβέρνηση έχει χρέος απέναντι στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό να προασπιστεί
το δηµόσιο συµφέρον.
∆υστυχώς, όµως, δεν είστε σε θέση να προασπιστείτε το δηµόσιο συµφέρον. Το µόνο συµφέρον που µε επάρκεια προασπίζεστε, είναι το συµφέρον των δανειστών, δυστυχώς, κυρία
Υπουργέ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου έχει
το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα ήθελα να πω ότι η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, ο Πρωθυπουργός και όλοι οι Υπουργοί, σ’ αυτήν την
τόσο δύσκολη συγκυρία δίνουµε µία σκληρή καθηµερινή µάχη,
ώστε πραγµατικά να µπορέσουµε να κρατήσουµε όρθια την οικονοµία, να µπορέσουµε να στηρίξουµε τον ελληνικό λαό, να
στηρίξουµε το κοινωνικό κράτος µέσα σ’ αυτήν τη δύσκολη συγκυρία.
Εγώ δεν θα εξωραΐσω τα πράγµατα, αλλά θα σας πω ότι
έχουµε µια σαφή δέσµευση. Και τη δέσµευση αυτή όχι απλώς
την τιµούµε, αλλά έµπρακτα την αποδεικνύουµε κάθε ηµέρα.
Όταν εµείς λέµε ότι θέλουµε να στηρίξουµε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, το κάνουµε στην πράξη, κύριε Πρόεδρε, το κάνουµε από
την πρώτη ηµέρα που αναλάβαµε. Το κάνουµε συνεχίζοντας
όπως ξέρετε –και ίσως δεν έχετε καλή ενηµέρωση- τις προσλήψεις και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή τη
στιγµή ήδη είναι σε τελικό στάδιο η πρόσληψη τριών χιλιάδων
εκατόν τριών νοσηλευτών από το ΑΣΕΠ και µέχρι τα τέλη Ιουλίου
θα έχουν πάει στα νοσοκοµεία τα 2/3 απ’ αυτούς, σύµφωνα µε
έγγραφο που έχουµε από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ.
Ήδη, αυτήν τη στιγµή έχουν προσληφθεί τριακόσιοι ιατροί και
οι υπόλοιποι από τους δυο χιλιάδες είναι σε φάση προκήρυξης
ή κρίσης στα αντίστοιχα νοσοκοµεία. Μέχρι το τέλος της χρονιάς –και τα έχουµε πει στην ΟΕΝΓΕ- θα έχουν και αυτοί προσληφθεί.
Ίσως δεν είστε ενήµερος ότι όσον αφορά τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ήδη είναι σε λειτουργία ογδόντα τρεις κλίνες
από τις εκατόν πενήντα που είχαµε βάλει στόχο και συνεχίζουµε
την προσπάθεια και για τις υπόλοιπες.
Από εκεί και πέρα, µάλιστα, µε γρήγορες διαδικασίες προσλάβαµε τετρακόσιους πενήντα µόνιµους νοσηλευτές µέχρι τα
τέλη Ιανουαρίου, ακριβώς για να στηρίξουµε αυτές τις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας. Επίσης, έχουµε ήδη συστήσει –και αυτήν
τη στιγµή είναι προς προκήρυξη- ογδόντα τέσσερις θέσεις ιατρών για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, επειδή αναγκαστήκαµε και είχαµε προσλάβει επικουρικό προσωπικό, προκειµένου
να µπορούν να συµµετάσχουν στους διαγωνισµούς και να
έχουµε πλέον µόνιµους γιατρούς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Όσον αφορά τη ρύθµιση του χρέους, σαφώς υπήρχε αδιαφάνεια και η εξαίρεση ήταν ο κανόνας. Υπήρχε σπατάλη. Όµως,
γιατί έπρεπε να ρυθµίσουµε το χρέος; Πρώτα απ’ όλα δεν µπορεί να έχουµε το ΕΣΥ κάτω από οµηρία. ∆εν γινόταν άλλο αυτό.
Και όπως είδατε, δώσαµε και προειδοποιήσεις και ήµασταν και
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αυστηροί και µιλήσαµε και για ποινικές ευθύνες.
Από εκεί και πέρα διασφαλίσαµε στην πράξη τη µεγαλύτερη
έκπτωση που έχει διασφαλιστεί ποτέ σε διακανονισµό χρέους
που φτάνει το 15%. Και θα έχουµε την ευκαιρία να τα συζητήσουµε και αυτά, όταν έρθει η τροπολογία στη Βουλή την επόµενη εβδοµάδα.
Το κρίσιµο ζήτηµα, όµως, είναι –και εδώ θα συµφωνήσω µαζί
σας- ότι πρέπει πάνω απ’ όλα να διασφαλίσουµε το δηµόσιο συµφέρον στην υγεία, ώστε όπως λέτε, να µη δούµε να επαναλαµβάνονται τέτοια φαινόµενα εκβιασµών στο µέλλον.
Γι’ αυτό θέλαµε, λοιπόν, να γίνει εξυγίανση, να γίνει ρύθµιση
του χρέους, για να µπορέσουν όλα τα θεσµικά µέτρα, που
έχουµε ήδη λάβει, να πιάσουν τόπο. Γιατί πώς να πιάσει τόπο το
Παρατηρητήριο Τιµών για τις χαµηλότερες τιµές, πώς να πιάσουν τόπο όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνουµε στο χώρο
της προµήθειας του φαρµάκου και των αναλωσίµων, όταν συνεχώς είχαµε τη δαµόκλειο σπάθη να επικρέµεται πάνω από το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας αυτής της υπερχρέωσης;
Τώρα, λοιπόν, γυρίζουµε σελίδα. Ρυθµίζουµε το χρέος µε
όρους δηµοσίου συµφέροντος και ερχόµαστε –και εκεί θα µας
κρίνετε τους επόµενους µήνες- να διασφαλίσουµε το δηµόσιο
συµφέρον, βάζοντας, επιτέλους, κανόνες και τάξη, όχι γιατί µας
το ζητά η τρόικα, αλλά γιατί o Έλληνας φορολογούµενος απαιτεί να πιάνουν τα χρήµατά του τόπο στην υγεία για να υπάρχει
ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακολουθεί η πρώτη µε αριθµό
940 15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. ∆ηµητρίου Κρεµαστινού προς την
Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών κ.λπ..
Αναλυτικά το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή κ. Κρεµαστινού έχει ως εξής:
«Στο αρχαιότερο και µεγαλύτερο σε αριθµό µελών πανεπιστήµιο της χώρας, δηλαδή το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, διεξήχθησαν προ ηµερών πρυτανικές εκλογές, οι οποίες
δεν έληξαν µε το πέρας της ηµέρας, δεδοµένου ότι από ορισµένες σχολές εκλάπησαν οι κάλπες. Οι υπόλοιπες κάλπες παρέµειναν κλειστές. Η εκλογή -µόνο για τις κλαπείσες κάλπεςεπαναλήφθηκε την εποµένη και εξήχθησαν συνολικά αποτελέσµατα.
Το θέµα δεν τίθεται για τη συγκεκριµένη εκλογή, αλλά για τον
ισχύοντα νόµο, ο οποίος δεν διασφαλίζει εκλογή πρυτανικών
αρχών, ανάλογη µε οποιουδήποτε πανεπιστηµίου της υφηλίου. Κι
αυτό γιατί οποιοσδήποτε Πρύτανης οποιουδήποτε ελληνικού πανεπιστηµίου, που εκλέγεται µε τον ισχύοντα νόµο της συναλλαγής, δεν είναι δυνατόν να διαθέτει το απαιτούµενο κύρος.
Το συµβάν αυτό απεικονίζει δραµατικά το τι συµβαίνει σήµερα,
δυστυχώς, σε όλα τα πανεπιστήµια της χώρας. Λαµβανοµένου,
µάλιστα, υπ’ όψιν ότι µέχρι σήµερα άλλοι πρυτάνεις έχουν κακοποιηθεί και δαρεί, άλλοι έχουν καταδικαστεί για εγκληµατικές
πράξεις, ενώ για άλλους εκκρεµούν κατηγορίες για εγκληµατικές πράξεις, ασφαλώς αντιλαµβάνεσθε ότι το πρόβληµα της
ανώτατης παιδείας είναι πάρα πολύ βαθύ και χρειάζεται άµεση
επίλυση µε θεσµικές µεταβολές.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Πώς σκέπτεται να αντιµετωπίσει το τεράστιο αυτό θέµα, γιατί
χωρίς την εύρυθµη λειτουργία των ΑΕΙ, τα οποία ουσιαστικά παράγουν τα στελέχη της βασικής και της µέσης παιδείας, το όλο
οικοδόµηµα της παιδείας καταρρέει;»
Ο κ. Ιωάννης Πανάρετος, Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση
του κ. Κρεµαστινού.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κρεµαστινού θέτει ένα από τα προ-
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βλήµατα που υφίστανται σήµερα, σχετικά µε τη λειτουργία των
πανεπιστηµίων. Και αυτό το πρόβληµα είναι η διοίκηση των πανεπιστηµίων και οπωσδήποτε, ο τρόπος επιλογής της διοίκησης
και οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες της διοίκησης.
Νοµίζω, όµως, ότι, αν δεν δούµε γιατί οι προσπάθειες που
έχουν γίνει στο παρελθόν για να βελτιωθεί η λειτουργία της διοίκησης του πανεπιστηµίου έχουν αποτύχει, δεν θα είναι εφικτό
να προχωρήσουµε σε µία ρύθµιση, η οποία θα είναι αποτελεσµατική.
Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για λύσεις και
έχουν γίνει προτάσεις (όπως και τώρα) παραδείγµατος χάριν για
αλλαγή των θητειών των πρυτάνεων και για τον τρόπο συµµετοχής των διαφόρων οµάδων που αποτελούν το πανεπιστήµιο στις
εκλογές των πρυτάνεων. Η αποτυχία όλων αυτών των προσπαθειών και των προτάσεων οφείλεται, κατά τη γνώµη µου, στο ότι
όλες ήταν εσωστρεφείς. Αντιµετώπιζαν το πρόβληµα ως ένα
πρόβληµα που αφορούσε µόνο το πανεπιστήµιο. Το πανεπιστήµιο όµως και η λειτουργία του αφορούν και την κοινωνία. Πιστεύω ότι θα πρέπει πλέον να δούµε τι γίνεται διεθνώς: δηλαδή,
να δούµε πώς έχουν αντιµετωπίσει το πρόβληµα της διοίκησης
τα πανεπιστήµια στο εξωτερικό.
Σήµερα, η πραγµατικότητα διεθνώς είναι η εξής. Υπάρχουν
δύο προσεγγίσεις στον τρόπο λειτουργίας των πανεπιστηµίων.
Η µια προσέγγιση είναι αυτή της πλήρους αυτοτέλειας, όπου το
πανεπιστήµιο λειτουργεί και πράττει αυτό που θεωρεί σωστό,
όσον αφορά τα ακαδηµαϊκά θέµατα. Η άλλη προσέγγιση, που
είναι περισσότερο ευρωπαϊκή, είναι αυτή του κρατικού ελέγχου,
δεδοµένου ότι και το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης
προέρχεται από το κράτος.
Είναι φανερό ότι τα πανεπιστήµια εκείνα που έχουν πετύχει και
που θεωρούνται σήµερα ως αποτελεσµατικά, είναι εκείνα που
λειτουργούν µε το καθεστώς της αυτοτέλειας. Αυτό που θα πρέπει να δούµε, όµως, είναι πώς το κράτος θα έχει έναν αποτελεσµατικό τρόπο ελέγχου στη λειτουργία των πανεπιστηµίων, στην
περίπτωση που ουσιαστικά χρηµατοδοτεί σχεδόν αποκλειστικά
τα πανεπιστήµια, όπως γίνεται στην Ελλάδα. Μέχρι σήµερα αυτό
δεν το έχουµε καταφέρει.
Στη δευτερολογία µου θα διατυπώσω κάποιες σκέψεις, για το
πώς πιστεύουµε ότι µπορεί να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής ∆ωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. ∆ηµήτριος
Κρεµαστινός έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, γνωρίζω τις απόψεις σας πάνω στο θέµα,
όπως γνωρίζω και τις απόψεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος επιθυµεί την ταχύτερη εξέλιξη πάνω στο θέµα αυτό. Και στόχος,
πραγµατικά, της ερωτήσεώς µου είναι αυτός, δηλαδή να βοηθήσω από την πλευρά τη δική µου την επιτάχυνση των εξελίξεων.
∆ιότι η προϊούσα, θα έλεγα, προοδευτική υποβάθµιση -για να
µην πω τη λέξη «σήψη»- στα πανεπιστήµια, εκείνο το οποίο θα
µας διασφαλίσει θα είναι κάτι ανάλογο µε την οικονοµία. Και η
µεν οικονοµία µπορεί να αναταχθεί, η παιδεία όµως, αν οδηγηθεί
σε τέτοιο αδιέξοδο, τότε προοιωνίζει πολύ κακά γεγονότα όχι
µόνο για τη χώρα, αλλά και για το έθνος.
Έχω πάρει θέση πάνω σε αυτά τα θέµατα δηµόσια, από άλλες
θέσεις -από την ακαδηµαϊκή µου θέση- και έχω υποστηρίξει ότι
ένας διάλογος, όπως γίνεται µέχρι σήµερα, οδηγεί στις ίδιες θέσεις που τις ξέρουµε όλοι, των συνδικαλιστών, των καθηγητών,
των εργαζοµένων στα πανεπιστήµια. Ο διάλογος που πρέπει να
γίνει, θα πρέπει να είναι µε συγκεκριµένο θέµα.
Ποιο πρότυπο πανεπιστηµιακό θέλουµε από τα πέντε, από τα
δέκα πανεπιστήµια που υπάρχουν σήµερα στον κόσµο και εννοώ
τα καλύτερα πανεπιστήµια, σύµφωνα µε την κατάταξη της UNESCO; Πρέπει όλοι να καταθέσουν απόψεις πάνω σε αυτό και
αυτό πρέπει να ακολουθήσουµε. Εγώ δεν λέω η Κυβέρνηση να
ακολουθήσει το πρώτο πανεπιστήµιο που, αν θέλετε, απευθύνεται σε άλλη χώρα, µε άλλα οικονοµικά και µε άλλα standards,
αλλά να ακολουθήσει το πέµπτο, το έκτο, το δέκατο. Αυτήν τη
στιγµή τα πανεπιστήµιά µας δεν έχουν πρότυπο και αυτός είναι
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ο µεγάλος προβληµατισµός.
Εάν οδηγηθεί σε αδιέξοδο ένας τέτοιος διάλογος, έχω την
εντύπωση ότι πρέπει κάποια στιγµή να µιλήσει και ο λαός, εάν
χρειαστεί. Εννοώ, δηλαδή, να γίνει δηµοψήφισµα, που πιστεύω
ότι δεν θα χρειαστεί, αν το χειριστεί σωστά η Κυβέρνηση. Μόνο
τότε µπορεί να έχουµε κάποιο µέλλον για τα πανεπιστήµια, για
την παιδεία. ∆ιαφορετικά, τα πράγµατα –όπως λέω και στην επίκαιρη ερώτησή µου- εξελίσσονται δραµατικά.
Πώς θα µπορούσε κάποιος να πει ότι θα είχαµε ένα πανεπιστήµιο και θα µπορούσαµε να φέρουµε πίσω τους φοιτητές µας,
που βρίσκονται στο εξωτερικό; Να υιοθετήσουµε ένα διεθνές, δίφωνο πανεπιστήµιο, όπως έχουν υιοθετήσει όλες οι άλλες χώρες
της Ευρώπης και να προσελκύσουµε και φοιτητές από τα άλλα
κράτη της Μέσης Ανατολής ή τις Αραβικές χώρες που πηγαίνουν
στην Αγγλία. Ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο –για να µην παρεξηγηθώ, γιατί εύκολα δηµιουργούνται διάφορες άλλες θέσεις- που
να λειτουργεί όµως ,µε αρχές, όπως λειτουργούν τα άλλα πανεπιστήµια της Ευρώπης ή και ορισµένα της Αµερικής.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ζητήσω παραπάνω χρόνο, αλλά θα
ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Πανάρετο αν θα µπορούσε να µας
πει τι περίπου σκέφτεται αυτή τη στιγµή η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά το συγκεκριµένο νόµο για την ανώτατη παιδεία που θέλει να φέρει στη Βουλή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Ιωάννης Πανάρετος, Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ τον κ. Κρεµαστινό
για τις απόψεις και τις σκέψεις που διατύπωσε. Είχα την τύχη να
ξέρω τις απόψεις του ως Υπουργού Υγείας και ότι πάντα συµφωνούσε µε την άποψη ότι πρέπει κανείς να µην µένει κλειστός
και περιχαρακωµένος στην εσωτερικότητα της λειτουργίας είτε
της υγείας παλιότερα είτε της παιδείας τώρα, αλλά να προσπαθήσει να αντλήσει πρότυπα ή να µάθει από πρακτικές οι οποίες
είναι αποτελεσµατικές.
Αναφέρθηκα στη διοίκηση. Η διοίκηση είναι ένα ουσιαστικό
κοµµάτι του πανεπιστηµίου. Έχει αποδειχθεί ακόµα και σε χώρες
όπως η δική µας -όπου η χρηµατοδότηση είναι σχεδόν αποκλειστικά κρατική- ότι η διοίκηση η οποία γίνεται αποκλειστικά εσωτερικά από το πανεπιστήµιο έχει αποτύχει. Και γιατί έχει
αποτύχει; ∆ιότι είναι φυσικό αυτοί που ασκούν τη διοίκηση να
έχουν αναφορά µόνο σ’ αυτούς που τους εκλέγουν. Ο ευρύτερος
προβληµατισµός της κοινωνίας και ο τρόπος µε τον οποίο το πανεπιστήµιο έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να λογοδοτεί
στην κοινωνία δεν είναι µέρος της σηµερινής λειτουργίας του πανεπιστηµίου.
Ας µιλήσουµε για τα περιφερειακά πανεπιστήµια. Η σχέση των
περιφερειακών πανεπιστηµίων µε την περιφερειακή ανάπτυξη
δεν υφίσταται, γιατί δεν υπάρχει το κίνητρο εκείνο που θα κάνει
τα πανεπιστήµια να έλθουν σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς. Αυτή λοιπόν είναι η µία διάσταση, το πώς θα υπάρχει µια
διαφορετική µορφή διοίκησης του πανεπιστηµίου, όσον αφορά
τις στρατηγικές επιλογές του, που δεν θα είναι πλέον η εποπτεία
που κάνει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά θα έχει άµεση συµµετοχή η κοινωνία σ’ αυτό.
Το δεύτερο αφορά την εσωτερική λειτουργία του πανεπιστηµίου. Η µέχρι σήµερα πρακτική τι δείχνει; Για παράδειγµα, όλα τα
πανεπιστήµια θέλουν και άλλα τµήµατα, όλα τα πανεπιστήµια ζητούν και άλλους διδάσκοντες. ∆εν υπάρχει το κίνητρο για να αντιληφθεί ένα πανεπιστήµιο, ή µάλλον όχι για να αντιληφθεί γιατί το
γνωρίζει, αλλά για να µην πιέζει για νέους διδάσκοντες ή για νέα
τµήµατα. Ειδικά σήµερα όπου η διεπιστηµονικότητα έχει αντικαταστήσει διεθνώς την άκρα εξειδίκευση, είναι καιρός πια να ξεφύγουµε από τη λογική των τµηµάτων, να µιλήσουµε για µία
εσωτερική λειτουργία µε ευρύτερες διαστάσεις, όπως είναι για
παράδειγµα η σχολή και επίσης να µιλήσουµε για προγράµµατα
σπουδών και όχι για τµήµατα.
Τέλος, µία άλλη πλευρά που έχει µεγάλη σηµασία είναι πώς οι
εκλογές των καθηγητών θα ξεφύγουν από το να είναι µία εσωτερική διαδικασία, γιατί η διεύρυνση των εκλεκτορικών σωµάτων
µε την απλή προσθήκη καθηγητών από άλλα πανεπιστήµια επί-
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σης δεν έχει λύσει το πρόβληµα. Κάναµε ένα µικρό βήµα στον
τελευταίο νόµο όπου επιτρέψαµε τη συµµετοχή Ελλήνων από το
εξωτερικό στα εκλεκτορικά σώµατα. Αυτή τη στιγµή επιτρέψαµε
τη συµµετοχή αυτή, αλλά θα προσπαθήσουµε να δώσουµε και
κίνητρα, ώστε πράγµατι να αλλάξει αυτή η εσωστρέφεια και να
διευρυνθεί η προσέγγιση εκείνη που λέει ότι το πανεπιστήµιο δεν
µπορεί να κινείται µόνο εσωτερικά στην Ελλάδα.
Όπως το έχει πει και η Υπουργός, πιστεύω ότι µέχρι το τέλος
του µήνα θα δώσουµε το γενικότερο πλαίσιο των κατευθύνσεων
προς τις οποίες βλέπουµε τις αλλαγές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, προσθέτοντας και ένα ακόµα σηµείο αναφορικά µε τις
παρατηρήσεις σας, ότι δηλαδή δεν πιστεύουµε στην προσέγγιση
ότι ξεκινάµε ένα διάλογο και ο καθένας λέει τις απόψεις του. Θα
έχουµε απόψεις και θα τις καταθέσουµε, όπως είπατε. Επανειληµµένα και ο Πρωθυπουργός έχει διατυπώσει θέσεις για το πώς
βλέπει το πανεπιστήµιο και ο διάλογος θα γίνει, αλλά θα προχωρήσουµε οπωσδήποτε στις αναγκαίες εκείνες αλλαγές χωρίς
υποχωρήσεις για να αλλάξει η εικόνα του ελληνικού πανεπιστηµίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 942/15-6-2010 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μάριου Σαλµά προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προσφυγή του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες για την παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Μάριου Σαλµά έχει ως εξής:
«Είναι εµφανές ότι ο κρατικός προϋπολογισµός για το 2010
δεν µπορεί να εκτελεστεί µε συνέπεια.
Το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν εφαρµόζεται από βασικά Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνική
Ασφάλισης.
Το ίδιο συµβαίνει και µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής.
Επειδή προφανώς η Κυβέρνηση δεν µπορεί να παρακολουθήσει την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω, προσέφυγε σε διεθνείς
πιστοποιηµένες ελεγκτικές εταιρείες, όπως Deloite και KPMG παραχωρώντας µερίδιο της κυβερνητικής αποστολής στους ξένους
αυτούς οίκους.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
Πρώτον, γιατί προσέφυγε το ελληνικό δηµόσιο σε ξένες ελεγκτικές εταιρείες για να παρακολουθήσει τον κρατικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το
Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής;
∆εύτερον, πόσο κοστίζει στο ελληνικό δηµόσιο η σύµβαση
αυτή;»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Σαλµά θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, διαπίστωσα ότι κάνετε πάρα πολλές υποθέσεις εργασίας, γιατί περί υποθέσεων εργασίας πρόκειται όταν
λέτε ότι η Κυβέρνηση δε µπορεί να εκτελέσει τις προβλέψεις που
υπάρχουν µέσα στο µνηµόνιο. Μας καταλογίζετε ευθύνες, γιατί
κάναµε κάτι το οποίο γίνεται σε όλα τα µέρη του κόσµου. Όταν
δεν έχεις τεχνογνωσία, προσφεύγεις για να την εξασφαλίσεις.
Θα πρέπει να ξέρετε ότι το Υπουργείο Οικονοµικών προχώρησε στη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο το Μάιο του 2010, µε ενώσεις πιστοποιηµένων ελεγκτικών εταιρειών εγνωσµένου κύρους
για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευµένα
χρηµατοοικονοµικά θέµατα, καθώς και σε θέµατα λειτουργίας,
διοίκησης και οργάνωσης φορέων της γενικής κυβέρνησης, διότι
αντιλαµβάνεστε ότι ο στόχος, ο οποίος έχει τεθεί αυτή τη στιγµή,
αφορά πρωτίστως τη γενική κυβέρνηση.
Είναι πάρα πολύ εύκολο και για το Γενικό Λογιστήριο, αλλά και
για τη Κυβέρνηση να ελέγχει τα πεπραγµένα της κεντρικής κυβέρνησης, όµως το µεγάλο χάος, το οποίο µας κληροδοτήσατε,
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προέρχεται κυρίως από τη γενική κυβέρνηση. Για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµα τους, έχει να κάνει µε τα οικονοµικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει να κάνει µε τα οικονοµικά των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου και έχει να κάνει µε τα νοσοκοµεία.
Οι σχετικές, λοιπόν, ανάγκες που έχουν επανειληµµένως αναδειχθεί και διαπιστωθεί αναφέρονται στην παρακολούθηση των
λειτουργιών της διοίκησης και της εκτέλεσης του προϋπολογισµού επιλεγµένων φορέων της γενικής κυβέρνησης και ειδικότερα των ασφαλιστικών ταµείων και των νοσοκοµείων, στην
επεξεργασία και εφαρµογή σύγχρονης και εναρµονισµένης µε
τα διεθνή πρότυπα ενιαίας και αποτελεσµατικής µεθοδολογίας,
προγραµµατισµού και ελέγχου των δαπανών της γενικής κυβέρνησης και των ∆ΕΚΟ, στην επικαιροποίηση της στρατηγικής της
µεταρρύθµισης του δηµοσιονοµικού συστήµατος και των σχετικών διαδροµών ελέγχου σε φορείς της γενικής κυβέρνησης,
προϋπολογισµοί προγραµµάτων δηµόσιας λογιστικής, δηµοσιονοµικού ελέγχου, τέλος στη βέλτιστη δοµή του προγραµµατισµού των προγραµµάτων και στην υλοποίηση διαθρωτικών
ενεργειών, στην κατάρτιση του προϋπολογισµού προγραµµάτων
σε φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Κύριε συνάδελφε, επειδή χρησιµοποιείτε µια έκφραση, η
οποία είναι εντελώς αδόκιµη, λέτε: «Παραχωρεί µερίδιο της αποστολής της σε εξωτερικούς οργανισµούς», για να δούµε τι έκανε
η δική σας η κυβέρνηση, η οποία είχε την ευθύνη της παρακολούθησης και µάλιστα ξέρω ότι εσείς ο ίδιος ήσασταν Υφυπουργός.
Έχω εδώ τους πίνακες των οφειλών των νοσοκοµείων προς
τους προµηθευτές. Ένα επίκαιρο θέµα. Έχω πίνακα του 2005 δικός σας ο πίνακας, οι δικές σας υπηρεσίες- που παραλάβαµε
εµείς στις 30/09/2009 για οφειλές νοσοκοµείων.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Τι εννοείτε δικός µου;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): ∆ικός
σας της Νέας ∆ηµοκρατίας, όχι δικός σας σε πρώτο πληθυντικό.
Το 2005: 78.153.000 ευρώ, το 2006: 595.000.000 ευρώ, το
2007: 1.736.000.000 ευρώ, το 2008: 2.334.000.000.
Κύριε συνάδελφε, υπήρχε συντεταγµένη πολιτεία, υπήρχαν
συντεταγµένα όργανα, υπήρχε µια κυβέρνηση, η οποία κατά τη
δική σας κρίση ασκούσε εποπτεία επ’ αυτών εδώ πέρα των οργανισµών; Μπορείτε να µου πείτε, σας παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν η δαπάνη να έχει ξεφύγει από τα 78.000.000 ευρώ και να
έχει πάει το 2008 στα 2.334.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση; ∆εν
είναι σωρευτικά αυτά. ∆ηλαδή, είναι ετησίως το 2005 78.000.000
ευρώ, το 2006 595.000.000 ευρώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι δαπάνες…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Είναι οι
οφειλές των νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές.
Ρωτώ, λέτε εσείς ότι υπήρχε συντεταγµένη πολιτεία, υπήρχαν
συντεταγµένα όργανα, τα οποία ασκούσαν υπεύθυνα τη διοίκηση
και την εποπτεία και τον έλεγχο και έρχεστε τώρα να µας ρωτήσετε εµάς γιατί αναζητούµε βοήθεια για να µπορέσουµε να βάλουµε τάξη σε µία χαοτική κατάσταση.
Και σας ερωτώ: Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω στη δική σας
ανάπτυξη της επίκαιρης ερώτησής σας, πώς ακριβώς οδηγήσατε
τη χώρα -ως κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, όχι εσείς προσωπικά- σ’ αυτό το σηµείο, ώστε να παρακολουθούµε µια τέτοια
κατάρρευση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μάριος Σαλµάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ πήρα την απάντηση, κύριε Υπουργέ. Λέτε ότι δώσαµε την
εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού στους µεγάλους
οίκους, γιατί είναι διεθνής πάγια τακτική.
Εγώ βέβαια σας ρώτησα και µε ποια διαδικασία το κάνατε και
πόσο κόστισε στο ελληνικό δηµόσιο για να µάθει η ελληνική
Βουλή πόσο τους πληρώνουµε, για να µας ελέγχουν τον προϋπολογισµό. ∆εν ξέρω κατά πόσο είναι πάγια διαδικασία των κρατών να βάζουν µέσα στους προϋπολογισµούς εταιρείες
συµβούλων, που δεν είναι εξειδικευµένες για να παρακολουθούν.
Πρέπει να σας πω, όµως, µιας και είπατε για τα χρέη των νο-
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σοκοµείων, ότι εγώ θα περίµενα να βάλετε τους συµβούλους αυτούς για το οκτάµηνο το δικό σας. Επειδή είστε ο αρµόδιος Υφυπουργός δεν θέλω να ξαναναφερθείτε στο παρελθόν, γιατί πλέον
έχετε δική σας ευθύνη. Όχι, εσείς, το Υπουργείο.
Ενώ το έλλειµµα - αφού θέλετε να το πούµε έτσι- η ετήσια
πρόβλεψη του ελλείµµατος του προϋπολογισµού του 2010, των
νοσοκοµείων, στο πλαίσιο της γενικής κυβέρνησης είναι 800 εκατοµµύρια ευρώ, στο πρώτο εξάµηνο είστε στο 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ. Το ξέρετε; Ναι, ή όχι; Για να σας κρίνουµε και στον προϋπολογισµό. Ξέρετε ότι η Κυβέρνησή σας δηµιούργησε χρέη νοσοκοµείου, οκταµήνου 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ; Πάτε να
σώσετε τη χώρα και κάνετε παρελθοντολογία; Τί έγινε το 2004
και το 2005; Εκεί θα πάµε;
Αλλά πλέον, πρέπει να σας πω ότι δεν µπορείτε εσείς ως κράτος να παρακολουθήσετε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του
«Ευαγγελισµού». ∆ιότι έχω έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του
Υπουργείου Υγείας, που το στέλνει στα νοσοκοµεία και λέει :
«Επειδή ο Υπουργός Οικονοµικών έκανε συµφωνία-πλαίσιο µε
διεθνώς πιστοποιηµένες ελεγκτικές εταιρείες, ορίστε ποιος θα
παρακολουθεί τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας».
∆εν µπορείτε εσείς το κράτος, δεν µπορούν οι διευθύνσεις οικονοµικού να τα παρακολουθήσουν; Είναι έξω φρενών οι υπηρεσιακοί µε αυτό που κάνατε. Καταργείτε για πρώτη φορά τη
δουλειά που κάνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. ∆εν µπορεί δηλαδή, το λογιστήριο των Υπουργείων και των νοσοκοµείων
να παρακολουθήσει. Όµως, βάζετε στο Υπουργείο: Νίκος Αγγούρης, Χαρίλαος Φαλτσέτος, Partner, KPMG, Deloite, Γενικό
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Πανεπιστηµιακό «Αττικό Νοσοκοµείο», Price Waterhouse. Τους βάλατε σε όλα τα νοσοκοµεία της
χώρας και πληρώνετε γι’ αυτό. Πόσο πληρώνετε, κύριε Υπουργέ;
Πόσο τους πληρώσατε, για να µπούνε µέσα στα λογιστήρια να
ελέγχουν, το τι δαπανάτε; Και αύριο θα βγείτε στις αγορές –αν
όχι αύριο, µεθαύριο, παραµεθαύριο- να ξαναδανειστείτε; Και
έχετε βάλει αυτές τις εταιρείες να παρακολουθούν τους προϋπολογισµούς και την εκτέλεση, το τι κάνει ο «Ευαγγελισµός»;
Είναι δυνατόν; Είναι πρωτοφανές αυτό για τη χώρα µας.
Άλλο είναι να πάρεις µία συµβουλή «τί να κάνω;». Εδώ όµως,
φθάσαµε στο σηµείο να σας λέει τώρα το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και γενικά η τρόικα, το πώς θα κατανείµετε τα χρήµατα
του προϋπολογισµού, και από την άλλη πλευρά τώρα τους ξαναβάλατε να εποπτεύουν και την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Τότε τίθεται εύλογα το ερώτηµα. Εσάς γιατί σας ψήφισε ο ελληνικός λαός; Να κατανείµετε τα χρήµατα του προϋπολογισµού,
δεν µπορείτε. Το υποθηκεύσατε αυτό στην τρόϊκα. Να παρακολουθήσετε την εκτέλεση του προϋπολογισµού, το παραχωρήσατε και αυτό. Τότε; Γιατί να είστε Κυβέρνηση; Είναι πολύ
εύλογο το ερώτηµα.
Σας παρακαλώ τώρα στη δευτερολογία σας να µου απαντήσετε, πόσο κόστισε –για να µη φύγει έτσι- και µε ποια διαδικασία
πήγατε και κάνατε αυτήν την συµφωνία πλαίσιο, µε ποιο διαγωνισµό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης για να δευτερολογήσει.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα περίµενε κανείς, από τον εκπρόσωπο ενός κόµµατος που οδήγησε
τη χώρα σ’ αυτό το σηµείο, να είναι λιγάκι πιο προσεκτικός, όταν
αναφέρεται στις ευθύνες µιας κυβέρνησης, η οποία παρέλαβε
µία κατεστραµµένη οικονοµία.
Ο κ. Σαλµάς συµπεριφέρεται σαν να ήλθε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, σαν να µην ήξερε ποιος κυβερνούσε τη χώρα τα
προηγούµενα έξι χρόνια και πώς η χώρα έφθασε σ’ αυτό εδώ το
σηµείο. Έρχεται και εγκαλεί µια Κυβέρνηση, για τα πεπραγµένα
των τελευταίων οκτώ µηνών.
Σας ερωτώ κάτι πολύ απλό: Τα 300 δισεκατοµµύρια χρέους
εµφανίστηκαν έτσι, ως δια µαγείας από αυτούς τους οκτώ µήνες;
Η διαχείριση αυτών των 300 δισεκατοµµυρίων χρέους προέκυψαν έτσι, ως δια µαγείας; Το 14% του ελλείµµατος προέκυψε,
ως δια µαγείας, κύριε Σαλµά; Το γεγονός ότι τα νοσοκοµεία ήταν
κατεστραµµένα, διαλυµένα, ότι δεν υπήρχε τίποτα, ότι γινόταν
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ένα «πάρτι» σε βάρος του Έλληνα φορολογούµενου, σε βάρος
των υπηρεσιών υγείας που προσέφεραν τα νοσοκοµεία, προέκυψαν εντελώς τυχαία, κύριε Σαλµά;
Έρχεστε τώρα και λέτε ότι είναι καινοφανές αυτό το οποίο γίνεται. Μα, η δική σας κυβέρνηση επανειληµµένως έχει συνεργαστεί µε ανάλογες εταιρείες κατά το πρόσφατο παρελθόν, η
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Η Ειδική Γραµµατεία ∆ΕΚΟ κατά την τελευταία περίοδο της
κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας είχε δροµολογήσει διαδικασίες υλοποίησης σχετικού έργου παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς της γενικής κυβέρνησης.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Συµβουλευτικών!
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Στην ίδια
λογική προχωρήσαµε στη σύναψη της εν λόγω συµφωνίας µε
ενώσεις εταιρειών στο πλαίσιο του ήδη δροµολογηµένου από
εσάς έργου. Η διάρκεια της συµφωνίας είναι είκοσι τέσσερις
µήνες και το ανώτατο όριο του τιµήµατος ανέρχεται στις 800.000
ευρώ. Το συνολικό αυτό τίµηµα θα εκταµιευθεί σταδιακά και τµηµατικά, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό και τις προτεραιότητες
του Υπουργείου.
Αυτό που θέλω να γίνει σαφές, είναι ότι η υπογραφή της συµφωνίας δεν αποτελεί καθορισµένη δέσµευση του Υπουργείου για
ανάθεση συγκεκριµένου έργου προς τις εταιρείες. Η συµφωνία
θα αποκτήσει συγκεκριµένη δεσµευτικότητα µέσω της σύναψης
επιµέρους εκτελεστικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ανάγκες του Υπουργείου Οικονοµικών.
Στις επιµέρους συµβάσεις θα καθορίζονται συγκεκριµένες
υπηρεσίες, υποέργα, το χρονοδιάγραµµα παροχής τους, τα παραδοτέα, η αµοιβή και ο τρόπος καταβολής της. Οι επιµέρους
αυτές συµβάσεις βρίσκονται στο στάδιο της προσεκτικής προπαρασκευής, µε γνώµονα το βέλτιστο καθορισµό του φυσικού
και οικονοµικού τους αντικειµένου.
Είναι προφανές ότι ο αποτελεσµατικότερος προγραµµατισµός
των σχετικών ενεργειών απαιτεί και µία προσεκτική διάγνωση και
αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης. Στην πορεία αυτή
είναι ευπρόσδεκτη η συνδροµή και η συνεργασία των συµβουλευτικών εταιρειών που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία
και ανθρώπινο δυναµικό, καλύπτοντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις του έργου. Οι ειδικότεροι όροι αυτών
των συνεργασιών θα συγκεκριµενοποιηθούν µέσω των επιµέρους συµβάσεων.
Κύριε συνάδελφε, εµείς έχουµε δεσµευθεί απέναντι στον ελληνικό λαό ότι θα επιβάλλουµε έναν αυστηρότατο έλεγχο στις
δαπάνες του δηµοσίου. Με τα µέτρα που έχουµε ήδη πάρει και
µε τη δουλειά που θα γίνει µε τις ελεγκτικές εταιρείες θα είµαστε
σε θέση από το 2011 να δίνουµε λογαριασµό στους πολίτες για
κάθε ευρώ που ξοδεύεται από φορέα του δηµοσίου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού ευχαριστήσω τον Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο
Καζάκο για την υποµονή και την ανοχή του γιατί θα συζητηθεί
αργότερα η δική του επίκαιρη ερώτηση, θα περάσουµε τώρα στη
συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστου Ζώη.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 943/15-6-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστου Ζώη
προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λπ..
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ζώη έχει ως εξής:
«Με βάση το Πρόγραµµα «Καλλικράτης», ο θεσµός της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταργείται την 31/12/2010. Ωστόσο,
από τώρα, έξι µήνες νωρίτερα, έχει παραλύσει ουσιαστικά η λειτουργία τους. Όπως κατήγγειλε οµόφωνα το ∆Σ της ΕΝΑΕ, βρισκόµαστε στο µέσο του έτους και ακόµη δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ
για την κατανοµή των ΚΑΠ του 2010. Παράλληλα, οι περικοπές
των επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών έχουν ξεπεράσει το
40%, γεγονός που δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα εκπλήρω-

9096

σης ανελαστικών υποχρεώσεων (µισθοδοσίας, µισθωµάτων
κ.λπ.). Υπ’ αυτές τις συνθήκες, οι αιρετοί ευλόγως ανησυχούν για
πιθανές ευθύνες τους, αστικές και ποινικές, λόγω αδυναµίας εξόφλησης των υποχρεώσεων των ΝΑ. Προγράµµατα τουριστικής
προβολής δεν εγκρίθηκαν φέτος, ενώ τα αγροτικά προγράµµατα
δεν εκτελούνται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας των ΝΑ για τους ελαιοπαραγωγούς είναι µειωµένο
κατά 50% σε σχέση µε πέρυσι. Τέλος, οι υπάλληλοι αποχωρούν
µαζικά λόγω συνταξιοδότησης ή µετάταξης σε µία περίοδο που
οι υπηρεσίες των ΝΑ και ιδίως οι ελεγκτικοί τους µηχανισµοί καλούνται να συµβάλλουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους
στην αύξηση των εσόδων της χώρας.
Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Πότε σκοπεύουν να εκδώσουν την ΚΥΑ για τους ΚΑΠ του
2010, ώστε να µπορέσουν οι ΝΑ να ανταποκριθούν στοιχειωδώς
στη λειτουργία τους και να σταµατήσει η συνεχής απαξίωσή τους
έναντι των πολιτών;
2. Τι σκοπεύουν να κάνουν µε την παράλυση της λειτουργίας
των ΝΑ ελλείψει χρηµάτων και προσωπικού και ελλείψει συγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδίου που να προετοιµάζει ήδη από
τώρα την εφαρµογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που είναι πλέον νόµος
του Κράτους; Σκοπεύουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω µείωση
των ΚΑΠ των ΝΑ ως το τέλος του έτους;»
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών, ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης, θα απαντήσει στον κ. Ζώη.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είµαι ο τελευταίος που θα ήθελε να αµφισβητήσει ότι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν έχει τις δικές της
προτεραιότητες και τις δικές της ανάγκες σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή της µε οικονοµικούς πόρους. Αποτελεί µέρος ενός κράτους που – γνωρίζετε καλά, µια και είστε και αρµόδιος επί των
θεµάτων αυτών – βρίσκεται στη δυσκολότερη δηµοσιονοµική συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών.
Σπεύδω να πω εγώ ο ίδιος ότι, δυστυχώς, υπάρχουν και άλλες
εκκρεµότητες προς τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι οποίες
δεν σχετίζονται µε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, αλλά µε
άλλες επιχορηγήσεις, οι οποίες υπάρχουν και δυσκολεύουν ως
ένα βαθµό, αν θέλετε, τη διάθεση και την ικανότητα να πραγµατοποιηθεί ένας ικανοποιητικός προγραµµατισµός.
Όσον αφορά τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, στους οποίους επικεντρώνετε και την επίκαιρη ερώτησή σας, πράγµατι
υπάρχει µια καθυστέρηση στην έκδοση της σχετικής κοινής
υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό των κριτηρίων και τη
διαδικασία κατανοµής τους για το τρέχον έτος.
Θέλω όµως να σας υπενθυµίσω ότι προηγήθηκε η απόφαση
που πήραµε τον περασµένο Ιανουάριο στο πλαίσιο του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τη µείωση των πιστώσεων των φορέων και των ειδικών φορέων του τακτικού
προϋπολογισµού κατά 10%, το οποίο είχε ως αποτέλεσµα, µια
και αναφέρεστε σε κάποια περικοπή, να προχωρήσουµε σε µια
µείωση της απόδοσης σε σχέση µε αυτά τα οποία είχαµε προγραµµατίσει.
Τώρα κάνουµε τις επεξεργασίες και βρισκόµαστε στο τελικό
στάδιο, ώστε η ΚΥΑ να εκδοθεί άµεσα. Το γεγονός όµως ότι δεν
έχει εκδοθεί η συγκεκριµένη ΚΥΑ δεν έχει εµποδίσει τη µηνιαία
καταβολή στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έναντι του συνολικού ποσού το οποίο πρόκειται να λάβουν µέσα στο 2010. Και
θέλω επίσης να σας υπενθυµίσω ότι οι βασικές υποχρεώσεις των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως η καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων, εκτελούνται κανονικά.
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµά σας, για την έλλειψη προσωπικού, γνωρίζετε ότι µε το νόµο 3833/2010 λάβαµε επείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης και της
προστασίας της εθνικής οικονοµίας. Μεταξύ αυτών αναστείλαµε
για το τρέχον έτος προσλήψεις και διορισµούς τακτικού προσωπικού µόνιµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους ΟΤΑ
του Β’ βαθµού.
Όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου
και τη σύναψη συµβάσεων έργου, ήδη έχει προωθηθεί για υπο-
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γραφή απόφαση έγκρισης σύναψης πεντακοσίων είκοσι έξι συµβάσεων ορισµένου χρόνου και τετρακοσίων τεσσάρων συµβάσεων έργου για τους ΟΤΑ Β’ βαθµού όλης της χώρας. Ο αριθµός
των συµβάσεων στηρίχθηκε στα αιτήµατα που απέστειλαν οι φορείς στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστος
Ζώης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, όπως καταλάβατε από την απάντηση που
πήρα από τον κύριο Υφυπουργό, δεν αµφισβητεί στην ουσία κανένα από τα ερωτήµατα που του υπέβαλα. Ίσα ίσα που τα επιβεβαίωσε.
Τι επιβεβαίωσε ο κύριος Υφυπουργός; Ότι πραγµατικά υπάρχει αδυναµία να εκτελεστεί ένας προγραµµατισµός, ένας στοιχειώδης σχεδιασµός του λοιπού µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους και ότι ακόµα δεν έχει εκδοθεί ΚΥΑ.
Κύριε Υφυπουργέ, ακόµα και σήµερα µπορούσατε να µας
πείτε, πέραν της παραδοχής ότι δεν έχει εκδοθεί ΚΥΑ – αυτό
είναι το αυτονόητο – πότε επιτέλους θα τη βγάλετε. Βγαίνει ο
Ιούνιος. ∆εν έχει υπάρξει ξανά τέτοιο προηγούµενο. Θα µπορούσατε να κάνετε µια αναφορά, για να ηρεµήσει και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά και να σταµατήσουν οι άνθρωποι να
απολογούνται και στους δανειστές τους.
Ξέρετε ότι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση αντιµετωπίζει προβλήµατα για τα στοιχειώδη αυτή την ώρα; Ξέρετε ότι δεν µπορούν να πληρώσουν ενοίκια; Ξέρετε ότι όλες αυτές οι αξιώσεις
που εγείρονται είναι ήδη επίδικες και φοβούνται οι άνθρωποι ότι,
όταν θα περατωθεί ο ρόλος τους ως νοµαρχών, θα τρέχουν στα
δικαστήρια, γιατί δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν οι υποχρεώσεις που καλούνται να υποστηρίξουν από τη θεσµική τους θέσει
και το ρόλο τους ως νοµάρχες;
Εντάξει, την ΚΥΑ δεν την βγάλατε, όπως µας είπατε. Εντάξει,
αναγνωρίζετε κι εσείς ότι όντως δεν µπορούν καν να προκάνουν
προγραµµατισµό και σχεδιασµό. Μα, γιατί δεν τους βλέπετε; Σας
απέστειλαν επιστολή. Όχι µόνο σε σας, για να είµαι δίκαιος.
Εσείς ως πρώτος ερωτώµενος έρχεστε σήµερα, για να απαντήσετε στην επίκαιρη ερώτησή µου. Η ερώτηση θα έπρεπε να απαντάται κατά το ήµισυ και από τον συναρµόδιο Υπουργό
Εσωτερικών.
Γιατί δεν τους βλέπετε; Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι δυνατόν
να στέλνει ένα θεσµικό όργανο, όπως το ∆Σ της ΕΝΑΕ, επιστολή,
για να συζητήσετε µαζί τα ζητήµατα που έχουν προκύψει, να
έχουν άµεση πληροφόρηση και να µην τους απαντάτε; ∆εν τους
απαντάτε στην επιστολή. ∆εν τους δίνετε ραντεβού. Έρχεστε
στη Βουλή και εκπέµπετε το εντελώς ανησυχητικό µήνυµα, ότι
«ναι, δεν βγήκε ΚΥΑ», αλλά δεν µας λέτε και πότε θα την βγάλετε.
Κοιτάξτε, η χώρα έχει προβλήµατα. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουµε για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και για την έξοδο
από τη δηµοσιονοµική κρίση. Όµως, αυτό δεν γίνεται από ψηλά.
∆εν γίνεται µε ένα ύφος, «δεν αναφέροµαι σε εσάς προσωπικά»,
αλλά στο ύφος που έχει υιοθετήσει η Κυβέρνηση, του «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν». Θέλει, για να υπάρχει απαραίτητη συνοχή και αποτελεσµατικότητα, συνεννόηση. Επιδιώκετε τη
συναίνεση. Πώς, χωρίς συνεννόηση;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κυρία ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
Κύριε Υφυπουργέ, βλέπετε ότι εγώ ενδεικτικά έδωσα ένα µόνο
παράδειγµα του σε τι αφορούν αυτές οι περικοπές και οι µειώσεις. Για µένα το κυρίαρχο και το µείζον είναι να δώσετε ένα µήνυµα: Πότε θα εκδώσετε την ΚΥΑ και γιατί δεν βλέπετε και δεν
συνεννοείστε µε αυτούς τους ανθρώπους που σε καθηµερινή
βάση έρχονται αντιµέτωποι µε τα στοιχειώδη πια προβλήµατα;
Παρακαλώ πολύ να έχω µια απάντηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαρι-
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στώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, οι νοµαρχίες θα πάρουν τα χρήµατα που δικαιούνται και δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία γι’ αυτό. Σας είπα
κάτι. Ίσως δεν του δώσατε την πρέπουσα σηµασία. Χρήµατα εξακολουθούν να πηγαίνουν προς τις νοµαρχίες και από τη στιγµή
που έχουµε δεσµευτεί ότι και τα χρήµατα που δικαιούνται θα
τους αποδώσουµε και τα χρήµατα εξακολουθούν να πηγαίνουν
προς τις νοµαρχίες, νοµίζω ότι, µε βάση αυτή τη δήλωση, και τον
προγραµµατισµό τους µπορούν να κάνουν, αλλά και να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους µπορούν.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέµα το οποίο θέσατε, το θέµα της
διαβούλευσης, εκπλήσσοµαι από το γεγονός ότι εγκαλείτε τη συγκεκριµένη Κυβέρνηση ότι δεν διαβουλεύεται. Αν είναι κάτι για το
οποίο είχε κατηγορηθεί η συγκεκριµένη Κυβέρνηση είναι ότι διαβουλεύεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη Κυβέρνηση.
Μας εγκαλείτε, κύριε συνάδελφε –και δεν απευθύνοµαι σε
εσάς προσωπικά, αλλά στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης- ότι χάνουµε πολύτιµο χρόνο εξαιτίας των διαδικασιών διαβούλευσης.
Έρχεστε, λοιπόν, τώρα µέσα στη Βουλή και µας λέτε ότι δεν διαβουλευόµαστε. Ειλικρινά εκπλήσσοµαι!
Βάλατε ορισµένα γενικότερα ζητήµατα σχετικά µε το θέµα.
Όπως άκουσα τη δική σας τουλάχιστον ανάπτυξη της ερώτησης,
δηµιουργήθηκε η εντύπωση για οικονοµική κατάρρευση και απαξίωση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Περιγράψατε µια κατάσταση µε ιδιαίτερα µελανά χρώµατα.
Θέλω, όµως, γνωρίζοντας και τον δικό σας υπεύθυνο τρόπο
αντιµετώπισης των πραγµάτων –γιατί η υπευθυνότητα είναι κάτι
που σας διακρίνει- να συµφωνήσετε µαζί µου ότι όλα αυτά τα
προβλήµατα που αφορούν τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν
είναι, κύριε συνάδελφε, προβλήµατα των τελευταίων οκτώ
µηνών. Έλεος! ∆εν µπορώ να δεχθώ εγώ ότι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ξαφνικά κατέρρευσε και ότι βρίσκεται αντιµέτωπη µε
όλα αυτά τα προβλήµατα τα οποία περιγράφετε, επειδή δεν
βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση.
Κύριε συνάδελφε, ας υποχωρήσουµε λιγάκι απ’ αυτόν το νοµικό φετιχισµό! Το θέµα δεν είναι η έγκαιρη έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης, αν βγήκε δηλαδή το Μάρτιο, όπως συνέβαινε κάθε χρόνο. Ειδικά το 2010 δεν είναι ίδια χρονιά µε όλες
τις προηγούµενες χρονιές! Εντάξει, να αναγνωρίζουµε τις ιδιαιτερότητες. Σαφώς δεν είχαµε µία αυτοδιοίκηση η οποία ανθούσε
και κατέρρευσε, επειδή καθυστέρησε η έκδοση της απόφασης.
Εµείς, λοιπόν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και συµµετείχατε
όλοι οι συνάδελφοι εδώ µέσα στη Βουλή -συµµετείχαµε στη
λήψη µιας πρωτοβουλίας για την αντιµετώπιση των χρόνιων προβληµάτων της αυτοδιοίκησης µε µία µεγάλη µεταρρύθµιση, που
λέγεται «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Με το σχέδιο αυτό η αυτοδιοίκηση και
η αποκεντρωµένη διοίκηση αποκτούν, επιτέλους, αρµοδιότητες,
προσωπικό και πόρους και εξασφαλίζουν µια στέρεα λειτουργική
δοµή. Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα έχει ως αποτέλεσµα τη
συγχώνευση πολλών οργανισµών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, την εξοικονόµηση εκατοντάδων εκατοµµυρίων
ευρώ, αλλά και την εγκαθίδρυση διαφάνειας και αποτελεσµατικού ελέγχου στα οικονοµικά των αυτοδιοικήσεων.
Θέλω, όµως, να κλείσω, λέγοντας ότι και η κοινή υπουργική
απόφαση θα βγει, αλλά και εσείς να αναγνωρίσετε ότι υπάρχει
συνεχόµενη ροή και ότι τα χρήµατα τα οποία δικαιούνται –και
επιµένω στη λέξη «δικαιούνται»- να πάρουν οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, θα τα πάρουν, γι’ αυτό και, βέβαια, εµείς συνεχίζουµε τις πληρωµές στους οργανισµούς της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Θα συζητηθεί τώρα η
πέµπτη επίκαιρη ερώτηση µε αριθµό 949/15-6-2010 του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου
Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την επίτευξη του στόχου των δηµοσίων εσόδων
για το 2010 κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη σε περίληψη έχει ως
εξής:
«Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αλλά και τα δελτία
εκτέλεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον προϋ-
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πολογισµό του 2010, παρατηρείται κατά το διάστηµα Ιανουαρίου
– Μαΐου σηµαντική υστέρηση των δηµοσίων εσόδων έναντι του
ετήσιου στόχου, όπως αυτός έχει καταγραφεί τόσο στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης όσο και στο µνηµόνιο συνεργασίας µε ∆ΝΤ – Κοµισιόν – ΕΚΤ.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Ποια είναι η ακριβής απόκλιση των εσόδων του προϋπολογισµού κατά το πρώτο πεντάµηνο του έτους – σε ποσοστό αλλά
και σε ποσό – από το στόχο που έχει τεθεί για το 2010; Πού οφείλεται; Στην αναποτελεσµατικότητα των µέτρων που έχουν εξαγγελθεί, στην ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονοµία
ή στην αβουλία του κρατικού µηχανισµού να περιορίσει την εκτεταµένη φοροδιαφυγή;
Εάν ο στόχος των εσόδων δεν επιτευχθεί, η Κυβέρνηση προτίθεται να λάβει νέα µέτρα; Ποια είναι αυτά και µε ποίο χρονοδιάγραµµα»;
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Οικονοµίας κ. Σαχινίδης.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
συνάδελφε, θέτετε ένα πολύ επίκαιρο ερώτηµα. Ουσιαστικά βέβαια αντιλαµβάνεστε κι εσείς ότι δεν αξιολογείται αυτήν τη
στιγµή η επίδοση της χώρας αποκλειστικά και µόνο από το αν
πορευόµαστε σωστά ως προς το ένα σκέλος που διαµορφώνει
το έλλειµµα, διότι όπως γνωρίζετε το έλλειµµα είναι η διαφορά
ανάµεσα στις δαπάνες και στα έσοδα. Ο στόχος που έχει τεθεί
για τη χώρα είναι να επιτύχει µείωση του ελλείµµατος κατά 40%
περίπου, δηλαδή να το µειώσουµε από τα 14% στο 8,1% και η
Κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της δύο εργαλεία. Έχει τα έσοδα
και έχει και τις δαπάνες. Επιλεκτικά επικεντρώνεστε στο ζήτηµα
των εσόδων και παραγνωρίζετε το σκέλος των δαπανών, το
οποίο συνεισφέρει.
Επειδή πολύ σωστά µέσα στην επίκαιρη ερώτησή σας βάζετε
και κάποια ερωτήµατα που έχουν να κάνουν για παράδειγµα µε
το ποια είναι η αποτελεσµατικότητα ενός φοροδοτικού µηχανισµού σε συνθήκες υφεσιακές, εσείς λέτε ότι, «κοιτάξτε να δείτε,
επειδή η Κυβέρνηση δεν µπορεί να ανταποκριθεί στο στόχο της
ως προς τα έσοδα, αργά ή γρήγορα θα υποχρεωθεί να αναλάβει
καινούργιες πρωτοβουλίες, καινούργια µέτρα, προκειµένου να
πετύχουµε το στόχο του 8,1%».
Νοµίζω ότι εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να επικεντρωθείτε,
είναι να δείτε η επίτευξη, η εκτέλεση αυτήν τη στιγµή στο πεντάµηνο είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί για µείωση του
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κατά 40% περίπου; Και εκ του αποτελέσµατος του πενταµήνου, αποτέλεσµα που εσείς ο ίδιος επικαλεστήκατε, που είναι η εκτέλεση του προϋπολογισµού και που
αφορά την κεντρική κυβέρνηση, προκύπτει ότι είµαστε στο 39%,
είµαστε δηλαδή ακριβώς πάνω στο στόχο. Αυτό τι σηµατοδοτεί;
Σηµατοδοτεί ότι η Κυβέρνηση πραγµατικά έχει πάρει όλα τα αναγκαία µέτρα, έχει πάρει όλες τις πρωτοβουλίες και µε αυτόν τον
τρόπο καταφέρνει να θέσει σε έλεγχο την εξέλιξη και την πορεία
του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, για να µπορέσουµε πραγµατικά να πετύχουµε το στόχο µας στο τέλος του ∆εκεµβρίου, να
πετύχουµε δηλαδή να έχουµε ένα δηµοσιονοµικό έλλειµµα που
θα είναι της τάξης του 8,1%.
Στο βαθµό, λοιπόν, που η Κυβέρνηση έχει αποδείξει µέσα στο
πεντάµηνο, που όπως και να το κάνουµε έχει µία δυναµική που
δείχνει πού τείνει να διαµορφωθεί το έλλειµµα στο τέλος του
χρόνου και έχει καταφέρει και έχει θέσει υπό τον έλεγχο την
εκτέλεση του προϋπολογισµού. Ειλικρινά θα ήθελα να µου πείτε
εσείς τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι η χώρα τελικά
δεν θα πετύχει στην εκτέλεση του στόχου; Και τονίζω και πάλι
ότι ο στόχος είναι να µειωθεί το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο
8,1% του ΑΕΠ, ανεξάρτητα εάν αυτή η επίτευξη του στόχου θα
προκύψει από την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για τα
έσοδα ή εάν θα προκύψει από την επίτευξη του στόχου που έχει
τεθεί για τις δαπάνες.
Θα ήθελα, λοιπόν, στην ανάπτυξη της επίκαιρης ερώτησής
σας να µου πείτε, τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε, ότι
παρά το γεγονός ότι εµείς έχουµε ένα επιτυχηµένο πεντάµηνο κάτι που αναγνωρίστηκε και από τους εκπροσώπους της τρόικα
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που παρακολουθούν την υλοποίηση του µνηµονίου- εσείς εξακολουθείτε να λέτε ότι, «ξέρετε κάτι, η Κυβέρνηση δεν θα πετύχει τους στόχους της και θα υποχρεωθεί να πάρει καινούργια
µέτρα;»
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ο ερωτών Βουλευτής κ. Παπαδηµούλης έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτη φορά βλέπω κοινοβουλευτικό έλεγχο, που ο Βουλευτής ρωτάει συγκεκριµένα πράγµατα και ο Υπουργός απαντάει
συγκεκριµένα πράγµατα, να µετατρέπεται σε δίκη προθέσεων
του ερωτώντος.
Κύριε Υφυπουργέ, σας ρώτησα. Με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είχατε πλάνο, στόχο να µαζέψετε 21 δισεκατοµµύρια ευρώ και µαζέψατε 19,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, 1,3 δισεκατοµµύρια λιγότερο. Εάν λογαριάσουµε
και το πάγωµα επιστροφής ΦΠΑ, που έχετε επιλέξει, που είναι
άλλα 300-350 εκατοµµύρια ευρώ, έχουµε υστέρηση εσόδων 1, 7
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η επίτευξη και η ωραία εικόνα, που µας εµφανίζετε σε σχέση
µε το έλλειµµα, οφείλεται σε ορισµένες τεχνικές, που έχετε επιλέξει και περίµενα να είστε πιο ειλικρινής. Έχετε επιλέξει µία καθυστέρηση ή και στάση πληρωµών και έχετε επιλέξει µία ακόµη
δραστικότερη µείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από αυτή που έχετε αποφασίσει στα χαρτιά, για να ελέγχετε την πορεία του ελλείµµατος. Αλλά έτσι, µε τη συρρίκνωση
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και µε το να καθυστερείτε να πληρώνετε τις υποχρεώσεις σας προς τρίτους, δεν
νοικοκυρεύετε τα δηµόσια οικονοµικά.
Σας ερωτώ, λοιπόν. Μπορείτε να δεσµευθείτε, αντί να δικάζετε
τις δικές µου προθέσεις, ότι δεν θα έρθετε το φθινόπωρο να µας
πείτε «το ταµείον είναι µείον, παίρνουµε και άλλα µέτρα για πρόσθετα έσοδα, σε βάρος µισθωτών και συνταξιούχων ή κόβουµε
κι άλλο προγραµµατισµένες δηµόσιες δαπάνες σε βάρος του
κοινωνικού κράτους ή του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων»;
Σας ρώτησα και δε µου είπατε λέξη, από αυτά τα έσοδα τι πήρατε από φοροδιαφυγή, από παραοικονοµία; Απαντήστε µου
στη δευτερολογία σας, έστω. Γιατί, µέχρι τώρα, πληρώνουν τα
υποζύγια, µισθωτοί και συνταξιούχοι, αυτοί που τους τα παίρνετε
µε το µνηµόνιο, σε συνεργασία µε την τρόικα και αυτοί, που τους
γονατίζει η Κυβέρνησή σας, µέσω του κ. Λοβέρδου, µε αυτό το
άθλιο προεδρικό διάταγµα, που λέει «ευκολότερες και περισσότερες απολύσεις, µισή αποζηµίωση και κατάργηση του κατώτατου µισθού, κατάργηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων».
Απαντήστε µου, λοιπόν, και δεσµευθείτε ότι δεν θα πάρετε
µέτρα. Εξηγήστε µου και πείστε µε αν σταµατήσατε τη «δηµιουργική λογιστική». Μη χρησιµοποιείτε ως πιστοποιητικό της
δικής σας καλής διαχείρισης τις δηλώσεις της τρόικας, διότι είναι
συνεταίροι σας, δεν είναι ο έντιµος τρίτος. Επιτέλους, ως µέλος
της Κυβέρνησης, δεσµεύεστε ότι αυτό το άθλιο προεδρικό διάταγµα για τις απολύσεις θα τολµήσετε να το φέρετε ενώπιον της
Βουλής για να µπει στη βάσανο της κριτικής των Βουλευτών της
κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας; Ή θα πείτε αυτό το χυδαίο, το
προκλητικό που ακούω να λέει σε όλα τα κανάλια ο κ. Λοβέρδος:
«Ας πρόσεχαν τι ψήφιζαν οι εκατόν πενήντα επτά του ΠΑΣΟΚ, οι
δεκαπέντε του ΛΑΟΣ και η κ. Μπακογιάννη»; Αυτό είναι ντροπή
για την Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Σαχινίδης έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνοµαι από την απάντησή σας, κύριε συνάδελφε, ότι
δεν αµφισβητήσατε το 39%. Το αποδέχεστε, είναι ένα στοιχείο,
το οποίο υπάρχει στα αποτελέσµατα που δηµοσιοποιεί το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους. Αναγνωρίζετε, εποµένως, ότι σε επίπεδο πενταµήνου, βρισκόµαστε µέσα στο δρόµο για την επίτευξη
του δηµοσιονοµικού στόχου που έχει τεθεί και αρχίζετε µετά, µε
την ανάπτυξη της ερώτησής σας να βάζετε µία σειρά από αµφισβητήσεις και να λέτε «µην κρύβεστε πίσω από το 39%, στην
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πραγµατικότητα υπάρχουν µία σειρά από επιλογές, οι οποίες
σας βοηθούν να το επιτύχετε».
Άκουσα το γνωστό επιχείρηµα της επιστροφής των φόρων.
Εκτιµώ ότι σε αυτό αναφέρεσθε µε την αναφορά σας σε τεχνητή
συγκράτηση των δαπανών. Είναι ένα επιχείρηµα, το οποίο
ακούµε συνεχώς. Μπορώ, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι τον
Μάιο σε σχέση µε τον Απρίλιο η επιστροφή του ΦΠΑ διπλασιάστηκε, από 225 εκατοµµύρια ευρώ στα 450 εκατοµµύρια ευρώ,
στοιχεία πάλι που έχουν δηµοσιοποιηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Εποµένως, στο επιχείρηµά σας περί τεχνητής συγκράτησης
των δαπανών, που βοηθάει την Κυβέρνηση να πετύχει το στόχο,
τον οποίο έχουµε θέσει, τα γεγονότα δεν δικαιώνουν τις δικές
σας εκτιµήσεις.
Αναφερθήκατε επίσης στο ενδεχόµενο να πάρουµε πρόσθετα
µέτρα, γιατί θεωρείτε ότι ήδη έχουµε ξεφύγει και δεν θα µπορέσουµε στο τέλος να υλοποιήσουµε και να πετύχουµε το στόχο
τον οποίο έχουµε θέσει.
Είµαι σίγουρος ότι ξέρετε πως µέσα στον επόµενο µήνα θα
πραγµατοποιηθεί µια αξιολόγηση της υλοποίησης των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα, σε σχέση µε όσα περιγράφονται µέσα στο µνηµόνιο και σε συνάρτηση µε την αξιολόγηση
αυτή θα αποφασίσει η τρόικα εάν θα εκταµιευθεί η δεύτερη δόση
που δικαιούται η χώρα, το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου, που είναι της τάξης των 9 δισεκατοµµυρίων.
Εξ όσων δύναµαι να γνωρίζω και από αυτά τα οποία προέκυψαν από τις συνοµιλίες που είχαµε τώρα, ένα πράγµα είναι σίγουρο ότι είναι δεδοµένο πως υπάρχει µια θετική αξιολόγηση
στα όσα έχει πετύχει µέχρι τώρα η χώρα. Αυτό σηµαίνει ότι το Σεπτέµβριο θα εκταµιευθεί το ποσό των 9 δισεκατοµµυρίων ευρώ
και βέβαια, όπως αντιλαµβάνεστε, αυτό αποδεικνύει και έµπρακτα ότι η χώρα χωρίς να πάρει κάποια άλλα µέτρα µπορεί να βρεθεί µε το ποσό αυτό το οποίο έχει ανάγκη, προκειµένου να
καλύψει τις ταµιακές της ανάγκες και εποµένως δεν συντρέχει
λόγος ανησυχίας ή ανάπτυξης µιας νέας συζήτησης για το εάν
και κατά πόσο η χώρα έχει ανάγκη από µέτρα.
Βέβαια βάλατε και ένα άλλο ερώτηµα, τι έχει κάνει η συγκεκριµένη Κυβέρνηση, γιατί βλέπω ότι επικεντρώνεστε στο θέµα
των εσόδων και της απόκλισης των εσόδων από στόχους που
έχουν τεθεί. Είναι γεγονός ότι τα έσοδα βρίσκονται σε ικανοποιητική πορεία σε σχέση µε το παρελθόν και ότι ένα µεγάλο µέρος
από τις πρωτοβουλίες που έχουµε πάρει και που αφορούν τα φορολογικά έσοδα, δεν έχουν ακόµα αποτυπωθεί µέσα στα στοιχεία, διότι πρόκειται για ρυθµίσεις και πρωτοβουλίες τις οποίες
έχουµε πάρει από τον Απρίλιο ή ακόµα και από το Μάιο και µετά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Βάλατε και ένα θέµα για το πού οφείλεται αυτό. Λέτε: «Οφείλεται στο γεγονός ότι για παράδειγµα δεν µπορείτε να χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή;» Εάν κάτι έχει µείνει και αποτυπώνεται
αυτή τη στιγµή στη συνείδηση του κόσµου, κύριε συνάδελφε,
είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που
έχει για να πραγµατοποιήσει ελέγχους και πραγµατικά να υποχρεώσει όλους αυτούς οι οποίοι συστηµατικά φοροδιέφευγαν,
να πάνε πλέον και να δηλώσουν τους φόρους. Αυτό έχει να κάνει
και µε τις off shore εταιρείες, αλλά και µε µια σειρά από άλλες
επιλογές.
Εντελώς χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω συγκεκριµένες περιπτώσεις που καταδεικνύουν το γεγονός ότι καταφέραµε και
χτυπήσαµε τη φοροδιαφυγή µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα. Επιχειρήσεις που εµπορεύονται ηλεκτρικά είδη και που µε
το σύστηµα «καρουζέλ» µετακυλύουν δαπάνες προς µεγάλες
επιχειρήσεις που εµπορεύονται ηλεκτρικά είδη…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Υφυπουργέ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
…κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες που στέλνουν πλαστά φορολογικά στοιχεία, και αυτές έχουν ελεγχθεί. Λαθρεµπορία καυσίµων πετρελαϊκών επιχειρήσεων µε εικονικές εξαγωγές
προς τη Βουλγαρία και αυτές έχουν εντοπιστεί. Και έχουµε και
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µια σειρά από άλλα περιστατικά τα οποία έχουν δοθεί και στη
δηµοσιότητα, µε ελέγχους στοχευµένους τους οποίους έχουµε
κάνει, µε διασταυρώσεις τις οποίες έχουµε κάνει, µέσα από τις
οποίες δόθηκε για πρώτη φορά µια έµπρακτη απόδειξη για τις
διαθέσεις που έχει αυτή η Κυβέρνηση να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η µε αριθµό 941/15.6.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Σάββα Εµινίδη
προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε την πορεία εξέλιξης των έργων στο λιµάνι της
Καβάλας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Επόµενη είναι η τρίτη µε αριθµό 953/15.6.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τη
διαχείριση των απορριµµάτων στην Πάτρα.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Καραθανασόπουλου έχει ως εξής:
«Στην Πάτρα εξακολουθεί να λειτουργεί παράνοµα ο «ΧΥΤΑ»
Ξερόλακας. Συγκεκριµένα καταστρατηγούνται οι περιβαλλοντολογικοί όροι, αφού διαπιστωµένα έχει γίνει επέκτασή του σε
βάρος δασικής έκτασης, υπέρβαση του ύψους των απορριµµάτων, χωρίς διάστρωση στο έδαφος κατάλληλων µεµβρανών,
χωρίς συλλογή και καύση του βιοαερίου, χωρίς συµπίεση και κάλυψη των απορριµµάτων όπως προβλέπεται, χωρίς πυροπροστασία κ.λπ..
Η ∆ηµοτική Αρχή της Πάτρας µε τη συνενοχή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, από χρόνια όχι µόνο διαχειρίζεται το
«ΧΥΤΑ» κατά τρόπο ολέθριο για την υγεία των κατοίκων και το
περιβάλλον, αλλά θέλει και να τον επεκτείνει κατά είκοσι στρέµµατα, παρά τις αντιρρήσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αφού
βρίσκεται λιγότερο από ένα χιλιόµετρο κοντά στο σπουδαιότατο
αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης.
Τα απορρίµµατα µπορεί να υποδεχθεί αµέσως ο υπάρχων και
ευρισκόµενος σε λειτουργία ΧΥΤΑ του Φλόκα. Ο λόγος που ο ∆ήµαρχος της Πάτρας κ. Φούρας, ο Πρόεδρος της ΤΕ∆Κ κ. Αλεξόπουλος και άλλοι αντιδρούν στη λύση αυτή είναι ότι προωθούν,
δια µέσου της πολιτικής εµπορευµατοποίησης της διαχείρισης
των απορριµµάτων, τη δηµιουργία εργοστασίου επεξεργασίας
απορριµµάτων προϋπολογισµού 70 εκατοµµυρίων ευρώ, αν και
µπορεί η διαχείριση να γίνει µε διαλογή στην πηγή και λιπασµατοποίηση των οργανικών, πολύ φθηνότερα και µε καλύτερο αποτέλεσµα.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
-Θα δοθεί άδεια επέκτασης του ΧΥΤΑ Ξερόλακας; Πότε θα
κλείσει αφού λειτουργεί παράνοµα;
-Τι µέτρα θα πάρει η Kυβέρνηση για την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στην περιοχή της Αχαΐας και σε ολόκληρη την περιοχή της δυτικής Ελλάδας»;
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Καραθανασόπουλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Μωραίτης.
Έχετε το λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, το ΠΕΣ∆Α
∆υτικής Ελλάδος δεν περιλαµβάνει µόνο ΧΥΤΑ, αλλά ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Μια ΟΕ∆Α, λοιπόν,
περιλαµβάνει κέντρο ανακύκλωσης, µονάδα κοµποστοποίησης
των οργανικών υλικών, µονάδα επεξεργασίας και τέλος για τα
υπολείµµατα που αποµένουν από όλα τα παραπάνω και ΧΥΤΥ.
Το ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδος προβλέπει τέσσερα ΧΥΤΥ και δύο
σταθµούς µεταφόρτωσης απορριµµάτων. Μέχρι στιγµής όµως
στην Αχαΐα υπάρχει µόνο ο ΧΥΤΥ καθώς και το Κ∆ΑΥ. ∆υστυχώς
επειδή δεν έχουν ακόµη υλοποιηθεί τα υπόλοιπα έργα µε ευθύνη
της προηγούµενης κυβέρνησης, τελικά έχει καταλήξει να λειτουργεί ως ΧΥΤΑ. Για το σκοπό αυτό είναι κρίσιµης σηµασίας να
κατασκευαστούν όλα τα έργα, του ΟΕ∆Α που προβλέπονται στο
ΠΕΣ∆Α, ώστε να σταµατήσει επιτέλους αυτή η κατάσταση µε
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τους ΧΥΤΑ και όλα τα συνεπαγόµενα προβλήµατα, τα οποία επιφέρουν.
Όπως µας ενηµέρωσε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας
έχει ήδη εκδώσει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για
µια ιδιωτική µονάδα οργανοχηµικών λιπασµάτων µε κοµποστοποίηση στερεών αποβλήτων. Η µονάδα αυτή βρίσκεται στη θέση
Σκυλούζα της Κοινότητας Λεοντίου. Επιπλέον, σύµφωνα µε έγγραφο του δήµου το οποίο µας στάλθηκε έχει σταµατήσει –και
αυτή είναι η ενηµέρωσή µας- η εναπόθεση λυµατολάσπης στο
ΧΥΤΑ Ξερόλακας από τον Οκτώβριο του 2009.
Όσον αφορά τις ποσότητες λυµατολάσπης που είχαν εναποτεθεί εκεί στο παρελθόν, λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα
από το δήµο ώστε να αποφεύγεται κάθε ρύπανση παρακείµενων
χείµαρρων.
Όσον αφορά τις παλιές χωµατερές, θέλω να σας ενηµερώσω
–και πιστεύω ότι το ξέρετε και σεις σίγουρα- ότι υπήρχαν εκατόν
εξήντα πέντε ΧΑ∆Α εκ των οποίων τα εκατόν είκοσι ένα έχουν
ήδη αποκατασταθεί και οι οκτώ ΧΑ∆Α βρίσκονται σε διαδικασία
αποκατάστασης. Παραµένουν λοιπόν τριάντα έξι ενεργοί ΧΑ∆Α.
Στο περιφερειακό συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε το µήνα
Μάιο λήφθηκε απόφαση για την ένταξη χρηµατοδότησης στο
ΕΣΠΑ όλων των οριστικών µελετών τευχών δηµοπράτησης και
έργων αποκατάστασης όλων των ενεργών ΧΑ∆Α. Όπως µας ενηµέρωσε και µας η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος στοχεύει στην
εκπόνηση των τεχνικών περιβαλλοντικών µελετών αποκατάστασης των ενεργών ΧΑ∆Α από το τεχνικό προσωπικό των υπόχρεων
δήµων µε την τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας Ο∆Ε της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος. Έτσι αποσκοπούν στο να έχουν εκδώσει την προβλεπόµενη άδεια αποκατάστασης για όλους τους
ενεργούς ΧΑ∆Α µέχρι τις 16-7-2010 που είναι και η προθεσµία
που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όσον αφορά τώρα, το γεγονός της ύπαρξης αρχαιολογικού
χώρου στην ευρύτερη περιοχή, έχει ληφθεί η σχετική µέριµνα
κατά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Έχουν δηλαδή προβλεφθεί όλες αυτές οι απαιτούµενες τεχνολογικές λύσεις και τεχνικά µέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση του
περιβάλλοντος και να µην υπάρξει κίνδυνος επίδρασης της ευρύτερης περιοχής της Βούντενης.
Επειδή υπάρχει µια έντονη δυσπιστία, αγαπητέ συνάδελφε,
δηλώνω ξεκάθαρα πως για όλα τα απαιτούµενα έργα έχουν προβλεφθεί τα απαιτούµενα κονδύλια από το ΕΠΕΡΑ του ΕΣΠΑ. Ήδη
έχει ενταχθεί η χρηµατοδότηση 50 εκατοµµυρίων ευρώ για την
κατασκευή κεντρικής µονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Αχαΐα. Είναι γνωστή πλέον και η δέσµευση του Υπουργείου µας να δηµοπρατήσει άµεσα όλα τα έργα διαχείρισης
αποβλήτων, ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η επίλυση αυτού του
χρόνιου προβλήµατος των απορριµµάτων στη χώρα µας.
Κλείνοντας θα αναφέρω τους ΥΠΕΚΑ. Προβαίνουµε σε όλες
τις νόµιµες διαδικασίες ελέγχου και αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων σε συνεργασία µε όλα τα άλλα Υπουργεία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν θελήσατε να µπείτε στην ουσία του ζητήµατος και η ουσία του ζητήµατος δεν είναι άλλη από το ότι
έχουµε να κάνουµε όχι µ’ ένα χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στη θέση Ξερόλακας του ∆ήµου των Πατρέων, αλλά
έχουµε να κάνουµε µ’ ένα σκουπιδότοπο.
Ο χώρος αυτός λειτουργεί παράνοµα, γιατί δεν τηρείται καµµία από τις προδιαγραφές της άδειας λειτουργίας του συγκεκριµένου χώρου που έχει λήξει, ανανεώθηκε και βεβαίως είναι
και υπερκορεσµένη. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι ίδιες οι εκθέσεις δικών
σας υπηρεσιών, της νοµαρχίας και άλλων χώρων, σηµειώνουν
τις ελλείψεις στη λειτουργία από το 2006 και µετά.
Πρόσφατη είναι η έκθεση του ΚΕΠΠΕ, στις 19 Απριλίου 2010
–που θα θέλαµε να τη ζητήσετε- η οποία είναι καταπέλτης. Λέει:
«Υπάρχουν εµφανή ίχνη ροής στραγγισµένων, σκουρόχρωµου
χρώµατος, λυµάτων. Σε πολλά σηµεία διαπιστώθηκε η ύπαρξη
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σωρευµένων επιφανειακά υγρών λυµάτων. ∆ιαπιστώθηκε η
ύπαρξη µεγάλων ποσοτήτων άταφων στερεών απορριµµάτων.
Στον παρακείµενο χώρο, στο χείµαρρο του Μείλιχου, που υπάρχει ακριβώς δίπλα στο ΧΥΤΑ, υπάρχουν εµφανή ίχνη ροής σκουρόχρωµων λυµάτων, µε κίνδυνο να µολύνεται και ο υδροφόρος
ορίζοντας και ο Πατραϊκός κόλπος, όπου εκβάλλει. ∆ιαπίστωση
δυσοσµίας έντονης σ’ όλο το χώρο του ΧΥΤΑ».
∆εύτερο ζήτηµα. Η εκτίµηση την οποία κάνει η Πυροσβεστική
µετά την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή, ότι δεν υπάρχουν
τα ενδεδειγµένα µέτρα πυρασφάλειας και ότι δεν πρέπει να εναποθέτουν, ακόµα και τώρα, στο ενεργό αυτό κύτταρο λόγω του
ότι υπάρχουν θερµά σηµεία, απορρίµµατα και όµως ο δήµος συνεχίζει να το κάνει.
Υπάρχει έκθεση της ΣΤ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων. Είναι ευτύχηµα µάλιστα που βρίσκεται και ο
Υπουργός Πολιτισµού εδώ. Η έκθεση λέει ότι το νέο κύτταρο που
θέλει να κάνει επέκταση βρίσκεται ένα µόνο χιλιόµετρο από το
χώρο της Βούντενης, ο οποίος παραµένει κλειστός ακριβώς γιατί
γειτονεύει µε το σκουπιδότοπο.
Μάλιστα λέει ότι ο χώρος έχει κορεστεί, µε αποτέλεσµα οι αρµόδιοι που αναζητούν λύσεις µεγαλύτερης έκτασης, να αφαιρούν µε µηχανικούς εκσκαφείς τµήµα από την επίχωση της
πρώτης ζώνης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου. Υπάρχει
κίνδυνος να καταρρεύσει ο ίδιος ο αρχαιολογικός χώρος από τις
εργασίες που γίνονται. ∆εν υπάρχει άδεια από το ∆ασαρχείο για
την κοπή και την καταστροφή του δάσους.
Αυτά τα ζητήµατα είναι γεγονός, άρα έχουµε να κάνουµε µε
µια τοξική βόµβα, η οποία πρέπει άµεσα να σταµατήσει να λειτουργεί. ∆εν µπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. ∆ηµιουργεί
κίνδυνο στη δηµόσια υγεία, στη µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, στην προστασία του περιβάλλοντος. Από αυτή την άποψη
υπάρχει προσωρινή λύση. Μπορεί να λειτουργήσει ο χώρος του
Φλόκα ως χώρος υγειονοµικής ταφής µέχρι να υπάρξουν οι µεσοπρόθεσµες λύσεις. Ειρήσθω εν παρόδω ο ίδιος χώρος και σήµερα που λειτουργεί, λειτουργεί ως σκουπιδότοπος και εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από την άλλη πλευρά ο σχεδιασµός που πρέπει να γίνει, κύριε
Υφυπουργέ, συγκρούεται µε τη δική σας λογική, µε τη λογική της
εµπορευµατοποίησης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το εργοστάσιο
που θα γίνει για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι
πεδίο συγκρούσεων επιχειρηµατικών οµίλων.
Θα γίνει µε τη µέθοδο της παραχώρησης, µελέτη, κατασκευή
και λειτουργία στον παραχωρησιούχο, που σηµαίνει εµπορευµατοποίηση των σκουπιδιών. Άρα, θα πληρώσει ο πατρινός λαός
και ο λαός της Αχαΐας πανάκριβα τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων.
Εµείς πιστεύουµε σε µια άλλη συνολική ολοκληρωµένη λύση
που συγκρούεται µε τη λογική της εµπορευµατοποίησης, διαλογή στην πηγή, αξιοποίηση των χρήσιµων υλικών, ανακύκλωση,
λιπασµατοποίηση και τέλος ταφή των υπολειµµάτων.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση –εµείς το λέµε καθαρά- δεν πρόκειται
να επιτρέψουν οι κάτοικοι µετά τις κινητοποιήσεις που έκαναν,
τον οκταήµερο αποκλεισµό, να συνεχίσει η λειτουργία της παράνοµης χωµατερής. Πάρτε ευθύνη τώρα ως Κυβέρνηση, ως
Υπουργείο να σταµατήσει το έγκληµα σε βάρος της υγείας του
πατραϊκού λαού και της προστασίας του περιβάλλοντος! Χρειάζεται άµεσα να σταµατήσει…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …ο σκουπιδότοπος
στον Ξερόλακα, κύριε Υφυπουργέ.
Θα παραδώσω και στην υπηρεσία σας και στο Υπουργείο,
αλλά και στη Βουλή τα συγκεκριµένα έγγραφα. Υπάρχουν και
άλλα, όπως και επίκαιρες φωτογραφίες για να δείτε την κατάσταση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Καταθέστε τα, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καραθανασόπουλε.
Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, καταλαβαίνω πραγµατικά την αγωνία σας. Έρχεστε και παρουσιάζετε
ένα πρόβληµα το οποίο υπάρχει. Του δίνετε βέβαια, θα έλεγα,
µια πολλαπλή διάσταση βάζοντας και άλλα ζητήµατα, που είναι
η άποψή σας και καλώς, αν θέλετε, τα βάζετε. Εγώ όµως καλούµαι να ξεκαθαρίσω κάποια απλά ζητήµατα, τα οποία όµως τα
θεωρώ πολύ σηµαντικά για την ενηµέρωση του κόσµου.
Θέλω να σηµειώσω πως δεν θα κατασκευαστεί πλέον άλλος
ΧΥΤΑ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, κάνετε επέκταση
στον ήδη υπάρχοντα χώρο, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο,…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κατασκευάζουµε ΟΕ∆Α,
δηλαδή ένα σύνολο εγκαταστάσεων που περιλαµβάνουν τα απόβλητα, τα ανακυκλώνουν, τα κοµποστοποιούν και στο τέλος ό,τι
αποµένει καταλήγει στο ΧΥΤΥ.
Και υπάρχει µια τεράστια διαφορά, αγαπητέ συνάδελφε, µεταξύ του ΧΥΤΑ και του ΧΥΤΥ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το νέο κύτταρο έχει
πάρει άδεια λειτουργίας, κύριε Υφυπουργέ;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, µη διακόπτετε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είναι µια πράσινη πολιτική
που προωθούµε, σε συµφωνία µε τις αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία εστιάζει στην αρχή της πρόληψης, δηλαδή να
µην αποµένουν πια απόβλητα που χρήζουν τελική διάθεση και
ταφή.
Βασική επιδίωξη του Υπουργείου, αλλά όχι µόνο, πρέπει να
αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας
υγείας, ώστε να µην καταλήγουν οι ρυπαίνουσες ουσίες στο περιβάλλον και τελικά, µέσω της τροφής, στο πιάτο µας.
Εδώ θέλω να σηµειώσω το εξής, επειδή σας άκουσα να µιλάτε
και για διαφορετικούς δρόµους, όσον αφορά την τεχνολογία.
Εγώ θέλω να πω –και το λέω µετά από αρκετό ψάξιµο, το οποίο
κάναµε κι εµείς- ότι υπάρχουν, αγαπητέ συνάδελφε, σήµερα οι
τεχνολογίες οι οποίες µπορούν να δώσουν µια ουσιαστική λύση
στο πρόβληµα των απορριµµάτων στη χώρα µας, χωρίς να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής αυτής ή κάποιας άλλης.
Στο ΥΠΕΚΑ προωθούµε αυτές τις λύσεις µε τις ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, δηλαδή τα ολοκληρωµένα κέντρα διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία εστιάζουν στην
ανακύκλωση και την αξιοποίηση των αποβλήτων παρά στην ταφή
τους. Και για να προωθήσουµε την αποφυγή αποβλήτων, πήραµε
µια σειρά από πρωτοβουλίες και στο µεγάλο θέµα της ανακύκλωσης. Προωθήσαµε και εκδώσαµε την αναθεώρηση του ν.
2939, µε στόχο την ανάπτυξη της ανακύκλωσης στη χώρα µας.
Πολύ σηµαντική πρόνοια του νέου νόµου είναι και η χρέωση
των απορριµµάτων ανά τόνο αποβλήτων. Έτσι παρέχουµε ένα
κίνητρο στους δήµους να προωθήσουν την ανακύκλωση, κάτι το
οποίο πολλοί δήµοι µέχρι σήµερα δεν έκαναν.
Η ανοχή της προηγούµενης κυβέρνησης, η έλλειψη υλοποίησης του ΠΕΣ∆Α από τον ΦΟΣ∆Α, η έλλειψη µέτρων και γενικότερα η αδιαφορία –που εκεί θα συµφωνήσω µαζί σας ότι υπήρξεέχουν εντείνει το πρόβληµα και πράγµατι έχουν κάνει τους πολίτες σήµερα να µην εµπιστεύονται κανένα µέτρο και καµµία πολιτική.
Αυτό όµως πρέπει να σταµατήσει και ευθύνη δική µας είναι
αυτό να σταµατήσει. Πρέπει να αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη του πολίτη. Γι’ αυτό, λοιπόν, προβαίνουµε σ’ αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα σε ξεκάθαρες πολιτικές και
συγκεκριµένα µέτρα, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε ουσιαστικά το µεγάλο πρόβληµα των απορριµµάτων στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, αποκατάσταση της εµπιστοσύνης σηµαίνει «φρένο» στους παράνοµους
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ΧΥΤΑ και να µη δοθεί αδειοδότηση για τη δηµιουργία νέου κυττάρου. Αυτό σηµαίνει απόκτηση εµπιστοσύνης!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ!
Επανερχόµαστε στις επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου και
θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 952/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Καζάκου προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην
Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) κ.λπ..
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του κ. Καζάκου έχει ως εξής:
«∆ελτίο Τύπου εξέδωσε την προηγούµενη εβδοµάδα το Σωµατείο Χορωδών Εργαζοµένων στην Εθνική Λυρική Σκηνή, µε το
οποίο καταγγέλλει τη διοίκηση της ΕΛΣ για ποινικοποίηση της
συνδικαλιστικής δράσης και τροµοκράτηση των εργαζοµένων.
Συγκεκριµένα, επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές τριών ηµεροµισθίων στα µέλη του Σωµατείου για τη µαταίωση µιας πρόβας
µε ευθύνη τρίτου, η οποία χρεώθηκε στο Σωµατείο και πειθαρχικές ποινές έξι ηµεροµισθίων στα µέλη του ∆.Σ. του Σωµατείου,
επειδή διαµαρτυρήθηκαν και µαταίωσαν πρόβα, στην οποία συµµετείχαν είκοσι τέσσερις έκτακτοι χορωδοί, αρχικά χωρίς έγγραφες συµβάσεις και κατόπιν µε συµβάσεις έργου και όχι
εξαρτηµένης εργασίας, κατά παράβαση του νόµου.
Την ίδια στιγµή τα χρόνια και σοβαρά προβλήµατα που το ΚΚΕ
έχει φέρει προς συζήτηση στη Βουλή εξακολουθούν να παραµένουν. Η ελλιπής χρηµατοδότηση, το τεράστιο έλλειµµα, οι
απλήρωτοι εργαζόµενοι, οι απολύσεις τεχνικού και βοηθητικού
προσωπικού, η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας συνθέτουν µια ασφυκτική κατάσταση για τους εργαζόµενους και
την ίδια τη λειτουργία της ΕΛΣ.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Τι µέτρα είναι διατεθειµένη να λάβει η Κυβέρνηση, ώστε:
1. Να παρθούν πίσω οι πειθαρχικές ποινές και να σταµατήσει
κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης
και τροµοκράτησης των εργαζοµένων και
2. Να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηµατοδότηση από τον
κρατικό Προϋπολογισµό, να ανακληθούν οι απολύσεις και να µονιµοποιηθούν οι εργαζόµενοι, προκειµένου η ΕΛΣ να συνεχίσει
να λειτουργεί;».
Το λόγο έχει ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γερουλάνος για τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόµαστε
εδώ για τα θέµατα της Λυρικής Σκηνής. Αν συνεχίσουµε έτσι, ελπίζω να ξαναβρεθούµε µε καλύτερες προοπτικές, την επόµενη
φορά.
∆εν υπάρχει αµφιβολία, και το συµφωνήσαµε την τελευταία
φορά, ότι η κατάσταση στη Λυρική Σκηνή είναι κρίσιµη και ότι
χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, αν θέλουµε να δούµε τη Λυρική Σκηνή να ξαναστέκεται στα πόδια της, να εξυγιαίνεται και
να προσφέρει αυτό το οποίο έχει κληθεί να προσφέρει. Και πρέπει να σας πω ότι τα πρώτα αποτελέσµατα έχουν κάποια θετικά
σηµάδια σε ό,τι αφορά την οικονοµική εξυγίανση της Λυρικής.
Έχουµε κάποιες πρώτες ενδείξεις ότι τα πράγµατα βαίνουν καλύτερα από πριν, χωρίς να θιχτεί κανένα δικαίωµα του µόνιµου
προσωπικού της Λυρικής.
Αντιθέτως, θα έλεγα οι υπάλληλοι της Λυρικής Σκηνής είναι
αυτοί που ίσως πόνεσαν λιγότερο από τα µέτρα τα οποία έπρεπε
να εξαγγείλει η Κυβέρνηση, διότι είχαν εξασφαλίσει µία γενναία
αύξηση στη συλλογική τους σύµβαση πριν ξεκινήσει η χρονιά,
την οποία βεβαίως δεν πήραν, γιατί ήρθε η µείωση, αλλά άλλοι
δηµόσιοι υπάλληλοι πήραν µια µείωση στο µισθό τους, χωρίς να
έχουν πάρει µια τέτοιου είδους αύξηση.
Εδώ είναι νοµίζω ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο, διότι η πλειοψηφία των εργαζοµένων έχει κατανοήσει και συµπαραστέκεται
στις προσπάθειες που γίνονται για να εξυγιανθεί η Λυρική Σκηνή.
Ένα µεγάλο µέρος αυτής της εξυγίανσης, του σταδίου της εξυγίανσης που βρίσκεται τώρα η Λυρική Σκηνή, οφείλεται στις δικές
τους παρεµβάσεις. Θα σας πω µερικά παραδείγµατα. Ας πούµε
για τη «ΝΟΡΜΑ», που παίζεται τώρα, δεν απαίτησαν την πρόσληψη µπαντίνας, όπως προβλέπει ο εσωτερικός κανονισµός,
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αλλά καλύφθηκαν οι ανάγκες από την ίδια την ορχήστρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επίσης, πολλοί εργαζόµενοι καλλιτέχνες συµφώνησαν να παραιτηθούν από την προβλεπόµενη αµοιβή τους για την ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση των παραστάσεων της «ΝΟΡΜΑ», µε
εξαίρεση τα µέλη του σωµατείου των χορωδών. Αρκετές οµάδες
υπαλλήλων στη Λυρική έχουν παραιτηθεί από επιµίσθια και επιδόµατα, προσφέροντας µε αυτόν τον τρόπο µία ανάσα στην
πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Μια τέτοια στάση είναι
πολύ σηµαντική. Πρέπει να την κατανοήσει κανείς, να την εκτιµήσει και νοµίζω ότι θα ήταν άδικο εκ µέρους µου να µην επαινέσω µια τέτοια στάση.
Τώρα σε ό,τι αφορά το δικαίωµα των εργαζοµένων, η κατάκτηση του οποίου έχει επέλθει και λόγω του ΠΑΣΟΚ, να διαφωνούν µε τις αποφάσεις της διοίκησης, να το εκφράζουν αυτό και
να αντιδρούν προς αυτές τις αποφάσεις, θα πω ότι είναι αναφαίρετο δικαίωµά τους. Υπάρχει, όµως, συγκεκριµένο πλαίσιο,
βάσει του Συντάγµατος και των νόµων, µέσα στο οποίο αυτό
µπορεί να εκφραστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
∆ώστε µου ένα λεπτό παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
Τίποτε από αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί µέχρι τώρα δεν
έχει γίνει και δεν πρέπει να γίνεται αυθαίρετα. Υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες. Μέσα από αυτές τις συγκεκριµένες διαδικασίες, οι οποίες επιβάλλονται και από την επιχειρησιακή
συλλογική σύµβαση εργασίας των εργαζοµένων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπήρξε µία αντιδικία για την οποία δόθηκαν και κάποιες ποινές.
Πρέπει να σας πω ότι οι υπάλληλοι της Λυρικής Σκηνής ήρθαν
και µε βρήκαν στο γραφείο µου, τους άκουσα και τους υποσχέθηκα ότι θα ξαναβλέπαµε αυτήν την υπόθεση από την αρχή,
πράγµα το οποίο θα γίνει: η διοίκηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα επανεξετάσει το θέµα των ποινών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρισµοί της διοίκησης της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προφανώς θα πάρουν πίσω τις κυρώσεις αυτές.
∆εν τίθεται λοιπόν κανένα ζήτηµα ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης. Υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες, οι
οποίες θα πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ, σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει, ο ερωτών Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Καζάκος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, λυπάµαι πραγµατικά που επανερχόµαστε στα
θέµατα της Λυρικής, αλλά τα προβλήµατα φαίνεται ότι χρονίζουν. Και εννοώ το µεγάλο έλλειµµα, την ελλιπή χρηµατοδότηση,
τις απολύσεις εργαζοµένων, τις απολύσεις τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού και αυτή τη γενίκευση των ελαστικών σχέσεων
εργασίας. Είναι ένας χώρος, που κατά το νόµο, είναι εξεζητηµένη εργασία.
Και εδώ γίνονται συµβάσεις ορισµένου έργου, ορισµένου χρόνου. Είναι µία κατάσταση, που αφήνει όλα τα περιθώρια να σκέφτεται κανείς ότι γίνεται σαν µία µεθόδευση απαξίωσης του
έργου της Λυρικής και πιθανώς τελικά να οδηγήσει και στην εξαφάνισή της.
Έχουµε και αυτό το θέµα των ποινών. Υπήρχε πάντα στο θέατρο ένα δικαίωµα -είναι κάτι που δεν θέλω να το χαρακτηρίσωτων εργοδοτών, θιασαρχών ή επιχειρηµατιών να βάζουν πρόστιµα. Αυτό µετά τον πόλεµο δεν λειτούργησε ποτέ. ∆εν έχει η
άλλη πλευρά τα ίδια δικαιώµατα. ∆εν έχει τολµήσει κανένας επιχειρηµατίας, για οποιονδήποτε λόγο, να βάλει ποινή και να αφαιρέσει µεροκάµατα από τους εργαζοµένους.
Εδώ τώρα συµβαίνει και κάτι που είναι τραγικό. Πώς να το χαρακτηρίσει κανείς; Εδώ καταλογίστηκε συλλογική ευθύνη. Μπήκε
ποινή -τρία ηµεροµίσθια ποινή και ένα που τους κράτησαν λόγω
της πρόβας που µαταιώθηκε, άρα σύνολο τέσσερα- σε όλα τα
µέλη του Σωµατείου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αυτό είναι
αντίποινα. Αυτό θυµίζει κατοχικές αρχές.
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Ποιος βάζει τέτοιες ποινές; Ποιος βάζει ποινές «συλλογικής
ευθύνης» για τη συνδικαλιστική δράση, για οποιαδήποτε δράση,
για οποιονδήποτε λόγο; Αυτό νοµίζω ότι είναι κάτι, που πρέπει
αµέσως να το καταργήσετε. Πρέπει να το βγάλετε από τη µέση.
Είναι απαράδεκτο.
Είναι ένα καθεστώς που τροµοκρατεί τον κόσµο της Λυρικής.
Όποτε έχω συνοµιλήσει µε ανθρώπους της Λυρικής, έχω την αίσθηση ότι είµαι νύχτα σε πάρκο και λόγω του σεισµού έχει κατέβει η πολυκατοικία και ζει εκεί. Είναι ανάστατοι οι άνθρωποι. Η
τροµοκρατία, η ανασφάλεια, ο φόβος είναι τόσο εµφανείς, που
δεν µπορεί έτσι να λειτουργήσει ένα καλλιτεχνικό συγκρότηµα.
Και όλα αυτά τα πράγµατα που συµβαίνουν, φαίνονται πάντα
στη σκηνή. Χαρακτηρίζουν και καθορίζουν το καλλιτεχνικό έργο.
∆εν είναι απλά ζητήµατα. Είναι καλλιτεχνικός χώρος. ∆εν µπορεί
να τον χειρίζεται έτσι κανένας.
∆εν ξέρω τον καινούργιο πρόεδρο που έχετε διορίσει, αλλά
αυτά τα άµεσα µέτρα που πήρε και οι εξαγγελίες ότι εύχεται σύντοµα να στεγαστεί η Λυρική στο Μέγαρο της Μουσικής, είναι
πολύ επικίνδυνα πράγµατα. Ξέρετε ότι κρύβει κινδύνους. Πρώτα
από όλα, απαγορεύεται από τον Κανονισµό του Μεγάρου Μουσικής. Το Μέγαρο Μουσικής δεν µπορεί να φιλοξενεί διαρκώς
συγκρότηµα.
Θα έχει την ίδια τύχη, που έχει και η ΚΟΑ. Θα καταστραφεί η
Λυρική Σκηνή, εάν στεγαστεί εκεί για να γλιτώνουν τα ενοίκια.
Και θα φτάσουµε το 2015, που θα γίνει το Μέγαρο στο ∆έλτα του
Φαλήρου και η Λυρική δεν θα υπάρχει. Θα έχουµε πάλι έναν οργανισµό µετάκλησης ξένων συγκροτηµάτων, όπως είναι και το
Μέγαρο Μουσικής.
Νοµίζω ότι πρέπει να πάρετε µέτρα, ώστε να µην έχουµε τέτοιες εξελίξεις. ∆εν νοµίζω ότι έχετε τέτοια πρόθεση, αλλά µένουν πολλά περιθώρια να σκέφτεται κανείς ότι τα πράγµατα δεν
πάνε καθόλου καλά και τι εξελίξεις θα προκύψουν από αυτή την
κατάσταση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Παύλος Γερουλάνος.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όπως σας είπα, δεν συµφωνούµε κατ’
αρχάς µε τέτοιου είδους ποινές. Έχουµε ζητήσει από τη διοίκηση
να τις επανεξετάσει. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι αυθαίρετες, προβλέπονται από τους κανονισµούς λειτουργίας, οι οποίοι ισχύουν
στη Λυρική Σκηνή.
Πολύ συχνά, όταν γίνεται κουβέντα για ένα τέτοιο ζήτηµα,
αυτό το οποίο επαναλαµβάνεται είναι «µα, καλά βρε παιδιά, γιατί
δεν βάζετε λίγα παραπάνω λεφτά, να σώσουµε τη Λυρική Σκηνή
και να ξεχάσουµε ό,τι έγινε στο παρελθόν».
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν µιλούµε για καµµία απόλυση
προσωπικού. ∆εν υπάρχει τέτοιο θέµα. ∆εν απολύθηκε προσωπικό της Λυρικής. Απλά προσπαθούν, στο πλαίσιο του συµµαζέµατος να µην ξανοίγονται, τόσο πολύ σε ό,τι αφορά συµβάσεις
έργου, έτσι ώστε να προστατευθούν οι µόνιµες θέσεις εργασίας.
Η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει έναν προϋπολογισµό 17 εκατοµµυρίων και αυτός δεν συµπεριλαµβάνει τα 4,5 εκατοµµύρια τα
οποία χρειάζεται η Λυρική Σκηνή για τους µισθούς της ορχήστρας, τους οποίους πληρώνει το Υπουργείο Πολιτισµού κατευθείαν. Μιλάµε, δηλαδή, για πάνω από 20 εκατοµµύρια, τα οποία
είναι κόστος λειτουργίας της Λυρικής, που είχε φτάσει να ξοδεύει 32 εκατοµµύρια το χρόνο.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι µε 32 εκατοµµύρια θα µπορούσε η
Λυρική Σκηνή να έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγµατα απ’
αυτά που έχουµε δει τα δύο τελευταία χρόνια. Άρα, µπορεί κανείς να κάνει εξοικονοµήσεις και ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι
δεν έγιναν όλες οι προσλήψεις στη Λυρική Σκηνή µε τον πιο διάφανο και αξιοκρατικό τρόπο.
Άρα αυτή τη στιγµή χρειάζεται και να περικοπούν οι δαπάνες,
έτσι ώστε να ενταχθούν στον προϋπολογισµό της Λυρικής και
βεβαίως, να καλυφθεί η «µαύρη τρύπα» που ξεπερνάει τα πάνω
από 10 εκατοµµύρια και τα οποία αυτήν τη στιγµή χρωστάει τη
Λυρική Σκηνή είτε σε τράπεζες είτε σε προµηθευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είχαµε µία κουβέντα πολύ σοβαρή µε τον Υπουργό Οικονοµικών και νοµίζω ότι αυτό το οποίο όλοι παραδέχονται είναι ότι η
Λυρική Σκηνή έχει µπει προς τον σωστό δρόµο και συµφωνήσαµε, µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Υπουργείου Οικονοµικών αυτή τη στιγµή, να διατεθούν κάποια ποσά άµεσα, έτσι
ώστε να εξασφαλίσουµε την αποπληρωµή κάποιων προµηθευτών, έτσι ώστε να µην κινηθούν εναντίον της Λυρικής Σκηνής και
να δώσουµε στη Λυρική Σκηνή µια δυνατότητα να προετοιµάσει
την επόµενη χρονιά.
Εφόσον δούµε ότι τα πράγµατα βαίνουν καλώς και ότι πραγµατικά η Λυρική Σκηνή έχει µπει σε µία ρότα όπου χρησιµοποιεί
τον προϋπολογισµό της για να ζήσει, να παράγει το έργο της και
αρχίζει και πουλάει εισιτήρια για τις παραστάσεις της, νοµίζω ότι
θα µπορούµε σε λίγο να µιλάµε για τη Λυρική Σκηνή µε µία άλλη
προοπτική.
∆εν θέλω να αισθάνεται κανένας υπάλληλος της Λυρικής Σκηνής ανασφάλεια γι’ αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει και γι’ αυτό
από την πρώτη στιγµή η µόνη οδηγία που είχα δώσει είναι ότι ό,τι
και να γίνει, θα πληρωθούν οι µισθοί των εργαζοµένων. Όµως,
παρ’ όλα αυτά, πρέπει να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010 και ώρα 18.00’ δεν θα συζητηθούν
αναφορές και ερωτήσεις και δεν θα διεξαχθεί νοµοθετική εργασία αλλά ειδική ηµερήσια διάταξη 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 Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων».
Επανερχόµαστε στις επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου
και θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 955/15-6-2010 επίκαιρη
ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτση Αποστολάτου προς
τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη του Πειραιά κ.λπ..
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Αντιπροέδρου έχει
ως εξής:
«Το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας αντιµετωπίζει µια σειρά προβληµάτων σε όλα τα επίπεδα, που λειτουργούν εις βάρος της
τουριστικής ανάπτυξης της πόλης αλλά και της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της. Ενδεικτικά αναφέρονται η εγκατάλειψη και µη
ανάδειξη των µεγαλύτερων αρχαιολογικών µνηµείων και των κηρυγµένων διατηρητέων κτηρίων της πόλης, η µη αναβάθµιση των
χώρων κολύµβησης του Πειραιά και των περιβαλλόντων χώρων
και η απουσία των απαραίτητων τουριστικών υποδοµών σε επίπεδο συγκοινωνιών, διαµονής, αναψυχής και πληροφόρησης.
Την ίδια στιγµή και µε καθιερωµένες πια τις συνεχείς κινητοποιήσεις και απεργίες στο λιµάνι του Πειραιά, αβέβαιο καθίσταται το µέλλον του και ως προορισµού για τη διεθνή κρουαζιέρα,
γεγονός που αναµένεται να αποτελέσει περαιτέρω πλήγµα στην
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
∆εδοµένου του πολυδιάστατου του θέµατος και της συνευθύνης όλων των συναρµόδιων Υπουργείων, ερωτάται ο αρµόδιος
Υπουργός:
Τι µέτρα προτίθεται να λάβει για τη χάραξη µιας υπεύθυνης
και απόλυτα συντονισµένης πολιτικής υπέρ της τουριστικής ανάπτυξης του Πειραιά, σε µια τόσο κρίσιµη για την Ελλάδα χρονική
στιγµή;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Αποστολάτου θα απαντήσει ο
Υπουργός Πολιτισµού κ. Γερουλάνος.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Αντιπρόεδρε, όπως σωστά αναφέρετε στην ερώτησή
σας, το θέµα του Πειραιά είναι πολυδιάστατο και η σωστή ανάπτυξη της πόλης του Πειραιά είναι ένα θέµα που αφορά πάρα
πολλά Υπουργεία, βεβαίως το Πολιτισµού και Τουρισµού, αλλά
αφορά και Υπουργεία, όπως το Οικονοµίας και το Περιβάλλοντος.
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Παρ’ όλα αυτά -παρ’ ότι δεν εκπροσωπώ όλα τα συναρµόδια
Υπουργεία- νοµίζω ότι µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι αρχίζει και αναπτύσσεται ένα πολύ συγκεκριµένο κεντρικό σχέδιο
για την ανάπτυξη του Πειραιά.
Θα µιλήσω, όµως, περισσότερο γι’ αυτά, τα οποία αφορούν
εµάς και πρέπει να σας πω ότι εδώ βρισκόµαστε σε συνεργασία
και µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και µε το δήµαρχο, αλλά και µε
το νοµάρχη. Ο,τιδήποτε για το οποίο µιλάω, δεν θα µπορούσε να
γίνει πράξη, αν δεν υπήρχε µία αγαστή συνεργασία µαζί τους.
Θα µπορούσε, βεβαίως, το λιµάνι του Πειραιά να είχε γίνει
ένας µοχλός ανάπτυξης, ένας διαµετακοµιστικός κόµβος για όλη
τη Μεσόγειο. Θα µπορούσε να δίνει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους κατοίκους της πόλης. Αυτό δεν είχε γίνει στο παρελθόν για έναν πολύ συγκεκριµένο λόγο και πιστεύω ότι ο λόγος
αυτός είναι ότι ποτέ δεν είδαµε τον Πειραιά σαν έναν προορισµό.
Τον βλέπαµε πάντα σαν ένα λιµάνι, το οποίο εξυπηρετούσε ανθρώπους που περνούσαν από εκεί και αυτό µε αµφίβολη αποτελεσµατικότητα.
Είναι, λοιπόν, σηµαντικό να δούµε τον Πειραιά σαν οντότητα κι
ένα από τα πράγµατα, για τα οποία θα ήθελα να σας µιλήσω,
είναι οι πολιτιστικές δράσεις που γίνονται για να πετύχουµε αυτό
το στόχο.
Ίσως από τα πιο σηµαντικά πολιτιστικά έργα που γίνονται
αυτήν τη στιγµή στον Πειραιά είναι η αποκατάσταση του ∆ηµοτικού Θεάτρου του Πειραιά. Είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο
βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο ανοίγει το δρόµο για πολλές
πολιτιστικές δράσεις.
Επιπλέον, πρέπει να σας πω ότι εγκρίθηκε πρόσφατα από το
ΚΑΣ η µελέτη αποκατάστασης της Ηετιώνειας Πύλης στο δυτικό
άκρο του λιµανιού στη ∆ραπετσώνα. Είναι µία πολύ µεγάλη υπόθεση. Μέσα από αυτό το έργο, η Πύλη θα αναζωογονηθεί. Σήµερα βρίσκεται εγκλωβισµένη ανάµεσα σε δρόµους ταχείας
κυκλοφορίας. Είναι εγκαταλελειµµένη. Αυτός ο αρχαιολογικός
χώρος των δυόµισι στρεµµάτων θα αποκατασταθεί στην κατάσταση που του αξίζει. Και πρέπει να πω και εδώ ότι η Νοµαρχία
Πειραιά θα βοηθήσει για την οικονοµική ενίσχυση που χρειάζεται.
Επίσης, ένα έργο µεγάλης πνοής για τον Πειραιά είναι η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Αστικών Πυλών στην αρχή
της οδού Πειραιώς, όπως γνωρίζετε.
Με αυτά τα έργα στον πολιτισµό, αναδεικνύουµε ότι ο Πειραιάς σαν πόλη έχει µια πολύ ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και
η ανάδειξή της είναι πάρα πολύ σηµαντική για την ανάπτυξή του.
Επιφυλάσσοµαι να µιλήσω στη δευτερολογία µου για τα θέµατα
που αφορούν πιο πολύ τον τουρισµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αποστολάτος.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Γερουλάνε, είναι σίγουρο ότι τον καιρό που γεννηθήκατε εσείς, στα τέλη του ’60, οι άνθρωποι του Πειραιά, οι Πειραιώτες, οι µεγάλοι άνθρωποι ήταν στην ακµή τους. Αν δεν τους
θυµάστε -γιατί δεν είναι υποχρεωτικό- ήταν ο ∆ηµήτρης ο Ροντήρης, ήταν η Κατίνα η Παξινού, ήταν ο Γιάννης ο Τσαρούχης.
Μέχρι τον Μπάρκουλη και τον Κακκαβά θα σας πω, γιατί στο σινεµά έπαιξαν µεγάλο ρόλο τότε.
Είναι ατέλειωτοι οι άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν τον Πειραιά
αυτό το οποίο εσείς µας είπατε προορισµό. Και ειλικρινά, χάρηκα
που το άκουσα, όπως, επίσης, χάρηκα για το σχέδιο που αναφέρατε ότι έχετε για τον Πειραιά µε τη βοήθεια της Νοµαρχίας και
του ∆ήµου.
Είµαι, όµως, υποχρεωµένος να τονίσω ότι επί της ουσίας σχεδόν δεν γίνεται τίποτα, αλλά τίποτα. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι η
Ηετιώνεια Πύλη µέχρι τη ∆ραπετσώνα θα µπορούσε να ήταν ήδη
ένα πάρκο. Θέλω να πω ότι η πύλη της εισόδου του αρχαίου Πειραιά µε το ιπποδάµειο σχέδιο µέχρι την πλατεία Ιπποδαµείας θα
µπορούσε να είναι -και είναι- αρχαιολογικό πάρκο, εκτός από το
οικόπεδο «ΧΡΩΠΕΙ» στην Πειραιώς που είπατε, το οποίο περιµένουµε να δούµε -κι έχουµε κάνει πολλές ερωτήσεις- τι θα καταφέρει ο δήµος να το κάνει ως πάρκο αναψυχής και πράσινου,
κυρίως, για τον Πειραιά.
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Θα ήθελα να σας πω ότι µε έµφαση µιλάω για τα νεοκλασικά
σπίτια του Πειραιά, τα οποία ρηµάζουν και είναι αυτά τα περίφηµα σπίτια του Μεσοπολέµου -τα liberty, εκλεκτικιστικά, ό,τι
άλλο στυλ αποικιακό θέλετε- που είναι πραγµατικά κοσµήµατα
από µεγάλους αρχιτέκτονες, από τον Τσίλερ –πολύ πιο πρινµέχρι τους τελευταίους που κόσµησαν τον Πειραιά και κοσµούν
τον Πειραιά ακόµη, αλλά δεν τα φροντίζει κανείς.
Θέλω να σας πω για το ∆ηµοτικό Θέατρο που µας είπατε ότι
πράγµατι επετεύχθη, επιτέλους, να ξεκινήσει αυτό το µεγάλο
έργο για το ωραιότερο θέατρο που έχουµε στην Ελλάδα. Υπάρχει και το Βεάκειο, το οποίο είναι σαν επαρχιακό ως προς τη στελέχωση µε θεάµατα. Το Βεάκειο είναι σε ένα αριστουργηµατικό
σηµείο στην κορυφή της Καστέλας, το οποίο δεν το εκµεταλλεύεται, όπως πρέπει να το εκµεταλλευτεί.
Θέλω να πω ότι είναι δουλειά του δήµου, του οργανισµού, για
τον πολιτισµό που έχει. Εµένα προσωπικά, ως Βουλευτή Πειραιά,
µε αφορά το αποτέλεσµα. Και το αποτέλεσµα είναι πενιχρό για
το ωραιότερο σηµείο που υπάρχει µόλις δέκα λεπτά από το Σύνταγµα, µία βεράντα στο Σαρωνικό µέχρι το Σούνιο και όλα τα
νησιά. Μας λένε για τα νησιά και κανείς δεν θυµάται ότι ο Πόρος
είναι η Καλαυρία. Ξέρουµε την Καλαυρία στη Σικελία, από την
καλή αύρα. Τα Κύθηρα είναι η πατρίδα της Αφροδίτης. Τα Μέθανα, η Τροιζηνία, είναι το σηµείο από όπου ο τοπικός µας
ήρωας ο Θησέας ξεκίνησε για να κάνει όλους αυτούς τους
άθλους που έκανε ο άνθρωπος και κάνει διαχρονικά, προκειµένου να φθάσει στη φώτιση, στην ωρίµανση, στη µεγάλη χρησιµότητα να είναι χρήσιµος στους άλλους.
Θέλω να πω, επειδή ο πολιτισµός στον Πειραιά είναι «per se»
θέµα, δηλαδή ο Πειραιάς είναι κατ’ εξοχήν πολιτισµός –και βεβαίως καταλαβαίνετε και είπατε ότι δεν είναι διαµετακοµιστικό
κέντρο- το λιµάνι πρέπει να πάρει πάλι ζωή. Αν δεν είναι δικό σας
θέµα, πρέπει ειλικρινά να πάρετε την πρωτοβουλία –έχετε όλα
τα εχέγγυα- να είστε ο άντρας «Μερκούρης», δηλαδή ο διάδοχος
της Μελίνας Μερκούρη, σ’ έναν τοµέα που µε την προσωπική
σας δύναµη και τα χαρίσµατα, µπορείτε να κάνετε τον Πειραιά
πραγµατικά µία πατρίδα, έναν προορισµό του πολιτισµού και να
είναι αυτό που του αξίζει να είναι, αλλά µε τη βοήθεια κάποιων
που τον πονάνε και αναγνωρίζουν.
Και θα κλείσω µε τα µουσεία, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο
το οποίο έχει µοναδικής στην κόσµο αξίας ορειχάλκινα αγάλµατα, όπως είναι αυτό του προκλασικού Απόλλωνα, όπως είναι οι
δύο Αρτέµιδες, όπως είναι η Αθηνά, τα οποία πραγµατικά δεν
µπόρεσε ο Ρωµαίος Σύλλας να τα πάρει και ευτυχώς τα έχουµε,
αλλά δεν τα ξέρει ο κόσµος. Έχω δει Γιαπωνέζο να κάθεται και
να διαλογίζεται και οι Πειραιώτες και οι άλλοι Έλληνες και οι
άλλοι άνθρωποι του κόσµου να µη γνωρίζουν τι θησαυρός υπάρχει εκεί. Υπάρχει από το εργαστήρι του Φειδία ολόκληρη σειρά
από αντίγραφα από τις µετώπες και τα αετώµατα που έπαιρναν
οι Ρωµαίοι, για να έχουν τέτοια γλυπτικά κοσµήµατα από την Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να πω ότι είναι τόσα πολλά πράγµατα, τόση πολλή η
ναυτοσύνη για την οποία δεν µίλησα και τόσο συγκλονιστικός ο
περίπατος από το Φάληρο, τη Μουνιχία, τη Ζέα, τη Φρεαττύδα,
µέχρι τον Κάνθαρο και τη ∆ραπετσώνα που είπατε και βάλε, που
οι άνθρωποι πραγµατικά µέσα σ’ αυτόν τον πόνο σήµερα θα µπορούσαν να ήταν ευτυχισµένοι γιατί περπατάνε και ζουν στον Πειραιά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Αντιπρόεδρε, πολύ θα ήθελα να ήταν δικής µου πνευµατικής ιδιοκτησίας αυτό το σχέδιο για την ανάπλαση του Πειραιά, αλλά πολύ φοβάµαι ότι τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτών
των ιδεών ανήκουν στον ΟΛΠ. Πρέπει να πω ότι έχει γίνει µία
πολύ σοβαρή δουλειά εδώ πέρα. Εκτός από τις αναγκαίες υποδοµές τις οποίες χτίζει ο ΟΛΠ για να µπορέσει να υπηρετήσει το
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λιµάνι τις καινούργιες του ανάγκες, όπως για παράδειγµα την
επέκτασή του έτσι ώστε να µπορέσει αυτό να φιλοξενήσει κρουαζιερόπλοια, υπάρχει το «monorail» το οποίο σχεδιάζουν να δηµιουργήσουν γύρω από αυτό και το οποίο θα διευκολύνει την
πρόσβαση στο λιµάνι. Υπάρχει, επίσης, η µετατροπή του κτηρίου
«Παγόδα» σε ξενοδοχείο, αλλά και οι επεµβάσεις αστικών αναπλάσεων του ∆ήµου Πειραιά σε όλο το λιµάνι.
Είναι µία σειρά από έργα τα οποία θεωρώ ότι µπορούν να δώσουν µία πολύ µεγάλη πνοή στο λιµάνι και να δηµιουργήσουν τις
συνθήκες ώστε το λιµάνι του Πειραιά να γίνει όντως προορισµός.
Ίσως, όµως, το πιο ενδιαφέρον απ’ αυτά τα έργα, ή αυτό το
οποίο φαντάζοµαι ότι θα σας συγκινήσει περισσότερο, είναι η
δηµιουργία της λεγόµενης «Πολιτιστικής Ακτής» από τον Άγιο
∆ιονύσιο µέχρι την Ακτή Βασιλειάδη.
Εκεί πέρα τόσο ο αρχαιολογικός χώρος όσο και τα παλιά κτήρια –ένα κτήριο, το silo, είναι από την εποχή του Βενιζέλου- θα
µπορέσουν να πάρουν τελείως άλλο χαρακτήρα. Ο χώρος θα
διαµορφωθεί µε διαφορετικούς τρόπους. Θα µπορέσουµε να µε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τακοµίσουµε εκεί το Αρχαιολογικό Μουσείο, ώστε να µπορούν
να αναδειχθούν τα αριστουργήµατα που περιγράψατε και εσείς
ότι διαθέτουν. Θα πάρει εντελώς διαφορετική διάσταση ο πολιτισµός στο λιµάνι του Πειραιά. Θα µπορεί σε ένα µέρος κάποιος
να επισκεφθεί και να χαρεί όλα αυτά τα πράγµατα για τα οποία
µιλάµε.
Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι σήµερα επεξεργαζόµαστε σχέδια ανάπλασης και ανάπτυξης, τα οποία
εντάσσουν άµεσα τον πολιτισµό στις παρεµβάσεις τους. ∆εν
είναι κάποιο παραπαίδι, που περιµένει να τελειώσουν όλα τα
άλλα, για να αναδειχθεί, αλλά γίνεται µέρος της ταυτότητας του
Πειραιά, µέρος όλου του δικτύου που δηµιουργείται εκεί, έτσι
ώστε ο πολιτισµός να πάρει τη θέση που του αξίζει και να γίνει ο
Πειραιάς, όπως είπαµε, προορισµός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 39/27.5.2010 επερώτηση Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, Σταύρου
Καλαφάτη, Ιωάννη Βρούτση, Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, Γεωργίου Κασαπίδη, ∆ηµητρίου Σταµάτη, Ιωάννη Ανδριανού, Τσαµπίκας (Μίκας) Ιατρίδη, Σάββα Αναστασιάδη, Σπυρίδωνα Γαληνού
και Νικολάου ∆ένδια προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την «ανυπαρξία» κυβερνητικού σχεδιασµού για
τον τουρισµό.
Πριν δώσω το λόγο στην πρώτη επερωτώσα Βουλευτή, σας
ενηµερώνω ότι για τη συζήτηση έχουν οριστεί από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος και από το ΛΑΟΣ Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο Βουλευτής και ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
Βαΐτσης Αποστολάτος.
Το λόγο έχει για δέκα λεπτά η πρώτη επερωτώσα Βουλευτής
κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, ο ελληνικός τουρισµός βρίσκεται σε οκτάµηνο κώµα. Από την ηµέρα που αναλάβατε κυβερνητικά
καθήκοντα δεν έχετε κάνει τίποτα ουσιαστικό για να προστατέψετε τον τουριστικό τοµέα και να δηµιουργήσετε προϋποθέσεις
ανάπτυξης. Αντιθέτως, κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας, για
να τον γονατίσετε. Επιβαρύνετε επιχειρηµατίες και εργαζόµενους που ήδη, πριν από τις δικές σας καταστροφικές παρεµβάσεις, βρίσκονταν αντιµέτωποι µε τις συνέπειες της κρίσης.
Στο µέσο µιας τόσο καθοριστικής συγκυρίας για τη χώρα υποθηκεύετε συνολικά την οικονοµία, το εισόδηµα, την απασχόληση.
∆εν έχετε στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισµό και για τη στήριξή
του έναντι της κρίσης. Οι όποιες ενέργειές σας είναι ερασιτεχνικές, πρόχειρες και αποσπασµατικές. Η µοναδική συνέπειά σας
είναι στη συστηµατική υποβάθµιση της σηµασίας του τουρισµού.
Σε επίπεδο θεσµών καταργήσατε το αυτόνοµο Υπουργείο,
όπως το ίδιο κάνατε και στη ναυτιλία, τον έτερο ισχυρό ανταγωνιστικό τοµέα της οικονοµίας µας.
Για να γίνει κατανοητό το παράλογο αυτής της ενέργειας, φανταστείτε η Σαουδική Αραβία να καταργούσε το Υπουργείο Πετρελαίου! ∆εν είναι δυνατόν να συµβεί κάτι τέτοιο. ∆εν αφήνεις
χωρίς θεσµική κάλυψη τον πλουτοπαραγωγικό τοµέα, που προσφέρει στη χώρα το 18% του ΑΕΠ. Είναι παράλογο. Ήταν βεβιασµένο, όταν το αποφασίσατε, και είναι ανεύθυνο ότι δεν
παίρνετε πίσω αυτήν την απόφαση, παρά τον όγκο των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ελληνικός τουρισµός.
∆ηµιουργήσατε σύγχυση µε την εξαγγελία του κλεισίµατος
των γραφείων του ΕΟΤ στο εξωτερικό. Όµως, µέχρι σήµερα ούτε
γραφεία κλείσατε ούτε προσπάθεια κάνατε για την αναβάθµισή
τους. Έχετε αφήσει στον αέρα τη δικτύωση και τη συνεργασία
των γραφείων µε τους ξένους tour operators, σε µια χρονική
στιγµή που αυτή θα έπρεπε να είναι από τις πρώτες προτεραιότητές σας. Έχετε άγνοια κινδύνου. ∆εν αντιλαµβάνεστε το κατεπείγον στην οργάνωση των τουριστικών θεσµών.
Αφήσατε στην τύχη του τον ΕΟΤ, που θα µπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά ως φορέας προώθησης και προβολής του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Αφήσατε στην τύχη της και την ΕΤΑ, που έµεινε για οκτώ µήνες
χωρίς διοίκηση. Όλο αυτό το διάστηµα δεν έγινε ούτε ένας διαγωνισµός για την αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων, ενώ επί
πέντε µήνες δεν υπήρχε Γενικός Γραµµατέας στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού µε αρµοδιότητα για τον τουρισµό.
Από τα τέλη Απριλίου εξαγγείλατε την άρση του καµποτάζ,
ενώ στην ουσία µεθοδεύατε την καµουφλαρισµένη διατήρησή
του.
∆εν µπορείτε να πάτε κόντρα στις συντεχνίες που πετροβολούν τον τουρισµό κρουαζιέρας. Η άρση υπό όρους είναι πρακτικά µη άρση για ένα σύγχρονο προορισµό κρουαζιέρας, που
θέλει να είναι ανταγωνιστικός. Αποτελεί µια ακόµα ελληνική πα-
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τέντα, που θα συνεχίσει να στερεί από την οικονοµία έσοδα και
αναπτυξιακές προοπτικές.
Και σας ρωτάµε, κύριε Υπουργέ, τι περιµένετε για να προχωρήσετε στην υλοποίηση της άρσης του καµποτάζ; Σκοπεύετε να
αναγνωρίσετε το λάθος σας και να επανιδρύσετε αυτόνοµο
Υπουργείο Τουρισµού; Ποιο είναι το σχέδιό σας, αν υπάρχει γιατί πολύ φοβάµαι ότι δεν υπάρχει- για την αναδιάρθρωση του
ΕΟΤ και ποιο το µέλλον των γραφείων του στο εξωτερικό; Έχετε
σχέδιο –όχι εξαγγελίας προθέσεων, αλλά συγκεκριµένο σχέδιογια την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας προς όφελος τουριστικών δραστηριοτήτων;
Σε επίπεδο οικονοµικών µέτρων, καταφέρατε να κάνετε την
ανταγωνιστικότητα ξένη έννοια για την ελληνική τουριστική
αγορά, που διαχρονικά πρωταγωνιστούσε στις προτιµήσεις τουριστών παγκοσµίως. Αυξήσατε το ΦΠΑ, τη στιγµή που άλλοι τουριστικοί προορισµοί της Ευρωζώνης, όπως η Ισπανία και η
Πορτογαλία, το µείωσαν για να διασώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Πήρατε αυτή την απόφαση, παρ’ όλο που η Ελλάδα
ήταν ήδη ακριβότερη, µε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
Αυτήν την αύξηση αναγκάζονται τώρα να την απορροφήσουν
οι τουριστικοί επιχειρηµατίες. Στην προσπάθεια να παραµείνουν
ανταγωνιστικοί, ρίχνουν τις τιµές, πολλές φορές εις βάρος της
βιωσιµότητας των επιχειρήσεών τους και βεβαίως εις βάρος της
απασχόλησης.
Παράλληλα, έχετε παγώσει την αξιοποίηση πόρων µέσω του
ΕΣΠΑ, οι οποίοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τον εκσυγχρονισµό υποδοµών, τη διείσδυση της τεχνολογίας και της
καινοτοµίας στις τουριστικές επιχειρήσεις, τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και την προώθηση του «πράσινου» τουρισµού.
Και σας ρωτάµε: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα ώριµα έργα του
ΕΣΠΑ που αφορούν τον τουρισµό; Πότε θα ενεργοποιήσετε τις
ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόµου; Τι έχετε κάνει για την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων για τουριστικές επενδύσεις; Πότε θα
προχωρήσετε στην επιδότηση φιλικών προς το περιβάλλον τουριστικών υποδοµών όπως, για παράδειγµα, τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε ξενοδοχεία και άλλες πράσινες
πρακτικές, όπως είναι η ανακύκλωση νερού και απορριµµάτων
και η εξοικονόµηση φυσικών πόρων;
Και κάτι ακόµα: Γιατί καθυστερούν οι επιστροφές του ΦΠΑ
προς τους ξενοδόχους, που σε µια τέτοια περίοδο, γι’ αυτούς τα
χρήµατα αυτά είναι θέµα επιβίωσης;
Προχωράω στο επίπεδο της επικοινωνιακής στρατηγικής. Και
εδώ, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, καθυστερήσατε δραµατικά να διαµορφώσετε καµπάνια για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Ολιγωρήσατε στην
αντιµετώπιση του αρνητικού κλίµατος που διαµόρφωσαν τα ξένα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τις ηµέρες των επεισοδιακών κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Περάσαµε µια µαύρη περίοδο, όπου τα µεγαλύτερα διεθνή µέσα µετέδιδαν ζωντανές
σκηνές από επεισόδια και βανδαλισµούς. Η εικόνα της Αθήνας
ήταν εικόνα λεηλατηµένης, εγκαταλελειµµένης πόλης. Ακόµα,
µέχρι σήµερα, υπάρχει σύγχυση για την κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα της χώρας. Υπάρχει η παρανόηση ότι η Ελλάδα είναι επικίνδυνος και τριτοκοσµικός προορισµός.
Και εσείς τι κάνατε για να αποτρέψετε αυτές τις εντυπώσεις;
∆εν κάνατε τίποτα, όπως δεν κάνετε τίποτα για να βελτιώσετε τη
συνολική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Με αυτή τη παθητική στάση πρακτικά αποτρέπετε την έλευση τουριστών, παθητική στάση που φτάνει στο αποκορύφωµά της, όταν απεργοί
καταλαµβάνουν την Ακρόπολη, ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται υπό πολιορκητικό κλοιό, συνδικαλιστές εµποδίζουν µε το «έτσι θέλω» την κίνηση στα λιµάνια, µουσεία και
αρχαιολογικοί χώροι κλείνουν είτε λόγω απεργίας είτε επειδή οι
χώροι αυτοί λειτουργούν µε τη νοοτροπία και το ωράριο δηµόσιων υπηρεσιών.
Αυτά τα επαναλαµβανόµενα φαινόµενα όχι µόνο δεν µπορέσατε, αλλά µάλλον δεν προσπαθήσατε να τα αποτρέψετε. Σταυρώσατε τα χέρια και απλά κοιτάζετε. Ζητάµε, λοιπόν, να µας
πείτε, έστω και ετεροχρονισµένα, έστω και τώρα, πώς σκοπεύετε
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να αντιµετωπίσετε τη σωρεία αρνητικών δηµοσιευµάτων στα
µέσα ενηµέρωσης του εξωτερικού. Την ύστατη αυτή στιγµή, που
ήδη µετράµε µεγάλα πλήγµατα από την κρίση, σκοπεύετε να καταρτίσετε σχέδιο για τη διαχείρισή της;
Ακόµα, σας ρωτάµε για το κρισιµότατο θέµα της βίζας. Τι
έχετε κάνει για τη διευκόλυνση των τουριστικών θεωρήσεων εισόδου και την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών στα προξενεία του εξωτερικού;
Να θυµίσω ότι η έκδοση θεώρησης εισόδου είναι σηµαντικό
εµπόδιο για χιλιάδες Ρώσους, για παράδειγµα, που επιθυµούν
να επισκεφτούν την Ελλάδα. Και δεν αναφέρω τη Ρωσία ως µια
τυχαία αγορά, αλλά επειδή είναι µια από τις σηµαντικότερες και
µεγαλύτερες τουριστικές αγορές παγκοσµίως, µε τεράστια δυναµική αναθέρµανσης της τουριστικής κατανάλωσης.
Τέλος, ζητάµε να µας πείτε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η λειτουργική τακτοποίηση των ξενοδοχειακών µονάδων και πόσα
έσοδα εκτιµάτε ότι θα εισπράξετε από αυτήν; Θυµίζω πάλι, ότι η
λειτουργική τακτοποίηση των καταλυµάτων ήταν µια πρωτοβουλία της προηγούµενης κυβέρνησης.
Αποτέλεσε το επιστέγασµα µίας µακροχρόνιας προσπάθειας
να χαρτογραφηθεί το χαώδες τοπίο των µη νόµιµων µονάδων και
να ενταχθούν όλα τα τουριστικά καταλύµατα σε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργικών προδιαγραφών.
Κάτι ακόµα. Γνωρίζετε ότι χρειάζεται µία υπογραφή σας για
να ενεργοποιηθεί η διοικητική πράξη που είναι απαραίτητη για
να προχωρήσει ο ΕΟΤ στην πιστοποίηση των ξενοδοχείων και
των καταλυµάτων;
Αυτό θα αποτελέσει συνέχεια ενός έργου που άφησε η δική
µας κυβέρνηση, όπου δαπανήθηκαν εκατοµµύρια ευρώ για τη
χαρτογράφηση και την καταγραφή όλων των ξενοδοχειακών µονάδων της χώρας και αποµένει τώρα από εσάς να προχωρήσετε
στη διοικητική πράξη εκείνη που θα επιτρέψει στον ΕΟΤ να εισπράξει ως και 200 εκατοµµύρια ευρώ, όπως έχει υπολογιστεί
µέσω της πιστοποίησης των ξενοδοχείων. Γιατί δεν το κάνετε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση δεν διαθέτει στρατηγικό σχεδιασµό ούτε για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
κρίσης, ούτε για να ξεπεραστούν τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα που υποβαθµίζουν τον ελληνικό τουρισµό. Οι αφίξεις
δεν είναι στα επίπεδα που θέλαµε. Τα έσοδα είναι ακόµα χαµηλότερα και δεν γίνεται τίποτα για να τονωθεί η κίνηση ιδίως µάλιστα εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Έλλειψη συντονισµού,
αδιαφορία, µεµονωµένες και αποσπασµατικές ενέργειες, άγνοια
κινδύνου: Όλα αυτά συνθέτουν τη στάση της Κυβέρνησης έναντι
των προκλήσεων που αντιµετωπίζει ο τοµέας που αποτελεί το
πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της οικονοµίας µας.
Κύριε Υπουργέ, αφήνετε στην τύχη του έναν τοµέα µε άµεση
προσφορά στην εισροή εσόδων και τεράστια αναπτυξιακή διάσταση. Ευθύνεστε για τη µείωση των εσόδων από την τουριστική
δραστηριότητα, που αν την αποφεύγατε, πιθανώς να αποτρέπατε σε µεγάλο βαθµό να πάρετε πολλά από τα δυσάρεστα
µέτρα που πήρατε εις βάρος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων. Περισσότερο µαθητευόµενους µάγους θυµίζετε, παρά
µία Κυβέρνηση µε συναίσθηση της πραγµατικότητας και αντίληψης των κινδύνων. Ανακόπτετε τη δυναµική του τουρισµού να
αποτελέσει όχηµα εξόδου από την κρίση. Μειώνετε τη συµβολή
του στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Καθιστάτε το τουριστικό προϊόν µας προϊόν δεύτερης κατηγορίας.
Σε αυτό το πλαίσιο ζητάµε απαντήσεις στα ερωτήµατά µας, ζητάµε λύσεις άµεσης εφαρµογής που θα βγάλουν τον τουρισµό
από το αδιέξοδο στο οποίο εσείς τον οδηγήσατε τους τελευταίους οκτώ µήνες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, στον
τόπο αυτόν σπανίως συµφωνούµε σε κάτι, αλλά νοµίζω -παραδόξως ίσως- ότι υπάρχει µία γενικότερη συναίνεση ότι έχουµε
δύο συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικονοµία µας, τη ναυτιλία
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από τη µία µεριά και τον τουρισµό από την άλλη.
Στη ναυτιλία, κύριε Υπουργέ, αποφασίσατε να διαλύσετε το
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και να διαχύσετε τις αρµοδιότητές του παντού, ακόµα και στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης που
είναι πλέον αρµόδιο µε παγκόσµια πρωτοτυπία για την ποντοπόρο ναυτιλία.
Στον τουρισµό αποφασίσετε να καταργήσετε το Υπουργείο
που υπήρχε και είχε συσταθεί το 2004 και να το συγχωνεύσετε µε
το Υπουργείο Πολιτισµού.
Θα επικαλεστείτε προφανώς το ότι υπάρχει η συγγένεια, ειδικά στην Ελλάδα, ανάµεσα στον ένα τοµέα και στον άλλο. Αλλά
θα σας παρατηρήσω ότι ο τουρισµός ως δραστηριότητα σχετίζεται µε πολλούς και διαφορετικούς τοµείς της κυβερνητικής
δράσης. Κι ως εκ τούτου αυτό που χρειάζεστε είναι ένα Υπουργείο στρατηγείο, το οποίο θα αντιµετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήµατα του κρίσιµου για την οικονοµία µας κλάδου του
τουρισµού.
Θα πει κάποιος: Καλά, προηγουµένως µε το Υπουργείο Τουρισµού που είχατε εσείς ως Νέα ∆ηµοκρατία τα πάντα ήταν τέλεια; Όχι, φυσικά. Αλλά ήταν ένα βήµα µπροστά η ίδια η σύσταση
του Υπουργείου Τουρισµού και τώρα νοµίζω ότι γίνεται ένα βήµα
πίσω.
Θα σας έλεγα, επίσης, πως ανεξάρτητα από τη δοµή ένα
πράγµα πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας. Επειδή πρόκειται για
οικονοµική δραστηριότητα που κατ’ εξοχήν αφορά τον ιδιωτικό
τοµέα, όταν µιλάµε για τουρισµό, πρέπει να µιλάµε ταυτόχρονα
και για συνεργασία ανάµεσα στο κράτος και τους φορείς. Και
εκεί έχουµε πολλά παραδείγµατα τα οποία µπορούµε να µιµηθούµε, έχουµε την πλατφόρµα που υπάρχει στη Βρετανία, το
«Visit Britain», έχουµε το «Maison de la France» στη Γαλλία,
έχουµε παραδείγµατα τα οποία πρέπει να δούµε. ∆εν χρειάζεται
πάντοτε σε αυτόν τον τόπο να ανακαλύπτουµε την πυρίτιδα!
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα µου επιτρέψετε –µιας και αναφέρθηκα στον ιδιωτικό τοµέα- να αναφερθώ τηλεγραφικά σε τρία
θέµατα που θεωρώ σοβαρά. Το πρώτο είναι το ΕΣΠΑ. Κύριε
Υπουργέ, είχε προκηρυχθεί πέρσι το Μάιο από το τότε Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µία δράση που ξεπερνούσε το
ένα δισεκατοµµύριο ευρώ για επιχειρήσεις που ήταν στο χώρο
των µικροµεσαίων, µεταποίησης και τουρισµού. Κάποια στιγµή
προς έκπληξη όλων το ∆εκέµβριο η Κυβέρνηση αποφάσισε να
περικόψει τη δράση αυτή στο µισό και το κατέβασε στα πεντακόσια εκατοµµύρια. ∆ιαµαρτυρηθήκαµε, δεν πήραµε καµµία απάντηση επί της ουσίας και διαµαρτυρήθηκαν µαζί µας και ο
τουριστικός κλάδος και οι φορείς που εκπροσωπούν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Από τις σαράντα τέσσερις χιλιάδες
περίπου εταιρείες που έβαλαν υποψηφιότητα επελέγησαν επτά
χιλιάδες τετρακόσιες. Βγήκε η επίσηµη βαθµολόγηση και έµειναν έξω πολλές επιχειρήσεις οι οποίες τα πήγαν εξαιρετικά καλά
σε σχέση µε τις αιτήσεις τους. Η Κυβέρνηση όµως επέµεινε στη
λογική της και απλώς στο τέλος, κατόπιν των πιέσεων, αύξησε
τον προϋπολογισµό από 500 σε 650 εκατοµµύρια και µάλιστα,
πανηγύρισε γι’ αυτό. Την ίδια στιγµή παραµένουν στο ΕΣΠΑ έργα
τα οποία θα καταλήξουν «λευκοί ελέφαντες» και δεν θα πραγµατοποιηθούν ποτέ. Ενώ, λοιπόν, έχουµε πρόβληµα ρευστότητας πιέζουν οι διάφοροι κλάδοι, πιέζει ο τουριστικός κλάδος- είστε
όµηροι των γραφειοκρατών και των στενοκέφαλων που πολλές
φορές σας συµβουλεύουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να
δείτε.
Το δεύτερο θέµα –θα αναφερθεί εκτενέστερα ο συνάδελφος
κ. Σταύρος Καλαφάτης στη συνέχεια- είναι το θέµα των περιφερειακών αεροδροµίων. Χρειαζόµαστε στην Ελλάδα πολλά αεροδρόµια όπως το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Επειδή το δηµόσιο δεν
έχει τους απαραίτητους πόρους –είναι πεπερασµένοι οι πόροι
του δηµοσίου- πρέπει να δούµε πώς θα προσελκύσουµε και ιδιωτικά κεφάλαια, όπως έχει γίνει σχεδόν σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όταν είχε ξεκινήσει η προσπάθεια από µας το 2008
κάποιοι συνδικαλιστές σας είχαν βάλει και το τηλέφωνό µου στην
ΥΠΑ λέγοντας ότι είµαι δήθεν µεσίτης που θέλω να ξεπουλήσω
την περιουσία του δηµοσίου. Όλοι όµως οι επιχειρηµατίες του
τουριστικού κλάδου παραπονούνται ότι δεν µπορούµε να έχουµε
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αεροδρόµια που έχουν την εικόνα που έχουν τα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόµια και ότι χρειάζεται µία ουσιώδης αναβάθµισή τους, ώστε από απλές πίστες προσγείωσης και απογείωσης
να γίνουν πόλοι τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Πρέπει
να προχωρήσουµε το ταχύτερο δυνατόν, µιµούµενοι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Τουρκίας η οποία
ήδη έχει προχωρήσει τέσσερα αεροδρόµιά της µ’ αυτήν τη µέθοδο.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει επίσης να δείτε το θέµα µε τις µαρίνες.
Νοµίζω ότι πρέπει να δούµε ποιες απ’ αυτές µπορεί να ιδιωτικοποιηθούν για να λειτουργήσουν πραγµατικά επ’ ωφελεία της τοπικής, αλλά και γενικότερα της ελληνικής οικονοµίας. Και πρέπει
να αντιµετωπίσετε το ζήτηµα το οποίο έχει προκύψει τους τελευταίους µήνες µε τη φυγή πολλών αλλοδαπών ιδιοκτητών σκαφών, οι οποίοι κυρίως έχουν καταφύγει στην Τουρκία κι έτσι η
ελληνική οικονοµία χάνει πολλά έσοδα. Αντιλαµβάνοµαι προφανώς την ανάγκη να επιβληθούν φόροι στους ιδιοκτήτες σκαφών.
Ήταν πολιτική που την ξεκινήσαµε εµείς και τη συνεχίζετε εσείς.
∆εν αντιλέγω επί της αρχής, αλλά πρέπει να εφαρµοστεί το
µέτρο µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτοί που είναι αλλοδαποί να µην
ωθούνται να φεύγουν από δω και να πηγαίνουν στην Κροατία, να
πηγαίνουν στην Τουρκία, να πηγαίνουν σε άλλες ανταγωνίστριες
χώρες.
Προσπάθησα να είµαι συγκεκριµένος και νοµίζω ότι ακριβώς
επειδή ζούµε στην εποχή του συγκεκριµένου, δεν χρειάζονται
άλλα λόγια σ’ αυτόν τον τόπο. Μεγάλες ιδέες µπορεί όλοι να
πούµε και µπορεί κι εσείς να πείτε. Αυτό από το οποίο θα κριθούµε όλοι, περισσότερο όµως εσείς –γιατί εσείς είστε τώρα Κυβέρνηση- είναι τα αποτελέσµατα της δουλειάς σας. Είναι ώρα
για δράση και αυτό σας προτρέπουµε να κάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σταύρος Καλαφάτης
έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σχετικά µε τον τουρισµό κάνατε µια επιλογή. Επιλέξατε έναν κλάδο, που εµείς ως
Νέα ∆ηµοκρατία τον αναβαθµίσαµε σε επίπεδο Champions
League, να τον ρίξετε στη Β’ Εθνική Κατηγορία. Επιλέξατε έναν
κλάδο που φέρνει σηµαντικά έσοδα και που αυξάνει το εθνικό
προϊόν, έναν κλάδο που τροφοδοτεί χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που ενισχύει πολλούς άλλους κλάδους, έναν κλάδο
που αποτελεί πόλο προσέλκυσης σηµαντικών εγχώριων, αλλά
και ξένων επενδύσεων, που δηµιουργεί µεγάλο αριθµό θέσεων
εργασίας, που δίνει πνοή σε περιοχές της πατρίδας µας να τον
καταδικάσετε, πέρα από την κατάργηση του συγκεκριµένου
Υπουργείου, σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο.
Βέβαια, αυτό δεν θα σήµαινε απαραίτητα ότι δεν θα πρέπει να
υπάρχει και µια πολιτική για τον τουρισµό. Όµως, βλέπουµε ότι
παρ’ ότι καταργήσατε το Υπουργείο, προχωρήσατε ακόµα και
στην κατάργηση του οποιουδήποτε σχεδίου ή οποιωνδήποτε µέτρων είχαν ληφθεί προς στήριξη του συγκεκριµένου κλάδου.
Σας αναφέρω κάποια πράγµατα, κάποια µέτρα, τα οποία ελήφθησαν στο παρελθόν, για να σας δώσουµε και κάποιες ιδέες
στο πώς θα µπορούσατε να πορευτείτε στο µέλλον. Εµείς, παραδείγµατος χάριν, µειώσαµε το ενιαίο τέλος ακινήτων. Αναστείλαµε για ένα χρόνο την καταβολή της εισφοράς του ν.128/75
για τα δάνεια τουριστικών επιχειρήσεων. Φροντίσαµε για τη διαδικασία λειτουργικής τακτοποίησης ξενοδοχειακών µονάδων.
Μηδενίσαµε για ένα εξάµηνο τα τέλη προσγείωσης και σε αυτό
µπορώ να πω ότι κάτι κάνατε, πήρατε κάποια µαθήµατα. Αξιοποιήσαµε χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την ενίσχυση
της ρευστότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Θυµίζω για
ακόµα µια φορά ότι αυτό ήταν το εργαλείο, το οποίο λοιδορούσατε ως κυβέρνηση, λέγοντας στέλεχος, Υπουργός της σηµερινής κυβέρνησης -τότε ήταν σκιώδης Υπουργός σε άλλο
Υπουργείο- ότι δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν ούτε επτακόσιες
επιχειρήσεις από το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, ενώ τελικά το αποτέλεσµα έδειξε ότι πενήντα χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις από την πρωτοβουλία

9107

του ΤΕΜΠΜΕ ωφελήθηκαν µέσα από τις πολιτικές της Νέας ∆ηµοκρατίας. Εκπονήθηκε ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισµό. Κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν σύγχρονοι οδικοί
άξονες. Εγκρίθηκε ΕΣΠΑ, όπου δεσµεύτηκαν πόροι δηµόσιας δαπάνης ύψους 500.000.000 ευρώ από το ΕΠΑΝ ΙΙ.
Υπάρχουν, λοιπόν, τρόποι, ακόµα και αν δεν υπάρχει συγκεκριµένος σχεδιασµός για την ανάπτυξη του τουρισµού, να προχωρήσετε µπροστά. Αντίθετα, εσείς το τελευταίο διάστηµα
προσπαθήσατε να ακυρώσετε οτιδήποτε θετικό έχει γίνει από τη
Νέα ∆ηµοκρατία.
Χαρακτηριστικά αναφέρω, πέρα από την κατάργηση του αυτόνοµου Υπουργείου Τουρισµού, τα «ήξεις – αφήξεις» στο θέµα
της απελευθέρωσης του καµποτάζ, στην καθυστέρηση της ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ, στην παύση του αναπτυξιακού νόµου, στην
επιβολή ΦΠΑ, στο κλείσιµο γραφείου του ΕΟΤ στο εξωτερικό. Οι
µεταφορές είναι ένας σηµαντικός κλάδος, ένας σηµαντικός παράγοντας-καταλύτης για την ανάπτυξη µιας σωστής στρατηγικής στον τοµέα του τουρισµού.
Εµείς, επίσης µέσα από αυτή τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου δεν θέλουµε µονάχα να ελέγξουµε, αλλά και να
σας δώσουµε, όπως είπα προηγουµένως, κάποιες προτάσεις,
ένα δρόµο λίγο-πολύ να οδεύσετε, γιατί πραγµατικά πιστεύουµε
ότι είναι εθνική επιταγή η ανάπτυξη µιας τουριστικής πολιτικής µε
τα χαρακτηριστικά που έχει η χώρα µας.
Έτσι, λοιπόν, µπορείτε να σκεφτείτε τα εξής: Άρση του καµποτάζ, που θα συµβάλει ουσιαστικά -όπως είπε και η πρώτη
ερωτήσασα. Να είναι πραγµατική άρση του καµποτάζ και όχι υπό
όρους. Η ανάπτυξη των αυτοκινητοδρόµων µε τη συµβολή του
ΕΣΠΑ και την αξιοποίηση συµβάσεων παραχώρησης και των
Σ∆ΙΤ, µε παράλληλα µέτρα οδικής συµπεριφοράς, είναι ένα επιπλέον εργαλείο στην ανάπτυξη της τουριστικής πολιτικής. Η εξυγίανση του ΟΣΕ, όπου έχουµε καταθέσει και επίκαιρη επερώτηση
ακριβώς για να ελέγξουµε κατά πόσο αυτό το σηµαντικό µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Η δυνατότητα µετακίνησης της χρήσης υδροπλάνων, που και εδώ πέρα
σε επίπεδο ανακοινώσεων βλέπουµε ότι υπάρχει κάποιο φως. Η
ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών στις τηλεπικοινωνίες, καθώς
και η επίσπευση εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών σε τουριστικές περιοχές. Άλλο ένα µεγάλο φιλόδοξο πρόγραµµα, το
οποίο είχε ξεκινήσει τους προηγούµενους µήνες, πριν από την
ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη δική σας Κυβέρνηση, που βλέπουµε να υποβαθµίζεται τους τελευταίους
οκτώ µήνες. Και κυρίως, τα περιφερειακά αεροδρόµια που είναι
ένα από τα βασικά είκοσι τρία µέτρα ανάπτυξης που έχουµε προτείνει επίσηµα, για να µπορέσει να υπάρξει φως σε αυτή τη δύσκολη πορεία της χώρας µας προς την οικονοµική ανάταση.
Τα περιφερειακά αεροδρόµια, κύριε Υπουργέ, είναι ένα σηµαντικό εγχείρηµα, το οποίο όµως χρειάζεται έναν πολύ σωστό και
λεπτό χειρισµό. ∆εν είναι πανάκεια ούτε το να δοθεί ένας διαγωνισµός σε έναν ή σε µία εταιρεία, που θα πάρει πακέτο σαράντα περιφερειακά αεροδρόµια.
Θα πρέπει να υπάρξει, εφόσον το προχωρήσετε αυτό το εγχείρηµα – κι εµείς το πιστεύουµε και το είχαµε ξεκινήσει – ειδικός
σχεδιασµός για το κάθε αεροδρόµιο ξεχωριστά, έτσι ώστε και οι
παρεχόµενες υπηρεσίες να αναβαθµιστούν σε πολύ σηµαντικό
βαθµό, αλλά και να δηµιουργηθούν περιφερειακοί πόλοι ανάπτυξης, µε την αξιοποίηση στο 100% – ακόµα και µε τη δηµιουργία εµπορικών κέντρων, ανά περιφερειακό αεροδρόµιο – των
δυνατοτήτων που παρέχουν τα πλεονεκτήµατα των περιφερειακών αεροδροµίων.
Και, βεβαίως, θα πρέπει τέλος να µιλήσουµε και για τις τουριστικές υποδοµές, όπως είναι τα καταφύγια, όπως είναι οι µαρίνες, όπως οι λιµένες σε όλη την Ελλάδα. Νιώθουµε ότι η
εγκατάλειψη των ιδεών και των πρωτοβουλιών που είχαν ληφθεί
τα προηγούµενα χρόνια θα αποτελέσει ένα πολύ αρνητικό σηµείο στην οποιαδήποτε προσπάθεια θα εκπονηθεί προς την πορεία αυτή από την Κυβέρνησή σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου να µιλήσω πιο συγκεκριµένα για τα ζητήµατα των υποδοµών…

9108

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε ήδη υπερβεί το
χρόνο σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ολοκλήρωσα, κυρία Πρόεδρε.
… και κυρίως για τη βόρεια Ελλάδα, που αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι σε µια προσπάθεια που εµείς θα ενισχύσουµε.
Αλλά θέλουµε να σας δούµε πραγµατικά να πιστεύετε στην εκπόνηση µιας συγκεκριµένης στρατηγικής. Εµείς θα ενισχύσουµε
οποιαδήποτε προσπάθεια έχει θετική κατεύθυνση και για όλη την
Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα για τη βόρεια Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο τουρισµός είναι µια
βασική αναπτυξιακή επιλογή της χώρας µας που χαρακτηρίζεται
από δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η συγκέντρωση των υποδοµών
σε τρεις περιοχές στις οποίες βρίσκεται το 50% των κλινών. Το
δεύτερο είναι η επικέντρωση στο τρίµηνο Ιούλιος-Σεπτέµβριος,
µε το γνωστό, κλασικό τουριστικό προϊόν «ήλιος - θάλασσα»,
όπου καταγράφεται το 50% των αφίξεων. Παράλληλα, η ζήτηση
για νέες µορφές τουρισµού είναι πάρα πολύ χαµηλή. Και αυτό,
παρά το ότι η χώρα µας έχει και ποικιλία τουριστικού προϊόντος,
αλλά και πλούσιες επιλογές. Άρα, δεν έχουµε πετύχει και αυτό
οφείλεται διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις τη διαφοροποίηση
του τουριστικού προϊόντος.
Έρχοµαι τώρα σε έναν δείκτη, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το
µέλλον η εξέλιξη, είναι ένα καµπανάκι κινδύνου, αν θέλετε. Βλέπουµε ότι ενώ υπάρχει σταθερότητα αφίξεων – προσοχή! σταθερότητα αφίξεων – ταυτόχρονα υπάρχει πτώση της δαπάνης
ανά διανυκτέρευση, αλλά και µείωση των διανυκτερεύσεων.
Αυτός ο δείκτης δηµιουργεί πολύ µεγάλες επισφάλειες για την
τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
∆ύο είναι τα βασικά εργαλεία για να διορθώσουµε το πρόβληµα: Το πρώτο είναι το ΕΣΠΑ, µε την πολυτοµεακή του προσέγγιση. Και το δεύτερο είναι ο αναπτυξιακός νόµος.
Έρχοµαι κατ’ ευθείαν στον αναπτυξιακό νόµο, ένα νόµο που
χαιρέτισε η ίδια η Κυβέρνησή σας. Η κ. Κατσέλη µάλιστα τον έχει
αναγνωρίσει ως ένα πολύ βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της
χώρας. Πρόκειται για ένα νόµο ο οποίος έχει αδρανοποιηθεί πλήρως από τη στιγµή που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Πρώτον, σήµερα στην κεντρική γνωµοδοτική επιτροπή του
Υπουργείου Οικονοµίας εκκρεµούν τρεις χιλιάδες επενδύσεις.
Όταν οι επενδύσεις αυτές, κύριε Υπουργέ, θα φτάσουν στην
αξιολόγηση, δηλαδή σε ένα, σε δύο χρόνια, τότε θα έχουν διαφοροποιηθεί όλα σχεδόν τα σενάρια βιωσιµότητάς τους.
∆εύτερο σηµαντικό για τις επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις, προκειµένου να αξιολογηθούν, οφείλουν να έχουν δεσµεύσει τουλάχιστον το 25% της ιδίας συµµετοχής τους στην επένδυση.
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Ένα κρίσιµο κεφάλαιο κίνησης δεν µπορούν να το χρησιµοποιήσουν και αναγκάζονται και προσφεύγουν
σε τραπεζικό δανεισµό.
Τρίτον, ΦΠΑ: ενώ υποχρεούται το κράτος εντός µηνός µε βάση
τη νοµοθεσία να επιστρέψει το ΦΠΑ στις επιχειρήσεις –και υπ’
όψιν ο ΦΠΑ είναι στο 21% και από τον Ιούλιο πάει στο 23%- µε
διάφορα προσχήµατα δεν το κάνουν. Και εδώ θα καταθέσω στα
Πρακτικά µια απάντηση που πήρα από τον Υπουργό Οικονοµικών, που στην ουσία επιβεβαιώνει, ότι το κράτος µε διάφορα
προσχήµατα καθυστερεί να επιστρέψει το ΦΠΑ για ευνόητους
λόγους που φαντάζοµαι τους αντιλαµβάνεστε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, τα
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ελάτε να κάνουµε έναν λογαριασµό. Ας δούµε µια επένδυση
επιδοτυούµενη κατά 40%, όπου η διάρκεια των καθυστερήσεων
υπερβαίνει τα δύο χρόνια. Και δεν µιλώ µόνο για την εκταµίευση,
αλλά για την έγκριση και µέχρι τον έλεγχο και την εκταµίευση
όπου περνά άλλος ένας ή και δύο χρόνια ακόµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι επενδυτές, αναγκάζονται να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισµό, µε περίπου 8% επιτόκιο. Αν υπολογίσετε, λοιπόν, την ιδία
συµµετοχή, το κεφάλαιο κίνησης και τον ΦΠΑ, το 40% της επιδότησης µπορεί να γίνει και 20% ή και 15%. Στην ουσία δώρον
άδωρο ο επενδυτικός νόµος. Όπως και να τον κάνει η κ. Κατσέλη, ό,τι και αν φέρει η κ. Κατσέλη στη Βουλή, φαντάζοµαι το
Σεπτέµβριο, από τη στιγµή που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση -η
οποία καταλαβαίνετε ειδικά για το Υπουργείο Οικονοµίας ότι
οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι δεν βάλατε Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης επί επτά, οχτώ µήνες για να
λειτουργήσει την Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή- όλο αυτό το
εργαλείο, στην ουσία ακυρώνεται.
Έρχοµαι στο ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγµή, αν µπει κανείς στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, θα δει ότι δεν υπάρχει καµµία ενεργός προκήρυξη. Υπάρχει µόνο µια, η οποία λέγεται «πράσινος τουρισµός» και µάλιστα είναι αναγγελία προκήρυξης. ∆ηλαδή «θα»
βγει. Ό,τι έχει προκηρυχθεί µέχρι τώρα, είναι έργο της Νέας ∆ηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Επίσης, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο τουρισµός είναι µια πολιτική, η οποία πρέπει να συναρθρώνεται µε
τις υπόλοιπες πολιτικές: πολιτισµό, µεταφορές, ανταγωνιστικότητα κ.ο.κ..
Το ΕΣΠΑ, αυτόν ακριβώς το στόχο υπηρετεί. Σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα είτε τοµεακό είτε περιφερειακό, υπάρχουν
ειδικές δράσεις για τον τουρισµό και τον πολιτισµό. Αλλά και
εκτός ΕΣΠΑ, υπάρχουν δράσεις για παράδειγµα γνωρίζετε ότι
το µέτρο 3-1-1 και 3-1-3 του επιχειρησιακού προγράµµατος
«Αγροτική Ανάπτυξη» που αφορά αποκλειστικά τον Τουρισµό; Ή
τα προγράµµατα του στόχου 3, πρώην INTERREG για διασυνοριακές και διαπεριφερειακές δράσεις στον τοµέα του τουρισµού;
Όλα αυτά, απαιτούν ένα συντονισµό, µεταξύ των Υπουργείων.
Θα ήθελα να σα δώσω µερικά παραδείγµατα. Ίσως, αν δεν µου
φτάσει ο χρόνος, θα τα πω στη δευτερολογία µου. Στην πατρίδα
µου τη Χίο, έχουµε τρία, τέσσερα έργα, τα οποία µπορούν να
προωθηθούν µόνο εφόσον συνεννοηθείτε µε τα άλλα εµπλεκόµενα Υπουργεία και υπηρεσίες.
Σας κατέθεσα δυο ερωτήσεις για το Μουσείο της Μαστίχας.
Στην πρώτη και αισιόδοξη απάντησή σας αναφέρατε ότι ολοκληρώνεται η εξειδίκευση και το έργο σύντοµα θα ενταχθεί. Αυτό
πριν από τρεις µήνες.
Προχθές, σε δεύτερη ερώτησή µου µού απαντήσατε ότι «Περιµένουµε ακόµα την εξειδίκευση των δράσεων από το επιχειρησιακό πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας», παραπέµποντάς µε
στην κ. Κατσέλη.
Τρεις µήνες λοιπόν, περιµένουµε αυτήν την εξειδίκευση, προκειµένου να γίνει η ένταξη ενός βασικού έργου, το οποίο συνδυάζει τουρισµό, πολιτισµό, περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι σωστό και δεν µπορεί να γίνει σε καµία περίπτωση αποδεκτό.
Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη Βολισσό. Αντίστοιχη περίπτωση µε δυο, τρεις, τέσσερις µήνες αναµονή.
Μαρίνα Χίου. Άλλες δραστηριότητες που συνδέονται µε τον
τουρισµό, θρησκευτικό ή άλλο τουρισµό κτλ..
Βλέπω επίσης µια τάση -και αυτό πρέπει να το ακούσουν οι
συνάδελφοι- να εντάσσονται στα προγράµµατα µόνο οι δράσεις
που υλοποιούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού.
Πολιτισµό, όµως, κάνουν και τα άλλα Υπουργεία ή και οι νοµαρχίες ακόµα. Υπάρχουν περιπτώσεις, ώριµων έργων, που παρά το
ότι έχουν µεγάλη προστιθέµενη αξία στην ανάπτυξη, δεν προωθούνται επειδή έχει πολιτικοποιηθεί –µε συγχωρείτε που το λέω,
αλλά µπορώ να το αποδείξω- η διαδικασία ένταξης δράσεων στο
ΕΣΠΑ. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, όπου έργα πολιτισµού
πολύ σηµαντικά, επειδή δεν ανήκουν σε υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο σας, να µην έχουν πρόσβαση στο ΕΣΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να πω και κάτι άλλο: Εκπαίδευση. Στη Χίο µετά από µια προσπάθεια δέκα ετών είχε δηµιουργηθεί το Τµήµα Οικονοµίας και
∆ιοίκησης Τουρισµού. Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση τον Οκτώ-
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βριο και το καταργεί µονοκοντυλιά. «∆εν χρειάζεται» λέει.
Συνεννοηθήκατε µε την κ. ∆ιαµαντοπούλου, αν πραγµατικά
χρειάζεται ή δεν χρειάζεται ένα τέτοιο τµήµα; ∆εν το κάνατε.
Απεναντίας, ήρθε στη Χίο ο κ. Πουσαίος, ο Γενικός Γραµµατέας
Τουρισµού και εγκαινίασε το τµήµα που αµέσως µετά καταργήθηκε. Το ∆εκέµβριο του 2009, κύριε Παπουτσή, ήρθε, συνεχάρη,
είπε ότι το τµήµα αυτό θα βελτιώσει το τουριστικό προϊόν και
µετά από ένα µήνα η κ. ∆ιαµαντοπούλου το κατάργησε µαζί µε
άλλα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συµπεραίνετε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μαζί µε τα ξερά, καίγονται λοιπόν και τα χλωρά. Γιατί εδώ, το συγκεκριµένο τµήµα είχε
µια προϊστορία δέκα ετών.
Το παράδειγµα των περιφερειακών αεροδροµίων. Το ανέπτυξε
ο κ. Καλαφάτης.
Ελάτε στη Χίο –σας καλώ εγώ προσωπικά- να δείτε την εικόνα
που παρουσιάζει το αεροδρόµιο του νησιού µας και ύστερα τα
συζητάµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου, για πέντε λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να χαιρετίσω την παρουσία του συµπαθούς, καθ’ όλα, Υπουργού Πολιτισµού του κ. Γερουλάνου
στην Αίθουσα, που δείχνει ότι η Κυβέρνηση αρχίζει να αντιλαµβάνεται τη σηµασία του τουρισµού. Εάν θέλετε, δείχνει και αναγνωρίζει έµπρακτα το λάθος που έκανε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
να καταργήσει το Υπουργείο Τουρισµού. Λάθος, που, δυστυχώς,
έκανε και µε ένα άλλο Υπουργείο, το οποίο σχετίζεται πολύ µε
το τουριστικό µας προϊόν, το Υπουργείο Ναυτιλίας.
Και εάν το µεγάλο πρόβληµα που θα αντιµετωπίσει η χώρα το
επόµενο διάστηµα είναι το θέµα της ανεργίας, δυστυχώς πλήττεται ο κατ’ εξοχήν κλάδος, ο τουρισµός, που είναι ένας οικονοµικός κλάδος εντάσεως εργασίας. Πλήττονται και όλες οι
δραστηριότητες ενός άλλου Υπουργείου, του Υπουργείου Ναυτιλίας, που και αυτό έχει σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσει στην
εύρεση εργασίας στο θαλάσσιο τουρισµό.
∆υστυχώς, το Υπουργείο Ναυτιλίας εµπλέκεται µε σωρεία
άλλων Υπουργείων και χωρίς τη συνεργασία αυτών των Υπουργείων, δεν µπορεί να προχωρήσει η ποιοτική αναβάθµιση του
τουριστικού µας προϊόντος. Θέλω στο σηµείο αυτό δύο-τρία συγκεκριµένα παραδείγµατα, κύριε Πρόεδρε, να αναφέρω.
Πρώτα απ’ όλα, έχουµε το παράδειγµα της Κρήτης. Θα σας
φέρω το παράδειγµα του Νοµού Ηρακλείου. Όχι µόνο δεν προωθήσατε έργα υποδοµών, τα οποία ξεκίνησε η προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά όλα βρίσκονται σε ένα τέλµα. Παραδείγµατος
χάριν, είχαµε δροµολογήσει την κατασκευή του Αεροδροµίου
του Καστελλίου, ένα έργο 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ και παραπάνω –βρίσκεται εδώ ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν από τους
πρωτεργάτες αυτής της πολιτικής- που θα δηµιουργούσε χίλιες
µε χίλιες πεντακόσιες θέσεις εργασίας και που θα έδινε τεράστια
ποιοτική αναβάθµιση στο τουριστικό προϊόν, αν θέλετε, του πιο
µεγάλου τουριστικού προορισµού, που είναι η Κρήτη.
Επίσης, δεν προχώρησε η ανάπλαση του παραλιακού µετώπου του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο και αυτό θα αναβάθµιζε
την άλλη πύλη εισόδου του λιµένος του Ηρακλείου, ένα έργο 80
εκατοµµυρίων ευρώ, αυτοχρηµατοδοτούµενο, χωρίς να χρειάζεται ούτε µία δραχµή από τον κρατικό προϋπολογισµό και το
οποίο χρειαζόταν µόνο µία υπογραφή, κύριε Πρόεδρε. Και
επειδή η Κυβέρνηση δεν άλλαξε τη διοίκηση οκτώ µήνες –προχθές άλλαξε η διοίκηση- παρήλθαν οι προθεσµίες και οι επενδυτές, οι οποίοι ήταν δεσµευµένοι µε ρήτρες 5 εκατοµµυρίων ευρώ
εάν δεν προχωρούσαν στην υπογραφή της σύµβασης, υποχώρησαν λόγω της οικονοµικής κρίσης και τώρα δεν θα προχωρήσει το έργο.
Το ίδιο γίνεται µε τη µαρίνα στον Κόλπο του ∆ερµατά και στον
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Κόλπο της Κέρκυρας, όπου είχαν δείξει ενδιαφέρον πολύ µεγάλες εταιρείες, όπως η «Qatar Holdings», µία εταιρεία που αγόρασε το µεγάλο πολυκατάστηµα στο Λονδίνο πρόσφατα, µία
εταιρεία που ανήκει, κατά τη συντριπτική πλειονότητα των κεφαλαίων της, που ξεπερνούν τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, στο
Σεΐχη του Κατάρ, όπου αγχωµένη η Κυβέρνηση στέλνει όλα της
τα στελέχη, ακόµα και τον αδερφό του Πρωθυπουργού, για να
κάνει επαφές µε αυτούς που εµείς είχαµε φέρει εδώ και πολλά
χρόνια για να κάνουν αυτά τα έργα. Άρα, χωρίς έργα υποδοµής,
κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να προχωρήσει τίποτα.
Ας έρθουµε στον Πειραιά. Εγώ χάρηκα πολύ που σας άκουσα,
απαντώντας στον αγαπητό Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαΐτση
Αποστολάτο, να λέτε «Πειραιάς ως οντότητα». Ποια οντότητα,
κύριε Υπουργέ; Το εκθεσιακό κέντρο σαράντα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων ναρκοβατεί. Είναι έτοιµο έργο, χωρίς ούτε µία
δραχµή από τον ελληνικό προϋπολογισµό και φέτος τα «Ποσειδώνια» γίνονται στο Ελληνικό! Ξέρετε πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις και πόσος κόσµος έρχεται γι’ αυτό το µεγάλο παγκόσµιο
γεγονός, τα «Ποσειδώνια», που έχει συνδέσει την ιστορία του µε
τον Πειραιά;
Ας πάµε στην κρουαζιέρα. Πόσο πολύ µυαλό χρειάζεται για να
καταλάβει κανείς –βλέπω και τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο, ο οποίος θα υπερασπιστεί, όσο µπορεί και αυτός ο άµοιρος, όπως το κάνει πολλές φορές, το έργο της Κυβέρνησης- ότι
πρέπει να ακολουθήσετε την πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας µε
την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων και
των εργοδοτών για τη ναυτιλία και την κρουαζιέρα, για να λύσετε
το πρόβληµα, ώστε και εργαζόµενοι Έλληνες να υπάρχουν στα
ελληνικά κρουαζιερόπλοια και να µην υπάρχει αυτή η ανακολουθία µεταξύ δηλώσεων και εφαρµογής πολιτικής, όπως κάνετε µε
την κρουαζιέρα και το καµποτάζ;
Εµείς το εφαρµόσαµε, κύριε Πρόεδρε, και για πρώτη φορά
µετά από είκοσι χρόνια ήρθαν έξι κρουαζιερόπλοια και ύψωσαν
την ελληνική σηµαία και λύσαµε και το 32% της ανεργίας των
ναυτικών.
Σας δώσαµε ένα έτοιµο νοµοθετικό πλαίσιο για τα υδροπλάνα.
Υπάρχουν σήµερα παραπάνω από εξήντα –αν θυµάµαι καλάυδροδρόµια πιστοποιηµένα και µε πλήρες θεσµικό πλαίσιο, πρωτοποριακό, σε παγκόσµιο επίπεδο. Μόνο η Ελλάδα και η ∆ανία
έχει τέτοιο πλαίσιο. Κανείς άλλος. Και σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Συγκοινωνιών -Υποδοµών όπως ονοµάζεται σήµεραµε ένα ελάχιστο ποσό των 5 µε 7 εκατοµµυρίων ευρώ, θα µπορέσουµε να δώσουµε πρόσβαση σε όλα τα µικρά νησιά, τα «διαµάντια» του Αιγαίου, στους τουρίστες. Αυτές οι απλές κινήσεις
χρειάζονται να γίνουν.
Και έχει δίκιο η αγαπητή συνάδελφος κ. Κεφαλογιάννη, που
είναι η πρώτη υπογράφουσα και υπεύθυνη του τοµέα τουρισµού
της Νέας ∆ηµοκρατίας, που ξεκίνησε την οµιλία της λέγοντας
ότι το Υπουργείο Τουρισµού βρίσκεται οκτώ µήνες σε αφασία.
Εµείς θέλουµε να ενεργοποιηθείτε. Στην πολιτική δεν µπορούµε
να συµπαθούµε µόνο τους πολιτικούς, αλλά κρινόµαστε από τη
δράση µας και την αποτελεσµατικότητά µας. Αυτή την αποτελεσµατικότητα περιµένουµε από το συµπαθή Υπουργό Πολιτισµού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεφαλογιάννη.
Παρακαλείται η συνάδελφος κ. Τσαµπίκα (Μίκα) Ιατρίδη να
µας πει συνοπτικά τη δωδεκανησιακή άποψη περί τουρισµού,
όπως περιλαµβάνεται στην επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Ορίστε, κυρία Ιατρίδη, έχετε το λόγο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙ∆Η: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Προέρχοµαι, όπως είπατε, από τα ∆ωδεκάνησα τα οποία όλα
αυτά τα χρόνια είναι µεταξύ των δηµοφιλέστερων τουριστικών
προορισµών στον κόσµο. Ειδικότερα η Ρόδος είναι στην πέµπτη
θέση παγκοσµίως και στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Είµαστε
µια περιοχή που γνωρίζουµε πολύ καλά τον τουρισµό, γιατί πέρα
και πάνω απ’ όλα ζούµε από αυτόν, δηµιουργούµε χάρη σε
αυτόν, κρατάµε τους νέους και τις νέες στον τόπο µας χάρη σε
αυτόν.
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Κύριε Υπουργέ, για εµάς ο τουρισµός δεν είναι άλλη µια υπόθεση. Είναι υπόθεση ζωής.
Κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά είναι λυπηρό µια περιοχή, µια
ακριτική νησιωτική περιοχή της Ελλάδας, η οποία βασίζεται στον
τουρισµό, να µην έχει καθόλου στήριξη από την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. Και είναι λυπηρό γιατί και ο κύριος Υπουργός µάς είχε
τιµήσει µε την παρουσία του και θα έπρεπε να αντιληφθεί ότι τα
προβλήµατα χρειάζονται άµεσες λύσεις.
Θέλω να θυµίσω εδώ ότι η Νέα ∆ηµοκρατία στήριξε τον τουρισµό στα νησιά µας µε συντονισµένες δράσεις. Και ναι, η ίδρυση
ξεχωριστού Υπουργείου για τον τουρισµό βοήθησε προς αυτή
την κατεύθυνση.
Ενδεικτικά µόνο θα αναφέρω τα ακόλουθα: Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για πρώτη φορά, µε πόρους από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, έδωσε 3,1 εκατοµµύρια ευρώ για δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και εξωτερικό και χρηµατοδότησε
τα πλωτά σεµινάρια το 2008 και το 2009. Μέσω του ΕΣΠΑ δεσµεύτηκαν 3,6 εκατοµµύρια ευρώ για να συνεχιστούν αυτές οι
δράσεις.
Το φθινόπωρο του 2009 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε παρουσία στο Λονδίνο και στην Αγία Πετρούπολη. Το 2010 είχε
προγραµµατιστεί η χρηµατοδότηση των πλωτών σεµιναρίων µε
ποσό 250.000 ευρώ, αλλά η νέα διοίκηση της Περιφέρειας δεν
προχώρησε σε αυτή τη δράση. Την ακύρωσε και δεν προγραµµάτισε τίποτα. Αντίθετα, η Κυβέρνηση από τις 4 Οκτωβρίου,
αδράνησε σε προκλητικό βαθµό, ενώ σε όλες τις νοµοθετικές
πρωτοβουλίες αγνόησε τη νησιωτικότητα και δεν στήριξε τον
τουρισµό.
Ενδεικτικά θα αναφέρω πως όλο αυτόν τον καιρό δεν είχε ορίσει νέα διοίκηση στην ΕΤΑ, το έκανε µόλις πριν από δέκα ηµέρες, µε αποτέλεσµα να µην έχουν προχωρήσει οι µισθώσεις των
παραλιών που ανήκουν στην ΕΤΑ και να µην µπορούν να προχωρήσουν οι δήµοι και οι ιδιώτες στην αξιοποίησή τους και την παροχή υπηρεσιών προς τους τουρίστες. Μόνο στην παραλία του
∆ήµου Ιαλυσού εξυπηρετούνται πάνω από τριάντα πέντε χιλιάδες κλίνες. Με αυτή την καθυστέρηση δυσκολεύετε ακόµα και
την προώθηση του συνεδριακού τουρισµού στη Ρόδο.
Όλο αυτό τον καιρό δεν υπήρξε καµµία στήριξη της τουριστικής προβολής των ∆ωδεκανήσων από την Κυβέρνηση. Ο πρωτοποριακός «ΠΡΟΤΟΥΡ», αποτέλεσµα της τουριστικής
κουλτούρας της αυτοδιοίκησης της περιοχής µας, δεν έχει καµµία οικονοµική στήριξη. Τα επιχειρήµατα περί προβολής µέσω
διαδικτύου και µόνο φανερώνουν µια προσέγγιση που ελάχιστη
σχέση έχει µε την πραγµατικότητα. Καµµία προωθητική παρέµβαση δεν έχει γίνει προς τις αγορές της Γερµανίας και της Αγγλίας, όπως σας έχουν ενηµερώσει και διαµαρτυρηθεί οι
τουριστικοί παράγοντες της Ρόδου και της ∆ωδεκανήσου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
της κυρίας Βουλευτού)
Άλλο ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
∆εν υπάρχει –ούτε καν έχει ανακοινωθεί- ολοκληρωµένο σχέδιο για τις τουριστικές υποδοµές στη Ρόδο. Τι θα γίνει, για παράδειγµα, µε τον Κόλπο Αφάντου; Τι θα γίνει µε τον ιαµατικό
τουρισµό; Οι πηγές της Καλλιθέας είναι πιστοποιηµένες. Θα προχωρήσετε σε κεντρικό επίπεδο στην προβολή τους; ∆εν έχει γίνει
τίποτα για την απλοποίηση του καθεστώτος σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σπορ, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες. Οι επιχειρηµατίες του είδους παραπέµπονται από τον Άννα
στον Καϊάφα αφού µε τη γραφειοκρατία αδυνατούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις. Ακόµα πρέπει να αποσαφηνιστεί το καθεστώς στη µεσαιωνική πόλη της Ρόδου, µέρος
που δέχεται χιλιάδες επισκέπτες καθηµερινά στην τουριστική περίοδο.
Κύριε Πρόεδρε, λόγω του χρόνου, δεν θα αναφερθώ και στη
πολιτική της Κυβέρνησης για την ακτοπλοΐα, άλλωστε δεν είναι
της αρµοδιότητας του κυρίου Υπουργού, ή στο πάγωµα κάθε
αναπτυξιακής δράσης για τον τουρισµό. Θα πω µόνο πως η
εφαρµογή αξιόπιστης και σωστά σχεδιασµένης τουριστικής πολιτικής, ειδικά στα ∆ωδεκάνησα και γενικά στο νησιωτικό χώρο,
δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητη από την ευρύτερη πολιτική, που
εφαρµόζει η Κυβέρνηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

∆υστυχώς, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε την πολιτική της δυσκολεύει ακόµα περισσότερο την προσπάθεια των ∆ωδεκανησίων αλλά, θα έλεγα, και των υπολοίπων Ελλήνων, να προβάλουν
και να προωθήσουν το τουριστικό τους προϊόν σε ένα κατ’ εξοχήν ανταγωνιστικό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε κι εµείς
την κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη.
Το λόγο έχει τώρα ο τελευταίος επερωτών, κ. Σπυρίδων Γαληνός, ο οποίος θα µας µεταφέρει τη πτυχή της Αιολίδος Γης και
της Ιωνικής, γιατί έχουµε στη Λέσβο και αιολικά και ιωνικά χωριά
οµιλούντα και την αντίστοιχη διάλεκτο.
Αλλά ευρύτερα για το βόρειο Αιγαίο, έχετε το λόγο –δυστυχώς συνοπτικά- κύριε Γαληνέ.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ούτως ή άλλως, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, εµείς τα ∆ωδεκάνησα και ιδιαίτερα τη Ρόδο την
έχουµε ως πρότυπο, άρα µπορώ να προσυπογράψω απόλυτα τα
όσα ανέφερε η αγαπητή συνάδελφος.
Θα σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι οι κρίσεις δυστυχώς είναι σαν
τις φωτιές, εξαπλώνονται. Η δηµοσιονοµική κρίση προκάλεσε
κρίση της διεθνούς εικόνας της χώρας µας. Επί µήνες ο διεθνής
Τύπος κατακλύζεται από αρνητικές ειδήσεις. Η κρίση αυτή είναι
πρωτίστως κρίση του ελληνικού κράτους, ωστόσο η εικόνα του
ελληνικού κράτους είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις εικόνες
της Ελλάδας και του Ελληνισµού.
Το βάθος και η έκταση της παρούσας κρίσης συνιστά κατάρρευση του brand Greece. Σε όλον τον κόσµο, άνθρωποι που νιώθουν δίπλα στην Ελλάδα, δίπλα στα ιδανικά της και την
πολιτιστική της δηµιουργία βιώνουν αισθήµατα οδύνης. Καθηµερινά σχεδόν, ακούµε δηλώσεις διασήµων καλλιτεχνών και διανοουµένων που υπερασπίζονται την Ελλάδα. Το µήνυµα είναι
σαφές. Ο Ελληνισµός ούτε µπορεί, ούτε πρέπει να νοηµατοδοτηθεί από τα χάλια της οικονοµίας µας και τις δυσλειτουργίες
του κράτους µας.
Κάθε κρίση κρύβει µέσα της µια ευκαιρία. Η κατάρρευση του
brand Greece δηµιουργεί την ανάγκη για να ενισχυθούν όλοι
όσοι συνδέονται µε την Ελλάδα ως χώρα, ως πολιτιστική συνεισφορά, ως βίωµα. ∆ηµιουργείται ένα πρόσφορο έδαφος για δράσεις πολιτιστικής διπλωµατίας, για δηµιουργία και προβολή
πολιτιστικής δηµιουργίας, που θα προάγει τις αξίες του Ελληνισµού.
Η Κυβέρνηση θα έπρεπε να πρωτοστατεί σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό βέβαια θα προϋπέθετε όραµα, τόλµη και φαντασία:
Αγαθά τα οποία προφανώς βρίσκονται εν ανεπαρκεία. Αντ’ αυτού
η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τα πράγµατα µε µια, ψυχρά, λογιστική αντιµετώπιση, που προάγει τη λογική της συρρίκνωσης.
Όχι µόνο δεν έχει γίνει δυναµική καµπάνια εξωστρεφής επιδιόρθωσης της εικόνας τής χώρας, όχι µόνο δεν διευκολύνεται ένας
οργανισµός πολιτιστικής δηµιουργίας, που θα επαναπροσδιόριζε
θετικά την εικόνα της Ελλάδος και θα εξισορροπούσε την αρνητική δηµοσιότητα, αλλά µπλοκαρίστηκε πλήρως η πολιτιστική παραγωγή, η οποία αφυδατώθηκε από την πλήρη στέρηση της
κρατικής αρωγής.
Στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης η πολιτιστική διπλωµατία
αντιµετωπίζεται ως µία ολωσδιόλου περιττή πολυτέλεια και έτσι
η διεθνής επίδραση της σύγχρονης πολιτιστικής µας δράσης
φθίνει ραγδαία.
Πολιτιστική διπλωµατία ασφαλώς δεν γίνεται χωρίς πολιτιστική
πολιτική. Η αναστήλωση της εικόνας της χώρας και η προώθηση
του τουρισµού, σήµερα παρά ποτέ έχει ανάγκη από την πολιτιστική δράση. Σε δεύτερο επίπεδο για να µετατρέψουµε την κρίση
σε ευκαιρία, πρέπει να αναπτύξουµε µε τον πλέον δυναµικό και
αποτελεσµατικό τρόπο τη διεθνή εικόνα επιµέρους προορισµών.
Για να µην πάρω περισσότερο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία µου θα πω περισσότερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το εκτιµούµε, κύριε Γαληνέ, και σας ευχαριστούµε.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης «SIEMENS» στο σύνολό
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της, που έχει συσταθεί κατά το άρθρο 144 του Κανονισµού της
Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει
προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της µέχρι την 18η Ιουνίου
2010, ζητεί παράταση της λειτουργίας της έως την 30η Σεπτεµβρίου 2010.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Επίσης η ∆ιαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας οικονοµικής
συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Κορέας».
Ο Βουλευτής κ. ∆ηµήτρης Κρεµαστινός, µε επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας του στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Παύλος Γερουλάνος για είκοσι λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπορούσε κανείς να µιλήσει
για τη σηµερινή κρίση για τον τουρισµό, χωρίς να κάνει µια σοβαρή αποτίµηση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και
από αυτήν την άποψη χαίροµαι που παίρνω το λόγο µετά από το
συνάδελφο κ. Γαληνό, που ήταν ίσως ο µόνος από τους οµιλητές
που ανέπτυξε µε τόσο βάθος αυτό το θέµα. Αν δεν καταλάβουµε
πού βρισκόµαστε και πώς φθάσαµε ως εδώ που είµαστε σήµερα,
θα είναι αδύνατον να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε για το
µέλλον. Και όταν λέω πώς φθάσαµε ως εδώ, δεν εννοώ την
άφθονη κριτική που θα µπορούσα και εγώ να κάνω για τα έξι
προηγούµενα χρόνια. Και εδώ θα διαφωνήσω και µε τους δύο
Κρήτες συναδέλφους µας. Οι ρίζες του κακού του ελληνικού τουρισµού ούτε οκτάµηνες είναι ούτε οκταετείς, πάνε πολύ πιο πίσω.
Και αυτό είναι πολύ σηµαντικό να το καταλάβουµε, αν θέλουµε
να δούµε τι θα κάνουµε από εδώ και πέρα.
Ας ξεκινήσουµε, όµως, από µια γρήγορη αποτύπωση της σηµερινής κατάστασης. Η διεθνής οικονοµική κρίση χτύπησε ιδιαίτερα την Ελλάδα, όχι µόνο λόγω των πολύ σοβαρών
δηµοσιονοµικών προβληµάτων, αλλά διότι ήµασταν η πρώτη οικονοµία που χτυπήθηκε από τους κερδοσκόπους, η πρώτη χώρα
που πήρε µέτρα, η πρώτη χώρα που αντιµετώπισε κοινωνικές
αναταραχές και συνεπώς η πρώτη χώρα που τράβηξε τα φώτα
της δηµοσιότητας σε ένα θέµα που έχει πολλαπλές διαστάσεις.
Τους τελευταίους µήνες τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
αναπαρήγαν µια εικόνα για την Ελλάδα που είναι από κάθε
άποψη αποκαρδιωτική. Έλληνες, Ελληνίδες, φιλέλληνες, Έλληνες της ∆ιασποράς, µέναµε άναυδοι κάθε µέρα µε αυτά που
ακούγαµε για τη χώρα µας, πράγµατα τα οποία δεν συνάδουν µε
την εµπειρία όσων ζούµε εδώ. Και αυτό που ήταν ακόµα πιο εντυπωσιακό ήταν η αµεσότητα µε την οποία επιβαλλόταν αυτό το
προφίλ το οποίο τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ζωγράφιζαν για την Ελλάδα.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, το προφίλ το οποίο αναπτύχθηκε τους
τελευταίους µήνες για την Ελλάδα είναι ότι είναι µία χώρα αναξιόπιστη, µία κοινωνία που αρνείται να αλλάξει, µια κοινωνία που
αποτελείται από τεµπέληδες πολίτες, σπάταλους και ψεύτες.
Αυτό ακούγαµε κάθε ηµέρα. Κάθε πρωτοσέλιδο που απαξίωνε
τη χώρα, κάθε οικονοµικό άρθρο που αναπαρήγαγε φήµες περί
χρεοκοπίας, κάθε αναθεώρηση ψευδών στατιστικών στοιχείων,
κάθε υποβιβασµός από οίκους αξιολόγησης και βέβαια κάθε
ισχυρισµός ότι για να επιβιώσουµε εµείς θα έπρεπε να πληρώσει
κάποιος άλλος Ευρωπαίος, όλα αυτά έκαναν την εικόνα της Ελλάδας να βουλιάζει ακόµα πιο βαθιά στο βούρκο.
Σίγουρα υπάρχουν αλήθειες πάνω στις οποίες έχει στηριχθεί
κριτική. Όµως, τέτοια στοιχεία, περισσότερο ή λιγότερο έντονα
υπάρχουν και σε άλλες οικονοµίες και σε άλλες κοινωνίες. Και η
Αγγλία και η Ισπανία περνούν κρίση, κρίσεις οι οποίες µπορούν
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να εξελιχθούν και χειρότερα από τη δική µας. Όµως για πολλούς
λόγους δεν κινδυνεύει η ταυτότητά τους.
Πρέπει λοιπόν να κάνουµε ένα βήµα πίσω και να δούµε τι ήταν
αυτό που έκανε εµάς τόσο ευάλωτους στην κριτική που γινόταν
κάθε µέρα στα πρωτοσέλιδα. Η απάντηση είναι σχετικά απλή.
Τρία στοιχεία ήρθαν να συνθέσουν µια εικόνα. Κανένα ίσως από
µόνο του δεν αρκούσε για να δηµιουργήσει αυτή την κατάσταση
που δηµιουργήθηκε, αλλά και τα τρία µαζί δηµιούργησαν ένα
εκρηκτικό µείγµα.
Πρώτον, πρέπει να θυµόµαστε ότι δεν υπήρχε Μέσο Μαζικής
Ενηµέρωσης ανά τον κόσµο, το οποίο να αισθανόταν καµµία ιδιαίτερη υποχρέωση να υπερασπίσει τις θέσεις της Ελλάδας. Και
δεν µπορεί να είναι εντελώς ασύνδετο αυτό µε το γεγονός ότι η
δυνατότητά µας να αγοράσουµε διαφήµιση σ’ αυτά τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, είχε εκλείψει λόγω των τεραστίων χρεών που
είχαµε απέναντι σ’ αυτά.
Ο δεύτερος λόγος ίσως είναι και απόρροια του πρώτου, ότι
µια κακή είδηση για την Ελλάδα έµενε στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης για αρκετές µέρες, ενώ κάτω από άλλες συνθήκες µπορεί να µην είχε µείνει στα πρωτοσέλιδα τόσον καιρό, είτε ήταν
πρωτοσέλιδα εφηµερίδων αυτά, είτε ήταν τα blogs, είτε ήταν οι
ειδήσεις στα τηλεοπτικά κανάλια. Η εικόνα της φλεγόµενης
«MARFIN» κράτησε τα φώτα της δηµοσιότητας για εβδοµάδες,
το ίδιο και η επίθεση από διαδηλωτές στη Βουλή. Κάτω από
άλλες συνθήκες δεν ξέρω αν αυτό θα γινόταν.
Τρίτον, ίσως το χειρότερο, είναι ότι η εικόνα που µε τόσο κόπο
είχε χτίσει η χώρα µας για τόσα χρόνια, ερχόταν να επιβεβαιώσει
την αρνητική εικόνα που έβγαζαν για µας τα µέσα. Με λίγα λόγια
–και θα εξηγήσω γιατί- ο άνθρωπος πάνω στην ξαπλώστρα της
διαφήµισης του ΕΟΤ έπαψε να είναι ο εν δυνάµει επισκέπτης µας
από τις χώρες της Ευρώπης και άρχισε να γίνεται για τις χώρες
της Ευρώπης ο ίδιος ο Έλληνας. Όχι µόνο δεν αρκούσε η εικόνα
που είχαµε χτίσει µε τόσα λεφτά και τόσο κόπο του ελληνικού
λαού για να αποτρέψει την επίθεση που µας έγινε, αλλά ερχόταν
να την επιβεβαιώσει.
Η εικόνα της χώρας µας, αλλά και η δική µας, συνδέθηκε εύκολα και γρήγορα µε κλισέ, όπως είναι η άµυαλη καλοπέραση, η
ατιµία, η αδιαφορία. Αυτό έγινε γιατί η εικόνα της χώρας µας
είναι χτισµένη πάνω σε γυάλινα πόδια. Για πάρα πολλά χρόνια,
παρ’ ότι ξοδεύαµε άφθονα για να αλλάζουµε συνθήµατα και λογότυπα, πράγµα που αποτελεί έγκληµα από µόνο του, καταφέραµε να χτίσουµε µε πολύ επιµονή µια συγκεκριµένη εικόνα, ότι
δηλαδή η Ελλάδα είναι µια χώρα στην οποία δεν συµβαίνει απολύτως τίποτα.
Αυτό είναι το βασικό στρατηγικό λάθος όλων µας. Συνδέσαµε
την εικόνα της χώρας µας µ’ αυτή του τουρισµού µας και έτσι σε
ελάχιστο χρόνο καταφέραµε να καταστρέψουµε και τη µια και
την άλλη. Και όταν ήρθε η κρίση, το µόνο που ξέραµε να κάνουµε
είναι να αγοράζουµε διαφήµιση και κάποιος εδώ το πρότεινε κιόλας.
Τρία προβλήµατα υπάρχουν µ’ αυτό. Το πρώτο είναι ότι ξεµείναµε από χρήµατα. Το δεύτερο είναι ότι µε τη διαφήµιση δεν
µπορείς να απαντήσεις στην είδηση, ειδικά όταν αυτή επαναλαµβάνεται για εβδοµάδες στα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων.
Και τρίτον κανείς δεν πιστεύει αυτά που έχεις να πεις εσύ για τον
εαυτό σου, αν έχεις καταφέρει να χάσεις την αξιοπιστία σου.
Θα προσέθετα και ένα τέταρτο. ∆ικές σας µελέτες δείχνουν
ότι οι διαφηµίσεις δεν µετράνε. ∆ιαβάστε τουλάχιστον τις δικές
σας µελέτες. Όταν αναλάβαµε την Κυβέρνηση, ανασύραµε από
το συρτάρι δική σας έρευνα, που είχε γίνει για τον τουρισµό και
η οποία είχε πληρωθεί αδρά από τη δική σας κυβέρνηση –επαναλαµβάνω- και αντικείµενό της ήταν η ανάπτυξη της στρατηγικής µάρκετινγκ και του συστήµατος ταυτότητας του ελληνικού
τουρισµού.
Η έρευνα αυτή έλεγε αυτό που κατά βάθος όλοι γνωρίζαµε,
τουλάχιστον στην πρώτη ανάλυση, ότι το πακέτο που πουλούσαµε τόσο καιρό στους ξένους ήταν αυτό το οποίο είχαν αγοράσει: ήλιος, θάλασσα και λίγα αρχαία, καλή ζωή, καλή
διασκέδαση και έχει ο Θεός, λες και τίποτα δεν συµβαίνει στην
Ελλάδα. Και «καταφέραµε» να ταυτίσουµε τη δική µας εθνική
ταυτότητα µε το τουριστικό µας προϊόν.
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Την ώρα της κρίσης η καλύτερη απάντηση στην επίθεση που
είχαµε δεχθεί ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η παρουσία του σ’
όλους τους διεθνείς κύκλους και η πολιτική απάντηση που έδωσε
τελικά στο πρόβληµα µε το µηχανισµό στήριξης, ήταν αυτά που
άρχισαν να αντιστρέφουν την κατάσταση. Αυτό απάντησε σ’ ένα
βαθµό στην άµεση κριτική. Η κρίση όµως παραµένει και έχουµε
πολλή δουλειά µπροστά µας.
Είναι πια σαφές σ’ όλους ότι χρειάζεται µια βαθιά ανατροπή
της εικόνας που έχει σήµερα παγιωθεί διεθνώς για τη χώρα µας.
Αυτό είναι και το εγχείρηµα που απαιτεί χρόνο, µεθοδικότητα,
συνέπεια και συλλογικότητα και εδώ νοµίζω θα συµφωνήσετε
µαζί µου.
Απαιτεί να βάλουµε νέα γερά θεµέλια και να τα υπηρετήσουµε
όλοι µαζί σε βάθος χρόνου, εάν ελπίζουµε να αλλάξουµε την κατάσταση. Και γι’ αυτό είµαι εδώ σήµερα, όχι για να κάνω κριτική
στη Νέα ∆ηµοκρατία για τον τρόπο που κυβέρνησε, ή στο
ΠΑΣΟΚ και στον τρόπο που διαχειρίζεται θέµατα, τα οποία είναι
ζωτικά για τον τουρισµό, αλλά για να κάνω µία έκκληση να δουλέψουµε επιτέλους όλοι µαζί προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, που είναι απαραίτητη για τον τόπο.
Είµαι εδώ για να παραθέσω αυτά που κάνουµε για να θέσουµε
τον τουρισµό πάνω σε νέες, γερές βάσεις και να απαντήσω βεβαίως στα ερωτήµατά σας, αλλά είναι στο δικό σας το χέρι το αν
θα επιλέξετε να στηρίξετε αυτή την πολιτική, ή θα επιλέξετε να
την αντιπολιτευτείτε. Προφανώς, κάθε κριτική είναι ευπρόσδεκτη, όπως και η κριτική σας για καθυστερήσεις -είναι πολλά σηµεία τα οποία έχω κρατήσει και που βασίζονται κυρίως στους
λόγους που σας ανέφερα πριν- αλλά βεβαίως κάθε πρόταση
είναι ακόµη πιο ευπρόσδεκτη. Είµαστε έτοιµοι να δουλέψουµε
µε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τη χώρα τους και ξέρουµε πάνω απ’ όλα ότι η κατάσταση
αυτή µπορεί να αλλάξει και ότι είναι στο δικό µας το χέρι το να
την αλλάξουµε.
Σήµερα, λοιπόν, προσπαθούµε να ανατρέψουµε µία πάρα
πολύ αρνητική εικόνα που έχει δηµιουργηθεί και ο τρόπος µε τον
οποίο έχουµε επιλέξει να το προσεγγίσουµε είναι σε τρία διαφορετικά επίπεδα.
Το πρώτο επίπεδο είναι κάποιες µακροπρόθεσµες αποφάσεις
στρατηγικής, το δεύτερο µερικά βραχυπρόθεσµα µέτρα τόνωσης του τουρισµού και το τρίτο είναι τα άµεσα µέτρα αντιµετώπισης της κρίσης. Αυτό που είναι σηµαντικό, όµως, είναι ότι είτε
µιλάµε για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα είτε µιλάµε για τα άµεσα
µέτρα για την κρίση, τίποτα απ’ όλα όσα πρέπει να κάνουµε δεν
πρέπει να αντιβαίνει στο µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό
που βάζουµε. Ένα στρατηγικό σχεδιασµό που θα ήλπιζα ότι µπορεί να υποστηρίξουµε όλοι µας.
Χαίροµαι που οι προεκλογικές δεσµεύσεις του κόµµατός µας
και του Πρωθυπουργού ταυτίζονται απόλυτα µε την έρευνα που
εσείς κάνατε. Τι λένε και οι δύο; Λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να
επενδύσει στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, στην πολιτιστική
της κληρονοµιά από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο µέχρι τη σηµερινή δηµιουργία, στο φυσικό πλούτο της, τον οποίο µπορούµε
να διασώσουµε και να αποκαταστήσουµε και τρίτον, στον τρόπο
ζωής µας, στις παραδόσεις µας, αλλά και στις καθηµερινές µας
συνήθειες. ∆εν χρειάζεται να τις κρύβουµε, ή να κάνουµε πως είµαστε άλλοι άνθρωποι απ’ αυτούς που είµαστε.
Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε και να αξιοποιήσουµε αυτό που
οι ειδικοί ονοµάζουν «πολυποικιλότητα», τη δυνατότητα της
χώρας µας να προσφέρει πλούσιες εµπειρίες σε πολλούς διαφορετικούς πελάτες, όλο το χρόνο, και σε κάθε διαφορετική περιοχή της.
Μια τέτοια προσέγγιση και θα αναπτύξει µια νέα, ουσιαστική
διάσταση για την ταυτότητα της χώρας µας και θα δηµιουργήσει
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Θα δώσει ώθηση
στην περιφέρεια, ώθηση την οποία πολλοί από σας αποζητάτε.
Θα πει επιτέλους ότι στην Ελλάδα γίνονται πράγµατα, και µάλιστα σηµαντικά πράγµατα.
Πολύ καιρό τα κουβεντιάζουµε αυτά. Τα ακούω απ’ όλους, απ’
όλα τα κόµµατα, απ’ όλους τους σχετιζόµενους φορείς. Τα έχετε
πει κι εσείς στο παρελθόν, τα έχουν πει κι οι άνθρωποι µε τους
οποίους ερχόµαστε σε επαφή κάθε µέρα από το χώρο του του-
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ρισµού. Και αυτό το οποίο αναρωτιέµαι είναι: Αφού συµφωνούµε
όλοι, γιατί µας έχει πάρει τόσο καιρό να κάνουµε τα πρώτα βήµατα;
Θα είναι µεγάλη κατάκτηση αν φύγουµε από εδώ, έχοντας
συµφωνήσει σ’ ένα πράγµα όλοι µαζί. Θα είναι κατάκτηση το να
προχωρήσουµε συντεταγµένα προς µία κατεύθυνση, αντί να
λέµε ένα πράγµα όλοι µας, αλλά ο καθένας µας να κάνει κάτι διαφορετικό. Πρέπει επιτέλους να σταµατήσουµε να αντιµετωπίζουµε τον τουρισµό σαν προσωπική υπόθεση του κάθε
Υπουργού, ο οποίος επιλέγει σποτάκια, και να κάνουµε τον τουρισµό πραγµατικά εθνική υπόθεση.
Καµµία τέτοια στρατηγική βέβαια δεν θα έχει αξία εάν δεν
υπάρχουν µέτρα, τα οποία παίρνει η Κυβέρνηση και µέτρα τα
οποία στηρίζουν ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία.
Από τη σύσταση της Κυβέρνησής του, ο Πρωθυπουργός έκανε
την πρώτη κίνηση να υπηρετήσει την στρατηγική που πρέσβευε
και που η δική σας µελέτη υποστηρίζει. Συνένωσε τα Υπουργεία
Πολιτισµού και Τουρισµού. Γνωρίζω πολύ καλά ότι διαφωνείτε µ’
αυτή την πρόταση. Η πραγµατικότητα όµως είναι ότι το ανεξάρτητο Υπουργείο Τουρισµού είχε γίνει µια δικαιολογία για ρουσφέτια και σπατάλες, πάντα µέσα στο πλαίσιο, βεβαίως, των
«δηµοσίων σχέσεων για τη χώρα»: τέως Πρωθυπουργός το χρησιµοποιούσε περισσότερο για να «παρκάρει» ανθρώπους, αντί
για να αναβαθµίσει τον τουρισµό, όπως είχε εξαγγείλει. Αντί, δηλαδή, να γίνει πόλος σχεδιασµού στρατηγικής, είχε γίνει ένας
«φτωχός συγγενής» των Υπουργείων, χωρίς να µπορεί να επηρεάσει πραγµατικά τις πολιτικές. Και τα παραδείγµατα, τα οποία
πολλοί από εσάς δώσατε, είναι παραδείγµατα άλλων Υπουργείων
που έκαναν δουλειά για τον τουρισµό, αλλά όχι του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης.
Ενώνοντας, λοιπόν, τα Υπουργεία Πολιτισµού και Τουρισµού,
ο Πρωθυπουργός και κατάφερε να τονώσει το Υπουργείο Πολιτισµού, το οποίο µετά από διάφορα κύµατα, κυρίως επί εποχής
του Γενικού Γραµµατέα κ. Ζαχόπουλου, είχε χάσει τη δυναµική
του και την ίδια ώρα κατάφερε να δώσει στο Υπουργείο Τουρισµού την ουσιαστική δυνατότητα να βάζει το στίγµα τής ταυτότητας της χώρας, αλλά και να παίρνει µέρος σε ουσιαστικές
συζητήσεις για τη στρατηγική της ανάπτυξης της χώρας.
Καλή είναι η αυτονοµία, αλλά χωρίς πολιτική δύναµη το λεγόµενο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης δεν είναι απολύτως τίποτα άλλο από πολιτική εξορία σε εξωτικό νησί. Μέσα σε λίγους
µήνες, εµείς δεν είχαµε µόνο ανασύρει τη δική σας µελέτη, αλλά
είχαµε αρχίσει να την υλοποιούµε. Αυτούς τους εννέα µήνες
έχουν γίνει περισσότερα από αυτή τη µελέτη, από ό, τι έγινε τα
τρία χρόνια που µάζευε σκόνη στο συρτάρι.
Ήδη από τον Απρίλιο, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, ο κύριος Πρωθυπουργός εξήγγειλε µέτρα στήριξης του τουρισµού,
ο οποίος είχε δεχθεί ήδη πλήγµατα από πέρυσι. Σας θυµίζω ότι
εφέτος δεν είναι η πρώτη χρονιά που αντιµετωπίζουµε κρίση
στον τουρισµό. Υπάρχει και η προηγούµενη, από την οποία δεν
βρήκαµε υποδοµή αντιµετώπισης της κρίσης, όπως πολλοί από
εσάς είπατε ότι χρειάζεται.
Για να εξαγγείλει τα µέτρα του ο κύριος Πρωθυπουργός χρειάστηκε να συνεργαστούν πολλά Υπουργεία µε τον κεντρικό ρόλο
που έπρεπε να παίξει το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού.
Συναντήθηκαν όλα τα Υπουργεία για να δούµε ποιες είναι οι προτεραιότητες, πώς µπορούµε να εξυπηρετήσουµε τον τουρισµό
µε τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, τα µέτρα που ανήγγειλε, µεταξύ
των άλλων, περιλαµβάνουν τη στήριξη των µεσαίων τουριστικών
επιχειρήσεων µέσω δύο νέων προγραµµάτων εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ µε επιδότηση επιτοκίου µέσω του ευρωπαϊκού προγράµµατος «JEREMIE». Είναι απτή απόδειξη ότι θέλουµε να
στηρίξουµε τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που µπορεί να
είναι πραγµατικά ουσιαστικές για µία άλλη ανάπτυξη του τουρισµού και µπορεί να οικοδοµήσουν την τουριστική ανάπτυξη στις
περιφέρειες. ∆εν λέω ότι δεν είναι σηµαντικές οικονοµικά οι περιοχές της Ρόδου και της Κω και της Κρήτης. Αντίθετα, είναι εξαιρετικά σηµαντικές για την ανάπτυξη του τουρισµού, αλλά πρέπει
να αρχίσουµε να αναπτύσσουµε και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Για το ΕΣΠΑ, προγράµµατα όπως: «Πράσινος τουρισµός»,
«Εναλλακτικός τουρισµός», «Συνεργάζοµαι και Καινοτοµώ» στον
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τουρισµό, «Εκσυγχρονίζοµαι στον τουρισµό» είναι προγράµµατα
που µπορεί να υπηρετήσουν την ίδια στρατηγική. Εδώ δεν θα
διαφωνήσω µαζί σας ότι µπορούσαµε, αν είχαµε τη σωστή υποδοµή, να τρέξουµε τα θέµατα του ΕΣΠΑ πιο γρήγορα. Αυτό,
όµως, δεν υπήρχε.
Θα σας πω πώς προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε αυτό το
πρόβληµα. Το Υπουργείο το οποίο αξιοποίησε τα κονδύλια του
Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης καλύτερα από οποιοδήποτε
άλλο, ήταν το Υπουργείο Πολιτισµού µε απορροφητικότητα που
ξεπέρασε το 100%. Όταν φτάσαµε όµως, στο Υπουργείο Πολιτισµού δεν υπήρχε κεντρικό πρόγραµµα για τον πολιτισµό, ήταν
µόνο στα ΠΕΠ. Είναι ένα πολύ σηµαντικό µειονέκτηµα. Το κεντρικό πρόγραµµα µπορεί να συντονίσει πάρα πολλές δράσεις
και να δώσει την ευκαιρία σε περιφέρειες να αναπτυχθούν µε ένα
στρατηγικό σχεδιασµό, αντί γι’ αυτό το άναρχο πράγµα που γίνεται µε τις περιφέρειες. ∆εν λέω να µην υπάρχουν περιφερειακά
προγράµµατα, αλλά να υπάρχουν και τα δύο.
Ξανασυστήσαµε την οµάδα που είχε επιτύχει τόσο καλή απορροφητικότητα στο Υπουργείο Πολιτισµού και τα αποτελέσµατα
ήταν άµεσα. Ήδη έχουν ξεκινήσει χρηµατοδοτήσεις σε διάφορα
προγράµµατα. Μέσα στον έναν, ενάµιση µήνα θα χρηµατοδοτηθούν µία σειρά από έργα, για τα οποία θα µπορούσαµε να συζητάµε πολλή ώρα και αφορούν τόσο τον τουρισµό, όσο και τον
πολιτισµό, γιατί πάρα πολλά από αυτά τα προγράµµατα ενισχύουν τον τουρισµό σε ορισµένες περιοχές.
Πήγαµε και ένα βήµα παραπέρα. Ενώσαµε τον τρόπο διαχείρισης των δύο ΕΣΠΑ, γιατί προωθούµε τώρα τεχνογνωσία από το
Υπουργείο Πολιτισµού που είναι άφθονη, στο πρώην Υπουργείο
Τουριστικής Ανάπτυξης όπου, θα έλεγα, ότι η υποδοµή είναι
πάρα πολύ αδύναµη.
Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την οριστική απελευθέρωση της αγοράς επίγειας εξυπηρέτησης όλων των αεροδροµίων της χώρας –κάτι που θα µπορούσατε να είχατε κάνει και
εσείς άνετα- αλλά και την ανάπτυξή τους µέσα από το Υπουργείο Υποδοµών και µε τη συνεργασία ειδικών φορέων. Την απαλλαγή από την καταβολή των τελών προσγείωσης και παραµονής
αεροσκαφών στα κρατικά αεροδρόµια, πλην του «Ελευθέριος
Βενιζέλος», την άρση του καµποτάζ για την οποία δεν ξέρω γιατί
υπάρχει τόσο έντονη κριτική. Η άρση του καµποτάζ θέλει µία διαδικασία. Από τότε που την ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός έχουν περάσει ελάχιστοι µήνες, όταν η άρση του καµποτάζ –αντίθετα µε
αυτά που λέτε- δεν είχε προϋπάρξει ποτέ επί Νέας ∆ηµοκρατίας.
Ανήγγειλε, επίσης, το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ για την επαναπρόσληψη πενήντα χιλιάδων άνεργων σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό, για να µη
φεύγουν άνθρωποι από την αγορά εργασίας. Επίσης, ανήγγειλε
την απλοποίηση έκδοσης βίζας για τουρίστες που έρχονται από
δυναµικές αγορές. ∆εν είναι τυχαίο ότι σήµερα από τη Ρωσία
έχουµε µία γενναία αύξηση των επισκεπτών. Η Ρωσία είναι µία
από τις σηµαντικές αγορές για την Ελλάδα.
Αλλά, ίσως το πιο σηµαντικό έργο υποδοµής, για να καταφέρουµε µία µέρα να στηρίξουµε τη νέα στρατηγική της χώρας και
να την βάλουµε σε σωστές βάσεις, ήταν η άµεση εφαρµογή της
ιστοσελίδας του ΕΟΤ, µέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση visitgreece.gr. Ήδη από το Μάρτιο προχωρήσαµε στην άµεση αναδιάταξη της διαδικτυακής παρουσίας του ΕΟΤ, µε στόχο το
σχεδιασµό µίας πλήρους, σύγχρονης, διαδικτυακής πύλης, η
οποία θα παρέχει ολοκληρωµένες τουριστικές υπηρεσίες. Το περιεχόµενο της πύλης ανανεώνεται καθηµερινά και διαθέτει τις
τεχνικές δυνατότητες για την υποστήριξη, ώστε αυτή να είναι
βιώσιµη σε βάθος χρόνου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θέλω ακόµα, δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας):
Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Για να σας δώσω την αίσθηση του τι εννοώ όταν µιλάω
για αλλαγή, θα σας πω ότι αφότου ξοδέψαµε, ως χώρα εννοώ,
πάνω από 1 εκατοµµύριο για να φτιάξουµε την ιστοσελίδα του
ΕΟΤ, η πρώτη σελίδα είχε την οργανωτική δοµή του ΕΟΤ. Τέλος
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πάντων, ήταν ή η δοµή ή το µήνυµα του Υπουργού.
Τώρα, ξέρετε, ένας επισκέπτης ο οποίος αγωνιά να έρθει στην
Ελλάδα, το πρώτο το οποίο θέλει να διαβάσει είναι το µήνυµα
του Υπουργού ή τη δοµή του ΕΟΤ. Με 1 εκατοµµύριο ευρώ θα
µπορούσε εκεί να είχε γίνει σίγουρα καλύτερη δουλειά.
Αλλάξαµε, λοιπόν, την αρχιτεκτονική της ιστοσελίδας του ΕΟΤ,
έτσι ώστε να εξυπηρετεί πραγµατικά τους ανθρώπους που θέλουµε να προσεγγίσουµε για να έρθουν στη χώρα µας. Για να
σας δώσω την αίσθηση του πόσο σηµαντική είναι µία τέτοια κίνηση, σας λέω απλώς ότι το διαδίκτυο έχει περίπου τη δεκαπλάσια διεισδυτικότητα από ό,τι έχουν τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά
κανάλια.
Αν έπρεπε, δηλαδή, να επενδύσουµε κάπου χρήµατα τα προηγούµενα χρόνια, ειδικά όσο αναπτυσσόταν το διαδίκτυο, θα
έπρεπε να είναι εκεί και όχι στο «CNN» και το «EURONEWS», τα
οποία µε την ίδια ευκολία που έγραφαν τρία καλά πράγµατα για
εµάς, ή έδειχναν τρία καλά πράγµατα για εµάς, για ένα σεβαστό
ποσό αρκετών δεκάδων εκατοµµυρίων, µπορούσαν µε ένα ρεπορτάζ για το τι συνέβη στην Αθήνα, να διαλύσουν την εικόνα
που τόσο ακριβά είχαµε δηµιουργήσει.
Κύριοι συνάδελφοι, συµφωνώ µε τον Πρωθυπουργό όταν λέει
ότι κάθε κρίση είναι και µια ευκαιρία. Και παρ’ ότι η κρίση, που
έπληξε τον τουρισµό µας, είναι σηµαντική, είναι και µια ευκαιρία
να επιταχύνουµε το έργο, το οποίο είχαµε έτσι και αλλιώς µπροστά µας.
Έτσι, όταν ήρθε η κρίση, ενεργοποιήσαµε για πρώτη φορά την
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κρίσεων για Θέµατα Τουρισµού, πράγµα
το οποίο έπρεπε να είχε γίνει πριν από ένα χρόνο. Είναι µια επιτροπή, που έδινε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουµε γρήγορα
και αποτελεσµατικά µε τα γραφεία µας στο εξωτερικό και στο
εσωτερικό, µε αρµόδιες υπηρεσίες σε άλλα Υπουργεία και µε
φορείς του τουρισµού, έτσι ώστε να έχουµε όλοι την ίδια πληροφόρηση και όλοι να κινούµαστε στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό
δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν.
∆ηµιουργήσαµε στο εσωτερικό του ΕΟΤ εξειδικευµένη οµάδα
στελεχών, που πρώτον, αξιολογεί τα δεδοµένα από τις τάσεις
που εµφανίζει κάθε µέρα η τουριστική αγορά και δεύτερον, δηµιουργεί επικοινωνιακά πρότυπα αντιµετώπισης των πολλών και
διαφορετικών τρόπων που παίρνει η πληροφόρηση σχετικά µε
τη χώρα. Αυτή είναι µια σταθερή δοµή, µία µόνιµη κληρονοµιά
που δηµιουργήσαµε για τον ΕΟΤ και συνδέεται άµεσα µε τη διαχείριση πληροφοριών που προβάλλει το νέο πρότυπο του οργανισµού.
Για πρώτη φορά ενεργοποιήσαµε τα επικοινωνιακά δίκτυα που
απαιτούνται για την άµεση παρακολούθηση των εξελίξεων σε
σχέση µε την προβολή της Ελλάδας σε κάθε χώρα. Είναι η αρχή
εφαρµογής µιας συγκεκριµένης στρατηγικής για κάθε χώρα και
όχι αυτό το οποίο γινόταν µέχρι τώρα, δηλαδή µία στρατηγική
«σκούπα» για όλες τις χώρες, είτε µιλάµε για έναν επισκέπτη που
ερχόταν από την Κίνα είτε για έναν επισκέπτη που ερχόταν από
την Αµερική.
Ενεργοποιήσαµε τα δίκτυα µε τους µεγάλους ταξιδιωτικούς
οργανισµούς τού εξωτερικού, οι οποίοι, εν πολλοίς, ελέγχουν την
παγκόσµια τουριστική αγορά, ώστε όχι µόνο να έχουµε έγκαιρη
πληροφόρηση για τις τάσεις της αγοράς, αλλά να παρέχουµε
εµείς οι ίδιοι την αναγκαία πληροφόρηση για τις πραγµατικές
συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.
Ταυτόχρονα, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας, επισπεύδουµε τη διαδικασία αποπληρωµής των χρεών και διαπραγµατευόµαστε κάθε ευρώ που δίνουµε, έτσι ώστε να
µπορέσουµε να πάρουµε αυτά που θέλουµε για να βοηθήσουν
και αυτά τα µέσα να αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας.
Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών και το ΣΕΤΕ πήραµε µια γενναία απόφαση -και θέλω να σταθώ σ’ αυτό- να εξασφαλίσουµε όλα τα κόστη στους tour operators, αν κάποιος
πελάτης τους έµενε για οποιοδήποτε λόγο «κολληµένος» στην
Ελλάδα. Ισχύει, βεβαίως και για ιδιώτες ταξιδιώτες, αλλά κυρίως
για τους tour operators. Αν έµενε κάποιος «κολληµένος» στην Ελλάδα, είτε λόγω του ηφαιστείου είτε λόγω µιας απεργίας, θα συνεργαζόµασταν για να µπορέσουµε να αποπληρώσουµε τα
χαµένα χρήµατα αυτού του επιχειρηµατία.
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Αυτό έδινε ένα κίνητρο να µην σταµατήσει η Ελλάδα να είναι
προορισµός επιλογής, τουλάχιστον γι’ αυτούς τους µεγάλους
επιχειρηµατίες που ελέγχουν πολύ µεγάλο µέρος της αγοράς.
Εντείναµε τα «fam-trips», τα familiarization trips, όπως λέγονται,
µε δηµοσιογράφους ξένων µέσων, εκπροσώπους µεγάλων ταξιδιωτικών οργανισµών, τόσο από τη Γερµανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Ρωσία και τη Γαλλία. Αυτά εξελίσσονται τώρα, και
συνεχίζονται µέχρι τον Ιούλιο.
Ο ΣΕΤΕ πήρε την πρωτοβουλία εδώ -και την χειροκροτούµενα µειώσει τις τιµές, πράγµα το οποίο πάντα πρέπει να κάνει κάποιος σε µία κρίση. ∆εν έχει νόηµα να ελπίζεις ότι ο ένας πελάτης που θα σου έλθει, θα σου καλύψει αυτόν που δεν θα έλθει.
Αντίθετα, θες να προσελκύσεις κόσµο και να τους κρατήσεις «ζεστούς» για τον προορισµό.
Έχουµε ήδη δηµοσιεύσει δύο δελτία Τύπου από κοινού µε το
ΣΕΤΕ και τον HAPCO, τα οποία διοχετεύθηκαν στις αγορές µετά
τα τραγικά γεγονότα του Μαΐου, προκειµένου να τους καθησυχάσουµε. Για πρώτη φορά, σε συνεργασία του ΕΟΤ µε τους επιχειρηµατικούς φορείς στο χώρο του τουρισµού, µπαίνει µια
σωστή βάση συνεργασίας και αυτή η συνεργασία αποκτά ουσιαστικό περιεχόµενο. Συνεργαζόµαστε πολύ στενά µε την
Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών και Αττικής, πράγµα το οποίο θεωρούµε πολύ σηµαντικό, γιατί η Αττική επλήγη από τις τελευταίες
εικόνες που είδαµε.
Πολλαπλασιάζουµε τις τοποθετήσεις υπέρ της Ελλάδος, όταν
αυτές γίνονται από ξένους επιφανείς. Εντείνουµε την παρουσία
της Ελλάδας σε κοινωνικά µέσα, πράγµα που είναι πάρα πολύ
σηµαντικό για την τόνωση του τουρισµού. Η ανυπαρξία µας εκεί,
νοµίζω ότι µας έχει κοστίσει πάρα πολύ. Ιδιαίτερα σε εκείνα τα
οποία έχουν πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον και µεγάλη επισκεψιµότητα.
Ενεργοποιούµε τις δυνάµεις του ελληνισµού παγκόσµια. Αξιοποιούµε, δηλαδή, τις δυνατότητες που µας δίνει ο Απόδηµος Ελληνισµός, για να δικτυωθούµε εκεί και να περάσουµε µια εικόνα
για την Ελλάδα. Οι απόδηµοι Έλληνες έχουν υπάρξει πάρα πολύ
ουσιαστικοί στην αλλαγή της εικόνας που σιγά-σιγά έχει έλθει.
Τέλος, ξεκινήσαµε µια συµµετοχική προσπάθεια στο διαδίκτυο
που λέγεται «YOU IN GREECE», στο οποίο δίνουµε τη δυνατότητα σε ξένους να µιλήσουν για µας, ξένους οι οποίοι έχουν επισκεφθεί τη χώρα µας, πέρασαν ωραία, µιλούν για την εµπειρία
τους, έτσι ώστε να αρχίσει να σπάει αυτή η εικόνα που είχε δηµιουργηθεί για την Ελλάδα. Το κόστος εκεί ήταν µηδενικό, µε
πολλή εθελοντική δουλειά από παιδιά, τα οποία έκαναν τα γυρίσµατα και έφτιαχναν τα φιλµάκια.
Από αυτό που έχουµε δει µέχρι τώρα, η ανταπόκριση είναι αρκετά καλή και παροτρύνουν ο ένας τον άλλον να κάνουν τα δικά
τους φιλµάκια για το πώς µπορούν να αναδείξουν την Ελλάδα. Η
προσπάθεια αυτή έχει αναδειχθεί µέσα από bloggers, γραφεία
Τύπου του εξωτερικού, δίκτυα απόδηµου ελληνισµού, τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, δηµοσιογράφους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα ήταν πολύ µεγάλη µου χαρά, αν δέχονταν τα κόµµατα να
έρθουν να τους παρουσιάσω αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να
µας βοηθήσουν να την προωθήσουµε και µέσα από τα δίκτυα, τα
οποία εσείς έχετε µε τα κόµµατα στο εξωτερικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Στον επίλογο τώρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Έτσι κι αλλιώς, από την πρώτη στιγµή σάς είπα ότι για να
βγούµε από αυτή την κρίση, απαιτείται µια πολύ σοβαρή συνεργασία. Και πιστεύω πραγµατικά ότι αν δώσετε την ευκαιρία να
συνεργαστούµε σε ορισµένα πράγµατα, µε την κριτική την οποία
έχετε να προσφέρετε, νοµίζω ότι αυτό το οποίο θα καταφέρουµε
για τον τουρισµό, µπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά θα είναι πολύ
πιο αποτελεσµατικό από αυτό το οποίο έχει συµβεί στον τουρισµό µας τα τελευταία χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε και εµείς
τον κ. Γερουλάνο.
Καλείται τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆η-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας να λάβει το λόγο για δώδεκα λεπτά, µε τη σχετική αντίστοιχη ανοχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να κάνω δυο προεισαγωγικές επισηµάνσεις, µετά τα όσα άκουσα από το στόµα του κυρίου Υπουργού.
Για την πρώτη, κύριε Υπουργέ, θα χρησιµοποιήσω µια µνηµειώδη φράση του Καρόλου Μαρξ: «Η συνείδηση έρχεται πάντοτε
κατόπιν εορτής». Και θέλω να σας ρωτήσω: Μετά από εννιά
µήνες καθυστέρηση, έχετε πράγµατι συνειδητοποιήσει πόσο
πολύ τραυµατική ήταν η επιλογή που κάνατε για τον τόπο, για
την οικονοµία, για την κοινωνία, να καταργήσετε τα Υπουργεία
της Εµπορικής Ναυτιλίας και του Τουρισµού;
Έχετε µέσα σας ξεκαθαρίσει, πράγµατι, ότι µε αυτόν τον
τρόπο θέσατε εκτός κυβερνητικής στόχευσης δύο από τους πιο
σηµαντικούς πυλώνες διαχρονικά του οικονοµικού ελληνικού δυναµισµού; Πρόκειται για τη ναυτοσύνη, αυτή που µας κράτησε
ζωντανούς στη διάρκεια τόσων αιώνων, αυτήν την ικανότητα του
ελληνισµού, που µέσα από τη σχέση της µε τη θάλασσα µπορούσε να ξαναγεννάει ακόµη και το ίδιο το κράτος και από την
άλλη πλευρά τον τουρισµό, ο οποίος είχε σαν µόνιµη αφετηρία,
αλλά και µόνιµη κατάληξη, το να διαλαλεί σε όλον τον κόσµο την
εθνική ποιοτική µας ιδιοπροσωπία, που είναι ο ελληνικός πολιτισµός.
Η δεύτερη επισήµανση που θα ήθελα να κάνω είναι αν πράγµατι σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει ο τόπος, έχετε συνειδητοποιήσει ότι αν υπάρχει ένας δρόµος για να βγούµε από τη
δεινή οικονοµική κατάσταση, αυτός δεν µπορεί να είναι άλλος
από την εξαντλητική εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που µας
παρέχει ο ελληνικός τουρισµός και ο ελληνικός πολιτισµός.
Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν µπορώ να κατανοήσω διαφορετικά το ότι εντάξατε στον ίδιο υπουργικό θώκο δύο χαρτοφυλάκια, το χαρτοφυλάκιο του πολιτισµού και του χαρτοφυλάκιο
του τουρισµού.
Και επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι µία υπεύθυνη κυβέρνηση
δεν µπορεί παρά να έχει λάβει το µήνυµα αυτής της σχέσης, όταν
αναφέρεται για µία ελληνική ταυτότητα διακυβέρνησης. Αυτή η
σχέση, λοιπόν, δεν µπορεί παρά να έχει σα στόχο την εξάντληση
των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ελληνικός πολιτισµός, για να
έχουµε τα µεγαλύτερα δυνατά οικονοµικά αποτελέσµατα. ∆ηλαδή, θα πρέπει, τουλάχιστον, να αποδείξετε µε τη διακυβέρνησή σας σ’ αυτόν τον τοµέα, στις συνθήκες που επιλέξατε, ότι
δεν µπορεί να κάνετε διαφορετικά από το να οδηγήσετε τον τουρισµό στο να έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει πόρους από αυτήν
την οικουµενικής σηµασίας διάσταση που έχει η Ελλάδα ως πολιτισµός.
Και επ’ αυτών των ζητηµάτων, θα πρέπει πράγµατι να σας
ελέγξουµε, κύριε Υπουργέ, γιατί, επίσης, είναι γνωστό τοις πάσι,
ότι η Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία καταστατικά υπακούει σε µία
στοιχειώδη οικονοµία προσπαθειών. Η κυβέρνηση κυβερνάει και
η αντιπολίτευση ελέγχει. Σ’ αυτόν τον στοιχειώδη καταµερισµό
των πολιτικών προσπαθειών, εµείς έχουµε –αν θέλετε- την υποχρέωση, το καθήκον, αλλά και το προνόµιο, να σας ελέγχουµε
και να σας ασκούµε κριτική. Και σ’ αυτήν την κριτική πρέπει να
απαντάτε.
Πράγµατι, λοιπόν, έχετε σήµερα εδώ την υποχρέωση να µας
πείτε γιατί έχετε αφήσει την πολύ σοβαρή υπόθεση του τουρισµού, που όπως προανέφερα είναι ίσως η µοναδική δυνατότητα
που έχουµε να περάσουµε στο µέλλον, η µοναδική δυνατότητα
που έχουµε να περάσουµε πέρα από την άκρη της απελπισίας
και να έχουµε πράγµατι την ικανότητα να δηµιουργήσουµε καινούργιες οικονοµικές πραγµατικότητες. Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν µέχρι σήµερα να µην έχετε εκπονήσει ένα συγκεκριµένο,
σπονδυλωτό και αποτελεσµατικό σχέδιο εξόδου από την οικονοµική κρίση για τον πολιτισµό και για τον τουρισµό;
Ειδικά τώρα στα θέµατα του τουρισµού, θα πρέπει να µας εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν να εξακολουθείτε να µη συνεχίζετε
αυτά τα πολύ σηµαντικά έργα τουριστικής υποδοµής, τα οποία
είχαν ξεκινήσει επί ηµερών της Νέας ∆ηµοκρατίας και σήµερα
έχουν παραµείνει αδέσποτα.
Εγώ θα πάρω δύο παραδείγµατα από τον τόπο µου. Πράγµατι,
επί του Υπουργείου της προηγούµενης κυβέρνησης είχε ξεκινή-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ’ - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

σει και είχε µπει σε µία τροχιά υλοποίησης το Ολυµπιακό –όπως
εσείς, η Κυβέρνησή σας το είχε χαρακτηρίσει- Λιµάνι του Κατακόλου.
Το λιµάνι αυτό σήµερα δέχεται πεντακόσιες µε εξακόσιες χιλιάδες αφίξεις αλλοδαπών τουριστών µέσω κρουαζιερόπλοιων
και στερείται στοιχειωδών υποδοµών. Μάλιστα, ο ένας από τους
προβλήτες είναι έτοιµος να καταρρεύσει.
Πράγµατι, έχει δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα, αυτή η
αποχή της Κυβέρνησής σας να δώσει ρεαλιστικές και βιώσιµες
λύσεις σε ένα λιµάνι που είναι το δεύτερο από πλευράς αφίξεων
στη χώρα.
Και υπάρχει και ένα άλλο µεγάλο θέµα, το οποίο συνδέει κατά
τρόπο προνοµιακό τη λειτουργία του τουρισµού µε τον πολιτισµό. Η Ελλάδα διαθέτει ένα όνοµα συµβολισµού µε ακτινοβολία,
που δεν νοµίζω παρόµοια να έχει άλλο τέτοιο όνοµα, το όνοµα
της «Αρχαίας Ολυµπίας». Έχετε παύσει να αντιµετωπίζετε σαν
βασική και στοιχειώδη προτεραιότητα κάθε προσπάθεια για τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη, όπως είναι ο συνεδριακός τουρισµός, ο οποίος θα προσελκύσει τουρίστες µε συγκεκριµένο
σκοπό και για συγκεκριµένους λόγους, όχι για να κάθονται µόνο
στην ξαπλώστρα κάτω από τον ήλιο. Αυτού του είδους τον τουρισµό µόνο τέτοιου είδους ονόµατα, όπως το όνοµα της Αρχαίας
Ολυµπίας, µπορεί να τον προσελκύσουν, να τον γονιµοποιήσουν,
να τον πολλαπλασιάσουν από πλευράς οικονοµικής αποδοτικότητας.
Όµως, πέραν τούτου, δεν χρειάζεται µόνο να σπαταλώνται
χρήµατα για να φτιάξουµε µία εικόνα πλαστή, ελκυστική, γλυκιά,
για να πούµε στους τουρίστες ποια είναι η Ελλάδα. Χρειάζεται
ταυτόχρονα να ενισχύσουµε και τις επιχειρήσεις οι οποίες σ’
αυτές τις κρίσιµες ώρες δίνουν πράγµατι έναν αγώνα επιβίωσης.
∆είτε τι γίνεται στην Ισπανία και την Πορτογαλία µε τις κυβερνήσεις εκεί. Μάλιστα, στην Ισπανία, η Κυβέρνηση έχει την ίδια
ιδεολογική ταυτότητα µε τη δική σας. Υπάρχουν προνόµια και κίνητρα. Υπάρχουν ενισχύσεις που φθάνουν µέχρι και του σηµείου
ακόµα και να υπάρχει µειωµένος ΦΠΑ για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν, επίσης, προγράµµατα επιδοτήσεων τουριστικών κινήσεων και επισκέψεων από άλλες χώρες προς την
Ισπανία, προκειµένου να µη µειωθεί το οικονοµικό προϊόν, που
παράγει ο τουρισµός στην Ισπανία.
Εµείς γιατί δεν πρέπει να διδαχθούµε από τέτοιου είδους προσπάθειες και από τέτοιου είδους επινοήσεις; Γιατί εµείς πρέπει
µονίµως να απολογούµαστε, τη στιγµή που πατάµε στο πιο στέρεο έδαφος που µπορεί να υπάρξει σε όλη την υφήλιο, δηλαδή
στο έδαφος που µέσα από τη διάρκεια χιλιάδων αιώνων έχει
προικιστεί µοναδικά από τη φύση, από την ιστορία και από τον
πολιτισµό;
Εάν αυτά τα τρία πράγµατα δεν µπορούµε να τα κάνουµε διαφήµιση, από εκεί και πέρα νοµίζω ότι κανένας δεν πρόκειται να
συγχωρήσει την οποιαδήποτε αδράνεια. Θα είναι µία αδράνεια,
η οποία οφείλεται σε αρρυθµίες και σε δυσλειτουργίες γραφειοκρατικού τύπου, για τις οποίες βέβαια ευθύνη έχει η Κυβέρνηση
και όχι η Αντιπολίτευση.
Και όλα αυτά, βεβαίως, σας τα λέω µε την αγωνία του Βουλευτή, του ανθρώπου, του πολίτη που θέλει να δει τη χώρα του,
µε την Κυβέρνησή της, να περνάει τις δυσκολίες µε τρόπο συστηµατικό, µε τρόπο ελπιδοφόρο, µε τρόπο που πράγµατι µπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο αύριο για όλον τον κόσµο και
κυρίως γι’ αυτούς που πλήττονται κατά τρόπο πρωτεύοντα και
προνοµιακό. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους εργαζόµενους.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλύτερα από εµένα ότι το 16%
του εργατικού δυναµικού της χώρας µας έχει απασχόληση στον
τουρισµό, όπως επίσης ότι ο τουρισµός ως διαδικασία είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει το 18% του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος. Εάν, βέβαια, σ’ αυτό προσθέσουµε αυτά που µας
προσφέρει ως Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και ως απασχόληση η
ναυτιλία, αποδεικνύεται ότι εσείς έχετε υποτιµήσει κατά τρόπο
που να είναι κραυγαλέα αντιδηµοκρατικός –θα έλεγα µάλιστα και
αντικοινωνικός- τους δύο βασικούς τρόπους µέσω των οποίων
είναι δυνατόν να ξεφύγουµε από τη µέγγενη του µνηµονίου και
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Αυτό, λοιπόν, που εµείς θέλουµε να κάνουµε, κάνοντάς σας
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κριτική, είναι να ενισχύσουµε τις προσπάθειές σας προς αυτήν
την κατεύθυνση. Να βγείτε δηλαδή µπροστά δηµιουργικά, µε
πρωτοβουλίες, µε προγράµµατα, µε σχέδια αξιόπιστα και αποτελεσµατικά, για να αποδείξετε ότι σε αυτόν τον τόπο η Κυβέρνηση έχει βρει συγκεκριµένες αποτελεσµατικές µεθόδους, ώστε
να υπηρετεί ο πολιτισµός τον τουρισµό και όχι ο τουρισµός να
έχει αυτή τη σχέση που µας περιγράψατε προηγουµένως. Πρόκειται για τη σχέση ενός ανθρώπου ξαπλωµένου κάτω από έναν
ήλιο, που, βεβαίως, όπως πολύ ορθά είπατε, είναι µια σχέση και
µια εικόνα που δεν έχει σηµασία να είναι απόλυτα, λειτουργικά
και σηµαντικά, συνδεδεµένη µε την εικόνα που πρέπει να δίνει
προς τα έξω η ιδιοπροσωπία του πολιτισµού και του τουρισµού
της Ελλάδος, ως συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτηµα.
Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θεωρώ ότι τουλάχιστον απέναντι σε αυτόν τον κρίσιµο τοµέα της οικονοµίας προσφέρουµε ως
παράταξη υπεύθυνα και δηµιουργικά µία έντιµη και ειλικρινή κριτική. Αυτή πρέπει να αποτελέσει για εσάς τον κινητήριο άξονα
προς την κατεύθυνση που σας έχουµε υποδείξει. ∆ιαφορετικά
λυπούµαι, αλλά, αν τουλάχιστον δεν ανταποκριθείτε, θα έχετε το
θλιβερό προνόµιο να είστε και να παραµείνετε κυβερνήτες, που
έχουν µια τουριστική σχέση µε τα προβλήµατα του τόπου. Τα
περνάτε όλα και τα αντιµετωπίζετε τουριστικά, χωρίς να αγγίζετε
και χωρίς να µεταβάλετε τίποτα. Προσωπικά το απεύχοµαι. Εάν,
όµως, είναι η επιλογή σας, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Τζαβάρα.
Ο κύριος Υπουργός µπορεί να απουσιάσει για το τηλεφώνηµα
που έχει, όσο θα µιλάει ο κ. Παπουτσής. Είναι ανεκτό αυτό. Κανονίστε το χρόνο σας µόνο.
Η κοινοβουλευτική τάξη λέει ότι τώρα ο κ. Παπουτσής θα απαντήσει κατά βάση στα λεχθέντα από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας. Έτσι γίνεται αυτός ο
κοινοβουλευτικός διάλογος και η παλιά καλή συνήθεια του κοινοβουλευτισµού.
Ορίστε, κύριε Παπουτσή, έχετε το λόγο για έξι λεπτά µε τη
σχετική ανοχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ακούγοντας τους συναδέλφους της
Νέας ∆ηµοκρατίας και ιδιαίτερα τον αξιότιµο Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο κ. Τζαβάρα µόλις προηγουµένως να εγκαλεί την Κυβέρνηση για την ανυπαρξία σχεδιασµού στον τοµέα του τουρισµού, µου ήρθε στο µυαλό µου αυτό το οποίο λέει ο λαός, όταν
µπαίνει στη φάση της µεταµέλειας: «Στερνή µου γνώση να σε
είχα πρώτα».
Αυτό σκέφθηκα, όταν παράλληλα ερχόταν στο µυαλό µου το
γεγονός ότι επί πέντε χρόνια η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας εξανέµισε πλήρως ό,τι κέρδισε η χώρα, ό,τι κέρδισε σε επίπεδο προβολής από τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Απαξίωσε
πλήρως τους Ολυµπιακούς Αγώνες, χωρίς καµµία απολύτως
επένδυση στον τοµέα του τουρισµού, κάτι το οποίο ήταν προγραµµατισµένο, ήταν στον προηγούµενο πολυετή σχεδιασµό για
την ανάπτυξη του τουρισµού και σε καµµία περίπτωση δεν προώθησε την περαιτέρω βελτίωση των υποδοµών, οι οποίες είχαν
ήδη δροµολογηθεί.
Η αλήθεια είναι πως η χώρα έχασε πολλά: Έχασε σε υποδοµές
λόγω καθυστέρησης. Καθυστέρησε στο σχεδιασµό. Σας θυµίζω
το χωροταξικό πλαίσιο και από πόσα κύµατα πέρασε στην περίοδο της Νέας ∆ηµοκρατίας. Σας θυµίζω τους επαναλαµβανόµενους διαγωνισµούς και τις αλλαγές στρατηγικής στον τοµέα
της προβολής του ελληνικού τουρισµού στο εξωτερικό, ανάλογα
µε τις διαθέσεις, την έµπνευση –και στέκοµαι σε αυτό- των
Υπουργών Τουρισµού –τεσσάρων µάλιστα Υπουργών- που πέρασαν από το Υπουργείο Τουρισµού τα πέντε χρόνια της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Βεβαίως, το αποτέλεσµα είναι να αφήσετε και απλήρωτο το
λογαριασµό -όχι µόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά κυρίως
στο εξωτερικό- προς τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τα
οποία στη συνέχεια µας ξεπλήρωσαν µε κάθε τρόπο -το είδαµε
τους πρώτους µήνες- όπως διαχειρίστηκαν την Ελλάδα στην
κρίση που αντιµετωπίσαµε.
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Όµως, ας µη µείνουµε στο παρελθόν. Ας έλθουµε στο παρόν
και ας δούµε µε ποιο τρόπο µπορούµε να συζητήσουµε, µε εποικοδοµητικό τρόπο και µε τις δικές σας προτάσεις, τις οποίες
ακούσαµε µόλις προηγουµένως, για το µέλλον.
Χωρίς καµµία απολύτως αµφιβολία, η Ελλάδα είναι µια χώρα
µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι µια χώρα που είναι παγκόσµια
υπερδύναµη στον τοµέα της εµπορικής ναυτιλίας και είναι µια
ισχυρή περιφερειακή δύναµη, µε πολλές δυνατότητες ανάπτυξης, στον τοµέα του τουρισµού. Και έχει και µια ιδιοµορφία. Είναι
µια χώρα µε πλούσιο πολιτισµό, ασφαλής στην ευρύτερη περιοχή µας, πολύ περισσότερο από άλλες χώρες, µε πολλές
οµορφιές και µε έναν πολιτισµό από τα βάθη των αιώνων πασίγνωστο σε ολόκληρη την υφήλιο.
∆εν µπορεί να φανταστεί κανείς πιο προνοµιακό χώρο για να
µπορέσει να προωθήσει το συνδυασµό της πολιτικής τουρισµού
και πολιτισµού, των πολιτικών που αφορούν τις υποδοµές, όσον
αφορά τις αεροµεταφορές, όσον αφορά τη ναυτιλία, τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Και επιπλέον, είναι µια χώρα η οποία έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε ολόκληρη την περιοχή της
Μεσογείου, όπου µπορεί να αναπτύξει την τουριστική δράση σε
πολλές µορφές εναλλακτικού τουρισµού. Ο καταδυτικός τουρισµός, ο θρησκευτικός τουρισµός, ο συνεδριακός τουρισµός, ο
ορεινός τουρισµός, ο χειµερινός τουρισµός, ο αγροτουρισµός, ο
ιαµατικός τουρισµός, θα µπορούσαν κάλλιστα να αναπτυχθούν
στην Ελλάδα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ο θρησκευτικός τουρισµός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Βεβαίως.
Γι’ αυτό συµφωνούµε ότι πρέπει να υπάρχει σχέδιο και πρέπει
να υπάρχει συντονισµός. Και συµφωνούµε απόλυτα ότι πρέπει
να υπάρχει µακροχρόνιος σχεδιασµός και ισχυρή πολιτική βούληση. Ε, αυτό το διαθέτει η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Ισχυρή πολιτική βούληση. Και αυτό δεν κρίνεται,
αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις δοµικές αλλαγές στη λειτουργία του κυβερνητικού σχήµατος και του Κράτους,
δηλαδή µε τη λειτουργία των Υπουργείων.
Γιατί στην πραγµατικότητα η ενοποίηση του τουρισµού µε τον
πολιτισµό ήθελε να υπηρετήσει ακριβώς αυτήν την επιλογή.
Ήταν µια πολιτική επιλογή συνδυασµού και υποστήριξης του
τουρισµού και του πολιτισµού, όπου η Ελλάδα έχει προνοµιακό
πεδίο σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.
Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική περιβάλλοντος. Είναι κεντρική πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης η ανάπτυξη του τουρισµού µε την προστασία του περιβάλλοντος. Όλες οι πολιτικές
µας –όλες!- χωρίς καµµιά απολύτως εξαίρεση, έχουν βασικό
στόχο αυτό: τον συνδυασµό της ανάπτυξης τουρισµού και περιβάλλοντος.
Η γνώµη µου είναι ότι αυτό που λείπει από την ελληνική πολιτική ζωή και έχω την αίσθηση και από τη Βουλή, είναι η συζήτηση
γύρω από ένα συνολικό σχέδιο -που είµαι απόλυτα βέβαιος ότι
συµφωνούµε όλοι- για την τουριστική ανάπτυξη του µέλλοντος.
Φοβάµαι ότι πολλές φορές µένουµε σε αντιπαραθέσεις στα
επιµέρους ζητήµατα. Παράδειγµα, ναι ή όχι στην άρση του καµποτάζ; Ελάχιστοι γνωρίζουν τι σηµαίνει καµποτάζ. Τι σηµαίνει
καµποτάζ; Σηµαίνει προστατευτισµός. Προστατευτισµός έναντι
ποίου; Και από εκεί και πέρα αρχίζει και µπαίνει σε θεωρητική
συζήτηση, γύρω από το τι σηµαίνει απελευθέρωση των θαλασσίων µεταφορών και των διαφόρων χαρακτηριστικών τους.
Η ουσία, όµως, είναι µια και «ο µπακλαβάς γωνία», όπως λένε
στο χωριό µου. Η ουσία, λοιπόν, είναι µια. Θέλει η Ελλάδα να καταστήσει τους µεγάλους λιµένες της χώρας αφετήριους λιµένες
της κρουαζιέρας για τη Μεσόγειο, ναι ή όχι; Εάν η απάντηση
είναι «όχι», έχει καλώς. Θα βρούµε δέκα µύθους γύρω από την
έννοια του καµποτάζ και θα καταλήξουµε σε πέντε επιλογές, σε
δύο επιλογές, σε µια επιλογή.
Εάν, όµως, η απάντηση είναι «ναι, θέλουµε να καταστούµε
ανταγωνιστικοί στην ενίσχυση της κρουαζιέρας και θέλουµε να
αξιοποιήσουµε τα λιµάνια της χώρας µας» –όσα µπορούµε- «τα
µεγάλα, τα µικρότερα στα µικρά νησιά» τότε οι επιλογές µας πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικές σε όλα, όµως, τα θέµατα, στις
υποδοµές, στις συνδυασµένες µεταφορές, στη λειτουργία των
αεροδροµίων, των µικρών και των µεγάλων, στις ενδοµεταφορές
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για τη διευκόλυνση της κρουαζιέρας, στη λειτουργία των µουσείων µας, των χώρων µε τις αρχαιότητες, προκειµένου να υποβοηθηθούν τέτοιου είδους προγράµµατα και πάει λέγοντας.
Αυτό εννοώ κεντρική επιλογή.
Η Ελλάδα, επειδή συζητάει τόσο καιρό τα επιµέρους, αφήνει
τους άλλους να κερδίζουν έδαφος. Και έτσι, εκεί που θα µπορούσε ο Πειραιάς ή η Θεσσαλονίκη να είναι αφετήριος λιµένας
για ολόκληρη την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και στα χρόνια που
εµείς συζητάµε περί της άρσεως του καµποτάζ, δηλαδή για το
εάν και κατά πόσον –για να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους- θα υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί σε ορισµένες ειδικότητες,
όχι σε όλες, στα κρουαζιερόπλοια, αφήσαµε να καταστεί η Κωνσταντινούπολη αφετήριος λιµένας της κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αυτή είναι η αλήθεια. Και το ερώτηµα είναι, ως πότε θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία; Ως πότε θα προχωρήσουµε να συζητάµε
και να αντιπαρατιθέµεθα στα επιµέρους και να αφήνουµε το συνολικό σχεδιασµό να ακυρώνεται στην πράξη λόγω ακριβώς της
δικής µας αντιπαράθεσης;
Η αλήθεια είναι, επίσης, ότι ο τουρισµός δεν είναι µία κλαδική
πολιτική, πουθενά δεν είναι, ποτέ δεν ήταν.
Θα θυµάται ο κ. Μουσουρούλης από την εποχή που µαζί βρισκόµασταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι όταν προσπαθήσαµε
να προωθήσουµε την πολιτική τουρισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ενώ δίναµε µάχη και υπήρχαν αντιστάσεις από τα κράτη γιατί δεν
ήθελαν σε καµµία περίπτωση να υπάρξει ευρωπαϊκή πολιτική σε
έναν καθαρά πλουτοπαραγωγικό τοµέα για κάθε χώρα, τελικώς
όλοι συµφώνησαν ότι ήταν µία οριζόντια πολιτική και µε τη συµφωνία όλων των κρατών – µελών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιούργησε µία επιτροπή οριζόντιου χαρακτήρα, στην οποία
συµµετείχαν έντεκα επίτροποι απ’ όλες τις πολιτικές, προκειµένου να συντονίζεται η πολιτική τουρισµού.
Κατά την γνώµη µου, αυτό πρέπει να ισχύει παντού. Πρέπει να
ισχύει και εδώ στην Ελλάδα. Ο αρµόδιος Υπουργός Πολιτισµού
και Τουρισµού θα πρέπει αυτός να συντονίζει µία διϋπουργική
επιτροπή, η οποία να λειτουργεί και να συντονίζει δράσεις που
αφορούν τον τουρισµό, γιατί µόνο έτσι µπορούµε να πετύχουµε
αποτέλεσµα. Εάν οχυρωθούµε πίσω από κλαδικές και τοµεακές
πολιτικές και ταυτόχρονα οχυρωθούµε µέσα από συγκρούσεις
ενδοκυβερνητικές, όπως συνέβη µέχρι τώρα σε όλες τις κυβερνήσεις του παρελθόντος, χάσαµε ξανά το στοίχηµα και η καθυστέρηση θα είναι εξαιρετικά µεγάλη για τον τοµέα που
συµφωνούµε ότι πράγµατι χρειάζεται να αναπτύξουµε µε κάθε
τρόπο, µε φαντασία, µε όρεξη, µε δύναµη και κυρίως να αναπτύξουµε τις δυνάµεις του ελληνισµού.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, µε την ευκαιρία θέλω να σας συγχαρώ και για την καινούργια καµπάνια την οποία ήδη προβάλλετε. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συµβάλουµε σ’ αυτή την
κατεύθυνση, γιατί είναι η πρώτη φορά που µπορούµε να συνδυάσουµε τον Έλληνα, τον πολίτη, τον φιλοξενούµενο, τον τουρίστα µαζί µε αυτά τα οποία έρχονται και βλέπουν και
προσφέρουµε εµείς ως Έλληνες, ως τουριστικό προϊόν. Είναι η
πρώτη φορά που κάνουµε οριστική διάκριση στο τουριστικό
προϊόν. Κι έχει πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί αναδεικνύουµε την
ανάγκη της χώρας µας και της δυνατότητας της χώρας µας και
όχι τις ανάγκες από την οπτική γωνία των tour operators και των
τουριστικών επιχειρήσεων.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε Παπουτσή.
Σηµειώνω, ενιστάµενος κιόλας, ότι τα υποθετικά ερωτήµατα
που θέσατε σε µία στιγµή της ενδιαφέρουσας αγορεύσεώς σας
«εάν θέλουµε καµποτάζ», «εάν θέλουµε προστατευτισµό ή όχι»
κ.λπ., µοιάζουν σαν να ανακαλύπτουµε την πυρίτιδα ή τον τροχό.
Καλό είναι να οικονοµούµε δυνάµεις και να τα υπερβαίνουµε
αυτά τα υποθετικά ερωτήµατα, για να µην βυζαντινολογούµε,
γιατί χάνουµε πολύτιµο χρόνο και είµαστε ανεπίκαιροι.
Με συγχωρείτε για την παρατήρησή µου στο σηµείο αυτό της
αγορεύσεώς σας. Θεώρησα υποχρέωσή µου να την κάνω.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νίκος Καραθανασόπουλος έχει το λόγο, προς
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τον οποίο θέλω να παρατηρήσω να µην έχει ιδιοκτησιακή αντίληψη για τη µαρξιστική σκέψη και θεωρία, γιατί είδα την αντίδρασή σας, όταν ανεφέρετο ο κ. Τζαβάρας στον Κάρλ Μάρξ.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ίσα-ίσα που αυτό που
µένει δεν είναι τα λόγια, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η διάχυση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …αλλά η πράξη και η
συνέπεια λόγων και έργων για το ποιος είναι µαρξιστής ή όχι.
Από αυτή την άποψη κοιτώντας και το ρολόι περίπου είµαστε
1.40’ που συζητάµε την επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και
δεν υπήρξε ούτε µία κουβέντα, ούτε καν µία λέξη, ακόµα και
αυτής της υποκριτικής αστικής σας συµπάθειας και συµπόνιας,
για το γεγονός ότι πολύ πάνω από το 50% που λένε οι επίσηµες
µετρήσεις, των ελληνικών λαϊκών νοικοκυριών δεν µπορεί να
κάνει διακοπές. Αυτό θα µεγαλώσει πάρα πολύ το επόµενο διάστηµα εξαιτίας της επίθεσης που δέχεται στο βιοτικό του επίπεδο, εξαιτίας των µέτρων στο εργασιακό, στο ασφαλιστικό και
άλλα που παίρνει η Κυβέρνηση τις επόµενες µέρες.
Καµµία απολύτως κουβέντα, γιατί δεν µπορούν να πάνε να κάνουν ούτε µία µέρα διακοπές γιατί έχει µετατραπεί σε πολυτέλεια. ∆εν υπήρξε καµµία απολύτως κουβέντα για το ότι
υπάρχουν δέκα χιλιάδες εποχικά εργαζόµενοι που έχουν απολυθεί το τελευταίο διάστηµα. ∆εν υπήρξε καµία απολύτως κουβέντα για το γεγονός ότι για πενήντα χιλιάδες εποχικά εργαζόµενους δεν έχει γίνει ακόµη η επαναπρόσληψή τους. ∆εν είπαν
κουβέντα για το ότι σε χιλιάδες ανέρχονται αυτοί οι εργαζόµενοι
που τους χρωστούν τα δεδουλευµένα από το 2009. Τίποτα, ούτε
καν συµπάθεια. ∆εν ειπώθηκε ούτε κουβέντα για το γεγονός ότι
η ανασφάλιστη εργασία συνολικά στον κλάδο αγγίζει το 65% των
ανασφάλιστων νέων εργαζοµένων. ∆εν ειπώθηκε καµµία απολύτως κουβέντα για το γεγονός ότι καταρρακώνεται η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια λόγω του ηλικιακού ρατσισµού. Τι θέλουν για τη βιτρίνα; Νέους και νέες όµορφους µέχρι µίας ορισµένης ηλικίας
και µετά τους πετάνε ως στυµµένες λεµονόκουπες. ∆εν ειπώθηκε
καµµία απολύτως κουβέντα για το γεγονός ότι η καµαριέρα αναγκάζεται να καθαρίζει από είκοσι έως τριάντα δωµάτια την ηµέρα
και µετά, αν της µείνει χρόνος και είναι όρθια στα ποδάρια της,
να κάνει αυτό που κάναµε στο στρατό, την αποψίλωση από τις
«γόπες» στον προαύλιο χώρο των ξενοδοχειακών µονάδων. Τίποτε απολύτως.
∆εύτερη παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε: Αποτελεί πρόκληση η
συκοφάντηση εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης των
αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Αλήθεια, φταίνε οι κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων για το γεγονός ότι η µέση κατά κεφαλή δαπάνη από το 2004 έως το 2009 µειώθηκε κατά 21%; Φταίνε οι
αγωνιστικές κινητοποιήσεις για το ότι η µέση ηµερήσια δαπάνη
το 2008 ήταν 79 ευρώ και το 2009 έπεσε στα 62 ευρώ; Φταίνε οι
αγωνιστικές κινητοποιήσεις για το ότι µειώθηκε η µέση παραµονή από έξι µέρες που ήταν το 2004 στις πέντε µέρες το 2009;
Φταίνε οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις για το ότι στις 28 Μαΐου
του 2010, ενώ βρίσκονταν χιλιάδες τουρίστες σε περιοχή της Ζακύνθου, στο Λαγανά, στην πιο κοσµοπολίτικη περιοχή, παρέµεναν 21 καταστήµατα κλειστά και δεν είχαν ανοίξει ακόµα, ή φταίει
στην προκειµένη περίπτωση το all inclusive, όπως τους έχουν
«στρατοπεδεύσει» µέσα στις ξενοδοχειακές µονάδες και δεν
βγαίνουν ούτε για καφέ, ούτε για τσιγάρο; Αυτό το all inclusive
των tour operators είναι που οδηγεί στη χρεοκοπία τα µαγαζιά
εστίασης και τα είδη λαϊκής τέχνης.
Αυτή, λοιπόν, η δράση των tour operators µε τους όρους τους
οποίους καθορίζουν στις µικρές ξενοδοχειακές µονάδες οδήγησε τον ιδιοκτήτη του µεγαλύτερου ξενοδοχείου στην περιοχή
της Σάµης να µας πει πέρσι ότι «για δύο, για τρία χρόνια λειτουργώ το ξενοδοχείο µου «µπαίνοντας µέσα» µόνο και µόνο για
να πληρώνω τα τοκοχρεολύσια στην Αγροτική Τράπεζα, γιατί
παλιά µου έλεγαν» -και δεν είναι κοµµουνιστής ο άνθρωπος- «ότι
οι κοµµουνιστές θα µας πάρουν τα σπίτια. Αλλά θα µου το πάρει
το ξενοδοχείο, η Αγροτική Τράπεζα αν δεν το δουλεύω «µπαίνοντας µέσα» για να εξοφλήσω την τοκοχρεολυτική µου δόση». Σε
συνθήκες κρίσης ακριβώς οι µεγαλοξενοδόχοι και οι tour operators κερδίζουν. Πρωτοστατούν για την κατάργηση του καµποτάζ,
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για ποιο λόγο; Για να επεκταθούν οι συνθήκες γαλέρας και στους
υπόλοιπους εργαζόµενους. Παρακολουθήσαµε σκηνές απείρου
κάλλους, που θυµίζουν ταινίες του νεοελληνικού κινηµατογράφου «Κορίτσια, ο στόλος», γιατί αυτό υπάρχει, αυτό πάνε να κάνουν µε τον Έλληνα, να χάσει την αξιοπρέπειά του και την
περηφάνια του.
Πήραν να ρωτήσουν στο Κατάκολο τι αποπνέουν από τα κρουαζιερόπλοια που «πιάνουν» στο Κατάκολο; Τη σκόνη και τα σκουπίδια τους, τίποτε άλλο, γιατί περνάνε τα πούλµαν µέσα από το
Κατάκολο για να πάνε στην αρχαία Ολυµπία και δεν αφήνουν δεκάρα τσακιστή. Στη Σαντορίνη δεν υπάρχει τεράστιο πρόβληµα
από τα δεκάδες κρουαζιερόπλοια που προσεγγίζουν εκεί χωρίς
υποδοµές και µε στενότητα χώρου;
Ποιος ωφελείται απ’ αυτή τη διαδικασία; Αυτός ο οποίος θα
ωφεληθεί από την κατάργηση του καµποτάζ -εµείς το λέµε καθαρά- είναι οι πέντε µεγάλες «αλυσίδες» που ελέγχουν το 85%
της κρουαζιέρας και κάποιες επιχειρήσεις τροφοδοσίας, ενώ η
καταστροφή που θα έχουµε θα είναι τεράστια, πολύ µεγαλύτερη.
∆εν υπάρχει κουβέντα για τα «πειραµατόζωα» των εργαζοµένων στο χώρο του τουρισµού. Σήµερα υπάρχουν είκοσι χιλιάδες
δήθεν ξένοι µαθητές που παίρνουν θέσεις εργασίας και το
Υπουργείο σας ετοιµάζει κυβερνητική υπουργική απόφαση για
το ζήτηµα του καθορισµού της µαθητείας, που δίνει το δικαίωµα
έως και κατά 50% -αυτό λένε οι πληροφορίες µας- να απασχολούν οι ξενοδόχοι µαθητές.
Αλήθεια, τόσες δεκάδες χιλιάδες µαθητές βρέθηκαν ξαφνικά
µε τα δουλεµπορικά γραφεία; Καταργούνται τα βαρέα και ανθυγιεινά, που αγγίζουν ένα τεράστιο ποσοστό των εργαζόµενων
στα ξενοδοχεία επιδεινώνοντας τις θέσεις τους.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν απαξιώνουµε την κυβερνητική πολιτική, δεν την χλευάζουµε την κυβερνητική πολιτική ούτε και στον τοµέα του τουρισµού. Εµείς την πολεµάµε και
αντιπαρατιθέµεθα µαζί της, γιατί ακριβώς είναι ξένη πολιτική για
τα συµφέροντα των εργαζόµενων και της λαϊκής οικογένειας.
Είναι επικίνδυνη αυτή η πολιτική.
Το λέµε αυτό γιατί δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την τεράστια
αντίφαση, την οποία δηµιουργεί η ίδια η καπιταλιστική αγορά.
Έχουµε µία υπερπληθώρα ξενοδοχειακών µονάδων, 190% είναι
η υπερπληθώρα των ξενοδοχειακών κλινών σε σχέση µε τη ζήτηση. Και όµως, δίνονται κίνητρα στον αναπτυξιακό νόµο, 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στο νέο αναπτυξιακό νόµο ως κίνητρα για
χίλιες επτακόσιες ενενήντα νέες επενδύσεις.
Πού θα πάει αυτό το πράγµα; Πού θα πάει αυτή η υπερσυσσώρευση ξενοδοχειακών µονάδων µε µείωση, µε υστέρηση των
υποδοµών εξυπηρέτησής τους; Μεταφορικές, υδροδοτικές, αποχετευτικές, τι θα γεµίσει, λοιπόν, ο τόπος; Με χτύπηµα και συρρίκνωση άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως της
αγροτικής δραστηριότητας και µε τη διατροφική εξάρτηση. Γιατί
το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι οι µεγάλες
ξενοδοχειακές αλυσίδες δεν παίρνουν τίποτα από τον τόπο που
είναι εγκατεστηµένες και τα µεταφέρουν όλα από το εξωτερικό
µε κοντέινερ ακόµα και την τροφοδοσία τους.
Συνεχίζετε την ίδια πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεκατέσσερα µέτρα η Νέα ∆ηµοκρατία 300 εκατοµµυρίων ευρώ όφελος
στους ξενοδόχους. Εσείς τι κάνετε; Για ένα χρόνο επιδοτείτε το
40% των εισφορών δέκα χιλιάδων εργαζόµενων, επιδοτείτε για
δύο µήνες το 100% των ασφαλιστικών εισφορών πενήντα χιλιάδων εποχιακών εργαζοµένων, βγάζετε στο σφυρί την περιουσία,
τα XENIA, τις ακτές, τις µαρίνες, την ακίνητη περιουσία του ΕΟΤ
και ταυτόχρονα αξιοποιείτε τον πολιτισµό και αυτό είναι το πιο
επικίνδυνο κατά τη γνώµη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Αξιοποιείτε τον πολιτισµό ως συγκριτικό πλεονέκτηµα για
την ανταγωνιστικότητα. ∆ηλαδή για να κερδίσουν κάποιοι, η ιστορική και αρχαιολογική κληρονοµιά µας γίνονται µέρος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Αλήθεια, τους έπιασε ο πόνος ορισµένους γιατί στην Ακρόπολη το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κρέµασε ένα πανό; Ο
ίδιος πόνος, όµως, όταν χλευάζεται το ιστορικό µνηµείο από τον
κοσµοπολιτισµό του κεφαλαίου δεν τον ακούσαµε, όταν µετέτρεψε την Ακρόπολη σε διαφηµιστική καµπάνια η Coca-Cola δεν
ειπώθηκε κουβέντα, όταν η κ. Τζένιφερ Λόπεζ ήρθε να παρου-
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σιάσει την Ακρόπολη και να φωτογραφήσει τη νέα κολεξιόν της,
τίποτα!
Αυτόν, λοιπόν, τον κοσµοπολιτισµό του κεφαλαίου που χλευάζει την ιστορική µας κληρονοµιά τον χειροκροτείτε, αλλά χλευάζετε, όµως, από την άλλη µεριά την αξιοπρέπεια, το αίσθηµα
περηφάνιας του αγωνιζόµενου λαού όταν σηκώνει πανό στην
Ακρόπολη.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, και µε συγχωρείτε για την
κατάχρηση του χρόνου το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας λέει
το εξής: Όσο εµπορευµατοποιείται ο τουρισµός, τόσο θα αυξάνεται η απόσταση ανάµεσα στις πραγµατικές υλικές δυνατότητες
που υπάρχουν και στη δυνατότητα του εργαζόµενου να πάει να
κάνει τουρισµό.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο και το ΚΚΕ πρωτοστατεί στην οργάνωση της πάλης για τη βελτίωση της θέσης των εργαζόµενων
στον τουρισµό και τη ναυτιλία, για την προστασία των επαγγελµατιών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο από τη δράση των
µονοπωλιακών οµίλων και των tour operator, για τη διασφάλιση
και την επέκταση των λαϊκών δικαιωµάτων στην εργασία, την κοινωνική απασχόληση, την παιδεία και την υγεία, για την κατοχύρωση του λαϊκού δικαιώµατος στις διακοπές. ∆ικαιώµατα που
συνδέονται άµεσα, όχι µόνο µε την αµφισβήτηση, αλλά και µε
την πορεία ανατροπής του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης
της οικονοµίας που είναι προϋπόθεση για την οργάνωση της οικονοµίας και του τουρισµού και της ναυτιλίας µε κριτήριο την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας):, Σας ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Καραθανασόπουλε.
Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ.
Βαΐτσης Αποστολάτος, στον οποίο παραχωρώ το Βήµα µε την
ελπίδα και την προσδοκία ότι θα είναι κατά τον Κανονισµό, που
κήδεται ο ίδιος συνεπής προς τον χρόνο. Έχετε έξι λεπτά, κύριε
Αποστολάτε.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Στ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα
να απαντήσω στο συνάδελφο του ΚΚΕ. Για τα κορίτσια που είπατε στο Κατάκολο και το φιλµ του 1960, εγώ προσωπικά δεν
έχω πρόβληµα γιατί από τον Πειραιά, από το Σκυλίτση, που φύγανε, εκδιώχθηκαν, το χρώµα και η ανθρωπιά αυτής της διάστασης του ανθρώπινου πεπρωµένου µας λείπει. Εµένα προσωπικά
µου λείπει.
Από κει και πέρα, γυρίζω στο κυρίως θέµα µας: στον απόηχο
της νέας επικοινωνιακής τουριστικής προσέγγισης της Ελλάδας
µέσω του διαδικτύου, πραγµατοποιείται η συζήτηση αυτή για τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τουρισµός µας. Και είναι υποχρεωτικό βεβαίως η πρωτοβουλία «You in Greece» να αποτελέσει την απαρχή µιας σειράς έµπρακτων πρωτοβουλιών, που θα
δώσουν στη χώρα µας την πρωτοκαθεδρία της τουριστικής κίνησης που της αρµόζει και της αξίζει.
Βέβαια, ακούγοντάς σας πολύ προσεκτικά, κύριε Υπουργέ, θα
σας πω ότι κανείς δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι το «λίγο κρασί,
λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι µου» της Μαρινέλας στο Μπράιτον στα
’70. Ωστόσο κυρίαρχα είναι αυτά τα στοιχεία, τα οποία προβάλλετε κι εσείς και οφείλετε και καλά κάνετε και θα προβάλλουµε
πάντα.
Γιατί βλέποντας τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε όλα αυτά τα
κανάλια που είπατε ονοµαστικά, από το «CNN» µέχρι το «EURONEWS», οι διαφηµίσεις από την Κροατία και τη slovenia.com
µέχρι την Τουρκία αυτά τα στοιχεία προπαγανδίζουν και η γειτόνισσά µας παρουσιάζει τα αρχαιολογικά µνηµεία και τον πολιτισµό µας ως δικά της, που γεωγραφικά είναι σήµερα.
Φέτος η Ελλάδα έχει να αντιµετωπίσει µια κυριολεκτικά κρίσιµη πρόκληση στο χώρο του τουρισµού και µε βάση την ανταπόκρισή της σε αυτό οφείλουµε να την κρίνουµε ως προς της
αποτελεσµατικότητά της. ∆εν αναφέροµαι στην πρόκληση της
οικονοµικής κρίσης, που όλοι ξέρουµε στο πετσί µας καλά, αλλά
στην πρόκληση της αντιστροφής της δυσµενούς εικόνας που πα-
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ρουσιάζεται στο εξωτερικό για την Ελλάδα, της αντιστροφής δηλαδή του αρνητικού κλίµατος που µας έχει ήδη στερήσει φέτος
χιλιάδες τουρίστες.
Σε αυτό οµολογώ ότι θα έπρεπε η απάντηση να είχε δοθεί
έγκαιρα, γιατί µε την τελευταία αρνητική εξέλιξη, τον πρόσφατο
διασυρµό της χώρας µας µε εικόνες που κάνουν το γύρω του κόσµου, ξεκινώντας από το Λιµάνι του Πειραιά και καταλήγοντας
στην Κόρινθο, το γεγονός ότι εξακολουθεί ακόµη να είναι δαµόκλειος σπάθη η απαγόρευση αποβίβασης τουριστών από ξένα
κρουαζιερόπλοια δεν πρέπει να έχουµε ερωτήµατα γιατί η Κωνσταντινούπολις έγινε το πρώτο λιµάνι αποδοχής αυτών.
Το θέµα είναι τι κάνουµε εµείς, δηλαδή τι κάνετε εσείς ως Κυβέρνηση. Η τουριστική κίνηση καταγράφει πτώση της τάξης του
10%. Τα πράγµατα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά στην περιφέρεια.
Ακόµη κι αν υπάρχουν κρατήσεις για τους βασικούς µήνες του
Ιουλίου και του Αυγούστου, η κατάσταση δεν σώζεται και το ξέρουµε όλοι.
Το θέµα είναι ότι µε την ανάληψη των καθηκόντων σας κάνατε
κάποιες επιλογές. Η βασικότερη ήταν η κατάργηση του αυτοτελούς Υπουργείου. Θυµάστε τη θέση µου και στην Αίθουσα της
Γερουσίας. Είµαι κι εγώ απ’ αυτούς που διαφωνούσαν κάθετα
για το διαχωρισµό αυτόν, ανεξαρτήτως αν τουρισµός είναι εν
πολλοίς ο πολιτισµός µας ή κυρίαρχα.
Υπάρχει η στρατηγική, αν θέλετε, και η χρησιµότητα, που δεκαετίες φάνηκε µε τα γραφεία τουρισµού του ΕΟΤ, που ήταν
πραγµατικές πρεσβείες στον κόσµο. Κάποια γραφεία δουλεύουν,
θα δουλέψουν. Η εικόνα όµως που έχουµε είναι ότι έχει παραλύσει το σύστηµα αυτό. Και βεβαίως δεν θα ήταν τόσο κακό να
συνυπάρχουν τα Υπουργεία αυτά για τους λόγους που κρίνατε
και αποφασίσατε. Αλλά θα ήταν απολύτως απαραίτητο να είναι
κυριολεκτικά µια ξεχωριστή οντότητα, υπεύθυνη γι’ αυτή τη µεγάλη «βιοµηχανική» µηχανή - δύναµη, που είναι ο τουρισµός για
την πατρίδα.
Θα σας πω ότι αν κατάφερε να στηρίξει τις επιλογές αυτές και
υπέπεσε σε λάθος χειρισµούς η Κυβέρνηση µε το πρόσωπό σας,
το τελευταίο λανθασµένο δελτίο Τύπου που στάλθηκε από τον
ΕΟΤ παρουσιάζει ως Οδύσσεια τις υποχρεωτικά ελκυστικές διακοπές στη χώρα µας. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά: είναι Οδύσσεια, όταν στην πρωτεύουσα, στο ιστορικό κέντρο, έχουµε
ρεπορτάζ, τουλάχιστον, καθηµερινά που αναφέρουν µε το που
κατέβηκαν πώς εκλάπησαν κ.λπ.
Τα χρόνια προβλήµατα, λοιπόν, αυτής της µεγάλης βιοµηχανίας του τουρισµού παραµένουν. Και βεβαίως, ξέρετε καλύτερα
ότι χρειάζονται απόλυτα ουσιαστικές αλλαγές και καταλυτικές
σε πολλά επίπεδα, δηλαδή, αυτός ο σχεδιασµός ο χωροταξικός
του νησιωτικού χώρου, η βελτίωση των εκσυγχρονιστικών υποδοµών στα λιµάνια, στα νησιά µας που δεν υπάρχουν ακόµη, η
ανακαίνιση των χώρων διαµονής.
Πριν που µιλούσα για τον Πειραιά και µε καθόλου τοπικιστικό
πνεύµα, δεν ανέφερα ότι πραγµατικά δεν υπάρχουν ξενοδοχεία.
Θέλαµε πάρα πολύ σε τοπικό επίπεδο να είναι ο συνεδριακός
τουρισµός σηµαία στον Πειραιά. Αυτά δεν γίνονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Και νοµίζω ότι θα πρέπει να γίνουν, γιατί όσο απαραίτητος
είναι ο αγροτουρισµός και όλα τα άλλα είδη που λέµε, ο εποχιακός κ.λπ., ο συνεδριακός και τα ξενοδοχεία κυρίως, είναι απολύτως απαραίτητα. Νέα, σύγχρονα. Στον Πειραιά δεν έχουµε αλλά
και στην υπόλοιπη χώρα.
Χρειάζονται οι σύγχρονες ξενοδοχειακές µονάδες, η καλύτερη
πληροφόρηση, η ξενάγηση, η διευκόλυνση, η µεταφορά στα τουριστικά µέρη, η εµφύσηση στον τοµέα, ενός περισσότερο συνειδητού κυριολεκτικά επαγγελµατισµού. Και βεβαίως, η προσφορά
δελεαστικότερων πακέτων, που λέµε. Να πάψουµε να λειτουργούµε σαν όµηροι των ακτοπλοϊκών γραµµών, να επιλύσουµε
οριστικά τα προβλήµατα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης στα νησιά
µε τον Πειραιά και της µεταξύ τους όµως, επικοινωνίας και να
απαλείψουµε διαπαντός –είναι απαραίτητο- τον όρο «άγονη
γραµµή». Να αντιµετωπίσουµε δηλαδή, τα νησιά µας, όχι ως µειονέκτηµα, αλλά ως το πλεονέκτηµα της χώρας τούτης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Και βεβαίως, πρέπει να επενδύσουµε δυναµικά και στις εναλλακτικές µορφές, σαν όλες αυτές που είπα πριν. Πρόκειται για
επένδυση, που ουσιαστικά θα φέρει αύξηση επισκεψιµότητας,
βελτίωση ανταγωνιστικότητας της εθνικής µας οικονοµίας, την
αύξηση της επιχειρηµατικότητας που χρειαζόµαστε τώρα, αλλά
κυρίως της απασχόλησης, τη δηµιουργία θετικού περιβάλλοντος
για την προσέλκυση επενδυτών σε όλα τα τουριστικά θέρετρα,
τη δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων µε ξένους φορείς και
οργανισµούς.
Και το τελευταίο πολύ σηµαντικό κοµµάτι, που είναι απόλυτο,
είναι η διαδραστική σχέση µε τον πολιτισµό, που εσείς διακατέχετε επίσης. Αυτή τη σχέση την έχετε αξιοποιήσει πολύ, αλλά κυρίως θεωρητικά, φτιάχνοντας αυτό το ενιαίο Υπουργείο.
Για να υπάρξει θετικότερο αποτέλεσµα, πιστεύουµε ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η επισκεψιµότητα σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία της χώρας, πράγµα που αυτή τη
στιγµή δεν συµβαίνει. Τα περισσότερα µουσεία, ξέρετε, έχουν
προβλήµατα επίσκεψης, έλλειψης προσωπικού, λειτουργούν µε
µειωµένο ωράριο και µε καθεστώς χρόνιων ανολοκλήρωτων
έργων αναστήλωσης. Αυτή η σύζευξη πολιτισµού και τουρισµού
πρέπει να γίνει απόλυτη στο επίπεδο προβολής της χώρας.
Είναι υποχρεωτικό να βρούµε τρόπους να επικοινωνήσουµε τη
δική µας µοναδική ταυτότητα στο εξωτερικό, εδραιώνοντάς τη
µακροπρόθεσµα στο παγκόσµιο χάρτη και τον πολύπλοκο ιστό
των διεθνών αντιλήψεων και στερεοτύπων σήµερα. Γι’ αυτό απαιτείται ενεργή παρέµβαση, ενεργοποίηση όλων των κρατικών µηχανισµών και συνεργασία από αλληλοϋποστηριζόµενες µορφές
ανάπτυξης, για την άρση των εµποδίων σε όλο το εύρος της τουριστικής δραστηριότητας.
Έχουµε φτιάξει το Θεό, τον Ξένιο ∆ία. Το µόνο που µένει είναι
να το συνειδητοποιήσουµε, να οργανωθούµε περισσότερο και να
δράσουµε κυριολεκτικά .
Η ελληνική οικονοµία περιµένει από τον τουρισµό το φιλί της
ζωής, γι’ αυτό απαιτείται αναπτυξιακό πρόγραµµα για τον ελληνικό τουρισµό τολµηρότερο. Τότε θα µπορούµε να µιλάµε για το
θαύµα της Ελλάδας, πολιτιστικό, τουριστικό και τελικά οικονοµικό, που είναι η ανάγκη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αποστολάτο, µολονότι διεψεύσθη στην προσδοκία µου και στην
ελπίδα µου ότι θα τηρούσε το χρόνο, θα ήταν πειθαρχηµένος.
Τον ευχαριστούµε, έστω και µε αυτήν την παραβατικότητα.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
για έξι λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε, κυρίως µέχρι τώρα και από την επερώτηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας λέξεις, που αφορούν την οικονοµία, την
αγορά, τα κίνητρα, την ανταγωνιστικότητα ή διάφορες τέτοιες
κατευθύνσεις.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν σήµερα ο
τουρισµός στις συνθήκες της βαθιάς οικονοµικής κρίσης στη
χώρα µας, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο δέχεται το µεγαλύτερο πλήγµα, είναι ακριβώς διότι έχει οργανωθεί αυτή η τουριστική βιοµηχανία -η βαριά βιοµηχανία της χώρας, όπως λένε
κάποιοι άλλοι- και έχει δοµηθεί σε σαθρά θεµέλια. Και είναι ευκαιρία, νοµίζω, ακριβώς λόγω της κρίσης, να δούµε σε βάθος –
και δεν το είδαµε, νοµίζω, κατά τη δική µου κρίση, στη συζήτηση
που έγινε– αυτού του είδους την προσέγγιση. Αντίθετα, είδαµε
αυτήν τη λογική της µεγέθυνσης, της επιβολής επί όλων των ζωτικών παραµέτρων ανάπτυξης µίας χώρας της αναπτυξιακής λογικής της µονοκαλλιέργειας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Για να ακούσουµε την
άλλη άποψη.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Η µονοκαλλιέργεια, λοιπόν, ως επιλογή είναι αυτή που και τον τουρισµό έχει βλάψει και πολλούς
άλλους παραγωγικούς τοµείς στις περιοχές της χώρας µας, κυρίως στην περιφέρεια.
Η άλλη είναι η επιβολή των αναγκών της τουριστικής ανάπτυξης επί κάθε άλλης ανθρώπινης και κοινωνικής δραστηριότητας.

9119

Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, πρόσφατα, προ διµήνου -οργανώσαµε,
όπως το κάνουµε συχνά στην Κοινοβουλευτική Οµάδα- µια ηµερίδα στο χώρο του Κοινοβουλίου όπου καλούµε εκπροσώπους,
όχι µε κοµµατικά κριτήρια και πολιτική ταύτιση µε εµάς, αλλά ανθρώπους που µπορούν να συνεισφέρουν µε τη γνώµη τους, τους
εκθέτουµε τις απόψεις µας και κάνουµε διάλογο επ’ αυτών. Είναι
κάτι που το συνηθίζουµε σε όλα τα ζητήµατα. Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι χρόνια τώρα σε κανένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης,
καλύτερα ή λιγότερο καλά οργανωµένο, δεν ετέθη το θέµα της
φέρουσας ικανότητας των υπό ανάπτυξη τουριστικών περιοχών.
Φέρουσα ικανότητα, λοιπόν. ∆εν µπορεί κανένας χώρος στην
Ελλάδα από παραγωγική, κοινωνική, πολιτισµική άποψη να αφεθεί στη λεηλασία εν ονόµατι της τουριστικής ανάπτυξης. Και
αυτό έχει πάρα πολλές παραµέτρους. Ανέφερα ήδη µερικές
προηγουµένως.
Όµως, δεν µπορούµε και να µην ελέγχουµε πόση οικοδοµική
δραστηριότητα υπάρχει και ποια περιοχή µπορεί να θεωρείται
κορεσµένη. Υπάρχουν νοµοθετικές ρυθµίσεις, κύριε Πρόεδρε,
και ως προς το ζήτηµα του κορεσµού. Ατόνησαν περίπου στις
αρχές του 2000, ενώ από το 2004 πλέον εγκαταλείφθηκαν πλέον
απολύτως.
Από εκεί και πέρα, έχουµε ζητήµατα που αφορούν την ισόρροπη παραγωγική ανάπτυξη. Σε ένα από τα µεγαλύτερα νησιά
της Ελλάδας, τη Μυτιλήνη –προφανώς, θα συµβαίνει και αλλού–
σ’ αυτήν την παραγωγική περιοχή γνωρίζω ότι τα µεγαλύτερα ξενοδοχεία της Μυτιλήνης προσφέρουν στο πρωινό κ.λπ. µέλι
Κίνας και βούτυρο άλλων χωρών!
Εάν συνυπολογίσουµε δε την παράµετρο του ανθρώπινου δυναµικού, είναι ελάχιστο το ποσοστό, κύριε Πρόεδρε, των ανθρώπων, που µε µισθωτή σχέση ασχολούνται µε τον τουρισµό
και που συνταξιοδοτούνται απ’ αυτό τους το επάγγελµα. ∆εν
µπορούν να έχουν σταθερή δουλειά και απασχόληση τέτοια που
να τους εξασφαλίζει σύνταξη. Άρα, τι δηµιουργικό δυναµικό θα
έχουµε, εκπαιδευµένο, σταθερό, ικανό ως ανθρώπινος παράγων
να βοηθήσει την τουριστική ανάπτυξη;
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν τα ζητήµατα της τουριστικής
προβολής. Μέχρι τώρα όλα έχουν αναλωθεί –και σηµαντικότατα
ποσά µάλιστα– επί σειρά ετών στη λογική της συνεργασίας µε
τους tour operators. ∆εν υπάρχει λόγος –θα δούµε την πρόταση
του κυρίου Υπουργού και θα τη δούµε θετικά- να αναλώνεται κανείς µε τέτοιου είδους διαφηµιστικές καµπάνιες αµφιβόλου ποιότητας, αποδόσεως και σκοπιµότητας.
Πέρα απ’ αυτό, οι ανάγκες των πολιτών που ζουν στις περιφέρειες και που είναι τουριστικές περιοχές πρωτεύουν.
Πρώτα θα δούµε, δηλαδή, την κατοχύρωση του φυσικού περιβάλλοντος, τις ανάγκες των πολιτών και έτσι θα προσελκύσουµε τουρίστες. Εάν ξεκινάµε από τη λογική ότι για να
προσελκύσουµε τουρίστες να φτιάξουµε, για παράδειγµα, λιµάνια, υποδοµές, τι θα φτιάξουµε; Στα µικρά νησιά µας, τα στολίδια
του Αιγαίου, θα φτιάξουµε τεράστιες λιµενικές εγκαταστάσεις,
όπως επιχειρήθηκε µέχρι τώρα σε πάρα πολλά από αυτά και ευτυχώς µε κινητοποιήσεις κατοίκων κάποια από αυτά βελτιώθηκαν, συρρικνώθηκαν; Θα φτιάξουµε τεράστια λιµάνια εν ονόµατι
της σκοπιµότητας να έρχεται κρουαζιέρα δέκα φορές το καλοκαίρι ένα µεγάλο τουριστικό πλοίο και θα αποδοµήσουµε τη
σχέση που έχει όχι µόνο το τοπίο, αλλά και την παραγωγική και
δηµιουργική σχέση που έχει αυτός ο τόπος µε την ανάγκη µιας
λιµενικής υποδοµής;
Θα φτιάξουµε τεράστιες µαρίνες παντού; Μα, οι ιδιωτικοποιηµένες µαρίνες που προτείνονται και σήµερα στην Ελλάδα µέχρι
στιγµής έχουν λειτουργήσει ή στην ακραία εκδοχή της Καλαµάτας που απεδείχθη, πριν µερικά χρόνια –ελπίζω ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία- διεθνές κέντρο διακίνησης ναρκωτικών από
ένα καρτέλ Ρώσων, Κολοµβιανών και άλλων εθνικοτήτων εγκληµατιών, ή στην περίπτωση του Πειραιά και της Ζέας, όπου έχει
αποκοπεί πλήρως το Πασαλιµάνι από την πόλη. Αυτά δεν είναι
µικρής σηµασίας κριτήρια. Είναι κεντρικής σηµασίας κριτήρια,
γι’ αυτό που λέµε «τουριστική ανάπτυξη».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εν έχω άλλο χρόνο γι’αυτό ολοκληρώνω µε τα ζητήµατα της
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ακτοπλοΐας, το µεταφορικό ισοδύναµο, ζητήµατα κάλυψης των
αναγκών των ανθρώπων, ζητήµατα σεβασµού των πολλαπλών
πολιτισµικών δραστηριοτήτων, που έχει ο τόπος µας να επιδείξει
και του αρχαίου πολιτισµού, αλλά και του νεότερου, όπου µπορούµε να δούµε τα πολλαπλά επίπεδα τουριστικής προσέγγισης
και, εν πάση περιπτώσει, σεβασµός στους εργαζόµενους και
στην προσφορά τους.
Θα πω µόνο, κύριε Πρόεδρε –αυτό αξίζει να το πω- σχετικά µε
τους ανθρώπους που ήρθαν σε αυτή την ηµερίδα που αναφέρθηκα, ότι η έλλειψη τουριστικής παιδείας, όπως επεσήµανε ο κ.
Παπαηλίας, αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Τουριστικών Γραφείων, είναι κεντρικής σηµασίας. ∆εν έχουµε στελέχη και δεν
έχουµε εκπαιδευµένους ανθρώπους µε κατοχυρωµένα εργασιακά δικαιώµατα στον τοµέα αυτό, µε σωστή εκπαίδευση.
Επίσης, η συνολικοποίηση του τουρισµού. Η λεκάνη της Μεσογείου είναι χώρος επικοινωνίας πολιτισµών. Μπορούµε να
δούµε ακριβώς το προνοµιακό σηµείο αυτής της υπόθεσης, που
θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα για τη χώρα µας, αν
δεν θεωρήσουµε την Ελλάδα ανταγωνίστρια δύναµη των πάντων,
αλλά συνεργαζόµενη δύναµη µε πολλές περιφερειακές άλλες
χώρες που είναι στη Μεσόγειο.
Τελειώνω µε το καµποτάζ. Σωστά το είπε ο κ. Παπουτσής,
αλλά από εκεί και πέρα προχώρησε σε άλλα συµπεράσµατα.
Προστασία των εργαζοµένων. ∆εν µπορεί αυτό να µένει στην
άκρη. Είναι κεντρικής σηµασίας.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια το θέµα απαιτεί πάρα πολύ µεγάλη και σε βάθος συζήτηση όλων των παραµέτρων, για να µπορούµε πράγµατι να µιλάµε για σχεδιασµό. Είναι ο καιρός αυτή η
περίοδος της κρίσης να αναπροσανατολίσει τις βασικές επιλογές. Αυτές που έχουν γίνει µέχρι τώρα είναι καταστροφικές, γιατί
στηρίζονται στη µονοκαλλιέργεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
∆ρίτσα.
Πριν προχωρήσουµε στον κύκλο των δευτερολογιών από
πλευράς επερωτώντων συναδέλφων, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών,
∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ»».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Εισερχόµαστε στο στάδιο των δευτερολογιών. Καλείται η
πρώτη επερωτώσα συνάδελφος, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη να λάβει
το λόγο για δευτερολογία και την παρακαλώ για την τήρηση του
ακριβούς χρόνου των πέντε λεπτών.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οφείλω να οµολογήσω ότι στο πρώτο δεκάλεπτο της οµιλίας σας φοβήθηκα ότι εκφωνείτε προγραµµατικές
δηλώσεις. Βεβαίως και στη συνέχεια δεν πήραµε ουσιαστική
απάντηση στα ερωτήµατα που θέσαµε και βεβαίως δεν είµαστε
εδώ για να µιλάµε για το παρελθόν.
Είµαστε εδώ για να µιλήσουµε για το παρόν και το µέλλον.
Όµως, δεν µπορώ να αντισταθώ και να µην κάνω ένα σχόλιο για
τη ρήση σας, ότι οι ρίζες του κακού του ελληνικού τουρισµού
πάνε πολύ πίσω. Αν θέλετε, ναι. Πάνε πολύ πίσω, στη δεκαετία
του ’80, στο κρατικοδίαιτο, κακό µοντέλο τουρισµού που δηµιούργησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, στη λογική ότι η Ελλάδα
είναι ένας φτηνός και απλοϊκός σχετικά προορισµός. Για να αλλάξει αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά.
Όµως, στην πενταετία 2004-2009 έγινε τέτοια δουλειά και χαίροµαι που αξιοποιείται και µέρος από αυτή τη δουλειά, όπως
είναι η µελέτη του BORDERS, στην οποία αναφερθήκατε επί µα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρόν. Το ότι ο τουρισµός ετέθη ως πρώτη προτεραιότητα της
πολιτικής µας φαίνεται άλλωστε και από τα αποτελέσµατα. Αν
δείτε από το 2004 µέχρι το 2007 είχαµε 30% αύξηση των αφίξεων στη χώρα µας και το 2009, που ήταν η χρονιά της κρίσης,
είχαµε µικρότερη µείωση σε σχέση µε τις ανταγωνιστικές χώρεςπροορισµούς της ευρωζώνης.
Επίσης, σας έχουµε παραδώσει εργαλεία για να δουλέψετε,
όπως το ειδικό χωροταξικό του τουρισµού, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Παπουτσής. Το χωροταξικό αυτό πλαίσιο έχει παραδοθεί. Τώρα, η κ. Μπιρµπίλη έχει αναστείλει την εφαρµογή των
άρθρων 9 και 10, που αναφέρονται στην τουριστική κατοικία.
Μπορείτε να µας πείτε εσείς, ως συναρµόδιος Υπουργός, ποια
γνώµη έχετε; Άραγε µετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού στην αρµόδια Επιτροπή του ΥΠΕΚΑ;
Επίσης, σας είπαµε ότι µπορείτε να εισπράξετε από τη λειτουργική τακτοποίηση και από την πιστοποίηση των ξενοδοχειακών µονάδων και καταλυµάτων. Τι έχετε κάνει γι’ αυτό;
Κύριε Υπουργέ, έχετε πει σε σχέση µε τις επεισοδιακές απεργίες και καταλήψεις λιµανιών και µνηµείων, ότι στιγµιαία γεγονότα γκρέµισαν την εικόνα που µε τόσο κόπο και τόσα χρήµατα
έχτισαν οι Έλληνες. Αντιπαρέρχοµαι τη θεωρία του στιγµιαίου,
διότι δεν ισχύει. Τα γεγονότα ήταν πολλά και επαναλαµβανόµενα
και έρχοµαι στην ουσία. Η εικόνα της χώρας τραυµατίστηκε,
µόνο που για να περιοριστεί ο αρνητικός αντίκτυπος από τις ταραχές και τις καταλήψεις χρειάζονται ακαριαίες παρεµβάσεις.
Αυτό φαίνεται να µην το αντιλαµβάνεστε ούτε και τώρα.
Με το εγχείρηµα «you in Greece» µπορεί να δηµιουργήσατε
εντυπώσεις, όµως, τα πλήγµατα που δέχτηκε η εικόνα της χώρας
τους περασµένους µήνες δεν αντιµετωπίζονται τόσο απλά. Πλησιάζουµε στο δεύτερο µήνα της θερινής περιόδου και παρουσιάζετε µία καµπάνια δήθεν κινητροδότησης των τουριστών.
Ελπίζετε στους αναποφάσιστους, σε αυτούς που επιλέγουν την
τελευταία στιγµή και αυτό επιβεβαιώνει τον αποσπασµατικό και
πρόχειρο χαρακτήρα των επικοινωνιακών ενεργειών σας.
Πρώτα, παρουσιάσατε το «Καληµέρα», τώρα το «you in
Greece», ενώ έχει µεσολαβήσει µία αµφιβόλου στρατηγικής εκστρατεία στις Ηνωµένες Πολιτείες µε το διφορούµενο µήνυµα
«Οργανώστε την προσωπική σας Οδύσσεια το καλοκαίρι του
2010». Αν βρει κάποιος τη σύνδεση µεταξύ όλων αυτών, ας µας
την πει, διότι δεν τη βλέπουµε. Οι επιλογές σας δεν εντάσσονται
σε µία κοινή επικοινωνιακή πλατφόρµα. ∆εν εµπίπτουν σε ένα
συνολικό στρατηγικό σχέδιο και δεν προβάλλουν συνεκτικά µηνύµατα.
Οφείλω και µία απάντηση στο πιασάρικο επιχείρηµα της φτηνής καµπάνιας. Χαµηλό κόστος δεν σηµαίνει καµπάνια χωρίς
στρατηγική, δεν σηµαίνει καµπάνια χωρίς αρχή, µέση και τέλος,
χωρίς δοµή και ξεκάθαρους στόχους. Χαµηλό κόστος, υπό τις
παρούσες συνθήκες, ναι, χαµηλή αποτελεσµατικότητα όχι.
Όσον αφορά την άρση του καµποτάζ, θυµίζω ότι ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε πως στα τέλη Μαΐου θα ήταν ώριµες οι συνθήκες για την εφαρµογή του. Έχουµε 18 Ιουνίου και οι
παλινωδίες στα λιµάνια συνεχίζονται, εκτοπίζοντας την Ελλάδα
από το χάρτη των παγκόσµιων, ανταγωνιστικών και ποιοτικών
προορισµών κρουαζιέρας. Ως προς το περιεχόµενο της άρσης,
ακούµε για όρους σχετικά µε τον αριθµό των απασχολούµενων
ναυτικών στα ξένα κρουαζιερόπλοια, τον αριθµό των λιµανιών
που θα προσεγγίζουν και την ελάχιστη παραµονή σε αυτά. Ουσιαστικά, δηλαδή, πάτε να καταργήσετε το ένα πλαίσιο προστατευτισµού, για να φτιάξετε ένα άλλο. Καθιστάτε αδύνατη την
απελευθέρωση της αγοράς κρουαζιέρας.
Άλλο ένα ζήτηµα, που δεν αιτιολογείτε επαρκώς, είναι η κατάργηση του αυτόνοµου Υπουργείου Τουρισµού.
Σας θυµίζω τι λέγατε στις προγραµµατικές σας δηλώσεις τον
περασµένο Οκτώβριο. Λέγατε ότι η ένωση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουρισµού έρχεται να υπηρετήσει ένα φιλόδοξο
όραµα, να αποδείξουµε σε εµάς τους ίδιους και να αναδείξουµε
στον κόσµο µε την ποιότητα που µας αξίζει το ποιοι είµαστε
πραγµατικά, να αναδείξουµε τη µοναδικότητά µας σαν λαός και
σαν τόπος. Φαντάζοµαι ότι βλέπετε και µόνοι σας την απόκλιση
στόχου-αποτελέσµατος.
Το µόνο που αποδείξατε ως τώρα είναι τη µοναδικότητά σας
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στο να υποβαθµίζετε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της
χώρας. Αδυναµία διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, καθυστερήσεις, ανύπαρκτος συντονισµός και θεσµική ανεπάρκεια στην
αντιµετώπιση των µεγάλων προκλήσεων για τον τουρισµό. Αυτά
καταφέρατε να αποδείξετε µέχρι τώρα. Αυτά εισπράττει η ελληνική κοινωνία και ο κόσµος του τουρισµού, αντί του φιλόδοξου,
αλλά νεφελώδους οράµατος που δήθεν θα υπηρετούσατε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Κλείνω µε µία σύνοψη της κατάστασης. Αργά αντανακλαστικά,
χαµένος πολύτιµος χρόνος και πολιτικές επιλογές χωρίς στρατηγικό πλαίσιο είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά της µέχρι
τώρα στάσης απέναντι στα προβλήµατα και στις προκλήσεις του
τουριστικού τοµέα. Σας ζητάµε έστω και τώρα να διορθώσετε τα
µέχρι σήµερα κακώς κείµενα, για να δώσετε στον ελληνικό τουρισµό το χαµένο ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα. Εµείς είµαστε
εδώ, όπως οφείλουµε, για τις παρατηρήσεις µας, την κριτική µας
και να καταθέτουµε προτάσεις. Από εσάς ζητάµε να βγάλετε από
το κώµα την τουριστική πολιτική της χώρας, σας ζητάµε να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Οκτώ χαµένοι µήνες είναι, ήδη, πάρα
πολλοί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ. Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αφιερώσατε
ένα µεγάλο τµήµα της οµιλίας σας στην οικονοµική κρίση και στις
αρνητικές συνέπειες που έχει η κρίση αυτή για την εικόνα της
χώρας. ∆εν θα κάνω τώρα ανάλυση προφανώς για την οικονοµική κρίση και τα αίτιά της. Το βέβαιο είναι, όµως, ότι ενώ και
άλλες χώρες και πριν από εµάς και µετά από εµάς είχαν αντίστοιχα οικονοµικά προβλήµατα, η Ελλάδα λόγω των χειρισµών
της Κυβέρνησης, έγινε το κερδοσκοπικό, αλλά και το επικοινωνιακό επίκεντρο της κρίσης επί µεγάλο χρονικό διάστηµα. Και
αυτό είναι µία ευθύνη της σηµερινής Κυβέρνησης, η οποία δεν
µπορεί να παραγραφεί.
Όµως, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί η κρίση και οι συνέπειές της
να χρησιµοποιούνται ως άλλοθι για την Κυβέρνηση ακόµη περισσότερο για να καλυφθεί µε αυτόν τον τρόπο η αδράνεια ή να
καλυφθούν λάθη και παραλείψεις στον τοµέα του τουρισµού.
Πρέπει να προχωρήσετε µπροστά και ακριβώς το ότι έχουµε οικονοµική κρίση καθιστά ακόµη περισσότερο επιτακτική ανάγκη
την ενεργοποίηση όλων των δυνάµεων, για να έχουµε την καλύτερη τουριστική χρονιά, δεδοµένων των συνθηκών.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να κάνω τώρα δύο-τρεις ακόµη παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει µ’ αυτό που είπατε για το αυτόνοµο πρόγραµµα σε σχέση µε τον τουρισµό και τον πολιτισµό.
Την ώρα που καταργήσατε το ίδιο το Υπουργείο Τουρισµού, θεωρείτε µείζονα προτεραιότητα το να έχετε αυτόνοµο πρόγραµµα
για τον τουρισµό. Νοµίζω ότι υπάρχει µία λογική αντίφαση σ’
αυτό. Το ζητούµενο είναι να υπάρχει µία ξεκάθαρη πολιτική και
ένα Υπουργείο-στρατηγείο για τον τουρισµό, το οποίο να χαράσσει πολιτική επί του θέµατος αυτού. Το πρόγραµµα είναι τελείως δευτερεύον.
Αλλά και στα προγράµµατα αυτά καθαυτά, δεν µας απαντήσατε. Σας κάναµε συγκεκριµένες παρατηρήσεις και εγώ και
άλλοι συνάδελφοι. Αναφέρθηκα στο πρόγραµµα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τη µεταποίηση και τον τουρισµό. Περικόπηκε στο µισό. Υπάρχουν διαµαρτυρίες απ’ όλους τους φορείς
του κλάδου. Εκεί, κύριε Υπουργέ, είτε κάνετε αυτόνοµο πρόγραµµα είτε δεν κάνετε, το πρόβληµα θα παραµείνει. Και σ’ αυτό
δεν νοµίζω ότι µπορεί να υπάρχει δεύτερη άποψη.
Επίσης, θέλω να σταθώ στην παρατήρηση που είπατε για το
handling στα αεροδρόµιο, το οποίο το απελευθερώσατε εσείς
τώρα, ενώ εµείς δεν το είχαµε απελευθερώσει τα προηγούµενα
χρόνια. Πράγµατι, δεν το είχαµε απελευθερώσει και εµείς και οι
προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, διότι ήταν ανοιχτό το
θέµα της Ολυµπιακής και προσπαθούσαµε να δώσουµε κάποια
τόνωση στην Ολυµπιακή, για να την κρατήσουµε στη ζωή, όσο
µπορούσε να κρατηθεί και µέχρι να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα.
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Το πρόβληµα, λοιπόν, της Ολυµπιακής που δεν αντιµετωπίστηκε όταν ήσασταν κυβέρνηση, εµείς το αντιµετωπίσαµε οριστικά. Και γι’ αυτό τώρα, σήµερα, η Κυβέρνησή σας, όπως και
οποιαδήποτε κυβέρνηση θα ήταν στη θέση σας, µπορεί να απελευθερώσει το handling, χωρίς να υπάρχει κάποια δυσµενής επίπτωση.
Αυτές είναι οι παρατηρήσεις µας και πραγµατικά, κύριε
Υπουργέ, εµείς είµαστε εδώ, για να βοηθήσουµε µε τις θέσεις,
τις απόψεις µας. Ο τουρισµός ξεπερνάει τα κόµµατα και είµαστε
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε καλόπιστη συνεργασία, για να
αντιµετωπίσουµε το εθνικής σηµασίας αυτό ζήτηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε Χατζηδάκη.
Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σταύρος Καλαφάτης έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει µια πραγµατικότητα που ισχύει παντού: αν δεν πιστεύεις κάτι πραγµατικά,
δεν µπορείς να το υπερασπιστείς. Και αυτό έγινε καθαρό µέσα
από την τοποθέτησή σας και σήµερα κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, που είµαστε όλοι παρόντες, αλλά και
γενικότερα, σχετικά µε την υπεράσπιση της απόφασης κατάργησης του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Γιατί αν πραγµατικά πιστεύατε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραµατίζει ο τοµέας του τουρισµού στην οικονοµία, στην κοινωνία, στην ανάπτυξη, τότε όχι µόνο δεν θα καταργούσατε το
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, αλλά θα σπεύδατε να ενισχύσετε αυτό το οποίο είχε δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια
επί Νέας ∆ηµοκρατίας, θεραπεύοντας τις αδυναµίες, δίνοντας
ακόµα περισσότερες αρµοδιότητες, δίνοντας προϋποθέσεις για
παρεµβατικό ρόλο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης σε
άλλα Υπουργεία, διαδραµατίζοντας το ρόλο του συντονιστή, του
στρατηγείου-Υπουργείου, όπως πραγµατικά πιστεύουµε και
εµείς ότι πρέπει να λειτουργεί το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Αυτό, όµως, δεν συνέβη.
∆εύτερον, δεν µας απαντήσατε σε συγκεκριµένα προβλήµατα
και ένα από αυτά είναι το θέµα της βίζας. Γνωρίζετε πολύ καλά
ότι η Μόσχα, το Κίεβο, η Μαριούπολη είναι προορισµοί από τους
οποίους περιµένουµε, προσδοκούµε ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι
εισερχόµενων τουριστών.
Υπάρχουν συγκεκριµένα ζητήµατα, τα οποία δεν αντιµετωπίσατε. Έχουν να κάνουν κυρίως µε τις υποδοµές στα προξενεία
µας, µε τη δυσλειτουργία των υπαλλήλων, ιδιαίτερα µετά τα τελευταία µέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική Κυβέρνηση,
σχετικά µε την αποδοτικότητά τους, για να µπορέσουν να εξυπηρετήσουν όσο γίνεται περισσότερους τουρίστες που επιθυµούν να έρθουν στη χώρα µας. Αυτά τα προβλήµατα απλώς τα
παρακολουθείτε. ∆εν έχετε σπεύσει να τα λύσετε. Να µην πάω
και σε άλλες χώρες, όπως είναι στη Λευκορωσία, όπου εκεί αυτά
τα αντίστοιχα προβλήµατα είναι ανυπέρβλητα.
Θέλω, όµως, να αναφερθώ και στη βόρεια Ελλάδα. Η βόρεια
Ελλάδα έχει στις τάξεις της δυόµισι εκατοµµύρια πολίτες και ένα
µεγάλο κοµµάτι της περιοχής της βορείου Ελλάδας ζει, προσδοκά ή υπάρχει γόνιµο έδαφος για ανάπτυξη του τουριστικού
προϊόντος και των υπηρεσιών τουρισµού.
Σας πληροφορώ ότι, αν η πτώση είναι γύρω στο 10%, ως
µέσος όρος ανά δωµάτιο γενικά στον τουρισµό τον τελευταίο
χρόνο, στη βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική, που είναι και
ο πιο ανεπτυγµένος και ελκυστικός τουριστικός προορισµός,
αυτό το όριο φτάνει στο 15%.
Έχουµε φαινόµενα µεγάλες τουριστικές µονάδες, οι οποίες
αποτελούσαν πόλο έλξης τουριστών από όλο τον κόσµο, να υπολειτουργούν και να φτάνουν στο πιο άσχηµο δυνατό σηµείο που
έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες εικοσαετίες, θα έλεγα.
Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόµενα, τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν ως κινητήριος δύναµη, για να µπορέσουµε να ενισχύσουµε την προβολή, να ενισχύσουµε τις πολιτικές µας όσον
αφορά την ενδυνάµωση των υποδοµών, να κάνουµε περισσότερο –να το πω έτσι πολύ απλά- ανοιχτό, εξωστρεφές παιχνίδι,
κύριε Υπουργέ, όχι µόνο αναφερόµενοι και προσδιοριζόµενοι ως
τουριστικός προορισµός σε σχέση µε την Νοτιοανατολική Ευ-
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ρώπη και τα Βαλκάνια, αλλά προς ολόκληρο τον κόσµο, θα
έλεγα.
Και, βέβαια, υπάρχει το ζήτηµα των υποδοµών, ιδιαίτερα στη
βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Όταν λέω για
υποδοµές, δεν µιλάω µόνο για τα καταφύγια ή για τις µαρίνες ή
για τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης. Αναφέροµαι και σε
υποδοµές-θεσµούς, όπως είναι συνεδριακά κέντρα, η HELEXPO,
η ∆ΕΘ, οργανισµοί που µόλις πριν από λίγες εβδοµάδες στελεχώθηκαν στα διοικητικά τους συµβούλια. Αντιλαµβάνεστε ότι για
οκτώ µήνες ήταν χαµένοι. Αναφέροµαι, βεβαίως, και στην αντικατάσταση της ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, που είναι ένα
µεγάλο ζητούµενο.
Και, βεβαίως, αναφέροµαι και σ’ ένα µεγάλο κοµµάτι υπηρεσιών που θα µπορούσαν να παρασχεθούν, σε επίπεδο Κυβέρνησης, από το καταργηθέν Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, τώρα
Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας-Θράκης, αναβιώνοντας και συνεχίζοντας κάποιες από τις δραστηριότητες που είχαν ληφθεί
εκείνο τον καιρό.
Αυτά είναι τα ζητούµενα, κύριε Υπουργέ. Για ακόµη µία φορά
επαναλαµβάνω ότι ο τουρισµός για µας υπερβαίνει χρώµατα και
κόµµατα, έχει εθνικές διαστάσεις, µε αυτό το πνεύµα τον αντιµετωπίζουµε, αλλά θέλουµε και σ’ εσάς να δώσουµε την ώθηση
να ξεφύγετε από την αδράνεια, στην οποία έχετε περιέλθει και
στον τοµέα του τουρισµού το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Χίου της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έχει το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναρωτηθήκατε τα πρώτα λεπτά της πρωτολογίας σας, γιατί γίναµε ευάλωτοι ως χώρα, πώς δώσαµε αυτήν
την εικόνα στο εξωτερικό ότι είµαστε ένα κράτος απατεώνων,
ένα κράτος που αναµοχλεύει κατάλληλα τα στατιστικά στοιχεία
και ούτω καθ’ εξής.
Θα σας δώσω µία εξήγηση. Θυµάµαι πάρα πολύ καλά τον περασµένο Νοέµβριο τον Πρωθυπουργό της χώρας να δίνει συνέντευξη στο CNN, στην Κριστιάν Αµανπούρ -την παρακολούθησα
κι εγώ τη συνέντευξη- και στο ερώτηµα τι έχει να πει για τη φαλκίδευση των στατιστικών δεδοµένων της χώρας, η απάντηση
ήταν: «ναι, όντως γίνεται αυτό και γι’ αυτό εµείς, ως Κυβέρνηση,
πήραµε την πρωτοβουλία να ανεξαρτητοποιήσουµε την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία». Το λέω, για να µην αναρωτιόµαστε τόσο
πολύ πως γίναµε ευάλωτοι.
∆εύτερον, είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν βρήκατε υποδοµή
για να «τρέξει» το ΕΣΠΑ. Σας θυµίζω λοιπόν ότι βρήκατε ένα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης µε υπεραπορροφητικότητα, όπως εσείς
ο ίδιος είπατε, βρήκατε µία στρατηγική του ΕΣΠΑ η οποία και
έχει επικροτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχει επιβεβαιωθεί στην πραγµατικότητα η αρτιότητά της, βρήκατε εγκεκριµένα προγράµµατα, βρήκατε εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου και βέβαια ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης, στελεχωµένες και µε όλη την υλικοτεχνική υποδοµή. Αυτά για την
αποκατάσταση της αλήθειας.
Είπατε, επίσης, και για απουσία µακροπρόθεσµης στρατηγικής για τον τουρισµό. Πάρα πολύ ωραία. Σας καλώ, λοιπόν, να
διαβάσετε τη στρατηγική που έχουµε περιγράψει στο εγκεκριµένο ΕΣΠΑ, για να δείτε ότι δεν υπάρχει απουσία στρατηγικής.
Κάτι άλλο λείπει.
Όσο για τον τουρίστα του αύριο. Η ουσία είναι ότι πρέπει να
µελετήσουµε πώς θα εξελιχθούν οι τάσεις στον τουρισµό και να
προετοιµαστούµε από τώρα, για να εξυπηρετήσουµε τη ζήτηση
που θα δηµιουργηθεί στο µέλλον. Νοµίζουµε λοιπόν, ότι η σηµερινή αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ, σας δίνει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθείτε οριζόντια και κάθετα σ’ όλα τα προγράµµατα,
µε µεγαλύτερο εύρος δράσεων, αλλά και µε πολλαπλές συνέργειες. Και µάλιστα χάρηκα πάρα πολύ που ο κ. Παπουτσής µου
θύµισε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο τουρισµός και πολιτισµός
ήταν οριζόντιες προτεραιότητες, στις οποίες συνεισέφεραν µε
τις πολιτικές τους όλες οι γενικές διευθύνσεις. Ήταν ένα πολύ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εύστοχο παράδειγµα. Ο πολιτισµός, ο τουρισµός, όπως αντιµετωπίζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ακριβώς αντιµετωπίζεται και στο ΕΣΠΑ, άρα εναπόκειται σ’ εσάς να κινητοποιήσετε
όλες τις δυνάµεις σας για να ενεργοποιήσετε τα προγράµµατα.
Μία επόµενη παρατήρηση έχει να κάνει µε τον αναπτυξιακό
νόµο. Τα είπα στην πρωτολογία µου πολύ αναλυτικά. Σας είπα
ότι αυτή η ιστορία της επιδότησης έχει εκφυλιστεί και σήµερα
αυτό που στην ουσία µπορεί να προσβλέπει ένας επενδυτής είναι
15%-20% επιδότηση κι όχι 40%. Και βέβαια σηµειώνω εδώ ότι
από 1-1-2011 αλλάζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και
αυτές τις εντάσεις ενίσχυσης που θα µπορούσαµε να δώσουµε
µέχρι το 2010, δεν θα µπορούµε να τις δώσουµε το 2011. Άρα
από τις 29 Ιανουαρίου που σταµάτησε ο προηγούµενος αναπτυξιακός νόµος και µέχρι το Υπουργείο Οικονοµίας να φέρει τον
επόµενο αναπτυξιακό στη Βουλή, χάθηκαν µήνες κατά τους οποίους θα µπορούσαµε να δώσουµε πιο ισχυρές ενισχύσεις. Ιδίως
στην περιφέρεια που, όπως είπα στην πρωτολογία µου, υποφέρει από έλλειψη δοµών.
∆ύο τελευταία θέµατα. Εξαγγείλατε διάφορα προγράµµατα.
Θα σας πω ένα, για παράδειγµα. Πρόκειται για πρόγραµµα του
ΟΑΕ∆, µε βάση το οποίο επιδοτούνται οι επιχειρηµατίες που προσλαµβάνουν ανέργους. Το πρόγραµµα αυτό που καλύπτει τις
ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων, εξαγγέλθηκε πριν από
ενάµιση – δύο µήνες και σήµερα η απάντηση που δίνει ο ΟΑΕ∆
σε όποιον ενδιαφέρεται είναι: «∆εν ξέρουµε ακόµη. ∆εν µπορούµε να προχωρήσουµε τις αιτήσεις». Και το πρόγραµµα αυτό
ενδιαφέρει πάρα πολλές τουριστικές επιχειρήσεις που, όπως ξέρετε, έχουν πρόβληµα εποχικότητας.
Το δεύτερο θέµα το οποίο θα ήθελα να σας παρακαλέσω να
δείτε πιο ζεστά είναι το θέµα της βίζας, ειδικά για το Αιγαίο και
µάλιστα για την πατρίδα µου τη Χίο. Πρόκειται για ένα ζήτηµα
που απασχολεί ιδιαίτερα όλη την επιχειρηµατική κοινότητα, αλλά
και όλους εµάς στο νησί. Νοµίζω ότι ο Πρωθυπουργός άφησε
ένα «παραθυράκι» στην τελευταία συνάντησή του µε τον Τούρκο
οµόλογό του. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, στη δευτερολογία σας
να µας δώσετε τη δική σας άποψη για την προοπτική που υπάρχει στο θέµα της βίζας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλευτής ∆ωδεκανήσου της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη, έχει το λόγο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙ∆Η: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο τουρισµός και το περιβάλλον είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για όλους µας. Το λέω αυτό, διότι µετά λύπης µου
διαπιστώνω ότι η Κυβέρνηση ακόµα και στα ζητήµατα αυτά φαίνεται ανέτοιµη µέχρι και τώρα να τα διαχειριστεί.
Τη στιγµή αυτήν που µιλάµε, µόλις τέθηκε σε πλήρη έλεγχο
µία πυρκαγιά, η οποία είχε ξεσπάσει και έκαιγε την ευρύτερη περιοχή του Φαληρακίου, που όπως όλοι γνωρίζετε η περιοχή αυτή
είναι πυκνοκατοικηµένη, αλλά παράλληλα βρίσκονται εκεί και
όλες οι µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες και οι περισσότερες κλίνες του νησιού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα επί δυόµισι ώρες,
κύριε Υπουργέ, οι τουρίστες να βρίσκονται στους δρόµους, να
νιώθουν την ανασφάλεια, αυτή που θα νιώθαµε όλοι µας σε
αυτήν την περίπτωση. Ενώ, είχε ζητηθεί να έλθει ελικόπτερο από
τις γύρω περιοχές, από τα Χανιά από όσο έχω πληροφορηθεί,
δυστυχώς αυτό δεν ήταν εφικτό. Βεβαίως, υπήρχε -µετά από
πολύ µεγάλη προσπάθεια και από πολύ µεγάλο κόπο- σταθµευµένο πάντοτε ένα ελικόπτερο στο νησί της Ρόδου, βέβαια δεν
ξέρω για ποιο λόγο σήµερα, δεν είχε καταστεί αυτό δυνατόν.
Αλλά δεν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, τη σηµερινή εποχή και
τις στιγµές αυτές που διανύει η χώρα µας, να πρέπει να περνάµε
αυτές τις διαδικασίες, να µη µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τέτοια φαινόµενα φυσικών καταστροφών, µε όποιο πλήγµα αυτό
επιφέρει στην εικόνα της χώρας µας, µε αποτέλεσµα ο τουρισµός µας και η χώρα µας, να δυσφηµίζονται στο εξωτερικό.
Το γνωρίζω ότι αυτά τα ζητήµατα δεν είναι της αρµοδιότητας
σας, αλλά επειδή η µακρόχρονη τουριστική µας παράδοση πρέπει να συνεχιστεί, θα σας πρότεινα, κύριε Υπουργέ, να αλλάξετε
πορεία, να δείτε τη σκληρή πραγµατικότητα και να δροµολογήσετε ο ίδιος τις λύσεις που χρειάζονται. Να πιέσετε και τους συ-
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ναρµόδιους Υπουργούς, προκειµένου να προχωρήσει ο τουρισµός µας, αλλά και να είναι έτοιµη η χώρα µας, η Ελλάδα, ώστε
να µπορέσει να αντιµετωπίσει όλα αυτά τα ζητήµατα και τα φαινόµενα που παρουσιάζονται κατά καιρούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω, επίσης, τα εξής: Θα πρέπει
να δείτε την ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόµου µε έµφαση στις τουριστικές δραστηριότητες, τον επαναπροσδιορισµό
του κόστους λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τη
µείωση του κόστους και του χρόνου απόκτησης της βίζας, που
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τις ανατολικές χώρες, να επεκταθεί και στην Τουρκία. Τη λήψη άµεσων µέτρων για την ενίσχυση της τουριστικής προβολής των νησιών της ∆ωδεκανήσου,
µε συγκεκριµένη στόχευση σε αγορές της Γερµανίας και της Αγγλίας, που φαίνεται να παρουσιάζουν και τα µεγαλύτερα προβλήµατα. Την κατάργηση του σπατοσήµου για τις πτήσεις από
Νοέµβριο έως και Μάϊο, η οποία εκτιµάται ότι θα αυξήσει περαιτέρω τις αφίξεις των τουριστών στα ∆ωδεκάνησα και θα επιµηκύνει την τουριστική περίοδο και τον χειµώνα. Να εφαρµοσθεί το
µεταφορικό ισοδύναµο, κύριε Υπουργέ, για το οποίο δεν έχει
γίνει απολύτως τίποτα από την Κυβέρνηση. Να προχωρήσει το
σχέδιο χωροθέτησης των τουριστικών δραστηριοτήτων, το οποίο
συνδέεται άµεσα µε την ορθολογική ανάπτυξη του τουρισµού και
τη δηµιουργία βιώσιµων και υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακών µονάδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να διατηρηθούν τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, µε εξορθολογισµό µεν του κόστους λειτουργίας τους, αλλά µε ενίσχυση
της δυνατότητάς τους να προωθούν διαφηµιστικά τον τουρισµό.
Να γίνει άµεση αναθεώρηση του νόµου περί αιγιαλού σε ό,τι
αφορά το καθεστώς καθορισµού των δικαιωµάτων χρήσης παραλίας, από τα παραλιακά ξενοδοχεία και όχι µόνο. Να αναβαθµιστεί η ξενοδοχειακή εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες και να
εκσυγχρονιστούν οι σχολές της Ρόδου. Πρέπει, επίσης, να δείτε
σοβαρά το ζήτηµα του θαλάσσιου τουρισµού. Πρέπει να µειωθούν τα τέλη ελλιµενισµού των τουριστικών σκαφών. Ανταγωνιζόµαστε την γειτονική Τουρκία, όπου εκεί τα τέλη είναι πολύ
χαµηλότερα, µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να τους ανταγωνιστούµε. Το ίδιο συµβαίνει και µε την Κροατία.
Τέλος, να εξεταστεί η περίπτωση οι ΟΤΑ να συµµετέχουν στα
έσοδα που προκύπτουν από την επισκεψιµότητα των αρχαιολογικών χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων
και που ήταν και δικό τους πάγιο αίτηµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί και ο ∆ήµος Λυνδίων, αλλά και ο νέος δήµος
που θα προκύψει τώρα µετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ο νέος ∆ήµος
της Ρόδου.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς ως Νέα ∆ηµοκρατία πιστεύουµε ότι ο
τουρισµός είναι η ζωή µας. Γι’ αυτό πρέπει να προχωρήσουµε
αποφασιστικά στη διασφάλιση της ποιότητος του τουριστικού
µας προϊόντος µε σωστό σχεδιασµό και προγραµµατισµό, µε την
αξιοποίηση των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων, µε την τεχνογνωσία µας, µετά από τόσα χρόνια µάχης στο παγκόσµιο ανταγωνιστικό τουριστικό περιβάλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα, ότι οι Υπουργοί
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών κατέθεσαν
σχέδιο νόµου: «Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει τώρα, ο Βουλευτής Λέσβου της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Σπυρίδων Γαληνός.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα επιµείνω λίγο στην διεθνή εικόνα της
χώρας, στην οποία και εσείς αναφερθήκατε επί µακρόν στην
πρωτολογία σας, για να σας πω ότι, σήµερα παρά ποτέ, η αναστήλωση της εικόνας της χώρας και η προώθηση του τουρισµού
έχει ανάγκη από τη δράση.
Λυπάµαι που θα το αναφέρω, αλλά θα σας πω κάτι που, βε-

9123

βαίως, δεν είναι µυστικό, εσείς είσθε Υπουργός, δεν είσθε εδώ,
για να αναρωτιέστε, αλλά για να πράττετε. Κάτι που από ό,τι φάνηκε στην πρωτολογία σας, δεν κάνετε. Σας ακούσαµε µόνο να
αναρωτιέστε. Το ερώτηµα είναι, πότε επιτέλους θα δράσετε;
Θα σας πω κάτι που αφορά τα νησιά µας. Αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι για την ανάγκη κατασκευής νέων µαρίνων. Τι να
πούµε για µαρίνες που, ήδη, υπάρχουν και κάποια χρόνια τώρα
δεν µπορούµε να τις λειτουργήσουµε, όπως επί παραδείγµατι η
µαρίνα της Μυτιλήνης;
Θα πω και κάτι άλλο. Η Τουρκία χρησιµοποιεί επί µακρόν και
µε αποτελεσµατικότητα στρατηγικές, οι οποίες αποσκοπούν στο
να δελεάσουν τους τουρίστες που έρχονται στα νησιά µας, αποµυζώντας πολύτιµο τουριστικό συνάλλαγµα. Η µέχρι τώρα αντιµετώπιση του προβλήµατος από το ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται από ανεπίτρεπτη, θα µου επιτρέψετε, αδιαφορία.
Η σηµερινή οικονοµική κρίση, η οποία κυριολεκτικά διαλύει τις
αγορές των νησιών µας και εξαρθρώνει τις τοπικές οικονοµίες,
ανάγει την αντιµετώπιση του προβλήµατος σε ζήτηµα πρώτης
προτεραιότητας. Πρέπει να ληφθούν άµεσα θετικά µέτρα, που
να εξισορροπούν την οικονοµική πίεση, που ασκεί η τουρκική
τουριστική πολιτική στα ελληνικά νησιά.
Η λύση είναι προφανής. Πρέπει να κάνουµε συστηµατική εκστρατεία προβολής των νησιών του Αιγαίου στην Τουρκία, ώστε
τουρίστες που πηγαίνουν πρωτογενώς στην Τουρκία για τις διακοπές τους, να περνάνε απέναντι στα νησιά µας. Μία τέτοια εκστρατεία νοµίζω, κατά την γνώµη µου, ότι θα εξισορροπήσει στο
µέτρο του εφικτού τη, µέχρι σήµερα, µονοµερή κίνηση του τουριστικού συναλλάγµατος -και δυστυχώς όχι µόνο- ανάµεσα στην
Ελλάδα και την Τουρκία και θα έχει ως αποτέλεσµα οι σχέσεις,
εντός ή εκτός εισαγωγικών, καλής γειτονίας ανάµεσα στις δύο
χώρες να µην λειτουργούν µονίµως µονοµερώς εις βάρος της
χώρας µας.
Τέτοιας µορφής δαπάνες έχουν υψηλό βαθµό ανταποδοτικότητας και συνεισφέρουν ασφαλώς στην οικονοµική ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Παύλος Γερουλάνος.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι’ αυτήν την
κουβέντα. Νοµίζω ότι ειπώθηκαν αρκετά πράγµατα και νοµίζω
ότι µένουν αρκετά πάνω στο τραπέζι και για µια επόµενη συζήτηση. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ θετικό.
Θα επιµείνω στην άποψή µου -µία άποψη που άκουσα από
πολλούς από εσάς να εκφράζεται- ότι ο τουρισµός δεν είναι
πεδίο κοµµατικής αντιπαράθεσης. Βεβαίως, η κριτική είναι ευπρόσδεκτη, οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά είναι ένας
τοµέας, στον οποίο µπορούµε να συνεργαστούµε, για να δούµε
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, για να πορευθούµε µπροστά.
Θα επιµείνω επίσης, ότι το πλήγµα το οποίο έχει υποστεί η
χώρα µας, είναι µία πολύ µεγάλη ευκαιρία, για να πάρουµε µερικές αποφάσεις και να µετατοπίσουµε τις προτεραιότητές µας
από εκεί που τις είχαµε παλιά. Νοµίζω ότι -και αν δεν το είπατε µε
αυτά τα λόγια ακριβώς- όλοι θεωρούµε ότι ήταν όντως ξερό το
κλήµα και µε την κρίση η οποία επήλθε τελευταία, το έφαγε και
ο γάιδαρος.
Αυτό το οποίο όλοι κατά καιρούς συζητάµε, το οποίο όλοι κατά
καιρούς µουρµουράµε, είναι ώρα να το ξεπεράσουµε, να πούµε
ότι είναι ώρα να βάλουµε όλες µας τις δυνάµεις πίσω από µία
συγκεκριµένη στρατηγική, να αναδείξουµε την Ελλάδα που δηµιουργεί, να αναδείξουµε την Ελλάδα, στην οποία γίνονται πράγµατα, να αναδείξουµε την Ελλάδα του πολιτισµού. Νέοι
άνθρωποι και στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία, δηµιουργούν
πραγµατικά πολύ εντυπωσιακά πράγµατα, τα οποία µένουν στο
περιθώριο.
Και νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό να χρησιµοποιήσουµε τα
εργαλεία που έχουµε, όπως ο ΕΟΤ, η ΕΡΤ κ.ο.κ., ώστε αυτά τα
πράγµατα να αναδειχθούν και να γίνουν πολύ πιο γνωστά. Όπως
επίσης είναι σηµαντική και η κάθε καµπάνια που γίνεται, είτε αυτή
είναι στην τηλεόραση είτε αλλού. ∆εν θέλω να παρεξηγηθώ, σε
κάποιες χώρες η τηλεοπτική καµπάνια ακόµα παίζει ρόλο, απλώς
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δεν αξίζει τον κόπο να πετάς τα λεφτά σου στο CNN.
Άρα, νοµίζω ότι υπάρχει υλικό, υπάρχει περιεχόµενο, το οποίο
µπορούµε και πρέπει να αναδείξουµε. Και νοµίζω ότι όσο περισσότερο ψάξουµε εκεί που δηµιουργεί ο Έλληνας, εκεί που πράττει, τόσο πιο καλά θα παρουσιάσουµε την Ελλάδα.
Μου κάνει πάντα εντύπωση ότι άλλο πράγµα παρουσιάζουµε
στους ξένους και άλλο πράγµα κάνουµε εµείς στις διακοπές µας.
∆εν ξέρω, αν είναι κάποιος µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, ο
οποίος επιλέγει για τις διακοπές του να πάει σε ένα µεγάλο ξενοδοχείο στη Ρόδο. Συνήθως όλοι έχουµε κάποια άλλα καταλύµατα που ξέρουµε, κάποια ωραία γωνιά στην Ελλάδα την οποία
πάµε και επισκεπτόµαστε στις διακοπές µας και όχι τόσο πολύ
αυτά τα τεράστια ξενοδοχεία, τα οποία διαφηµίζουµε µε τον
τρόπο που τα διαφηµίζουµε.
Σε ό,τι αφορά την εµµονή σας µε το Υπουργείο, ξέρετε ότι δεν
είµαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι τα Υπουργεία κάνουν τη διαφορά. Ειλικρινά δεν το πιστεύω αυτό το πράγµα και
η απόδειξη είναι ότι δοκιµάστηκε το Υπουργείο Τουρισµού και
απέτυχε από κάθε άποψη. Ας λέµε τα πράγµατα όπως είναι.
Αν έπρεπε να είχαµε κάνει κάποτε Υπουργείο Τουρισµού, αυτό
θα ήταν το 1974. Ούτε η δεκαετία του 1980 είναι η κυρίως προβληµατική δεκαετία στον ελληνικό τουρισµό. ∆ιότι, αν το πει κανείς αυτό, τότε αγνοεί το γεγονός ότι τα χειρότερα εκτρώµατα
της ελληνικής αρχιτεκτονικής έχουν υπάρξει, χτίστηκαν την
εποχή της χούντας και τα πληρώνουµε ακόµη, και θα µας κοστίσει να τα γκρεµίσουµε.
Άρα, τα περί λαϊκού τουρισµού δεν νοµίζω ότι είναι το πρόβληµα στο οποίο έπεσε επάνω ο ελληνικός τουρισµός. Το πρόβληµα ήρθε πολύ νωρίτερα και δυστυχώς, το υπηρετήσαµε µε
απόλυτη συνέπεια µέχρι και σήµερα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον
στην όλη υπόθεση.
Κάποιος είπε ότι το να καταργήσεις το Υπουργείο Τουρισµού
είναι σαν να πέφτεις από το Champions League στη Β’ Εθνική
Κατηγορία. Μα η οµάδα δεν έχει να κάνει µε το σε ποια κατηγορία είναι. Η οµάδα έχει να κάνει µε το τι µπάλα παίζει και αυτό
είναι σηµαντικό να θυµάται κανείς: ότι αν θες να αναπτύξεις τον
τουρισµό, πρέπει να δηµιουργήσεις µια οµάδα, ακόµα και µε
άλλα Υπουργεία, έτσι ώστε να λύνεις προβλήµατα και να προχωράς µπροστά.
Και όσο για την αύξηση του 30%, κυρία συνάδελφε, συγγνώµη,
αλλά αισθάνεστε ότι η ύπαρξη του Υπουργείου Τουρισµού ήταν
αυτό που οδήγησε στο 30% της αύξησης; Υπήρχαν και οι Ολυµπιακοί Αγώνες κάπου εκεί και νοµίζω ότι θα ήταν καλό να τους
λάβουµε υπ’ όψιν, για να αναρωτηθούµε γιατί έπεσε µετά ο τουρισµός. ∆ιότι δεν κρατήθηκε εν ζωή αυτό το πράγµα το οποίο
είχε δηµιουργηθεί, αυτός ο ενθουσιασµός των Ολυµπιακών Αγώνων.
Η κυβέρνησή σας το πήρε ως δεδοµένο και αντί να χτίσει πάνω
σ’ αυτό, το άφησε και µαράζωσε, δυστυχώς. ∆εν λέω ότι έχει
εξαφανιστεί, αλλά το 30% της αύξησης είναι καθαρά λόγω των
Ολυµπιακών και οι Ολυµπιακοί Αγώνες ήταν, πράγµατι, µια επένδυση που θα µπορούσε να έχει ανεβάσει αυτά τα νούµερα ακόµα
περισσότερο.
Σε ό,τι αφορά την υποδοµή, δεν διαφωνώ καθόλου µε όσους
µίλησαν, αν και έχουµε δει κατά καιρούς τραγικά λάθη στρατηγικής σε ό,τι αφορά την υποδοµή: µαρίνες οι οποίες δεν λειτουργούν, µουσεία τα οποία δεν έχουν κανένα λόγο να ανοίξουν.
Ξέρετε, πρόκειται για τα γενικά ρουσφέτια, τα οποία γίνονται σε
διάφορες επαρχιακές πόλεις. Υπάρχουν παντού και όλοι ξέρουµε
πως κατά καιρούς έχουν γίνει αυτά.
Όσον αφορά τα ρήµατα, όπως «δροµολογήσαµε», θα πω ότι
µου αρέσει η χρήση του «δροµολογήσαµε», που συνήθως σηµαίνει «υποσχεθήκαµε». Όταν έρχονται και µου λένε «είχαµε δροµολογήσει τη χρηµατοδότηση του τάδε γηπέδου», ας πούµε, θα
πω ότι ναι, την είχαν υποσχεθεί τη χρηµατοδότηση του γηπέδου,
αλλά όταν ήρθαν ζητώντας να βρούµε χρήµατα να το χρηµατοδοτήσουµε, τι «δροµολόγηση» ήταν; Απλώς µια υπόσχεση ήταν!
∆εν είχαν εξασφαλίσει τα κονδύλια.
Επίσης, µου αρέσει πολύ το «έχουν δείξει ενδιαφέρον»,
πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι «πέρασαν από εκεί και τους άρεσε
το µέρος». ∆εν έχει να κάνει αυτό µε το αν έχει πραγµατικό εν-
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διαφέρον να αγοράσει κανείς κάτι. Για το αν πράγµατι σκοπεύει
να αγοράσει κανείς κάτι, χρειάζεται να είσαι σίγουρος ότι αυτό
το οποίο πας να του πουλήσεις είναι κατάλληλο γι’ αυτό το οποίο
ο ενδιαφερόµενος θέλει να κάνει. ∆ιότι το να διαθέσεις, ας
πούµε, µια περιοχή, για να γίνει µια µαρίνα, όταν ξέρουµε όλοι
µας ότι θα «κολλήσει» αυτή η µαρίνα στο Συµβούλιο της Επικρατείας, αυτό δεν σηµαίνει ότι είχαν δείξει ενδιαφέρον. Απλώς
πέρασαν και τους άρεσε.
Στον ΕΟΤ είχε αναφερθεί ο κ. Χατζηδάκης και λυπάµαι που δεν
είναι εδώ. Υπάρχει η πρόταση του «visit Βritain». ∆εν την απορρίπτω. Αντίθετα, θεωρώ ότι θέλει µία προσοχή ακριβώς για τους
λόγους που ανέφερα πριν. Το «VISIT BRITAIN» βασίζεται πάνω
σε µία γερή υποδοµή σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της Αγγλίας.
∆εν υπάρχουν ακόµα θέµατα ταυτότητας για την Αγγλία, γιατί η
Αγγλία έχει ένα πάρα πολύ στιβαρό στίγµα µέσα στην παγκόσµια
κοινότητα για το πώς τη βλέπει ο κόσµος.
∆εν ισχύει το ίδιο για την Ελλάδα. Και το «visit Greece» δεν θα
είχα αντίρρηση να το δηµιουργήσουµε, αλλά δεν θα άφηνα το
θέµα της ανάπτυξης της ταυτότητας της Ελλάδας σε ιδιώτες.
Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, τις οποίες έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, επαναλαµβάνω ότι θα γίνουν, απλώς νοµίζω ότι µπορούµε να καταλάβουµε όλοι ότι δεν είναι σωστό εν µέσω κρίσης
να κάνει κανείς τέτοιου είδους αλλαγές στην υποδοµή.
Όσον αφορά τη βίζα, είναι ένα τεράστιο θέµα. Το κατανοούµε
απολύτως. Μιλήσατε για την Τουρκία και είναι πολύ ενδιαφέρον.
Η Τουρκία θα µπορούσε να είναι τροµερή πηγή ανάπτυξης.
Υπάρχει τροµερή ζήτηση να έρθουν επισκέπτες από την Τουρκία
προς την Ελλάδα. Εκεί κολλάµε σε ένα πράγµα. Κολλάµε στη
Συνθήκη Σένγκεν, διότι πρέπει να πάρουν γρήγορα βίζα. ∆εν
µπορείς να πεις στον άλλον σ’ έναν Κινέζο, παραδείγµατος χάριν
ο οποίος είναι στην Τουρκία και θέλει να έρθει να δει δυο ελληνικά νησιά, «περίµενε δυο βδοµάδες να σου βγάλουµε βίζα». Κοιτάζουµε διάφορους τρόπους να αλλάξει αυτό το πράγµα, αλλά
ό,τι καταφέρουµε να κάνουµε, θα το κάνουµε σε συνδυασµό µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Συµβούλιο Κορυφής, πάντως, ο
Πρωθυπουργός θα το θίξει, διότι θεωρούµε ότι το θέµα της βίζας
είναι, ειδικά για την γεωγραφική µας περιοχή, ένα τεράστιο πρόβληµα σε σχέση µε τις ανταγωνιστικές αγορές.
Για το ΦΠΑ δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι είναι πρόβληµα.
Έχει αυξήσει τις τιµές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό. Έχει δεσµευθεί και η Κυβέρνηση να βρει
τρόπους να αντισταθµίσει -στο βαθµό που αυτό είναι δυνατόντο παραπάνω κόστος του ΦΠΑ. Ό,τι έχουµε βρει µέχρι τώρα είναι
ακόµη µικρά κονδύλια, αλλά ελπίζω αυτή η προσπάθεια να προχωρήσει. Είναι, εν πάση περιπτώσει, δέσµευση του Πρωθυπουργού ότι θα βρούµε έναν τρόπο ισορρόπησης αυτού του
παραπάνω κόστους.
Όσον αφορά τον αναπτυξιακό νόµο, απλώς να πω ότι σαφέστατα είναι θέµα ισόρροπης ανάπτυξης της περιφέρειας. Η µοριοδότηση που θα υπάρξει µέσα στον αναπτυξιακό νόµο, θα γίνει
ακριβώς για να µην πάνε οι επενδύσεις στις κορεσµένες περιοχές.
Αναφέρθηκε από το Συνασπισµό και το ανέφερε και η κυρία
Ιατρίδη για το χωροταξικό και την τουριστική κατοικία. ∆εν είµαι
αντίθετος µε την τουριστική κατοικία. Αλλά, διαβάσατε ποτέ το
νόµο Σουφλιά; ∆εν νοµίζω ότι έχει την παραµικρή ευαισθησία για
την ισόρροπη και την πράσινη ανάπτυξη του τουρισµού µας. Και
γι’ αυτό έπρεπε, πολύ σωστά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος να
επανεξετάσει αυτά τα άρθρα. ∆εν ήταν σωστά διατυπωµένο το
χωροταξικό. Θα µπορούσε να οδηγήσει σε πολύ κακή και αυθαίρετη δόµηση στις ξενοδοχειακές µονάδες.
Σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ –ξέρετε- πάντα αισθάνοµαι λίγο περίεργα να απαντώ σε µια ερώτηση που έχει να κάνει µε εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού. ∆εν πιστεύω ότι πρέπει να
βλέπουµε έτσι τα πράγµατα και η απόδειξη είναι πολύ απλή.
Έχετε αγοράσει ποτέ εισιτήρια για να πάτε στο θέατρο; Άρα,
αγοράσατε πολιτισµό. Αυτό είναι εµπορευµατοποίηση, δηλαδή;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το θέατρο πρέπει να
είναι τσάµπα. Είναι για τον κόσµο και τη νεολαία.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ναι, αλλά η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. ∆εν έχει
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να κάνει µε το αν πληρώνεις για αυτό που πας και βλέπεις. Έχει
να κάνει µε το πώς αξιοποιείς αυτό που βλέπεις. Η εµπορευµατοποίηση έχει να κάνει µε µια αίσθηση καταναλωτισµού, η οποία
δεν συνεπάγεται αξιοποίηση, αφοµοίωση του έργου από τους
θεατές. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν θέλουµε, δηλαδή,
να αξιοποιήσουµε τα µνηµεία µας, µπορώ να σας διαβεβαιώσω
ότι τα µνηµεία µας θα µείνουν ζωντανά και προστατευµένα πολύ
καλύτερα από ό,τι αν δεν τα αξιοποιήσουµε.
Και δεν είµαι πάρα πολύ σίγουρος γι’ αυτό το δίληµµα µεταξύ
πανό και Τζένιφερ Λόπεζ. ∆ηλαδή, το ΚΚΕ τελικά τι πιστεύει; Ότι
πρέπει να έχουµε και το πανό και την Τζένιφερ Λόπεζ ή ούτε το
πανό, ούτε τη Τζένιφερ Λόπεζ; ∆εν έχω πρόβληµα µε καµµία από
τις δυο λύσεις, απλώς θα ήθελα να είσαστε λίγο πιο καθαρός
στην ανάπτυξη του θέµατος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ένας είναι πολιτισµός
χυδαίος και ο άλλος είναι ανύψωση του φρονήµατος του λαού.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Και τα δυο µπορεί να είναι αισθητικά καλά και τα δυο µπορεί να είναι απολύτως χυδαία. Σας διαβεβαιώ.
Σε ένα πράγµα που θα συµφωνήσουµε είναι το πρόβληµα των
εργαζοµένων. Η ανάπτυξη του τουρισµού δεν µπορεί να πέσει
πάνω στις πλάτες των εργαζοµένων. Έχουµε πολλά παραδείγµατα και πολύ κακές περιπτώσεις από εργαζόµενους που δεν δηλώνονται, δεν ασφαλίζονται σωστά κ.λπ.. Αυτά τα πράγµατα
πρέπει να εκλείψουν.
Για το ΕΣΠΑ σας είπα. ∆εν είµαι ευχαριστηµένος µε την ανάπτυξή του. Έχουµε, όµως, λύση, την οποία έχουµε δροµολογήσει. Τουλάχιστον θα δέσουµε το ΕΣΠΑ του τουρισµού πάνω σε
ένα δυνατό άρµα, το οποίο µπορεί να φέρει την ανάπτυξη για την
οποία µιλήσατε. Αν και δεν θα συµφωνήσω ότι το ΕΣΠΑ είναι η
λύση σε όλα τα προβλήµατα.
Με αφήσατε, βέβαια, µε µερικές απορίες από αυτά που είπατε.
Είπατε «άµεσες παρεµβάσεις τώρα», αλλά δεν µου είπατε ποιές.
Θα ήταν καλό να έχουµε µερικές προτάσεις. Είπατε ότι άλλο
είναι το πρόβληµα, δεν είναι η ταυτότητα. ∆εν µου είπατε, όµως,
ποιό είναι. Και είπατε ότι πρέπει να ενισχύσουµε τις επιχειρήσεις.
Και αυτό ήρθε από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Το βρίσκω ενδιαφέρον.
Όλες τις επιχειρήσεις; ∆ηλαδή, οι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν
προβληµατικές πριν από την κρίση πρέπει να σωθούν; Είναι ένα
δίληµµα, µια θέση, την οποία πρέπει να πάρετε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Το λέτε σε µας σαν να είµαστε κυβέρνηση…
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Λυπάµαι, αλλά δεν είναι εδώ ο άνθρωπος που µίλησε για
την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που ήταν προβληµατικές πολύ πριν από την
κρίση. Αυτές προτείνετε ότι πρέπει να τις σώσουµε, ή πρέπει να
αφήσουµε τα πράγµατα να εξελιχθούν;
Σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισµό του «µαθητευόµενου µάγου»,
καµµία από τις δύο λέξεις δεν µε προσβάλλει. Τώρα, το πώς τις
εννοούσατε βάζοντάς τες µαζί, αυτό είναι µία άλλη υπόθεση.
Όµως, πιστεύω ότι και µαθητευόµενος πρέπει να είσαι σε µία
εποχή που τα πράγµατα αλλάζουν τόσο γρήγορα, αλλά και λίγο
µάγος σε µία εποχή που η κρίση έχει χτυπήσει τόσο άσχηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Τζαβάρας έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναµφίβολα
εξακολουθούµε να ζούµε αυτήν τη φάση της ιστορίας που επιγράφεται το «ξεµάγεµα του κόσµου». Σε µία τέτοια φάση, πραγµατικά και οι µάγοι που υπηρετούν αυτήν την «αποµάγευση»,
είναι χρήσιµοι. Όµως, πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι ρεαλιστές.
Και θεωρώ ότι δεν αποτελούν µία ρεαλιστική και βιώσιµη αντιµετώπιση του προβλήµατος της ενίσχυσης του τουρισµού αυτήν
τη στιγµή µέτρα, όπως αυτό που πήρε ο Υπουργός Οικονοµικών
να επιβάλει εισφορά στα σκάφη που έχουν ξένη σηµαία και παραµένουν στον ελληνικό χώρο πέραν των εξήντα ηµερών.
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Αυτή ήταν µία ρύθµιση που δεν ξέρω πόσο εισέφερε στην ανακούφισή µας από τα οικονοµικά δεινά. Είµαι, όµως, απολύτως
βέβαιος ότι προσέφερε πολύ µεγάλη και δυναµική ύλη στη γείτονα Τουρκία.
Αυτό είναι ένα ζήτηµα που επειδή µας προκαλέσατε, σας το
λέµε µε πολύ σεβασµό και µεγάλη εκτίµηση και σας λέµε ότι είναι
κάτι, το οποίο πρέπει να το κάνετε τώρα. Αυτό πρέπει να σταµατήσει. ∆εν εισφέρει τίποτα. ∆ηµιουργεί, όµως, µεγάλα και πολλά
δεινά στον τουρισµό µας.
Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι το εξής: Άκουσα από την εκλεκτή
συνάδελφο κ. Όλγα Κεφαλογιάννη το διαφηµιστικό µήνυµα που
χρησιµοποιούµε στην Αµερική. Πρόκειται περί µίας παταγώδους
επικοινωνιακής αποτυχίας. Στο µυαλό και στη µνήµη, αλλά και
στην κουλτούρα, όλων των ανθρώπων, όπου γης, που ξέρουν τι
είναι η Οδύσσεια, αυτό που µένει είναι η ταλαιπωρία, η δοκιµασία, αυτό δηλαδή που δεν έχει κανένας στο νου του όταν θέλει
να φύγει για διακοπές. Φεύγω για διακοπές σηµαίνει «αποδρώ
από τη σκληρή πραγµατικότητα της καθηµερινότητας και οραµατίζοµαι έναν τόπο που θα µπορούσε να αποτελέσει για µένα
που θέλω να φύγω, που θέλω να αποδράσω, την αναζήτηση µίας
Ιθάκης».
Άρα, λοιπόν, από όλο αυτό το µύθο του Οδυσσέα, αυτό που
έπρεπε να προβληθεί είναι το µήνυµα «ελάτε στην Ελλάδα να
ανακαλύψετε την προσωπική σας Ιθάκη» και όχι «ελάτε στην Ελλάδα, για να ζήσετε την προσωπική σας Οδύσσεια»!
Και ένα τρίτο θέµα που το θεωρώ εξίσου σηµαντικό είναι ότι,
όταν λέµε για ενίσχυση των επιχειρήσεων, ακόµα και για εκείνες
που πραγµατικά µε τον όγκο τους έχουν συνεισφέρει πάρα
πολλά στην οικονοµία του τουρισµού, θα πρέπει να έχουµε υπ’
όψιν µας ότι αυτές οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί πολύ µεγάλη
επιβάρυνση από τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης.
Κατά την έκταση, λοιπόν, και στο βαθµό που έχουν να αντιµετωπίσουν αυτού του είδους τις πρόσθετες δεινές συνέπειες, σ’
αυτήν την έκταση πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να τις ανακουφίσουµε, για να µπορέσουµε να τις ενθαρρύνουµε και να τις ενισχύσουµε, ώστε πράγµατι να αποδειχθούν ότι είναι µηχανές
παραγωγής αξιόπιστου οικονοµικού αποτελέσµατος.
Και εδώ είµαι υποχρεωµένος να διαφωνήσω και µε τη µόνιµη
επωδό της Αριστεράς, η οποία βεβαίως είναι καθ’ όλα ευπρεπής,
όταν αγωνίζεται για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, αλλά δεν
µπορεί στον αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων της εργασίας που όλοι οι αντιπρόσωποι του Έθνους τα υποστηρίζουµε,
να θυσιάζει τα δικαιώµατα της επιχειρηµατικότητας.
Η επιχείρηση σε αυτές τις σύγχρονες, τουλάχιστον, αντιλήψεις
που όλοι υπηρετούµε είναι ο τόπος που πρέπει να συνεργάζεται
και το κεφάλαιο και η εργασία. Αυτή η άνιση, η άµετρη, η χωρίς
έλεος αντιπαλότητα της εργασίας µε τις δυνάµεις του κεφαλαίου, όταν αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως το καµποτάζ ή οι
επιχειρήσεις του τουρισµού -δεν έχουµε άλλες, εν πάση περιπτώσει, για να µας οδηγήσουν εκτός κρίσεως- θα πρέπει να µετριάζεται τουλάχιστον από πιο ρεαλιστικές απόψεις, τις οποίες
θα πρέπει να τις φιλτράρουµε µέσα από την αντιµετώπιση και
τον ενστερνισµό των καταστάσεων της καθηµερινότητας, που
όλοι οι εργαζόµενοι έχουν ανάγκη, αλλά και δικαίωµα στην εργασία.
Όµως, για να υπάρξει αυτή η εργασία, θα πρέπει αντίστοιχα να
υπάρχουν και κάποιοι που έχουν ανάγκη την εργασία τους. Αυτοί
οι κάποιοι είναι στοιχεία του κόσµου του υπαρκτού, του βιωµένου. Είναι στοιχεία της επιχειρηµατικότητας, τα οποία και αυτά
σε αυτές τις κρίσιµες ώρες έχουν ανάγκη από την κρατική ενίσχυση.
Θα πρέπει µέσα µας να ισορροπήσουµε αυτά τα µεγέθη και
να µην ψάχνουµε να βρούµε λύσεις στα προβλήµατα του παρόντος µε τη φυγή ή την επιστροφή στην άγρια φύση.
Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Τζαβάρα, µιλήσατε περισσότερο ως επικοινωνιολόγος και λιγότερο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Οµολογώ ότι µπορεί κα-
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νείς να σχολιάσει τις επικοινωνιακές σας αρετές και γνώσεις,
αλλά αν θυµούµαι καλά, ένας µεγάλος ποιητής µας είπε πως το
ταξίδι έχει σηµασία και όχι η ίδια η Ιθάκη. Οπότε µια πρόσκληση
σε ένα ταξίδι είναι η Ελλάδα!
Ας ακούσουµε τον κύριο Υπουργό τώρα και µετά σχολιάζετε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Παρ’ ότι θα προτιµούσα να έχω απαντήσει µετά το σχόλιό σας, να πω απλώς ότι η φαινοµενική αστοχία αυτού του
µηνύµατος είναι προφανής. Μία εταιρεία µε την οποία είχε συνεργαστεί παλαιότερα και από κεκτηµένη ταχύτητα ήθελε να
προσφέρει κάτι, για να κρατήσει ζωντανή τη σχέση µε τον Οργανισµό, έκανε αυτήν την καµπάνια χωρίς κόστος στον ΕΟΤ και
χωρίς κατεύθυνση από τον ΕΟΤ. Βασίστηκε πάνω σε µια πραγµατικότητα.
Πιστεύω ότι αυτή η καµπάνια είχε ενδιαφέρον από δυο µεριές:
Το πρώτο είναι ότι όντως στην Αµερική έχει αρχίσει να γίνεται η
έννοια µιας «Οδύσσειας» θετική για τον τουρισµό. Πάρα πολλοί
από τους ανθρώπους –ειδικά τους νέους- που βγαίνουν έξω
πάνε να ζήσουν σε όσο το δυνατόν πιο ανεξερεύνητα µέρη και
δεν θεωρούν ότι ο σωστός τουρισµός είναι ο τουρισµός που έχει
αλλοιώσει την πραγµατική εικόνα µιας χώρας. Οπότε η έννοια
της περιπέτειας γίνεται τουριστικό προϊόν και αυτό πρέπει να το
δούµε σε ό,τι αφορά τις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές της
Ελλάδας. Από εκεί παρακινούµενοι –νοµίζω- δηµιούργησαν αυτό
το θέµα της «Οδύσσειας», που, βέβαια, για πάρα πολύ κόσµο
είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από άλλα µηνύµατα που κατά καιρούς
έχουµε χρησιµοποιήσει, ειδικά τον καιρό των κινητοποιήσεων.
Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον µε αυτήν την καµπάνια είναι
ότι παρ’ ότι κράτησε για πολύ µικρά χρονικά διαστήµατα και
απευθυνόταν σε πολύ συγκεκριµένα κοινά, έκανε το γύρο του
κόσµου. Αυτό δείχνει τη δύναµη των διαδικτυακών µέσων. Πραγµατικά εκεί είναι το µέλλον, εάν θέλει να περάσει κανείς ένα µήνυµα.
Αυτό που είναι, επίσης, επικίνδυνο σε αυτά είναι ότι υπερισχύει
το αρνητικό µήνυµα του θετικού. Θα µου πείτε «γιατί;. Πού αλλού
δεν υπερισχύει»; Αν κάποιο ξενοδοχείο, κάποιοι κατάλυµα προβάλλει διαφηµιστικά κάτι, το οποίο ένας χρήστης το αναιρέσει,
αυτό είναι καταστροφικό για την επιχείρηση. Προφανώς, δεν
παίρνει κανείς αποφάσεις µόνο µε βάση το τι θα πει ένας άνθρωπος. Όµως, αν αυτό το πράγµα επιβεβαιωθεί, τότε αυτή είναι
και η εικόνα που σηµαδεύει αυτήν την τουριστική επιχείρηση.
Θα το δω το θέµα που αφορά την εισφορά για τα σκάφη. Πάντως, θέλω να σας πω το εξής: Πάντα σ’ ένα βαθµό είναι έτσι τα
πράγµατα σε όλες αυτές τις φορολογήσεις και στο ΦΠΑ. Πάντα
πας µέχρι εκεί που σταµατά να σου αποδίδει κάτι ο φόρος που
έχεις επιβάλει.
Είναι πάντα µια ισορροπία που προσπαθείς να επιβάλεις µέχρι
εκεί που εισπράττεις περισσότερα απ’ όσα χάνεις. Είµαι βέβαιος
ότι κάποιοι µπορούν να σκεφτούν την Τουρκία σαν λόγο αυτής
της εισφοράς, αλλά δεν νοµίζω ότι θα είναι το µόνο ζήτηµα.
Το σηµαντικό είναι οι επιχειρηµατίες, οι οποίοι χρησιµοποιούν
σκάφη για να νοικιάσουν σε επισκέπτες κ.λπ., να µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς υπέρογκα κόστη. Αυτό είναι πολύ
σηµαντικό και έχει εκφραστεί από τα συνδικαλιστικά τους όργανα προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Οπότε, νοµίζω, ότι αυτό
θα το δούµε πολύ προσεκτικά τις ηµέρες που έρχονται.
Ξανά να σας ευχαριστήσω για όλες τις παρεµβάσεις. Να ζητήσω και πάλι απ’ όλα τα κόµµατα, εάν υπάρχει χρόνος, να βρεθούµε, για να µε βοηθήσετε να προωθήσουµε την καµπάνια για
το «You in Greece», το οποίο νοµίζω ότι µπορεί να έχει καλά αποτελέσµατα διαδικτυακά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας έχει το λόγο, για λίγο.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Για να λύσω αυτή την παρεξήγηση που δηµιουργήθηκε, κύριε Πρόεδρε.
Στο ποιητικό κείµενο, πράγµατι, αυτό που έχει σηµασία είναι η
ωρίµανση που σου δίνει η αίσθηση της περιπέτειας…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αναφέρεστε στον Καβάφη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όµως, οι διακοπές είναι το σταµάτηµα της περιπέτειας αυτής, για να περάσουµε σε έναν κόσµο
που δεν υπάρχει ο καταναγκασµός, αυτός που σε κάνει να σκέφτεσαι µονίµως το στόχο. Εκεί, λοιπόν, η Οδύσσεια δεν έχει
θέση.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, ακούγοντας και την εύστοχη παρατήρηση του κυρίου Υπουργού, αυτό που ήθελα εγώ να επισηµάνω -και κατά τούτο είναι η συνεισφορά µου σε αυτόν τον
προβληµατισµό που αναπτύχθηκε, που παρ’ όλο που είναι επικοινωνιακός, όπως είπατε, έχει πολύ µεγάλη συµβολική αποτελεσµατικότητα- είναι ότι έχουµε φτάσει πια στο σηµείο που µε
τις λέξεις δηµιουργούµε πράγµατα και γι’ αυτό η επιλογή του
τάδε ή του τάδε επικοινωνιακού µηνύµατος έχει πολύ µεγάλη σηµασία, εξ ού και η µεγάλη δύναµη της διαφήµισης.
Αυτό, όµως, που πράγµατι πρέπει να υπογραµµίσουµε είναι
ότι λέξεις που έχουν σχέση µε τον πολιτισµό µας και µε την ιστορία µας, έχουν οικουµενική αναγνωρισιµότητα. Και πάνω σε αυτή
τη διαπίστωση πρέπει να οικοδοµήσουµε πολύ µεγάλες πραγµατικότητες, που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη του τουρισµού
και την ανάπτυξη της οικονοµίας.
Το ότι όλοι, λοιπόν, είχαν αυτήν την προσληψιµότητα –ας την
πούµε έτσι- της Οδύσσειας, σηµαίνει ότι ήταν πολύ µεγάλο και
δυνατό το µήνυµα που εκπέµπει η λέξη «Οδύσσεια», η ελληνική
ιστορία, ο ελληνικός πολιτισµός.
Και πάνω σε αυτές τις βάσεις θεωρώ ότι ανοίγεται για εµάς
µια απίστευτα µεγάλη και δυναµική προοπτική, για να αντιµετωπίσουµε ελπιδοφόρα όλα τα προβλήµατα που έχουν σχέση µε
την οικονοµική ανάπτυξη, µέσω του τουρισµού και του πολιτισµού µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Τώρα µε δελεάζετε, διότι πρέπει να οµολογήσετε ότι µεταξύ του τρόπου που εµείς αντιληφθήκαµε το µήνυµα και του
τρόπου που αντιλήφθηκε ο Αµερικάνος επικοινωνιολόγος το µήνυµα της Οδύσσειας, εκείνος είναι πολύ πιο κοντά στην πραγµατικότητα απ’ ότι είµαστε εµείς.
∆ιότι, κύριε συνάδελφε, δεν µπορείτε να µε πείσετε ότι χρειάζονται δέκα χρόνια, για να πας από την Τροία στην Ιθάκη, εκτός
αν προσπαθείς κάτι να αποφύγεις ή εν πάση περιπτώσει κάτι να
ευχαριστηθείς.
Κάτι ήξερε αυτός ο άνθρωπος που χρησιµοποίησε αυτό το µήνυµα, απλώς εµείς έχουµε µάθει να το κοιτάµε διαφορετικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
39/27-5-2010 επερώτησης Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την
«ανυπαρξία κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15:28’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή ∆ευτέρα 21 Ιουνίου 2010 και ώρα 18.00’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο:
α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της υπ’ αριθµόν 45/31/14-6-2010 επίκαιρης επερώτησης δεκαπέντε βουλευτών της Ν. ∆ηµοκρατίας προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε
τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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