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Αθήνα, σήµερα στις 13 ∆εκεµβρίου 2010, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του ∆’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, Βουλευτή Μεσσηνίας, τα
ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Νοµάρχης Ιωαννίνων αιτείται
οικονοµική βοήθεια για αποκατάσταση των ζηµιών που έχουν
προκύψει το τελευταίο δίµηνο από ακραία καιρικά φαινόµενα στο
νοµό του.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, η Ένωση Μηχανικών ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών Ανατολικής Κρήτης και Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος αιτούνται την ακύρωση των αποφάσεων 20639/12.9.2008 του Γ.Γ. Περιφέρειας
Κρήτης, και η 603/28-7-2008 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆.
Ηρακλείου.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Πρόεδρος του 1ου ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος Ηρακλείου Κρήτης αιτείται την αναθεώρηση των
εκλογικών καταλόγων.
4) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων
Γλωσσών Ν. Λέσβου αιτείται την άρση απαγόρευσης της συστέγασης Κέντρων Ξένων Γλωσσών µε Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών στο Νοµό Λέσβου.

σβου αιτείται την δηµιουργία οργανικής µονάδας «∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου» στη «Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής».
7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται στην
προκείµενη τροπολογία σύµφωνα µε την οποία µετακυλείει τα
πρόστιµα για χωµατερές στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
8) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία για
την απόρριψη δεκαπέντε προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα
«LEADER» από την ΕΤΑΛ, λόγω έλλειψης ενός πιστοποιητικού.
9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται η µείωση
ζήτησης πετρελαίου θέρµανσης λόγω της συνεχόµενης αύξησης
της τιµής του.
10) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις ελλείψεις και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Νοµός Ηλείας στο
χώρο της υγείας.
11) Οι Βουλευτές Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ, Β’ Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία η
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων αιτείται την καταβολή
των 1000 ευρώ για τους ανάπηρους που δεν παίρνουν κανένα
επίδοµα κ.λπ..
12) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται στο αίτηµα
του Προέδρου του Επιµελητηρίου Νοµού Ηλείας για αναστολή
των σεισµόπληκτων και πυρόπληκτων δανείων.

5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, που αφορά στα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος της Κρήτης.

13) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του ειδικού σχολείου Ζακύνθου αιτούνται την κατασκευή
κτηρίου για την στέγαση του ειδικού δηµοτικού σχολείου µαζί µε
το ειδικό νηπιαγωγείο.

6) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Λέ-

14) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι εργαζόµενοι του Εθνικού Θα-
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λάσσιου Πάρκου Ζακύνθου αιτούνται τη χρηµατοδότησή του,
ώστε να είναι δυνατή η µισθοδοσία τους.
15) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την έναρξη λειτουργίας του
σταθµού µεταµόρφωσης των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων
στον Κόροιβο Νοµού Ηλείας.
16) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Ταξιάρχης Λάµπρου ζητά
διευκρινήσεις και επίλυση του ζητήµατος που αφορά στις µετοχές που κατέχει η εταιρεία «ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΕ» η οποία διαγράφηκε
από το Χρηµατιστήριο στις 19/10/2006.
17) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Θωµάς Ρίζος αιτείται όπως
προσµετρηθούν τα ένσηµα του στρατού στην αναπηρική σύνταξη που λαµβάνει από τον ΟΓΑ.
18) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. ∆ηµήτρης Μαντάς αιτείται
ενηµέρωσης για την εφεύρεση του που έχει πάρει δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε τίτλο «µαγνητοµηχανικό σύστηµα µείωσης της
προκαλούµενης ανάκρουσης από πυροδότηση βολίδας πυροβόλου όπλου».
19) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση και την ελλιπή χρηµατοδότηση για την αποκατάσταση
των πυρόπληκτων και σεισµόπληκτων κτισµάτων του Νοµού
Ηλείας.
20) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Άγγελος Αβέρης ζητά την
αναγνώριση από τα αρµόδια Υπουργεία της νέας µεθόδου
«EcoOliveCleaner» διαχείρισης αποβλήτων των ελαιοτριβείων.
21) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Φραγκούλης Μπιρλούδης
ζητά να του καταβληθούν από τον ΟΠΑ∆-ΥΠΑ∆ το ποσό των
29.397,83 ευρώ νοσηλείας που χρεώθηκε από το ιδιωτικό Νοσοκοµείο «ΥΓΕΙΑ».
22) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕΠΕΠ Λεχαινών Νοµού Ηλείας αιτείται την πρόσληψη τεσσάρων ΤΕ
νοσηλευτριών και έξι ∆Ε βοηθών Νοσοκόµων για την κάλυψη βασικών αναγκών του κέντρου.
23) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Κεφάλες Ασµηνίου» Νοµού Εύβοιας αιτείται την κατασκευή χερσαίου κυµατοθραύστη µε λιθοριπή για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της περιοχής τους.
24) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη εξυγίανσης του κτηρίου «Κονοφάγου» στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
25) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία οι µαζικοί φορείς της νότιας Καρύστου αιτούνται τη συνέχιση της λειτουργίας της ∆ηµόσιας Οικονοµικής
Υπηρεσίας Καρύστου Νοµού Ευβοίας.
26) Η Βουλευτής ∆ράµας κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Αποφοίτων Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Ανώτατης Σχολής
Μουσικής Τεχνολογίας, ΤΕΙ Ηπείρου αιτείται την άµεση προκήρυξη διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για τον κλάδο ΠΕ16.02 εντός της
µεταβατικής περιόδου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις αρνητικές επιπτώσεις που θα δηµιουργηθούν σε περίπτωση
ιδιωτικοποίησης της Αγροτικής Τράπεζας.
28) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία o Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιοκτητών ΚΤΕΟ καταθέτει υπόµνηµα εκθέτοντας τις
ελλείψεις και πληµµέλειες στο υπό κατάθεση σχέδιο νόµου για τη
σύσταση Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Οµοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού αιτείται τη συνολική ένταξη
του νοσηλευτικού κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά χωρίς αποκλεισµούς.
30) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Συντονιστικό Γραφείο του Συνδέσµου Απόστρατων Αξιωµατικών, Αξιωµατικών
Στρατού ΠΝ, Υπαξιωµατικών ΠΝ κ.ά. αιτείται την ισοτιµία των
ΑΣΣΥ τριετούς φοίτησης µε τα ΤΕΙ, τη δυνατότητα µεταπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων των ΑΣΣΥ κ.λπ..
31) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και Α’ Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία ο Συνήγορος του Πολίτη αιτείται να
ενηµερωθεί η Αρχή για τους λόγους που αφορούν στη µη συµπερίληψη της εβδοµαδιαίας εφηµερίδας του Πύργου Ηλείας «Η
ΑΥΓΗ» στη λίστα των εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών
εφηµερίδων.
32) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας ζητά από την Κυβέρνηση να εξετάσει τις
προτάσεις που έχει καταθέσει η ένωση καθώς και την επίλυση
των προβληµάτων που προκύπτουν για το µάθηµα της πληροφορικής στο νέο σχολείο.
33) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, που αφορά στο ζήτηµα των διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008, µε ΦΕΚ
οριστικών αποτελεσµάτων το 2009 που παραµένουν αδιόριστοι.
34) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Σταυρόπουλος
Θεοφάνης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την αύξηση των διοδίων στα οχήµατα τύπου βαν µε ύψος από 2,20 µέτρα και πάνω.
35) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία µαζικοί φορείς της
Νότιας Καρυστίας διαµαρτύρονται για την πρόθεση κατάργησης
της ∆ΟΥ Καρύστου
36) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι κ.κ. Γιάννης Ράλλης, Νικόλαος Μαστροντινάτος, κ. Αναστασία Ακρανίδου
αιτούνται ως επιτυχόντες του διαγωνισµού ∆Ε του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης να τοποθετηθούν στις Γραµµατείες των ∆ικαστηρίων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.
37) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων µε τρία παιδιά Νοµού Αττικής εκφράζει τις θέσεις και τις ενστάσεις του αναφορικά µε το
προσχέδιο του νόµου για την Υγεία και συγκεκριµένα για το κεφάλαιο τέσσερα σχετικά µε τα προνόµια, την φορολογία και τα
επιδόµατα των τριτέκνων οικογενειών.
38) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Εµπορικός Σύλ-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Μ’ - 13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

λογος Λίµνης Ευβοίας και ο Εµπορικός Σύλλογος Μαντουδίου
και Περιχώρων αιτούνται την επανεξέταση του θέµατος σχετικά
µε την κατάργηση της ∆ΟΥ Λίµνης.
39) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι πολίτες του Καλάµου Λευκάδας
αιτούνται την κάλυψη της κενής θέσης αγροτικού γιατρού στην
περιοχή τους.
40) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙ∆ΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι Πρόεδροι των Επαγγελµατικών Επιµελητηρίων Θεσσαλονίκης και Πιερίας διαµαρτύρονται
για την αύξηση κατά 40% των διοδίων Μαλγάρων.
41) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆Σ
ΤΕ∆Κ Λακωνίας διαµαρτύρονται για την ενδεχόµενη κατάργηση
της ∆ΟΥ Λακωνίας.
42) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου ζητά την
έγκριση των Υπουργείων ΥΠΠΟ και ΥΠΕΚΑ για την ενοποίηση
των αρχαιολογικών χώρων της Κνωσού.
43) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο κ. Νικόλαος Σκανδάλης αιτείται την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2ββ του άρθρου 1 του ν.1221/81, προκειµένου να εκδοθεί οικοδοµική άδεια
µε την οποία οι χώροι στάθµευσης της πυλωτής δεν µπορούν να
αποτελούν αντικείµενο αυτοτελούς µεταβίβασης.
44) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Παραγωγών Πωλητών Λαϊ-
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κών Αγορών Κρήτης ζητά την µη ένταξη τους στο φορολογικό
σύστηµα της τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων.
45) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο Νοµάρχης Λασιθίου αιτείται τη σύσταση της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗ ΑΕ»
προκειµένου να αναλάβει την εκτέλεση των µεγάλων έργων της
Κρήτης.
46) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ιεράπετρας αιτείται να πληροφορηθεί για τις προθέσεις του Υπουργείου σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Κρήτη.
47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, παράρτηµα Πελοποννήσου και ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
αιτείται την ανάκληση της απόφασης µεταφοράς της εποπτείας
του ΕΦΕΤ στο Υπουργείο Υγείας.
48) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία οι γιατροί νοσοκοµείου - ΚΥ Ιεράπετρας
ζητά από το Υπουργείο Υγείας την εξασφάλιση των προνοµίων
της Γ’ ζώνης στην οποία ανήκει το νοσοκοµείο.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 3736/28-09-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Παπανδρέου - Παπαδάκη Ουρανία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
∆6/Φ38/οικ 25181/29-11-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη
απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 4912/13-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παναγιωτόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Βαθµός
Προτερ. 129529/ΙΗ/29-11-2010 έγγραφο από την Υφυπουργό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη
απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 5121/19-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παπουτσή ∆ηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ∆1/Γ/25167/29-11-
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2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

2436

4. Στην µε αριθµό 5282/20-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γιαννάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Α/Φ6/180/25179/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

29-11-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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5. Στην µε αριθµό 5598/27-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γιαννάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ∆13/Β/Φ5.25/25267/29-
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11-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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6. Στην µε αριθµό 5920/04-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓρΓΓΠ0001830

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΞ2010/ 29-11-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 6104/11-11-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος – Αδώνιδος και Πλεύρη Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ∆12 1157750ΕΞ2010/29-11-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 316/7-12-2010 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννη Ιωαννίδη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διακοπή παροχής φυσικού αερίου στα κολυµβητήρια ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟ και ΕΘΝΙΚΟ της Θεσσαλονίκης κ.λπ..
Παρακαλείται ο κ. Ιωαννίδης να λάβει το λόγο προκειµένου να
αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο λόγος που κατέθεσα αυτήν την επίκαιρη ερώτηση, κύριε
Πρόεδρε, είναι επειδή τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται διακοπές διαρκείας στην παροχή φυσικού αερίου σε δύο κολυµβητήρια της Θεσσαλονίκης το ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟ και το ΕΘΝΙΚΟ.
Το αποτέλεσµα είναι περίπου πέντε χιλιάδες αθλητές, µικροί
και µεγάλοι λάτρεις του αθλήµατος, (µεταξύ των οποίων είναι και
άτοµα µε ειδικές ανάγκες) µέλη συλλόγων, σχολών και προγραµµάτων, στρατιωτικές σχολές να µην µπορούν να προπονηθούν και να στερούνται των ευεργετικών αποτελεσµάτων της
άθλησης.
Οι παραπάνω διακοπές οφείλονται στο ότι η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για πολλούς µήνες δεν εγκρίνει επιχορηγήσεις
προς το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο και αυτό µε τη σειρά του
δεν πληρώνει τους λογαριασµούς πολλών µηνών στην εταιρεία
παροχής αερίου Θεσσαλονίκης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι τις 22 Νοεµβρίου του 2010, το
σύνολο των απλήρωτων λογαριασµών ανέρχεται στο εξωφρενικό
ποσό των 526.150 ευρώ. Ακόµα και η σχετική ρύθµιση των οφειλών, που έγινε, κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή µε την εταιρεία αερίου, δεν τηρήθηκε από την πλευρά της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού. Όπως διαβάσαµε στον Τύπο εκταµιεύτηκε το ποσό των 270.000 ευρώ. Αυτό, όµως, το ποσό δεσµεύτηκε από υπαλλήλους του κολυµβητηρίου στους οποίους
οφείλονται επιδόµατα παλαιότερων ετών, από το 1997 µέχρι το
2002 και έµεινε να δοθούν µόνο 50.000 ευρώ. Όλα αυτά µου δηµιουργούν την εντύπωση ότι η Κυβέρνηση έχει προαποφασίσει
να καταδικάσει τη Θεσσαλονίκη στον αθλητικό µαρασµό µε το
να της στερεί κάθε σχετικό κονδύλι.
Σας υπενθυµίζω ότι ο αθλητισµός είναι κοινωνικό αγαθό που η
πολιτεία έχει υποχρέωση να παρέχει δωρεάν και ανεµπόδιστα
προς όλους τους πολίτες.
Πού να απευθυνθούν οι πολίτες και πόσο θα πληρώσουν για να
µπορέσουν να πραγµατοποιήσουν αυτό που αγαπούν, δηλαδή
µια απλή άθληση;
Επαναλαµβάνω ότι τα χρήµατα του ΟΠΑΠ κερδίζονται από τον
αθλητισµό, και πρέπει, λοιπόν, ανταποδοτικά, ανάλογα κονδύλια
να πηγαίνουν και στον αθλητισµό.
Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό -ο οποίος γνωρίζει πόσο τον
εκτιµώ- να µας εξηγήσει για ποιο λόγο η Κυβέρνηση δεν φρόντισε τόσους µήνες για την αποκατάσταση της ταµειακής ροής
προς τα παραπάνω κολυµβητήρια, ώστε να πληρωθούν οι συγκεκριµένοι απλήρωτοι λογαριασµοί, αλλά και άλλες υποχρεώσεις και να αποκατασταθούν οι πολλές βλάβες στις εγκαταστάσεις.
Αναγνωρίζω την προσωπική ευαισθησία σας, κύριε Υπουργέ.
Γι’ αυτό το λόγο, σας παρακαλώ, να δραστηριοποιηθείτε άµεσα
για την επίλυση του θέµατος και την αποφυγή παρόµοιων προβληµάτων στο µέλλον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Ιωαννίδη.
Εκ µέρους του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Νικητιάδης από τον οποίο
ζητώ να έχει µεστό και ευσύνοπτο λόγο, τον οποίο και λαµβάνει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να δηλώσουµε ότι το παρελθόν του κ. Ιωαννίδη
δηµιουργεί όλες τις προϋποθέσεις να εκλάβουµε ότι οι προθέ-
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σεις του είναι οι αγνότερες. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο θέτει αυτά
τα ερωτήµατα που είναι σηµαντικά και που οπωσδήποτε απασχολούν την περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Παραλλήλως όµως, κύριε Ιωαννίδη, θα ήθελα να σας βεβαιώσω ότι ουδέποτε συνήλθε το Υπουργικό Συµβούλιο, ουδέποτε
η πολιτική ηγεσία, ουδέποτε οποιοδήποτε όργανο του ΠΑΣΟΚ
για να αποφασίσει µε θέµα τον αθλητικό µαρασµό της Θεσσαλονίκης. Κατ’ επέκταση δεν υπήρξε ποτέ µέρος του σχεδιασµού
µας και της στρατηγικής µας κάτι τέτοιο.
Πολύ συγκεκριµένα θα σας απαντήσω τώρα στα θέµατα που
θέτετε. Πρέπει να σας πω από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
όλες οι τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις γίνονται µε απρόσκοπτο τρόπο για τη λειτουργία του κέντρου. Πιο ειδικά, θα σας
πω ότι έχουν εγκριθεί 1.650.000 και από αυτές µέχρι τις 30 Νοεµβρίου είχαν ήδη εκταµιευτεί 1.113.760 ευρώ. Το ποσό αυτό,
παρά τη δηµοσιονοµική, τραγική συγκυρία που διερχόµαστε,
είναι µεγαλύτερο ακόµη και από αυτό που εσείς είχατε εγκρίνει,
που είχατε όλες τις αγνές προθέσεις και θέλατε να βοηθήσετε
την περιοχή σας. Εµείς µέσα σε αυτό το δηµοσιονοµικό στρίµωγµα δώσαµε περισσότερα χρήµατα. Εσείς είχατε δώσει
1.108.000 τακτική συν 83.0000 έκτακτη, δηλαδή 1.191.000. Εµείς
δώσαµε 1.113.000 µε αυτό το οικονοµικό στρίµωγµα επαναλαµβάνω, ακριβώς για να δείξουµε την ευαισθησία µας για τη λειτουργία αυτού του κέντρου.
Έχουµε ένα ζήτηµα µε τη διακοπή του φυσικού αερίου. Πράγµατι, ήταν ένα τεράστιο ζήτηµα. Προσπαθήσαµε επανειληµµένως να δούµε πώς µπορούµε να το λύσουµε. Είναι η δεύτερη
φορά που διακόπτεται η παροχή του φυσικού αερίου. Τί έγινε;
Στείλαµε τα χρήµατα, πήραµε την επιχορήγηση και δυστυχώς η
διοίκηση δεν επέδειξε την επιµέλεια που απαιτείτο για τις συνθήκες τις συγκεκριµένες και άφησε να κατασχεθούν τα χρήµατα
για οφειλές των εργαζοµένων. Οφειλές όµως, από πότε; Από το
2008, κύριε Ιωαννίδη. Οφειλές που είχαν δηµιουργηθεί κατά τη
διάρκεια της δικής σας διοίκησης των αθλητικών πραγµάτων της
χώρας, χωρίς –επαναλαµβάνω- να είχατε εσείς καµµιά τέτοια
πρόθεση. Θέλατε να λειτουργεί το κέντρο, να πληρώνονται κανονικά οι άνθρωποι. Αυτοί όµως, έµειναν απλήρωτοι. Φτάσαµε
τώρα, στο 2010, επωφελήθηκαν οι εργαζόµενοι και ορθώς έκαναν χρήση των δικαιωµάτων που τους παρέχει η νοµοθεσία.
Έτσι, µόλις πήγαν τα χρήµατα, αντί να τα πάρει η διοίκηση και να
φροντίσει να πληρώσει για να µην κοπεί η παροχή του φυσικού
αερίου, αυτά κατασχέθηκαν από τους εργαζόµενους. Πήραν τα
χρήµατα οι εργαζόµενοι και έµειναν αµανάτι χωρίς φυσικό αέριο
στο κολυµβητήριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τρέξαµε τότε. Κάναµε διαπραγµατεύσεις. Πιέσαµε την ηγεσία
του φυσικού αερίου, που δεν είναι και κανένας κρατικός φορέας
ελεγχόµενος και ξαναέγινε το ίδιο πράγµα. Ξανά τώρα εµείς, η
Γενική Γραµµατεία απέστειλε στη ∆ΕΠΑ 200.000 ευρώ. Ξανά
τώρα! ∆ιότι και αυτήν τη στιγµή που µιλάµε σας πληροφορώ ότι
δεν υπάρχει φυσικό αέριο για να παρέχεται στο κολυµβητήριο.
Πιστεύουµε ότι την Τετάρτη που µας έρχεται –µεθαύριο- θα έχει
καταβληθεί το ποσό για να αποκατασταθεί η λειτουργία.
Κοιτάξτε όµως, κύριε Ιωαννίδη, γιατί καµµιά φορά όλοι µας παρασυρόµαστε. Και εσείς παρασύρεστε. Ορίσατε µία διοίκηση για
να κάνει καλά τη δουλειά της. Αυτή η διοίκηση µε το που ήρθε η
καινούργια Κυβέρνηση, ενώ είχε αναλάβει µια ευθύνη, τα παράτησε, δεν ασχολιόταν. ∆εν έκατσε να επιµεληθεί του έργου, λες
και η καινούρια Κυβέρνηση της είπε «µαζέψτε τα τώρα και φύγετε», λες και δεν είχαµε εµείς το δικαίωµα να έχουµε ένα µικρό
διάστηµα, προκειµένου να ανταποκριθούµε.
Κάνουµε ό,τι µπορούµε και έχετε δίκιο που θέτετε αυτό το ζήτηµα. Είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία της αθλητικής ζωής της Θεσσαλονίκης η λειτουργία αυτού του κέντρου.
Συµφωνούµε µαζί σας. Θα κάνουµε ό,τι µπορούµε µέσα στο πλαίσιο της οικονοµικής στενότητας.
Για τα υπόλοιπα θέµατα που θέτετε για τη Θεσσαλονίκη θα
επανέλθω µε τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Νικητιάδη.
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Το λόγο έχει ο κ. Ιωαννίδης για τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο Πρόεδρος που είχα ορίσει εγώ, επειδή ήταν
βαριά άρρωστος –δεν θέλω να πω λεπτοµέρειες- έµεινε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια παραιτήθηκε γιατί η
κάθε κυβέρνηση µπορεί να θέλει να βάλει κάποιους δικούς της.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι εγώ έβαλα άτοµα, τα οποία δεν ήταν µε κοµµατικό τρόπο εκλεγµένα. Απλώς και µόνο ήταν άνθρωποι, οι
οποίοι ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για το άθληµα το συγκεκριµένο. Οι υπόλοιποι που έµειναν τρέχουν µαζί µε τους πατεράδες
και µε τους αθλητές για να µπορέσουν να λύσουν το πρόβληµα
αυτό.
Καλό θα είναι λοιπόν, τα χρήµατα να πηγαίνουν κατευθείαν
στη ∆ΕΠΑ για να µην έχουµε κάποιο πρόβληµα ώστε να λειτουργήσουν τα κολυµβητήρια. Κατευθείαν να χρεώνεται το ανάλογο ποσό στη διοίκηση των κολυµβητηρίων και να πηγαίνουν
όµως, στη ∆ΕΠΑ για να µην µπορεί τουλάχιστον να τα πάρει κάποιος για να τα χρησιµοποιήσει για οποιοδήποτε άλλο εύλογο
και νόµιµο σκοπό.
Τα υπόλοιπα χρήµατα, τα οποία µένουν ήταν για τη ∆ΕΗ. Αν
τυχόν, λοιπόν δεν έχουν και τα χρήµατα για τη ∆ΕΗ, ποιος θα
συντηρήσει τα µηχανήµατα αν δεν λειτουργήσουν αυτά; ∆εν θα
αντέξουν για πολύ. Υπάρχει για όλα τα µηχανήµατα ένα κονδύλι
700.000 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε και τώρα πάγωσε. Υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν οι πισίνες λόγω των µηχανηµάτων, αφού και
αέριο να έχουµε, δεν θα µπορέσουν κάποια στιγµή να συνεχίσουν να δουλεύουν, όπως λέει ο κ. Μυλώσης, ο οποίος έµεινε
από τότε που τον είχαµε ορίσει εµείς και τρέχει µαζί µε αυτούς
που έχουν το πρόβληµα.
Καλύπτονται πέντε χιλιάδες άνθρωποι από αυτά τα δύο κολυµβητήρια. Επτά χιλιάδες και είναι οι αθλητές που ασχολούνται
µε τη κολύµβηση. Υπάρχουν τα δηµοτικά κολυµβητήρια, τα οποία
λειτουργούν. Του Πανοράµατος λειτουργεί άψογα. Της Σταυρούπολης δεν έχει ακόµη αρχίσει να λειτουργεί. Στη Νεάπολη
υπάρχει πρόβληµα, όπως υπάρχει και στο Εθνικό. Είναι οικονοµικό και εκεί το πρόβληµα. Στις Συκιές λειτουργεί άψογα. Γι’ αυτό
το λόγο λοιπόν, είναι κρίµα, πέντε χιλιάδες παιδιά από όλη τη κεντρική Μακεδονία καθώς και άνθρωποι µε προβλήµατα να µην
µπορούν να αθληθούν για διακόσιες ή τριακόσιες χιλιάδες ευρώ,
όταν υπάρχουν από τον αθλητισµό τόσα έσοδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο υγρός στίβος της Θεσσαλονίκης αντιπροσωπεύει το 30% µε
40% της εθνικής παραγωγικής διαδικασίας και έχει φέρει πολλές επιτυχίες το άθληµα αυτό. Για το λόγο αυτό επαναλαµβάνω,
µε την ευαισθησία που σας διακρίνει και µε το ότι αγαπάτε πράγµατι τον αθλητισµό -και το έχετε αποδείξει, όπου µπορείτε να
επέµβετε, επεµβαίνετε- να λυθεί αυτό το θέµα. Είναι κρίµα αυτό
για τον υγρό στίβο, ο οποίος µαζί µε το στίβο είναι η βάση των
αθληµάτων. Όλα τα µικρά παιδιά που θα κάνουν κολύµπι και
αυτοί που κάνουν στίβο, όταν θα αθληθούν σε οµαδικά αθλήµατα
θα είναι πολύ καλύτεροι αθλητές απ’ ό,τι θα είναι κάποιοι άλλοι,
οι οποίοι δεν έχουν µπει στον υγρό στίβο. Αν και δεν είναι το δικό
µου το άθληµα, βλέπετε πόσο πολύ το υποστηρίζω, γιατί αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Όλα τα µικρά παιδιά πρέπει να µπουν
σε πισίνα και να αθληθούν, για να µην φοβούνται τους τραυµατισµούς. Να µη φοβούνται τη σπονδυλική στήλη, τα γόνατα τους
κ.τ.λ., για να µην υπάρχει τραυµατισµός. Βάλτε τη σφραγίδα και
κάντε τα να λειτουργήσουν όµορφα και θα έχετε κέρδος. Θα σας
ευγνωµονούν όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγµή έχουν
πρόβληµα.
Έχω εδώ όλη την αλληλογραφία εάν θέλετε –φαντάζοµαι θα
σας την έχουν δώσει- της Γενικής Γραµµατείας και δηµοσιεύµατα, τα οποία θα τα καταθέσω για τα Πρακτικά.
Ελπίζω ότι θα λυθεί την Τετάρτη –που λέτε- το πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ιωαννίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Ιω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αννίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Νικητιάδης για µια σύντοµη δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Για άλλη µία φορά, κύριε Ιωαννίδη, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω και για τα καλά σας λόγια προσωπικώς. Σας δηλώνω ότι θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για την εύρυθµη λειτουργία του κέντρου. Ήδη τοποθετήθηκε και η καινούργια
διοίκηση και νοµίζω ότι θα προχωρήσουν τα πράγµατα. Παρά το
ότι υπάρχει αυτή η δυσµενής δηµοσιονοµική συγκυρία, θα καταφέρουµε νοµίζω να λειτουργήσει µε εύρυθµο τρόπο το κέντρο.
Θα ήθελα όµως να σας πω και δυο λόγια ακόµα επειδή το δεύτερο ερώτηµα που θέτετε σχετίζεται µε τα αναπτυξιακά έργα,
που προτιθέµεθα να κάνουµε στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως για πληροφοριακούς λόγους, να σας πω ότι ήδη στο Υπουργεί Πολιτισµού και Τουρισµού έχει ξεκινήσει ένα µεγάλο πρόγραµµα για
τη Θεσσαλονίκη «Σταυροδρόµι Πολιτισµών». Ήδη έχουµε καθιερώσει κάθε χρόνος να αφιερώνεται σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, προκειµένου να απευθυνόµαστε σε συγκεκριµένες τουριστικές αγορές. Το 2011 θα είναι αφιερωµένο στον
αραβικό κόσµο και στη Μέση Ανατολή. Το 2012 θα είναι αφιερωµένο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 2013 θα είναι αφιερωµένο στην Κίνα. Το 2014 θα είναι αφιερωµένο στη Ρωσία και το
2015 στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των ετών, επί τριακόσιες εξήντα
πέντε ηµέρες, κάθε ηµέρα θα γίνεται και µια εκδήλωση, θα υπάρχει ένα δρώµενο, το οποίο θα αφορά τη συγκεκριµένη χώρα και
θα γίνεται σχετική προβολή σε όλες αυτές τις περιοχές, έτσι
ώστε να γνωρίζουν στην Κίνα, στη Ρωσία, στην Αµερική ή οπουδήποτε αλλού ότι η Θεσσαλονίκη αυτό το χρόνο δρα, λειτουργεί
πολιτιστικώς και κατευθύνεται µε προσανατολισµό τη σύσφιγξη
των λαών των δύο χωρών, των δύο περιοχών, προκειµένου να γίνουµε ελκυστικοί και να καταφέρουµε να φέρουµε πολύ κόσµο.
Χαιρόµαστε, γιατί σ’ αυτήν την προσπάθεια ήδη τα πανεπιστήµια της Θεσσαλονίκης, η ∆ιεθνής Έκθεση, οι τουριστικοί φορείς, όλοι προσέτρεξαν, όλοι δήλωσαν ότι θέλουν να συνεργαστούν και πιστεύουµε ότι θα καταφέρουµε αυτό που έπρεπε
από καιρό όλοι να έχουµε κάνει, να γίνει η Θεσσαλονίκη ένας ελκυστικός τουριστικός προορισµός, γιατί πραγµατικά µια τόσο
όµορφη πόλη, µε τόσα µνηµεία και ευρήµατα, µε τόσες περιοχές, µε τόσα χιονοδροµικά κέντρα κοντά της θα µπορούσε να
είναι ένας προορισµός γεµάτος, στην κυριολεξία, ολόκληρο το
χρόνο από τουρίστες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Την Τετάρτη καταλήγετε, δηλαδή; Ο ερωτών συνάδελφος έκανε λόγο για την Τετάρτη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Την Τετάρτη εδήλωσα εγώ ότι θα κατατεθεί το ποσό
προς τη ∆ΕΠΑ και πιστεύουµε ότι έχει λήξει αυτό το ζήτηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Νικητιάδη.
Επόµενη ερώτηση είναι η πέµπτη µε αριθµό 325/7-12-2010 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εξαίρεση αρχαιολόγων από τις περιοριστικές διατάξεις των άρθρων
5 και 6 του π.δ. 164/2004 (εικοσιτετράµηνο) κ.λπ..
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως την ερώτηση θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Νικητιάδης.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταθέσαµε αυτή
την επίκαιρη ερώτηση σχεδόν κυριολεκτικά από υποχρέωση,
γιατί σε ένα αυτονόητο και πανταχόθεν αποδεκτό θέµα έχουµε
ολιγωρία από την πλευρά της Κυβέρνησης. Η εξαίρεση των αρχαιολόγων από τις περιοριστικές διατάξεις, όπως και εσείς αναφέρατε, νοµίζουµε ότι ήταν απαραίτητο να γίνει χθες, όχι σήµερα
ή αύριο.
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Οι αρχαιολόγοι και το εξειδικευµένο εργατικό προσωπικό του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού στερούνται το αυτονόητο
δικαίωµά τους στην εργασία, καθώς µε τη συµπλήρωση εικοσιτεσσάρων µηνών δεν έχουν πλέον το δικαίωµα να εργαστούν
ποτέ ξανά, εάν εφαρµόζεται ο νόµος που υπάρχει σήµερα. Είναι,
λοιπόν, προφανές, θα έλεγα υποχρεωτικό αυτό το πράγµα να αλλάξει. Ο νόµος πρέπει να αλλάξει.
Περιµέναµε, λοιπόν, µετά από την απόγνωση που δηµιούργησε
ο αποκλεισµός του εικοσιτετραµήνου στους εργαζόµενους και
αφού είδαµε ορισµένες εικόνες και επεισόδια στον αρχαιολογικό
χώρο της Ακρόπολης, να υπάρξει από την πλευρά του Υπουργείου και των Εσωτερικών, αλλά και του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού κάποια παρέµβαση.
Ακόµα και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού αναγνώρισε το απαράδεκτο του εικοσιτετράµηνου περιορισµού σε
δηλώσεις του στις 7 Σεπτεµβρίου εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα.
Παρ’ όλα αυτά, βλέπουµε ότι µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα
και ελπίζουµε ότι σήµερα θα έχει κάποια απάντηση ο Υπουργός
στα δύο ερωτήµατα που θέτουµε.
Το πρώτο ερώτηµα είναι το εξής: Προτίθεται η Κυβέρνηση να
επιλύσει το φλέγον -για τους εργαζόµενους- ζήτηµα του εικοσιτετραµήνου, εξαιρώντας το επιστηµονικό προσωπικό και τους
τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης από τους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004;
∆εύτερον, εάν ναι, πότε και µε ποιον τρόπο σχεδιάζει την άρση
των καταφανώς άδικων διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του συγκεκριµένου προεδρικού διατάγµατος;
Θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι και τα δύο Υπουργεία θα
έπρεπε να απαντήσουν σ’ αυτό το θέµα και θα έπρεπε να έχουν
ήδη συνεργαστεί και συναποφασίσει να µας πουν κάτι. Από τις 7
Σεπτεµβρίου µέχρι σήµερα ο χρόνος είναι πολύς. Φαίνεται ότι οι
νοµοµαθείς του Υπουργείου Πολιτισµού είναι απασχοληµένοι
αυτό τον καιρό να συντάσσουν µνηµόνια και εγκυκλίους που προβλέπουν υπαναχωρήσεις του Πολιτισµού προς όφελος των µεγαλοεργολάβων και των κατασκευαστικών στα µεγάλα δηµόσια
έργα και δεν βρίσκουν το χρόνο -εκτός και αν µας διαψεύσει σήµερα ο κύριος Υπουργός- να ασχοληθούν µε το διατυπωµένο
εδώ και µερικά έτη αίτηµα των αρχαιολόγων, που εργάζονται µε
συµβάσεις για την εξαίρεσή τους από το περιβόητο εικοσιτετράµηνο.
Εάν δεν µου δώσετε απάντηση, κύριε Υπουργέ, θα σας κάνω
µια διευκόλυνση στο επόµενο νοµοσχέδιο, σ’ αυτό που έρχεται
απόψε, δηλαδή, για τον κινηµατογράφο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κριτσωτάκη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Είχα σκοπό, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Κριτσωτάκη, να
απαντήσω, χωρίς να δοθεί η εντύπωση ότι επιτίθεµαι. Επειδή
εσείς όµως φροντίσατε να µας κατηγορήσετε ότι δουλεύουν οι
νοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου για τους µεγαλοεργολάβους
κ.λπ., θα σας έλεγα ότι εσείς που οι νοµικές σας υπηρεσίες –στο
κόµµα σας θα έχετε δύο-τρεις δικηγόρους- δεν ασχολούνται µε
τους µεγαλοεργολάβους κοινοβουλευτικώς, ξέρετε, µπορείτε να
κάνετε και πρόταση νόµου.
Φέρτε µία πρόταση νόµου να τη δούµε, αφού εσείς έχετε τον
καιρό και µπορείτε και να µην καταφέρεστε κατά της δικής µας
ηγεσίας, που έχει βάλει τους δικηγόρους να καταφέρονται κατά
των εργολάβων.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Θα τοποθετηθείτε µετά, έχετε τρία λεπτά.
Θα µπορούσα, επίσης πολύ απλά να σας πω, βεβαίως, ότι συµφωνούµε απολύτως µαζί σας. Και δική µας πρόθεση είναι να
υπάρξει αναγνώριση αυτών των ειδικοτήτων και αυτών των ανθρώπων. Θα µπορούσα επιπλέον να σας πω ότι προσπαθούµε υπάρχουν µία σειρά από ζητήµατα- και πολύ σύντοµα, πιστεύω,
ότι θα καταφέρουµε να επιλύσουµε αυτό το ζήτηµα.
Εγώ θα σας πω κάποια πράγµατα αναλυτικότερα, διότι ξέρετε
πολύ καλά –υποθέτω ότι ξέρετε- την ιστορία µε τους συµβασι-
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ούχους όλης της χώρας, που ταλανίζει το σύνολο του πολιτικού
συστήµατος. ∆εν λέω ποιος έχει ευθύνη. Αν θέλετε να πείτε ότι
τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα έχουν ευθύνη, να το πούµε έτσι, ότι
τη µεγαλύτερη ευθύνη την έχουν τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα.
Όµως, εµείς αναγνωρίζουµε -ο Υπουργός ο κ. Γερουλάνος έχει
δηµοσίως αναγνωρίσει- την αναγκαιότητα αυτές οι συγκεκριµένες ειδικότητες να εξαιρεθούν από τη διαδικασία του προεδρικού
διατάγµατος, για να καταφέρουµε µε αυτόν τον τρόπο αυτούς
τους τόσο πολύτιµους, έµπειρους υπαλλήλους να τους χρησιµοποιήσουµε, γιατί ούτως ή άλλως, τους χρειάζεται το Υπουργείο και γιατί σε κάθε περίπτωση δεν θα µπορέσουµε εύκολα να
βρούµε αυτές τις ειδικότητες.
Εσείς είπατε ότι το ερώτηµα θα έπρεπε να απαντηθεί και από
το Υπουργείο Εσωτερικών. Εµείς λέµε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών φροντίζει µία σειρά διαδικαστικών ζητηµάτων. Λέµε ότι το
Υπουργείο Εσωτερικών, µε το οποίο είµαστε και εµείς σε διαρκή
συνεννόηση, θα έρθει πολύ σύντοµα µε µία συνολική ρύθµιση
για όλα αυτά, γιατί δεν µπορούµε αποσπασµατικά να πιάνουµε τη
µία κατηγορία ή να πιάνουµε την άλλη κατηγορία. ∆ιότι αν πιάσεις µία κατηγορία, θα έρθουν άλλες δέκα κατηγορίες και θα
λένε: «Μα, µε εµάς τι έγινε σε αυτήν την περίπτωση; Πότε θα
υπαχθούν αυτοί; Πότε θα εξαιρεθούν αυτοί του προεδρικού διατάγµατος;».
Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε. Θα το κάνουµε πάρα πολύ
σύντοµα. Επαναλαµβάνω, ότι συµµεριζόµαστε απολύτως την ευαισθησία τη δική σας, που είµαι βέβαιος ότι έχει και το σύνολο
της Βουλής. Όµως από εκεί ως το σηµείο να λέµε ότι δεν έχουµε
καιρό επειδή οι νοµικές υπηρεσίες απασχολούνται µε τους µεγαλοεργολάβους, νοµίζω ότι υπάρχει µία τεράστια απόσταση
που ούτε εσάς, αν θέλετε, τιµάει στο επίπεδο της αναφοράς που
γίνεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Νικητιάδη.
Παρακαλείται ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης να λάβει το λόγο, για
δευτερολογία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι αυτή η
Κυβέρνηση κυβερνά σε ό,τι είναι αντιλαϊκό και βλέπετε ότι περνάνε τα πάντα για τις εργασιακές σχέσεις, για το ασφαλιστικό
και για όλα τα υπόλοιπα. Είναι µία Κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται
εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει και λίγο νωρίτερα σε αυτά.
Σε ό,τι έχει σχέση µε τον πολιτισµό και σε ό,τι έχει σχέση µ’ αυτό
που είναι να γίνει καλό και δεν είναι δυσάρεστο για τον ελληνικό
λαό, βρίσκεται πολύ αργή, για να µην πω ότι είναι αόρατη.
Θα σας πω ότι εδώ έχουµε µία προσθήκη, που την καταθέσαµε
στο νοµοσχέδιο που έρχεται αµέσως µετά, η οποία λέει: «Το επιστηµονικό προσωπικό και οι τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης που
απασχολούνται σε έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαµόρφωσης µνηµείων και έργων τέχνης,
δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς των άρθρων 5, 6 κ.λπ.». Αυτό
νοµίζω είναι κάτι που θα πρέπει απόψε να το ψηφίσετε, αν λέτε
ότι ενδιαφέρεστε και αν έχετε την ίδια ευαισθησία, που έχουµε
και εµείς και που έχει και όλος ο κόσµος. ∆εν την έχουµε µόνο
εµείς, προς Θεού!
Θα σας πω το εξής: ∆εν είναι σκόπιµο να διαβάσω -αλλά θα
την καταθέσω στα Πρακτικά- την οµιλία του Υπουργού του κ. Γερουλάνου, στη συγκεκριµένη τοποθέτηση που είχε κάνει στη
Βουλή, όπου λέει µε λίγα λόγια ότι πρέπει να λυθεί.
Επίσης, θα σας καταθέσω αυτό που καταθέσατε εσείς –παρακαλώ- στη Βουλή ως τροπολογία, µόνο που µετά την αποσύρατε. Και σας λέω ότι αυτό που αποσύρατε, µπορείτε να το
επαναλάβετε. Άρα, αφού το καταθέσατε, συµφωνείτε. Γιατί,
όµως, δεν το κάνετε;
Τώρα, να πω ότι γι’ αυτό εγώ σας είπα την κουβέντα που εσείς
θεωρήσατε βαριά, αλλά εγώ νοµίζω ότι απλά είναι αληθινή. Πρέπει, λοιπόν, απόψε να λυθεί είτε µε την παρέµβαση τη δική σας,
είτε µε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει και την οποία, ελπίζω, ότι δεν θα απορρίψετε σε λίγη ώρα που θα ξεκινήσει να συζητείται το νοµοσχέδιο για τον κινηµατογράφο.
Θα σας πω το εξής. Πείτε µου αν αυτό που σας διάβασα είναι
από το ΣΕΚΑ, από το Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων και δεν
είναι δικά µου λόγια -περί αυτού πρόκειται, θα σας το καταθέσω
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και αυτό στα Πρακτικά- τι έχετε να πείτε; ∆εν είναι µία βίαιη, ας
πούµε, επίθεση δική µου απέναντι στην πολιτική σας -δεν είναι
επ’ ουδενί προσωπική, βέβαια- αλλά είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι εκείνοι που τους αναγκάσατε να βρεθούν στην Ακρόπολη
και µετά να λέτε ότι δυσφηµούν τη χώρα.
Να σας πω κάτι. Αυτοί που καθυστερούν, αυτοί που δεν κυβερνούν σε αυτά τα θέµατα, εκείνοι είναι που αναγκάζουν τους
ανθρώπους να αγωνίζονται και µετά να έρχονται αυτοί που «κυβερνούν» σε αυτά τα θέµατα -γιατί σε αυτά δεν κυβερνούν- να
λένε ότι εσείς φταίτε.
Λοιπόν, αυτό το θέµα νοµίζουµε ότι πρέπει να λυθεί, κύριε
Υπουργέ, και δεν ξέρω τι θα πείτε τώρα στην απάντηση, που θα
δώσετε. Θα λυθεί ή δεν θα λυθεί; Εν πάση περιπτώσει, λόγια ή
έργα;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κριτσωτάκη.
Ο κ. Γεώργιος Νικητιάδης έχει το λόγο για δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Θα είστε εδώ, κύριε Κριτσωτάκη, θα είναι εδώ ο Υπουργός κ. Γερουλάνος, εντός ολίγου που έχει την αρµοδιότητα να
τοποθετηθεί επί της προτάσεως της τροπολογίας και θα το συζητήσετε. Σας ξαναλέω, όµως, ότι απαιτείται συνολική παρέµβαση για το θέµα όλων αυτών των κατηγοριών και όχι
αποσπασµατική.
Τώρα, επειδή επαναλάβατε αυτούς τους υπαινιγµούς, εγώ
θέλω να πιστεύω ότι είναι σχήµα λόγου και δεν αποτελεί την
ουσία της τοποθέτησής σας, ούτε την ουσία των πιστεύω που
έχετε. Μπορεί για τη δηµοσιονοµική πολιτική να έχετε τελείως
διαφορετικές απόψεις. Μπορεί για το µνηµόνιο να έχετε εντελώς
διαφορετικές απόψεις. Εµείς θα θέλαµε πραγµατικά να µας φέρετε κάποιες προτάσεις εναλλακτικές που να έδειχναν έναν άλλο
δρόµο και να µπορούσαµε µε διαφορετικό τρόπο να διασωθεί η
χώρα. ∆εν έχουµε δει µέχρι τώρα κάτι τέτοιο.
Ειδικώς, από εσάς δεν έχουµε ακούσει κάποιες προτάσεις και
δεν πιστεύω σε καµµία περίπτωση ότι υιοθετείτε τις πρακτικές
των συµβασιούχων που αποφάσισαν να πάνε να κλείσουν την
Ακρόπολη, για να εµποδίσουν τις χιλιάδες των επισκεπτών που
ήρθαν και είχαν όνειρο ζωής να επισκεφθούν αυτό το µοναδικό
αρχαιολογικό µνηµείο της παγκόσµιας κληρονοµιάς. Και το
έχουµε συζητήσει ξανά εµείς -εγώ και εσείς- σε αυτήν την Αίθουσα. ∆εν νοµίζω ότι εσείς αποδέχεσθε ποτέ ότι θα έπρεπε να
εµποδίζονται οι επισκέπτες από το οποιοδήποτε δικαίωµα µπορεί
να διεκδικήσει ο οποιοσδήποτε.
Μπορείς να σταµατήσεις την είσπραξη και να µην εισπράττει
το δηµόσιο, να βλάψεις το δηµόσιο και µ’ αυτό τον τρόπο να διεκδικήσεις τα δικαιώµατά σου, αυτό θα µπορούσαµε να το κουβεντιάσουµε. Μπορείς να κάνεις µια οποιαδήποτε απεργία, µπορείς
να µπλοκάρεις οτιδήποτε, αλλά δεν µπορείς να εµποδίζεις τον
επισκέπτη, που είναι ιερό δικαίωµά του να επισκεφθεί την Ακρόπολη, όταν µάλιστα τον έχεις καλέσει και όταν θέλεις να λες ότι
είσαι εσύ ο απόγονος των αρχαίων Ελλήνων, που είχαν θεό της
φιλοξενίας το ∆ία. ∆εν µπορώ να διανοηθώ ότι αυτό ταιριάζει σε
κανέναν από εµάς. Εξ αυτού του λόγου θέλω να ξεκαθαρίσουµε
ότι δεν µπορεί να έρχεται και να επανέρχεται αυτό το ζήτηµα στο
εθνικό Κοινοβούλιο, γιατί όταν κάνουµε έναν τεράστιο αγώνα να
προσελκύσουµε κόσµο, όταν κάνουµε µία προσπάθεια να κρατηθεί η οικονοµία µας και από τον τουρισµό, που είναι ένας σηµαντικός πόρος, δεν µπορώ να διανοηθώ ότι µπορούµε
παραλλήλως να επικαλούµαστε τέτοιου είδους µορφές διεκδίκησης δικαιωµάτων, για να µπορέσουν οι εργαζόµενοι να κατοχυρώσουν τη θέση εργασίας τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Νικητιάδη.
Έχω την τιµή να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγέρµου κ. Παύλος
Μαρκάκης ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η επόµενη ερώτηση που θα συζητηθεί τώρα είναι η πρώτη µε
αριθµό 290/6-12-2010 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της
Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνας Γιαννακοπούλου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε τις αυξήσεις των διοδίων, τη
δηµιουργία νέων σταθµών κ.λπ..
Την ερώτηση εκ µέρους του Υπουργείου θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
Το λόγο έχει η Βουλευτής κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου,
προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή της.
Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως αναφέρω και στην ερώτησή µου, κάθε
οργανωµένη πολιτεία, είναι υποχρεωµένη να παρέχει στους πολίτες της ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο µε χρήµατα, τα
οποία κυρίως αντλεί από τη γενική φορολογία και όχι από επιπλέον φόρους, όπως ουσιαστικά είναι τα διόδια. Τουλάχιστον
αυτός είναι ο κανόνας που ισχύει στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, τα επιπλέον έξοδα, τα οποία αναγκάζεται να καταβάλει πλέον ο πολίτης για τις µετακινήσεις τους εντός της χώρας,
λόγω των συµβάσεων που παραχωρεί η πολιτεία σε ιδιώτες για
εκµετάλλευση των διοδίων, καθιστούν τη µετακίνηση για κάθε
τροχοφόρο πανάκριβη και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναντίστοιχη µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες.
Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφέρω το υψηλό κόστος µετακίνησης της διαδροµής Αθήνα-Καλαµάτα και Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Πέραν του ότι καλείται ο οδηγός να σταµατήσει πέντε φορές
στην πρώτη περίπτωση και δέκα φορές στη δεύτερη, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί χωρίς λόγο η διαδροµή του, αποτυπώνει
την υπερβολική και καταχρηστική τιµολόγηση που απαιτούν και
τελικά επιτυγχάνουν οι εταιρείες από την πολιτεία.
Συγκεκριµένα, θα ήθελα να αναφερθώ µόνο στη διαδροµή
Αθήνα – Μεγαλόπολη. Οι οδηγοί ΙΧ αυτοκινήτων καλούνται να
πληρώσουν διόδια σε πέντε σηµεία µέχρι σήµερα, συµπεριλαµβανοµένης βέβαια και της Αττικής Οδού, µε συνολικό αντίτιµο
περίπου 25 ευρώ µε επιστροφή. Και, µάλιστα, σε αυτή τη διαδροµή αναµένεται να λειτουργήσουν άλλοι δύο ή τρεις σταθµοί
διοδίων µετά την ολοκλήρωση του έργου µέχρι την Καλαµάτα,
µε αποτέλεσµα το κόστος της διαδροµής να ξεπεράσει τα 35
ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω, κύριε Υπουργέ, αναρωτιέµαι –και νοµίζω
ευλόγως- για ποιο λόγο οι Έλληνες οδηγοί είναι αναγκασµένοι να
πληρώνουν τόσο ακριβά διόδια. Ενδεικτικά αναφέρω την αύξηση,
η οποία έγινε στα διόδια Νεστάνης κατά 133% και κατά 40% στα
διόδια των Μαλγάρων.
Επίσης, µε ποια λογική γίνεται η προείσπραξη διοδίων εκ µέρους της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» για τον απαράδεκτο
και ίσως τον πιο επικίνδυνο δρόµο στην Ελλάδα, που είναι ο δρόµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα, όταν
µάλιστα η εταιρεία ανακοινώνει ότι η παράδοση των έργων σε
αυτό τον οδικό άξονα θα καθυστερήσει τουλάχιστον άλλα δύο
χρόνια.
Θα ήθελα να µας πείτε, επίσης, τι προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση για τον εξορθολογισµό της τιµολόγησης των διοδίων
σε µια περίοδο οξύτατης οικονοµικής κρίσης και πώς πρόκειται
να αντιµετωπίσει το γεγονός ότι οι απαλλοτριώσεις αφ’ ενός καθυστερούν και αφ’ ετέρου ξαναπληρώνονται µε βάρος στον Έλληνα φορολογούµενο.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Γιαννακοπούλου.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συµµερίζοµαι και εγώ και η Κυβέρνηση την αγωνία και τα ερωτήµατα της αγαπητής συναδέλφου, ειδικά σε µια εποχή κρίσης
όπου οι µετακινούµενοι πολίτες πράγµατι καταβάλλουν ένα
υψηλό τίµηµα.
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Θα ήθελα, όµως, να σηµειώσω και να διευκρινίσω ότι αυτές οι
συµβάσεις παραχώρησης κυρώθηκαν µε νόµο στη Βουλή το
2007. Συνεπώς, το δηµόσιο έχει υποχρέωση να τις υλοποιήσει.
Κυρώθηκαν το καλοκαίρι του 2007 και τότε το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση, παρ’ ότι θεώρησε και εκτίµησε ότι τα έργα αυτά είναι
αναγκαία για τη χώρα, επιφυλάχθηκε για το ύψος και την πυκνότητα των διοδίων και δεσµεύτηκε πως όταν γίνει Κυβέρνηση θα
µειώσει τα διόδια.
Αυτή παραµένει και η σταθερή επιλογή της Κυβέρνησης σήµερα. Έχουµε ήδη ετοιµάσει το σχέδιο της επαναδιαπραγµάτευσης, που περιλαµβάνει και τεχνικές αλλαγές, γιατί εν τω
µεταξύ έχουν υπάρξει αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας που αποκλείουν ή απαγορεύουν την κατασκευή των αυτοκινητοδρόµων σε ορισµένες περιοχές της χώρας και ειδικότερα
στην περιοχή της Λίµνης Καϊάφα και της ευρύτερης περιοχής
του ∆ήµου Ζαχάρως.
Με αυτή, λοιπόν, την έννοια θα ήθελα να διευκρινίσω ακόµη
ότι η καταβολή των διοδίων είναι µέρος του χρηµατοδοτικού
πρωτοκόλλου, του χρηµατοδοτικού σχεδίου για τους αυτοκινητόδροµους. Μαζί µε τη δηµόσια συµµετοχή, δηλαδή την εθνική
δαπάνη και την κοινοτική συµµετοχή, υπάρχει η συµµετοχή από
την καταβολή των διοδίων, η συµµετοχή των ιδιωτών κατασκευαστών και φυσικά ο δανεισµός των τραπεζών, ένα σύνθετο χρηµατοδοτικό σχήµα.
Όσον αφορά τώρα ειδικότερα τις αυξήσεις των διοδίων, πρέπει να σας πω ότι αυτές περιλαµβάνονται επίσης στις συµβάσεις
παραχώρησης που έχουν κυρωθεί µε νόµο στη Βουλή του 2007.
Συνεπώς, οι αυξήσεις ακολουθούν τις αποκλειστικές ηµεροµηνίες όπως ορίζονται από τις συµβάσεις παραχώρησης.
Εάν το δηµόσιο αρνηθεί αυτές τις αυξήσεις, τότε θα πρέπει ο
κρατικός προϋπολογισµός, δηλαδή ο φορολογούµενος Έλληνας
πολίτης, µέσα από τη γενική φορολογία να καταβάλλει την αντίστοιχη απώλεια εσόδων που θα έχει από την είσπραξη των διοδίων σε οποιοδήποτε τµήµα των αυτοκινητοδρόµων ο παραχωρησιούχος. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτή είναι η µορφή
των συγκεκριµένων συµβάσεων.
Ειδικότερα θα ήθελα να σας πω για τα διόδια των Μαλγάρων
ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στο ότι από το 2005 δεν υπήρξε
καµµία αναπροσαρµογή. Λογικό είναι κάθε χρόνο µε βάση τον
τιµάριθµο να υπάρχει αναπροσαρµογή. Είναι τα µοναδικά δηµόσια διόδια που υπάρχουν. Η είσπραξή τους γίνεται αποκλειστικά
για τη συντήρηση του αυτοκινητόδροµου και δεν έχουν σχέση
βέβαια µε τα άλλα διόδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα ήθελα να πω ότι κάθε απώλεια διοδίων από τα Μάλγαρα
είναι απώλεια δηµοσίων εσόδων, που σηµαίνει ότι αυτά απευθείας καταβάλλονται από τον Έλληνα φορολογούµενο πολίτη.
∆ηλαδή, µπορεί να διευκολύνονται κάποιοι που περνούν εκείνες
τις ώρες από τα διόδια των Μαλγάρων, τα επιβαρύνεται, όµως,
ο φορολογούµενος πολίτης, γιατί είναι έσοδα του δηµοσίου για
τη συντήρηση του συγκεκριµένου τµήµατος του αυτοκινητόδροµου.
Βεβαίως, όταν δεν εισπράττονται τα διόδια και στις συµβάσεις
παραχώρησης, όπως ορίζουν οι συµβάσεις παραχώρησης –το
τονίζω και πάλι- οι οποίες έχουν κυρωθεί µε νόµο στη Βουλή, ο
παραχωρησιούχος καταθέτει αίτηµα προς τον ανεξάρτητο µηχανικό, προς τη διαιτησία, όπως ορίζουν οι συµβάσεις και φυσικά τα ζητά και πάλι από το δηµόσιο, άρα, λοιπόν, από το
φορολογούµενο πολίτη.
Με αυτή, λοιπόν, την έννοια εγώ κατανοώ και συµφωνώ µε τις
διαµαρτυρίες. Συµφωνώ µε το αίτηµα της µείωσης των διοδίων,
θεωρώ όµως, ότι ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται επιβαρύνει το
φορολογούµενο Έλληνα πολίτη και ποσώς ενδιαφέρει τον ιδιώτη
παραχωρησιούχο, διότι αυτός είναι εξασφαλισµένος από τη σύµβαση, θα καταθέσει το αίτηµά του, καταµετρά τις απώλειες και
φυσικά ο φορολογούµενος Έλληνας πολίτης θα το πληρώσει.
Το λέω αυτό για να γνωρίζουµε ποιο είναι το πραγµατικό τοπίο
µέσα στο οποίο κινούµαστε.
Όσον αφορά τις καθυστερήσεις σε ορισµένους οδικούς άξονες, αυτές οφείλονται σε διάφορους λόγους, τους οποίους θα
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τους αναπτύξω στη δευτεροµιλία µου, γιατί έχω ήδη υπερβεί,
κύριε Πρόεδρε, το χρόνο µου και σας ευχαριστώ πολύ για την
ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Παρακαλείται η ερωτώσα συνάδελφος κ. Γιαννακοπούλου να
λάβει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, άκουσα
µε µεγάλη προσοχή την απάντησή σας και είναι πράγµατι αλήθεια ότι η Ελλάδα αποκτά ένα ολοκληρωµένο, ένα ασφαλές, ένα
σύγχρονο εθνικό οδικό δίκτυο σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτό
είναι ένα γεγονός το οποίο νοµίζω ότι κανείς πραγµατικά δεν
µπορεί να παραβλέψει. Μάλιστα, πρόσφατα δηµοσίευσα κι ένα
άρθρο σχετικά µε τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες που
αποκτά ο τόπος µου, η Μεσσηνία, αλλά και ολόκληρη η Πελοπόννησος µε το νέο δρόµο που συνδέει την Αθήνα µε την Καλαµάτα, αλλά ουσιαστικά και µε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Όσοι
µάλιστα θυµούνται µέχρι πριν από µερικά χρόνια ότι κάναµε
πέντε και έξι ώρες για να φτάσουµε στην Καλαµάτα, νοµίζω ότι
αντιλαµβάνονται το τεράστιο µέγεθος αυτής της επένδυσης.
Ωστόσο, και χωρίς καµµία απολύτως διάθεση µεµψίµοιρης κριτικής, επαναλαµβάνω ότι δεν είναι δυνατόν, όταν ένα πολύ µεγάλο µέρος των συµπολιτών µας περνάει πάρα πολύ µεγάλες
δυσκολίες όσον αφορά τα οικονοµικά του, να τους επιβαρύνουµε
και µε αυτό το δυσανάλογο, το πρόσθετο έξοδο, ένα έξοδο το
οποίο µεταβιβάζεται και στο σύνολο των οδικών υπεραστικών συγκοινωνιών και βεβαίως µε τις αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται
παράλληλα στον ΟΣΕ στην Πελοπόννησο και είναι πλέον αναπόφευκτο για όποιον επιχειρεί να ταξιδέψει από την Αθήνα στην Καλαµάτα. Γνωρίζετε βέβαια πάρα πολύ καλά ότι για τους
Πελοποννήσιους τα ταξίδια στην Αθήνα δεν είναι για λόγους αναψυχής, αλλά ουσιαστικά για να καλυφθούν ανάγκες καθηµερινές
και διαφόρων ειδών υποχρεώσεις.
Καταλήγοντας, είναι απολύτως αυτονόητο ότι τα µεγάλα έργα
απαιτούν χρήµατα. Και τα χρήµατα αυτά τα πληρώνουν οι πολίτες. Το ζήτηµα, όµως, είναι ότι οι εταιρείες εκµετάλλευσης των
διοδίων δεν πρέπει να φτάνουν και στην εκµετάλλευση των πολιτών, των οδηγών, όσων τέλος πάντως µετακινούνται µε ΙΧ αυτοκίνητα ή µε µέσα οδικής µεταφοράς, καθώς το κράτος έχει τη
δυνατότητα παρέµβασης όταν εντοπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις.
Οι τιµολογήσεις των διοδίων, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ακολουθούν τη γενικότερη κοινωνικοικονοµική συγκυρία της χώρας,
γιατί είναι ανεπίτρεπτο πραγµατικά να δυσχεραίνουν την οικονοµική κατάσταση και τη µετακίνηση των πολιτών µόνο και µόνο
επειδή οι εταιρείες κερδοσκοπούν σε βάρος τους. Το κράτος
πρέπει να έχει και το ρόλο και τις δυνατότητες παρέµβασης σε
αυτές τις περιπτώσεις και οφείλει να τις αξιοποιήσει άµεσα.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Γιαννακοπούλου.
Ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων έχει το
λόγο για να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πλευρά του δηµοσίου, όπως εκπροσωπείται κάθε φορά από
την Κυβέρνηση, πράττει αυτό ακριβώς που είπατε: Υπερασπίζεται το δηµόσιο συµφέρον και το συµφέρον κάθε πολίτη ξεχωριστά, µόνο που όπως γνωρίζετε -το τονίζω και πάλι- οι συµβάσεις
αυτές έχουν κυρωθεί µε νόµο στη Βουλή. Έχουν, µάλιστα, και
υψηλή συνταγµατική προστασία και κάθε αλλαγή τους θέλει και
τη σύµφωνη γνώµη της άλλης πλευράς.
Θα φέρουµε, όµως, τις τροπολογίες στη Βουλή και πολύ σύντοµα, στις αρχές του επόµενου χρόνου, για να πάµε στη µείωση
των διοδίων για τα επόµενα τριάντα χρόνια, γιατί αυτές οι συµβάσεις παραχώρησης είναι τριάντα χρόνων, διότι, πράγµατι, είναι
πολύ πυκνά και πολύ ακριβά τα διόδια.
Εδώ ίσως αξίζει να πω ότι είναι πολύ σηµαντικό να αποκτήσει
η Ελλάδα αυτοκινητόδροµους και αποκτά σε όλο το εύρος της.
Έχει όµως πολύ µεγάλη σηµασία να γνωρίζουµε στους σχεδιασµούς αυτούς ποια είναι και τα οικονοµικά της χώρας. Με αυτή,
λοιπόν, την έννοια θα µπορούσαµε να πούµε ότι και οι πέντε αυ-
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τοκινητόδροµοι χρειάζονταν και µε την έκταση και το µήκος,
αλλά δεν υπήρχαν τα χρήµατα για να κατασκευαστούν µέσα στην
τρέχουσα πενταετία, πολύ περισσότερο που η κρίση και η ύφεση
δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα.
Η προηγούµενη Κυβέρνηση είχε αυτόν τον σχεδιασµό και για
τους δικούς της λόγους προχώρησε σε αυτές τις συµβάσεις. Αν
τώρα η Κυβέρνηση αναλάβει την ευθύνη να καταργήσει την οποιαδήποτε σύµβαση παραχώρησης ή να προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή µε δική της ευθύνη χωρίς τη συµφωνία των
παραχωρησιούχων, τότε οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται
από τους νόµους είναι πάρα πολύ ακριβές για τον φορολογούµενο πολίτη.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, πως είναι δίκαιο ο χρήστης
να πληρώνει τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόµων και τη λειτουργία. Εδώ βεβαίως πληρώνει και την κατασκευή και αυτό,
όπως είπα, οφείλεται στο ότι το δηµόσιο στην τρέχουσα περίοδο
δεν είχε τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει όπως έκανε στην
Εγνατία, µαζί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή της.
Γι’ αυτό, όπως είπα προηγουµένως, θα έπρεπε την προηγούµενη
πενταετία, όταν σχεδιάστηκαν δηµοπρατήθηκαν και συµβασιοποιήθηκαν να υπάρξει ένας πιο κλιµακωτός σχεδιασµός, για να
µη µεταφερθεί τέτοια µεγάλη επιβάρυνση στον χρήστη αυτοκινητοδρόµων και από την περίοδο της κατασκευής. Η συντήρηση
όµως και η λειτουργία τους είναι κοινωνικά δίκαιο να καταβάλλεται από τους χρήστες. Είναι αδιανόητο ο φορολογούµενος
µιας επαρχιακής πόλης ή αυτός που ποτέ δεν θα χρησιµοποιήσει
τον αυτοκινητόδροµο, να πληρώνει τον αυτοκινητόδροµο γι’
αυτόν που τον χρησιµοποιεί, ο οποίος κερδίζει σε χρόνο, σε
ασφάλεια και οικονοµικά γιατί συντοµεύουν οι αποστάσεις και η
κατανάλωση βενζίνης είναι µικρότερη. Θα ήταν άδικο, εάν δεν
υπήρχαν διόδια, για τη συντήρηση και τη λειτουργία όπως ακριβώς θα πράξουµε για την Εγνατία. Γι’ αυτό θα είναι πολύ πιο φθηνότερα τα µελλοντικά διόδια της Εγνατίας απ’ ό,τι των
συµβάσεων παραχώρησης.
Θέλω ακόµη να προσθέσω ότι στη διαπραγµάτευση έχουµε
θέσει να µετατραπούν τα συµβατικά διόδια σε ηλεκτρονικά. Με
αυτό τον τρόπο θα γίνονται απολύτως δίκαια. Κάθε χιλιόµετρο
που θα διανύεις, θα πληρώνεις και το ακριβές αντίτιµο, ενώ τώρα
δεν υπάρχει. Παρ’ ότι στον σχεδιασµό αναφέρεται, δεν υπάρχει
αυτό το δίκαιο. Μπορεί να κάνεις πέντε χιλιόµετρα και να πληρώνεις για πενήντα και µπορεί να κάνεις σαράντα χιλιόµετρα και
να πληρώνεις για πέντε. Εξαρτάται από τους ενδιάµεσους κόµβους που υπάρχουν.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους των καθυστερήσεων στην ανάπτυξη των αυτοκινητοδρόµων είναι ο σχεδιασµός της προηγούµενης κυβέρνησης η οποία
δεσµεύτηκε µε τις συµβάσεις αυτές, πως µέσα σε δώδεκα µήνες
από την ηµέρα έναρξης παραχώρησης, θα παραδώσει ελεύθερα
τα οικόπεδα, τα γήπεδα απαλλοτριωµένα και πληρωµένα για να
αναπτυχθούν τα κατασκευαστικά µέτωπα. Είναι αδιανόητο µέσα
σε δώδεκα µήνες. Το δωδεκάµηνο ολοκληρώθηκε για άλλες συµβάσεις παραχώρησης το ∆εκέµβριο του 2008 και για την τελευταία σύµβαση παραχώρησης τον Απρίλιο του 2009, δηλαδή µέσα
στα χρονικά όρια της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας. Μέχρι
την ηµέρα των εκλογών µεσοσταθµικά είχαν παραδοθεί το 15%
µόνο των γηπέδων απαλλοτριωµένων για την ανάπτυξη των κατασκευαστικών µετώπων. Αυτός είναι ο λόγος και εδώ το δηµόσιο κινδυνεύει να πληρώσει ποινικές ρήτρες, λόγω ακριβώς του
ότι δεν ήταν συνεπές µε αυτά που υπέγραφε και µε αυτά που νοµοθετούσε. Αυτό ήταν ένα µεγάλο λάθος της απελθούσας κυβέρνησης, που δυστυχώς βαρύνει τα έργα και τον φορολογούµενο πολίτη. Θα δώσουµε τη µάχη για να µη πληρωθούν ή
τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν οι ποινικές ρήτρες. Είναι επίσης ένα από τα θέµατα της επαναδιαπραγµάτευσης.
Κλείνω, λέγοντας, ότι πολύ γρήγορα θα φέρουµε τις τροποποιήσεις αυτών των συµβάσεων για τη µείωση των διοδίων και
την επίλυση τεχνικών θεµάτων των αυτοκινητοδρόµων που προέκυψαν στην πορεία εκτέλεσης, γιατί οι µελέτες ήταν πάρα πολύ
πρόχειρες και πολύ βιαστικά δηµοπρατήθηκαν τα έργα αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μαγκριώτη.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 315/7-12-2010 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την περάτωση των εργασιών του
οδικού τµήµατος Παραδείσια –Τσακώνα της Ολυµπίας Οδού
κ.λπ..
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως στην ερώτηση θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Μαγκριώτης.
Ο ερωτών Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαµπρόπουλος έχει το λόγο
προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό σε όλους µας ότι η ανάπτυξη της
Πελοποννήσου είναι ταυτισµένη µε τους δύο µεγάλους οδικούς
άξονες: Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα-Λεύκτρο-Σπάρτη και Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα-Μεσσηνίας. Αυτοί οι δύο δρόµοι πραγµατικά θα αλλάξουν την τύχη της Πελοποννήσου, θα
δώσουν άλλες προοπτικές για ανάπτυξη όχι µόνο στην Πελοπόννησο, αλλά και σε όλη τη δυτική Ελλάδα. Για το δρόµο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα προχωράνε οι συµβάσεις παραχώρησης. Γνωρίζουµε όλοι και περνάµε και απολαµβάνουµε το
δρόµο. Έχουν δοθεί τα περισσότερα τµήµατα.
Υπάρχει αυτό το «αµαρτωλό» τµήµα Παραδείσια-Τσακώνα το
οποίο είναι γνωστό ότι τελείωσε και δόθηκε στην κυκλοφορία δύο
ηµέρες πριν τις εκλογές του 2000 και µετά από δύο χρόνια, το
2003, έπεσε. Ενώ και εκεί προχωρούσαν κανονικά οι εργασίες είναι ένα δύσκολο τµήµα- και παίρναµε διαβεβαιώσεις µέχρι πριν
από λίγες εβδοµάδες ότι αυτό το µήνα που διανύουµε ή τον Ιανουάριο θα δινόταν και αυτό στην κυκλοφορία µε µία µικρή παράκαµψη γύρω στα εξακόσια µέτρα, τώρα δεν ξέρουµε τι γίνεται.
∆ιάφορα γράφονται. ∆εν γίνεται η εκταµίευση όπως θα έπρεπε
για να τελειώσει το έργο γρήγορα. Σας ρωτάµε, λοιπόν, τι θα κάνετε και εάν θα γίνει η εκταµίευση των οφειλόµενων χρηµάτων.
Όσον αφορά το δεύτερο για το Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα, πολλά γράφονται τις τελευταίες ηµέρες. Επειδή βγήκε
µία ακατανόητη απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας, η οποία
ερµηνεύεται ποικιλοτρόπως, γράφεται ότι το Πύργος-Τσακώνα
δεν θα γίνει. Πολλά ακούγονται. Θέλουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ
να µας διαβεβαιώσετε όπως και σε προηγούµενη απάντησή σας
το καλοκαίρι και είχατε γνώση της απόφασης του Συµβουλίου
Επικρατείας, ότι και αυτός ο δρόµος θα γίνει, όπως είχατε πει
και εσείς και όλοι µας και οι φορείς, µε την παραδοχή της µηδενικής λύσεως στην περιοχή του Καϊάφα µε τα τέσσερα χιλιόµετρα και µόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλείται ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, να απαντήσει στον ερωτώντα
συνάδελφο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Είναι κατανοητό το ενδιαφέρον του κυρίου
συναδέλφου, όπως και της κ. Γιαννακοπούλου, όπως και όλων
των συναδέλφων όλων των κοµµάτων από την Πελοπόννησο,
γιατί πράγµατι η Πελοπόννησος έχει στερηθεί βασικών αναπτυξιακών υποδοµών και οι δύο αυτοί αυτοκινητόδροµοι της δίνουν
τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα.
Ο κεντρικός αυτοκινητόδροµος, όπως πολύ σωστά είπε, είναι
σε πλήρη εξέλιξη παρ’ ότι έχει ξεπεράσει κάποια χρονοδιαγράµµατα. Ειδικά στο επίµαχο κοµµάτι που κατασκευάζεται ως
δηµόσιο έργο, µπορώ να τον διαβεβαιώσω ότι µέχρι το τέλος του
2011 θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει δοθεί και το συγκεκριµένο
τµήµα του δηµοσίου. Μάλιστα, εκτός από την γέφυρα Τ4, την πολύπαθη γέφυρα, στην κατολίσθηση, η οποία θα δοθεί στις 28
Οκτώβρη του 2011, το υπόλοιπο τµήµα θα δοθεί τον Απρίλιο του
2011. Όπως πολύ σωστά παρατήρησε, πάρα πολλά τµήµατα
µέσα στο 2010 έχουν δοθεί σε χρήση. Πρόσφατα µάλιστα δόθηκαν άλλα οκτώ χιλιόµετρα. Ελπίζουµε ότι µέσα στο 2011 θα φθάνει ο αυτοκινητόδροµος µέχρι την Καλαµάτα, ότι θα έχει
ολοκληρωθεί δηλαδή και η γέφυρα Τ4 στο επίµαχο σηµείο της
κατολίσθησης.
Θέλω όµως να πω τα εξής. Πράγµατι η κατολίσθηση υπήρξε το
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2003 όπως σωστά ανέφερε. Μόνο που αυτό το έργο έχει µία κακοδαιµονία από τη µελέτη. Η µελέτη έγινε το 1991-1992 όπως
γνωρίζετε. Τότε δηµοπρατήθηκε και πράγµατι δόθηκε σε χρήση
στις αρχές του 2000 και το 2003 είχαµε την κατολίσθηση. Συνεπώς το συµπέρασµα είναι πως όταν έχουµε κακές µελέτες,
έχουµε κακές δηµοπρατήσεις έχουµε και άσχηµα αποτελέσµατα.
Μόνο που δεν έβαλε µυαλό το δηµόσιο σε αυτή τη διαχρονική
του ευθύνη, τη διακυβερνητική του ευθύνη –θα µπορούσα να πω
εγώ- και όταν ήρθε στη συνέχεια να µελετήσει και να δηµοπρατήσει το µεγάλο πρόβληµα της κατολίσθησης και έκανε τη σύµβαση του 2006, ξαναέκανε σχεδόν τα ίδια λάθη.
Γι’ αυτό ακριβώς από τότε έχουµε προβλήµατα και συνεχείς
παρατάσεις και βεβαίως αυξήσεις και του προϋπολογισµού.
Θέλω λοιπόν να σας πω πως όλα αυτά τα θέµατα έχουν ξεπεραστεί και πως στις 28 Οκτωβρίου του 2011 θα δοθεί στην κυκλοφορία συνολικά το κοµµάτι. Τον Απρίλιο του 2011 θα δοθεί το
τµήµτα εκτός από τα τετρακόσια µέτρα της γέφυρας Τ4, της µεταλλικής γέφυρας. Το κοµµάτι αυτό θα καλύπτεται µε µία µικρή
παράκαµψη.
Αυτό ακριβώς ενσωµατώνουµε στο νέο θεσµικό πλαίσιο. ∆εν
δηµοπρατούνται έργα και ειδικά τόσο σηµαντικά έργα χωρίς
απόλυτη ωριµότητα και προετοιµασία του έργου, ούτε για προεκλογικούς λόγους ούτε για άλλες σκοπιµότητες. Το πολιτικό σύστηµα έχει πάρει φαντάζοµαι αυτό το µάθηµα. Τουλάχιστον από
τη δική µας, την κυβερνητική πλευρά το έχουµε πάρει και γι’ αυτό
ακριβώς πολύ σύντοµα, που θα συζητήσουµε τις διατάξεις του
νέου νόµου, θα δείτε τη µεγάλη διαφορά για τη διασφάλιση και
των αυτοκινητοδρόµων και των οδικών αξόνων, γενικότερα των
δηµοσίων έργων, του δηµοσίου χρήµατος και φυσικά της ανάπτυξης.
Όσον αφορά τον αυτοκινητόδροµο, την Ολυµπία Οδό –να την
λέω έτσι επιγραµµατικά, για να µην τρώµε χρόνο- θα ήθελα να
σας πω ότι έγινε µία έντονη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, όταν είχατε φέρει σαν Κυβέρνηση την κύρωση αυτής της σύµβασης.
Απ’ όλες τις πλευρές είχε επισηµανθεί ότι το έργο αυτό θα συναντήσει µεγάλα προβλήµατα στην περιοχή του Καϊάφα, µια περιοχή προστατευόµενη.
Πράγµατι υπήρξε προσφυγή από περιβαλλοντικές οργανώσεις
της περιοχής. Υπήρξε η πρώτη απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Υπήρξε ερώτηµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆υστυχώς όµως οι αρµόδιοι της Κυβέρνησής σας δεν απήντησαν.
Θεώρησαν ότι όλα αυτά δεν έχουν σηµασία. Ήρθε λοιπόν η οριστική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει,
απαγορεύει τη διέλευση από την περιοχή του Καϊάφα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Υπήρξε όµως και πρόσθετη προσφυγή, το καλοκαίρι, όπως
γνωρίζετε. Γι’ αυτό ακριβώς και δεν το καλύψαµε τότε στην απάντησή µας, γιατί δεν υπήρχε αυτή η προσφυγή. Έχουµε πρόσφατα δηµοσιευθείσα και µία δεύτερη απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας, το οποίο απαγορεύει και στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Ζαχάρως πλέον την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου. Έχουµε λοιπόν δύο αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας, οι οποίες καλύπτουν ένα µεγαλύτερο τµήµα αυτού
του οδικού άξονα.
Πρέπει επίσης να ξέρετε ότι υπάρχει και µία προσφυγή από
τους κατοίκους της περιοχής των Βραχνέικων, στο κοµµάτι µεταξύ Πάτρας και Πύργου. Ήταν να συζητηθεί τις προηγούµενες
µέρες, αλλά αναβλήθηκε για τις αρχές του 2011. Πρέπει να
έχουµε και αυτή την απόφαση για να ξέρουµε ποια είναι ακριβώς
τα δεδοµένα, ώστε να πάρουµε τις οριστικές αποφάσεις.
Σε κάθε περίπτωση ο αυτοκινητόδροµος θα κατασκευαστεί,
παρ’ όλες τις καθυστερήσεις και τα προβλήµατα. Είπα πως όλα
όσα έχουν µελετηθεί από εµάς θα έρθουν στη Βουλή για να ψηφίσουµε τις τροποποιήσεις, αφού έτσι ορίζει η ίδια η σύµβαση,
η οποία κυρώθηκε µε νόµο στη Βουλή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο ερωτών συνάδελφος
κ. Ιωάννης Λαµπρόπουλος έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, τα µεγάλα έργα είναι οι µελέτες
και οι συµβάσεις παραχώρησης. Αυτό έγινε -και δεν µπορεί να
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το αµφισβητήσει κανείς- µεθοδευµένα και µε πολύ ένταση, όπως
και µε πολύ δουλειά από το 2004 και τον τότε Υπουργό κ. Σουφλιά, ο οποίος µετέτρεψε πράγµατι –και αδιαµφισβήτητα- την
Ελλάδα σ’ ένα απέραντο εργοτάξιο.
Μιλήσατε προηγουµένως για απαλλοτριώσεις και στην ερώτηση που σας έκανε η κυρία συνάδελφος. Ναι, οι απαλλοτριώσεις είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι στο
Πρωτοδικείο Κορίνθου έχει εκδικαστεί απαλλοτρίωση γι’ αυτό
τον δρόµο Κορίνθου-Πατρών-Πύργου-Τσακώνας από τον Μάιο
του 2009 και δεν έχει βγει ακόµα η απόφαση του Πρωτοδικείου.
Τι κάνει το Υπουργείο σας εδώ και ενάµισι χρόνο; Τι κάνει το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης; Απευθυνθήκατε στον Άρειο Πάγο, να
πάει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και να τραβήξει από το αφτί
αυτόν τον κύριο δικαστή που στην ουσία αρνησιδικεί; Γιατί λοιπόν
να χρεώνουµε αλλού ευθύνες;
Να πω και τις άλλες σας ευθύνες. ∆ιαβάζουµε ότι οι κατασκευάστριες εταιρείες θέλουν να καταγγείλουν τη σύµβαση από
την Κόρινθο. Γιατί; Γιατί δεν τους επιστρέφετε το ΦΠΑ. Γιατί δεν
το επιστρέφετε το ΦΠΑ, αφού το οφείλετε; Πώς λοιπόν θα προχωρήσουν τα έργα; Πώς θα προχωρήσει ο δρόµος Πάτρας-Πύργου-Τσακώνας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και εσείς την είχατε ψηφίσει τη σύµβαση, όλοι την ψηφίσαµε
γιατί θέλουµε το δρόµο, θέλουµε την ανάπτυξη και σεβόµαστε
και το περιβάλλον. Η κ. Μπιρµπίλη, όταν έγινε Υπουργός, η
πρώτη δήλωση που έκανε ήταν ότι αυτός ο δρόµος δεν πρέπει να
γίνει και ότι υπάρχει πρόβληµα εκεί. Ήρθε όλως παραδόξως µετά
και το Συµβούλιο της Επικρατείας να συµφωνήσει.
∆ιαβάζοντας αυτή την απόφαση δεν µπορούµε να βγάλουµε
άκρη. Τι δουλειά έχει όλη η περιοχή της Ζαχάρως; Όλοι ξέρουµε
ότι το πρόβληµα –αν είναι πρόβληµα, γιατί και εκεί είχε παρθεί
σωστά η απόφαση και είχε µελετηθεί σωστά- είναι στην περιοχή
µόνο του Καϊάφα. Γιατί µιλάνε για όλη την περιοχή της Ζαχάρως;
Ποιοι άλλοι θέλουν, κύριε Υπουργέ, να µη γίνει αυτό το έργο;
Ποιοι; Οι τράπεζες, γιατί είχαν υπογράψει συµφωνίες και δανειοδοτήσεις µε άλλα στοιχεία και άλλους όρους που ίσχυαν και
τώρα ζηµιώνονται. Και ποιοι άλλοι δεν θέλουν να γίνει αυτό το
έργο; Οι παραχωρησιούχοι, οι κατασκευάστριες εταιρείες, για
να µας καταλαβαίνει ο κόσµος. Γιατί δεν θέλουν οι κατασκευάστριες εταιρίες να γίνει αυτό το έργο; Γιατί το τµήµα ΠύργοςΤσακώνα δεν θα είναι προσοδοφόρο όσο όλα τα άλλα λίγο
µειωµένης κίνησης. Βλέπουν ότι δεν θα έχουν αποπληρωθεί
µέχρι το 2022, όπως υπολόγιζαν.
Όλοι αυτοί λοιπόν δεν θέλουν να γίνει το έργο. Εµείς τι θα κάνουµε; Εσείς, ως Κυβέρνηση; ∆εν λέµε να γίνει σε βάρος του περιβάλλοντος. Ναι, αλλά για τα τέσσερα χιλιόµετρα προτείνουµε
όµως όλοι αυτήν τη λύση. Ας πάρει απόφαση η Κυβέρνηση, να
τελειώνουµε. Να µην το τραβάµε άλλο. Να το αναβάλουµε σε
δύο και τρία χρόνια; Πάρτε γρήγορα απόφαση. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Πρέπει ο δρόµος αυτός να γίνει, να ενωθούν τα δύο λιµάνια Πατρών-Καλαµάτας, να γίνει, γιατί είναι
άξονας που τον αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαµπρόπουλο. Τον ευχαριστούµε ιδιαιτέρως γιατί έθιξε αφανείς
πλευρές.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός για να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε τον αγαπητό κύριο συνάδελφο ότι ασφαλώς οι τράπεζες κοιτάνε τα συµφέροντά τους, όπως και οι παραχωρησιούχοι. Μόνο που θα σας έλεγα ότι οι τράπεζες αυτές
έχουν υπογράψει τις συµβάσεις που έχουν κυρωθεί µε νόµο στη
Βουλή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς τον ψηφίσατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): ∆εν είπα κάτι διαφορετικό. Ψηφίσαµε, αλλά
είχαµε συγκεκριµένες ενστάσεις και για τα διόδια και ειδικά για
την περιοχή του Καϊάφα. Σας τα είχαµε επισηµάνει όλα αυτά, ότι
θα τα βρούµε µπροστά µας. Εσείς βέβαια φύγατε νωρίς, αλλά
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τα προβλήµατα έµειναν και πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε.
Πρώτον, λοιπόν θέλω να σας πω ότι εµείς θα υπερασπιστούµε
τα έργα και το δηµόσιο συµφέρον. Να είστε βέβαιος γι’ αυτό.
Επίσης, είµαι σίγουρος ότι θα είστε συµπαραστάτες σ’ αυτή την
προσπάθεια για να λύσουµε είτε τα προβλήµατα των συµβάσεων
αυτών καθ’ αυτών και των αδυναµιών, όπως τις διαµορφώσατε
και τις φέρατε στην Βουλή –εσείς γνωρίζετε, εσείς ήσασταν επισπεύδοντες, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά αυτό- είτε τα
προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µετά τις εκλογές και έχουν να
κάνουν κυρίως µε την οικονοµική κρίση και την ύφεση, η οποία
οδηγεί στη µείωση των διελεύσεων.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τράπεζες στέλνουν τα
δικά τους µηνύµατα στην πολιτεία, µε τον τρόπο που το κάνουν.
Συµφωνώ µαζί σας ότι δεν είναι διατεθειµένες να συνεχίσουν τη
χρηµατοδότηση, γιατί πλέον έχουν απώλειες εσόδων και χάνουν
αντί να έχουν τη σχετική κερδοφορία, όπως είχαν προβλέψει.
Τονίζω όµως και πάλι ότι θα υπερασπιστούµε τα έργα. Στέλνουµε και εµείς µήνυµα στις τράπεζες, όπως και στους παραχωρησιούχους ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι το δηµόσιο και
ο φορολογούµενος πολίτης και τα ίδια τα έργα που θα βγουν χαµένα. Γι’ αυτό θα πρέπει να κατανοήσουν ότι µόνο µία ανοικτή
και δηµόσια διαβούλευση και συζήτηση µπορεί να δώσει απάντηση και λύση στα θέµατα, διαφορετικά το δηµόσιο έχει όλη τη
δυνατότητα να διεκδικήσει τα δικαιώµατά του.
Θα το πράξουµε µε τον πιο αποφασιστικό τρόπο, όπως το πράξαµε και στην υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης. Και εκεί είχαµε
επισηµάνει τα προβλήµατα και τα λάθη, την προχειρότητα της
σύµβασης. Ο κ. Σουφλιάς, του οποίου µπορώ να αναγνωρίσω την
προσπάθεια και τη µεθοδικότητα, δεν άκουγε τις παρατηρήσεις
µας και δυστυχώς βούλιαξε η υποθαλάσσια στο Θερµαϊκό. ∆εν
έγινε έργο και το δηµόσιο εκλήθη από τους παραχωρησιούχους
και τις τράπεζες να πληρώσει 410 εκατοµµύρια ευρώ αποζηµίωση για ένα έργο 450 εκατοµµυρίων ευρώ. ∆όθηκε µάχη στη
διαιτησία και περίπου στο τέλος η διαιτησία κατέληξε στα 65 µε
67 εκατοµµύρια. Και αυτά όµως είναι πολλά, γιατί έργο δεν έγινε.
Άρα, χρειάζεται µεγαλύτερη προσοχή από όλους µας. Αυτή
είναι η αλήθεια και η πραγµατικότητα. Θέλω, λοιπόν, να πω και να
κλείσω, πως δεν ήταν η κ. Μπιρµπίλη αυτή που οδήγησε το Συµβούλιο της Επικρατείας και νοµίζω ότι καθ’ υπέρβαση το είπατε
αυτό και καθ’ υπερβολήν. Το Συµβούλιο της Επικρατείας εκλήθη
να αποφασίσει σε προσφυγές που έκαναν κάτοικοι της περιοχής
και στη µία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Αλλά το πρόβληµα ήταν υπαρκτό, ιδιαίτερα στην περιοχή του
οικοσυστήµατος του Καϊάφα και σας το είχαν τονίσει όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης το 2007. Με αυτήν, λοιπόν, την έννοια
το να ζητάει η κ. Μπριµπίλη και όλοι µας, την τήρηση της νοµιµότητας για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι καθόλου κακό, ίσως, είναι το σωστό.
Εµείς πήγαµε, όπως είπατε, στη µηδενική λύση. Υπήρξε, όµως,
και νέα προσφυγή -αυτή εκδικάστηκε και πρόσφατα δηµοσιεύτηκε και σε αυτήν αναφέρεστε- και απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας -αλλά και αντίστοιχη, θα έλεγα, επιστολή από την
Ευρωπαϊκή Ένωση- που απαγορεύει την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου και πέρα των τεσσάρων, πέντε χιλιοµέτρων που
εφάπτονται του οικοσυστήµατος της λίµνης Καϊάφα στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Ζαχάρεως. Εκεί διευρύνθηκε και πολλαπλασιάστηκε το πρόβληµα.
Όλα αυτά πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε. Γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά ότι δεν µπορούµε να κινηθούµε έξω από το συνταγµατικό πλαίσιο. Πρέπει να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα.
Πολύ γρήγορα θα έρθουν οι προτάσεις µας, όπως είπα και στη
Βουλή σε µία δηµόσια συζήτηση, για να φωτίσουµε όλα τα προβλήµατα και φυσικά να δώσουµε τις λύσεις, πάντοτε υπέρ του
δηµοσίου συµφέροντος και υπέρ των έργων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό κ. Ιωάννη Μαγκριώτη.
Η επόµενη είναι η µε αριθµό 327/7.12.2010 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Ιωάννη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρωτούλη, προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µεταφορά µαθητών Τµηµάτων
Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (ΤΑ∆) κ.λπ..
Εκ µέρους του Υπουργείου την ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός, κ. Χριστοφιλοπούλου.
Καλείται ο ερωτών συνάδελφος, κ. Ιωάννης Πρωτούλης, να
αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
Ορίστε, κ. Πρωτούλη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή µας έχει αναβληθεί -ήταν για την
προηγούµενη εβδοµάδα, το περιεχόµενό της παραµένει επίκαιρο- όµως έχουµε ορισµένες αλλαγές, που καταλαβαίνεται ότι
δεν µπορούµε να µην τις πιάσουµε στην προφορική παρουσίαση
της ερώτησης.
Στην ερώτηση που είχαµε καταθέσει καλούσαµε το Υπουργείο
να απαντήσει, αν προτίθεται να εξασφαλίσει τη δωρεάν µεταφορά όλων των µαθητών αυτών από και προς το σχολείο τους και
τα αθλητικά κέντρα. Μιλούµε για τα αθλητικά γυµνάσια και λύκεια. Στο µεσοδιάστηµα, µε εγκύκλιο του Υπουργείου, στην
ουσία, τα αθλητικά γυµνάσια και λύκεια καταργούνται. Γι’ αυτό
µιλάµε.
Και αν κάθε φορά, που είναι να συζητάµε µία ερώτηση εξ αναβολής, την επόµενη φορά που ερχόµαστε -ιδιαίτερα για ζητήµατα εκπαίδευσης- κλείνουµε τα σχολεία, αν ρωτάµε «γιατί τα
σχολεία δεν έχουν θέρµανση;» και λόγω κόστους να κλείνουν, αν
ρωτάµε «γιατί τα αθλητικά σχολεία δεν έχουν µεταφορά;» και
λόγω κόστους να κλείνουν, αν ξαναρωτήσουµε «για τα µουσικά
λύκεια, τι γίνεται;», την επόµενη φορά να κλείσουν, δεν γίνεται
δουλειά έτσι.
Κατά συνέπεια, νοµίζω ότι επιβάλλεται να απαντήσει, η κ.
Υπουργός, τι θα γίνουν οι δώδεκα χιλιάδες µαθητές, που αυτή
τη στιγµή φοιτούν στα αθλητικά γυµνάσια και λύκεια; Τι θα γίνει
µε τους δύο χιλιάδες τριάντα έξι εκπαιδευτικούς, γυµναστές,
προπονητές. Θα απορροφηθούν στην υπόλοιπη εκπαιδευτική
διαδικασία ή θα απολυθούν και αυτοί του χρόνου;
Και πολύ περισσότερο µας ανησυχεί -και χρειάζεται µία ξεκάθαρη απάντηση, γιατί το αιτιολογικό της εγκυκλίου είναι το κόστος- τι θα γίνει και µε άλλα ακριβά σχολεία που υπάρχουν,
δηλαδή µουσικά γυµνάσια και λύκεια, τα ειδικά σχολεία, επαγγελµατικές σχολές µε εργαστήρια, κ.λπ..
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτούλη.
Παρακαλείται η Υφυπουργός, κ. Χριστοφιλοπούλου, να λάβει
το λόγο, προκειµένου να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα µου
επιτρέψετε να σας ρωτήσω, επειδή ο κ. συνάδελφος -το είπε και
τεκµηρίωσε το γιατί- παρέκλινε από την ερώτησή του, αν µου επιτρέπετε αντίστοιχα -γιατί µε ρώτησε διαφορετικά πράγµατα-, να
έχω κάθε δυνατότητα να του απαντήσω, παραβαίνοντας λίγο µε
την ανοχή σας, τον Κανονισµό. Επεξέτεινε την ερώτηση. Αν δεν
έχετε αντίρρηση, εγώ είµαι πρόθυµη να απαντήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Για την ευγένεια και τη
διακριτικότητά σας, µπορείτε να κάνετε και εσείς τη σχετική παρέκκλιση σας, για να είναι ζωντανός ο διάλογος.
Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, να ξεκαθαρίσουµε κάτι: ∆εν υπάρχουν αθλητικά γυµνάσια και λύκεια. Αυτό που υπάρχει είναι τάξεις αθλητικής
διευκόλυνσης για τους µαθητές εκείνους, οι οποίοι επιθυµούν να
εξασκήσουν άθληµα και µάλιστα υψηλών επιδόσεων.
∆εν καταργούνται ούτε αυτές οι τάξεις όµως. Υπάρχει εγκύκλιος την οποία βγάλαµε. Αυτό που γίνεται είναι ένας, αν θέλετε,
εξορθολογισµός, ένα νοικοκύρεµα σε ένα πραγµατικό, θα έλεγα,
όχι απλώς χάλι. Για δώδεκα χιλιάδες µαθητές απασχολούνται
δύο χιλιάδες τριάντα έξι εκπαιδευτικοί, που δεν είναι καθηγητές
φυσικής αγωγής, αλλά και άλλων ειδικοτήτων είχαµε τις τάξεις
αυτές να µην έχουν καµµία σύνδεση µε τις αθλητικές οµοσπονδίες.
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Να δούµε ποιος ήταν ο στόχος τόσα χρόνια; Ξαναλέω δεν τις
καταργούµε! Θέτουµε όρια λογικά. Και µπορώ να σας τα πω κιόλας ποια είναι αυτά τα λογικά όρια. Για τα ατοµικά αθλήµατα θέλουµε τουλάχιστον ένδεκα µαθητές στο σύνολο τριών τάξεων
κατ’ άθληµα. Βάζουµε λοιπόν ένα όριο. Στα οµαδικά αθλήµατα
θέλουµε, τουλάχιστον, είκοσι µαθητές στο σύνολο τριών τάξεων
κατ’ άθληµα. Όπως βλέπετε δεν πάµε καν κατά τάξη, αλλά λέµε
ότι θέλουµε ένα µίνιµουµ παιδιών για να γίνει η προπόνηση
σωστά -και πάω και στο σύνολο- και για να γίνουν και τα φιλολογικά µαθήµατα, τα µαθηµατικά, γιατί πρέπει να γίνουν και τα άλλα
µαθήµατα σωστά. Είπαµε και σε ένα άλλο όριο, δώδεκα τουλάχιστον φοιτούντες µαθητές στο σύνολο των αθληµάτων για όλες
τις τάξεις: Α’, Β’, Γ’. Γιατί σκεφτείτε τώρα τι παιδαγωγική αξία
έχει ένα µάθηµα φιλολογικό, το οποίο γίνεται σε τρεις και τέσσερεις µαθητές. Ρωτήστε τους καθηγητές τους ίδιους, οι οποίοι
σε αυτά τα παιδιά, δεν µπορούν να διδάξουν, όπως στην ουσία
διδάσκεις µία τάξη. Θέλεις τουλάχιστον δώδεκα µαθητές, λέµε
εµείς, µε την εγκύκλιό µας. Άρα, δεν καταργούµε. Περιορίζουµε
τον αριθµό, ναι. ∆εν καταργούµε όµως.
Και εγώ σας ερωτώ, για αυτούς τους περσινούς δώδεκα χιλιάδες µαθητές, υπήρξε η κατάλληλη εκπαίδευση; Και απαντώ
ευθαρσώς, κύριε Πρόεδρε. Όχι, βεβαίως! ∆ιότι αυτό που γινόταν όταν γύριζαν τα παιδιά µετά την προπόνηση, ήταν κακήνκακώς να διδάσκονται από εδώ και από εκεί σε τύπο ιδιαίτερου
κάποια µαθήµατα. Και βεβαίως αυτά τα παιδιά δεν αποκτούσαν
ποτέ και πραγµατική παιδεία και δυνατότητα να αθλούνται.
Τούτη, λοιπόν, τη χρονιά, βάζουµε κάποια όρια στον αριθµό
των φοιτούντων µαθητών. Σε ό,τι αφορά δε τις µετακινήσεις, πρέπει να σας πω ότι κάναµε µία έρευνα σε όλα τα αθλητικά γραφεία -και είναι στη διάθεσή σας, - στα πενήντα οκτώ γραφεία
φυσικής αγωγής αυτή τη στιγµή -και παρά το γεγονός ότι το κονδύλι µας λείπει από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, δεν είναι
το Υπουργείο Παιδείας αρµόδιο- και έχουµε βρει λύση στα σαράντα οκτώ γραφεία για τη µετακίνηση των µαθητών. Με την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, µε τους δήµους, µε τις µητροπόλεις,
έχουµε µέσω δηµοσίων οδών εξασφαλίσει τη µετακίνηση των µαθητών. Μας λείπουν τρία γραφεία φυσικής αγωγής, στα οποία
δεν έχουν εξασφαλιστεί οι µετακινήσεις. Και στα υπόλοιπα επτά
έχουν εξασφαλιστεί, κατά ποσοστό άνω του 70%. Λείπουν µερικά σχολεία.
Θέλουµε, λοιπόν, να πούµε καθαρά ότι όχι µόνο δεν καταργούµε τα µουσικά σχολεία και τα καλλιτεχνικά σχολεία – είχα την
ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, σε άλλη ερώτηση την Παρασκευή, να
εξειδικεύσω επ’ αυτού- αλλά πάµε να κάνουµε καινούργια προγράµµατα σπουδών, για να πάµε σε πιο ουσιαστική λειτουργία
των µουσικών σχολείων, που µπορούν να λειτουργήσουν και ως
πιλότοι, για τη διάχυση της µουσικής παιδείας για να τα κάνουµε
καλύτερα. Αθλητικά σχολεία δεν υπάρχουν. Όµως, τις αθλητικές
τάξεις πρέπει να τις συµµαζέψουµε, να τις κάνουµε πιο ουσιαστικές. Και να ξεκινήσουµε και µία διαβούλευση, η οποία θα µας
φέρει στο τι είδους διευκόλυνση χρειαζόµαστε για τους µαθητές, αθλητές, οι οποίοι να µπορούν να συνδυάσουν και σωστή
παιδεία και βεβαίως δυνατότητα να προπονούνται.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την Υφυπουργό, κ. Χριστοφιλοπούλου.
Ο ερωτών συνάδελφος, κ. Ιωάννης Πρωτούλης, έχει το λόγο,
για τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Έχετε γράψει µία αόριστη φράση
στην εγκύκλιο, που λέτε: «Περιορίζουµε στα απολύτως απαραίτητα, ρεαλιστικά και εφικτά». Αυτό µε βάση την πολιτική σας και
την πολιτική που ακολουθείτε, όλος ο κόσµος µπορεί να καταλάβει τι σηµαίνει: «στα απολύτως ρεαλιστικά και εφικτά». Πρακτικά «στην κατάργηση».
Η ουσία της εξέλιξης, µε τα τµήµατα αθλητικής διευκόλυνσης,
βρίσκεται στο εξής: ∆εν συζητάµε για τις όποιες παρατηρήσεις
µπορεί να έχει ο κάθε ένας -και πριν από όλους έχει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος- για τον παιδαγωγικό τους ρόλο. ∆εν
είναι αυτό το κριτήριό σας. ∆εν σας πήρε ο πόνος, δηλαδή, για
τις παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών. Με συγχωρείτε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
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∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Όχι, εσείς που το ξέρετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Τα αντιµετωπίζετε σαν κόστος. Αυτό
είναι το κριτήριο. Σε όλη σας την αναλυτική έκθεση µιλάτε για το
κόστος των καθηγητών, για το κόστος των µαθητών, για το κόστος των προπονητών, για το κόστος της µεταφοράς.
Όταν λέτε ότι είναι αντιπαραγωγικά, αυτό εννοείτε. Εννοείτε
ότι κοστίζουν. ∆εν διαφέρει δηλαδή, η αντιµετώπιση των τµηµάτων αθλητικής διευκόλυνσης από το γενικό κριτήριο µε το οποίο
αντιµετωπίζεται γενικά το σχολείο, το κριτήριο δηλαδή της καπιταλιστικής αγοράς.
Για µας η γνώση είναι δικαίωµα και αγαθό, που όλα τα παιδιά
πρέπει να το χαίρονται και το κράτος να παρέχει όλες τις προϋποθέσεις γι’ αυτό. Εσείς το αντιµετωπίζετε σαν εµπόρευµα που
πουλιέται και αγοράζεται. Όταν στοιχίζει ακριβά, κόβεται και µετατρέπεται σε πολυτέλεια για λίγους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αποτελεί, όµως, εµπαιγµό -µε συγχωρείτε- και υποκρισία όλα
τα υπόλοιπα που αναφέρετε στην εγκύκλιο για την φυσική αγωγή
και τον αθλητισµό στα σχολεία, την ίδια στιγµή που µειώνεται ο
προϋπολογισµός για την παιδεία καθώς και οι δαπάνες για τη
φυσική αγωγή και τον αθλητισµό που για το 2011 έχουν και αυτές
µειωθεί κατά 20%.
Είναι, λοιπόν, υποκρισία της Κυβέρνησης -αφού την ίδια ώρα
µειώνει τις δαπάνες, περιορίζει, αν θέλετε, τα τµήµατα αθλητικής διευκόλυνσης γιατί δεν εκπλήρωσαν το σκοπό τους, δεν δηµιουργεί προϋποθέσεις, ώστε να αναπτυχθεί η φυσική αγωγή στο
σχολείο σε µια κρίσιµη ηλικία- να µιλάτε αυτή τη στιγµή για ανάπτυξη του αθλητισµού και της φυσικής αγωγής στα σχολεία.
Τα προγράµµατα της γενικής γραµµατείας στα σχολεία σταµάτησαν. Οι χρηµατοδοτήσεις για την κατασκευή, τη συντήρηση
και τη λειτουργία των υποδοµών έχουν µειωθεί στο ελάχιστο. Η
ανεργία για τους απόφοιτους των ΤΕΦΑΑ µεγαλώνει χρόνο µε το
χρόνο. Πολλά αθλητικά σωµατεία στη γειτονιά υπολειτουργούν
και αναγκάζονται να χαρατσώνουν τους γονείς. Και τώρα πια και
ο δήµος µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» θα βάζει όλο και πιο βαθειά το
χέρι στην τσέπη.
Αυτό ακριβώς είναι που οδήγησε και στη µαζικοποίηση των
αθλητικών σχολείων, η ανάγκη δηλαδή, για τις οικογένειες να
φοιτά το παιδί τους σε ένα σχολείο, που να έχει τη δυνατότητα
να πραγµατοποιεί ένα άθληµα.
∆εν παίρνετε υπ’ όψιν σας ούτε τις έρευνες, που κατατάσσουν
τη χώρα µας στη ζώνη υψηλού κινδύνου όσο αφορά την παιδική
παχυσαρκία.
Κατά συνέπεια, εµείς λέµε ότι δεν µπορεί δώδεκα χιλιάδες παιδιά και πάνω από δύο χιλιάδες καθηγητές φυσικής αγωγής, εκπαιδευτικοί να πληρώσουν τις δικές σας πολιτικές και τη δική σας
κρίση.
Όλα αυτά που περιγράφετε, αρκετά από τα οποία είναι δικαιολογηµένα, για τα αθλητικά σχολεία, είναι αποτελέσµατα της
δικής σας πολιτικής. ∆ηλαδή, τι κάνετε; Κάθεστε µπροστά στον
καθρέφτη και βρίζετε τον εαυτόν σας; Ποιος οδήγησε τα τµήµατα αθλητικής διευκόλυνσης, αλλά συνολικά και το εκπαιδευτικό σύστηµα και το έφερε εδώ πέρα που το έφερε; Ποιος
δηµιούργησε όλο αυτό το χάλι που το λέτε και το ξαναλέτε και το
περιγράφετε έτσι; Ποιος το δηµιούργησε;
Τέλος εµείς, επειδή έχουν καλεστεί και γονείς από τα τµήµατα
αθλητικής διευκόλυνσης, θέλουµε να τους πούµε ότι δεν πρέπει
να επιτρέψουν να γίνουν θύµατα αυτού του σχεδιασµού, αλλά
να διεκδικήσουν δωρεάν χορήγηση από το κράτος όλων των
προϋποθέσεων για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό των µαθητών στο σχολείο, δηλαδή, την υλικοτεχνική υποδοµή και όλα
τα απαραίτητα.
Θα θέλαµε να κάνουµε και µία πρόβλεψη, η οποία θα πρέπει να
αποτραπεί. Η εξέλιξη µε τα τµήµατα αθλητικής διευκόλυνσης,
πέρα από τις παρατηρήσεις, που εµείς είχαµε, για τον παιδαγωγικό τους ρόλο, δείχνει και το µέλλον της εκπαίδευσης, εάν δεν
ανατραπεί η φιλοµονοπωλιακή πολιτική σας. ∆ηλαδή, το σχολείο
θα αξιολογείται µε βάση το κόστος, οι γονείς θα πληρώνουν και
όταν είναι ασύµφορο, το σχολείο θα κλείνει. Αυτό οι γονείς και οι
µαθητές πρέπει να το αποτρέψουν.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε το συνάδελφο κ. Ιωάννη Πρωτούλη.
Παρακαλείται η κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου να δώσει µία ευθεία
απάντηση χωρίς παρεκκλίσεις.
Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
δώσω µία ευθεία απάντηση, αλλά µε πολιτικό σχολιασµό, διότι
είµαστε στο ναό της δηµοκρατίας και πρέπει να σχολιάζουµε πολιτικά, όταν ακούµε και πολιτικές επισηµάνσεις.
Μάλιστα εδώ είχαµε ίσως, θα έλεγα, τη σκόπιµη αποµόνωση
µίας πρώτης φράσης της εγκυκλίου «στο απολύτως ρεαλιστικό»
που δεν είναι καν µέσα στην εγκύκλιο -είναι στην πολιτική ανακοίνωση- για να ισχυριστεί ο συνάδελφος ότι καταργούνται. Σας
διάβασα την εγκύκλιο, την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Την έχετε σηµειωµένη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε! Σας διάβασα συγκεκριµένα τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ξαναλέω, δώδεκα τουλάχιστον µαθητές και στις τρεις
τάξεις, έντεκα µαθητές για τα ατοµικά αθλήµατα, είκοσι µαθητές για τα οµαδικά αθλήµατα. Σας είπα τους όρους και τις προϋποθέσεις, που βρίσκονται σε τρεις σελίδες και περιγράφουν το
τι συνεχίζεται.
Εσείς επιµένετε. ∆εν ξέρω ποιας σχολής προπαγάνδας είναι
αυτό. Πιθανότατα είναι της σταλινικής, από την οποία προέρχεστε. Εγώ δεν θα την ακολουθήσω αυτήν την προπαγάνδα.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν καταργώ τις αθλητικές τάξεις.
Ξεκινώ από την αρχή του χρόνου διαβούλευση µε τα αθλητικά
σωµατεία, µε την εκπαιδευτική κοινότητα, µε τους συλλόγους
των γονέων για το πώς πραγµατικά θα µπορέσω, µε ποιες µεθόδους και µε ποιους τρόπους, να αναβαθµίσω το θεσµό της αθλητικής διευκόλυνσης, ούτως ώστε να πετύχω το αποτέλεσµα. Το
αποτέλεσµα είναι ο µαθητής-αθλητής να έχει τη διευκόλυνση που
πρέπει, χωρίς να υπάρχει µία σπατάλη σε βάρος του Έλληνα φορολογούµενου.
Εξηγούµαι. Μας λέτε «αν µας πήρε ο πόνος». Με συγχωρείτε,
κύριε συνάδελφε. Νοµίζω ότι καµµία πτέρυγα της Βουλής δεν δικαιούται να λέει ότι έχει µονοπώλιο στο «αν µας πήρε ο πόνος»,
στο αν είµαστε ευαίσθητοι και για το αν έχουµε πραγµατικά κριτήρια ανθρωπιάς και ουσίας.
Τα συστήµατα τα οποία υποστηρίζετε εσείς, όπου πλην της
κοµµατικής νοµενκλατούρας, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ευηµερούσαν, κατέρρευσαν παταγωδώς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Είναι δυνατόν να κλείνεις τα σχολεία
και να µιλάτε για νοµενκλατούρα;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Μην εκνευρίζεστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Λίγη τσίπα!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Παρακαλώ µην εκνευρίζεστε. Τα συστήµατα αυτά κατέρρευσαν και µάλιστα παταγωδώς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Πρωτούλη, µην
διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Είναι δυνατόν; Είναι σχολεία που λειτουργούν τόσα χρόνια και κλείνουν;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ µην διακόπτετε. Είναι λόγος-αντίλογος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Παρακαλώ όχι τραµπουκισµό στη Βουλή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Μα, είναι δυνατόν αυτό το πράγµα;
Αφήστε το υβρεολόγιο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να µιλήσω;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ πολύ, κύριε
Πρωτούλη!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Χριστοφιλοπούλου, είστε
ΠΑΣΟΚ. ∆εν µπορεί άλλη λέξη να περιγράψει αυτό που είστε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Πρωτούλη! Σας
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Είναι δυνατόν, να κλείνετε τα σχολεία;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, περιµένω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Πρωτούλη, πώς
φέρεστε έτσι; Σας παρακαλώ! Είναι λόγος-αντίλογος και εγώ
ελέγχω.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ξαναλέω, λοιπόν.
Ακούσαµε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι ότι «µας πήρε ο
πόνος», ότι είµαστε υποκριτές, ότι εµπαίζουµε το λαό. Εγώ δεν
διέκοψα, όταν ο συνάδελφος έφερε όλο αυτό το υβρεολόγιο.
Μόλις του θύµισα, επειδή θέλει να µονοπωλεί την ανθρωπιά και
τον πόνο, ποια κατάληξη είχαν τα συστήµατα, στα οποία εδράζεται η πολιτική του ιδεολογία, υπήρξε θέµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Για τα σχολεία, αν θα κλείσουν ή όχι
πείτε µας. Άιντε µπράβο!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Παρακαλώ πολύ: Με
συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, το «άιντε µπράβο» είναι έκφραση
του ελληνικού Κοινοβουλίου;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε, κυρία
Υπουργέ.
Κύριε Πρωτούλη, σας παρακαλώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Όσο και αν προσπαθήσετε δεν θα τα καταφέρετε. Αυτό που θέλω, θα το πω.
∆εν θα κλείσουν οι τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης. Τίθενται
όρια στον τρόπο λειτουργίας τους. Τίθενται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι στη λειτουργία τους. Ξεκινά από την αρχή του χρόνου διαβούλευση για την επόµενη σχολική χρονιά σε συνεργασία
µε τις αθλητικές οµοσπονδίες, οι οποίες ήταν απούσες όλα αυτά
τα χρόνια.
Άραγε -επειδή λέτε για εµάς που είµαστε ΠΑΣΟΚ, όπως λέτε,
για το αν µας πήρε ο πόνος- σας πήρε ποτέ ο πόνος για το αν κάποιο παιδί από αυτά τα δώδεκα χιλιάδες πραγµατικά διακρίθηκε
και αν υπάρχουν µαθητές, κολυµβητές, µπασκετµπολίστες, ποδοσφαιριστές, βολεϊµπολίστες, οι οποίοι από µόνοι τους δεν µετέχουν στα αθλητικά τµήµατα, γιατί δεν έχουν τον παιδαγωγικό
τους στόχο, για να δούµε µαζί πώς θα αναβαθµίσουµε αυτή τη διευκόλυνση; Αυτός ο πόνος σας πήρε; Εµάς µας πήρε.
Τα 26 εκατοµµύρια ευρώ που στοίχισαν στο ελληνικό δηµόσιο
και στον Έλληνα φορολογούµενο, αυτοί οι µαθητές-αθλητές που
τελικά δεν εξυπηρετήθηκαν, εµάς µας πονάνε. Θέλουµε να τα
βάλουµε στη σωστή µεριά. Με αυτά τα 26 εκατοµµύρια ευρώ
µπορούµε να κάνουµε πολύ περισσότερα για πολλούς περισσότερους µαθητές και να αναβαθµίσουµε το σχολείο.
Αυτός είναι ο στόχος µας και είµαστε περήφανοι που ως Κυβέρνηση προσπαθούµε µε διαβούλευση, µε διάλογο να πετύχουµε τους στόχους µας για όλα τα σχολειά και για τους
µαθητές-αθλητές.
Ξαναλέω ότι δεν καταργούνται οι αθλητικές τάξεις, δεν καταργούνται τα µουσικά σχολεία, δεν καταργούνται τα καλλιτεχνικά σχολεία. Αυτό είναι έτσι, όπως το λέω και δεσµεύοµαι,
κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τέταρτη µε αριθµό 323/
7.12.2010 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτση Αποστολάτου προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων Ελλάδας-Αλβανίας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
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Οµοίως, η πέµπτη µε αριθµό 326/7-12-2010 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος του πληθωρισµού για το 2010 κ.λπ.
δεν συζητείται λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 288/6-12-2010
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ Κατρίνη προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τη συµµετοχή υπαλλήλων των Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΥ∆Κ) ως υποχρεωτικά µετατασσόµενων σε υπηρεσίες των δήµων, στα δηµοτικά συµβούλια κ.λπ..
Ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης έχει το λόγο, για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ίσως κάποιος, διαβάζοντας την ερώτηση, να θεωρήσει ότι
είναι περιπτωσιολογική ή αποσπασµατική. Νοµίζω, όµως, κύριε
Πρόεδρε, ότι είναι χαρακτηριστική των αδυναµιών που έχει η νοµοθετική διαδικασία στο Κοινοβούλιο και βεβαίως των παρερµηνειών που πολλές φορές δηµιουργεί.
Όπως πολύ καλά θυµούνται οι συνάδελφοι, µε το ν. 3852, το
νόµο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», προβλέφθηκαν και διευρύνθηκαν,
κύριε Υπουργέ, πάρα πολλά κωλύµατα και ασυµβίβαστα για την
εκλογή στις θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βεβαίως, αυτό
έχει µία πολύ σωστή κατεύθυνση, γιατί πάρα πολλοί λόγω της
θέσης τους δύνανται να επηρεάζουν τη βούληση του εκλογικού
σώµατος.
Επίσης, ορθώς, κατά την άποψή µου, αυτά τα κωλύµατα ισχύουν για την επόµενη εκλογική διαδικασία, έτσι ώστε να υπάρχει
µία προσαρµογή και να µην αιφνιδιαστούν οι υποψήφιοι τρεις ή
τέσσερις µήνες πριν από τις εκλογές. Γι’ αυτόν το λόγο, µάλιστα,
σε αυτές τις εκλογές ίσχυσε το άρθρο 29 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων.
Με τον ίδιο νόµο έγιναν υποχρεωτικές µετατάξεις υπαλλήλων
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας στους υπό
σύσταση «Καλλικρατικούς» δήµους. Όπως λέµε µάλιστα χαρακτηριστικά, έγιναν αυτοδίκαια.
Εδώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, παρατηρείται το εξής πρωτοφανές: Ενώ µία σειρά υπαλλήλων της Περιφέρειας και της Νοµαρχίας -οι οποίοι µετατάσσονται υποχρεωτικά βάσει του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- δεν έχουν κώλυµα ανακήρυξης, όπως βεβαίως
αυτό πιστοποιήθηκε και από την απόφαση του πρωτοδικείου που
τους ανακήρυξε υποψηφίους –γιατί φαντάζοµαι ότι οι πρωτοδίκες γνώριζαν το θεσµικό πλαίσιο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», βάσει του
οποίου ανακήρυξαν τους υποψηφίους στις εκλογές- από
1/1/2011, µε την εφαρµογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αυτοί οι υπάλληλοι έχουν ασυµβίβαστο για τη θέση την οποία κατέχουν, εάν
έχουν εκλεγεί δηµοτικοί σύµβουλοι.
Βεβαίως, αυτό αφορά κυρίως τους υπαλλήλους της Περιφέρειας. Συγκεκριµένα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις υπαλλήλων
των τεχνικών υπηρεσιών δήµων και κοινοτήτων, αλλά κατά την
άποψή µου, και της νοµαρχίας, για τους οποίους θεωρώ, κύριε
Υπουργέ, ότι θα πρέπει να υπάρξει µία νοµοθετική ρύθµιση ή µεταβατική διάταξη, πέρα από ερµηνευτική εγκύκλιο, η οποία να
διασαφηνίζει το τι γίνεται µε αυτήν την κατηγορία υπαλλήλων και
βεβαίως να τους διασφαλίζει για την υπάρχουσα δηµοτική περίοδο, εφαρµόζοντας το κώλυµα και το ασυµβίβαστο από την
επόµενη δηµοτική περίοδο και τις επόµενες δηµοτικές εκλογές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατρίνη για την υποβολή της επίκαιρης ερώτησης.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε,
δεν κάναµε κανένα λάθος µε τη νοµοθετική ρύθµιση την οποία
κάναµε. Ήταν απόλυτα προσεκτική, ξέραµε ακριβώς το τι κάναµε.
Όπως σας είναι γνωστό, απαγορεύεται να ανακηρυχθούν δηµοτικοί σύµβουλοι οι υπάλληλοι των δήµων και των νοµικών τους
προσώπων.
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Εδώ υπήρξε η εξής ιδιαιτερότητα. Υπάρχει µία σειρά υπαλλήλων των σηµερινών Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που µετατάσσονται
υποχρεωτικά
στις
πρωτοβάθµιες
Τοπικές
Αυτοδιοικήσεις. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν έχουν κώλυµα να είναι
υποψήφιοι και να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, κάτι το οποίο δεν
µπορούσαµε καθ’ οιονδήποτε τρόπο να το απαγορεύσουµε. Κάναµε γνωστό, όµως -και µάλιστα το διευκρινίσαµε και µε εγκύκλιό µας, η οποία ερµήνευε το νόµο- ότι εφόσον εκλεγούν
δηµοτικοί σύµβουλοι, δεν θα µπορούν να έχουν την ιδιότητα του
δηµοτικού υπαλλήλου, εκτός εάν αποφασίσουν να παραιτηθούν
από την ιδιότητα του δηµοτικού συµβούλου.
Στο Υπουργείο έχουν φθάσει τρία τέτοια περιστατικά. ∆εν
ξέρω εάν εσείς γνωρίζετε περισσότερα. Έχουµε, όµως, να σας
πούµε ότι υπάρχουν αρκετά περιστατικά, πάνω από δέκα, που
µας ρώτησαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των συνδυασµών,
τι θα συµβεί στην περίπτωση που είναι υποψήφιοι και εκλεγούν
δηµοτικοί σύµβουλοι.
Τους εξηγήσαµε αυτό που σας είπα προηγουµένως και οι άνθρωποι αυτοί δεν έβαλαν υποψηφιότητα εξ αυτού του λόγου.
Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο δεν µπορούµε
να κάνουµε αυτή τη ρύθµιση, γιατί, όπως αντιλαµβάνεστε, δεν
θα έχει το στοιχείο της δικαιοσύνης. ∆εν µπορεί να ισχύουν δύο
µέτρα και δύο σταθµά. Όταν µία διάταξη απαγόρευσε επί της
ουσίας κάποιους ανθρώπους να είναι υποψήφιοι, δεν µπορεί στη
συνέχεια να άρουµε τη διάταξη αυτή, δικαιώνοντας µία απόφαση
την οποία πήραν κάποιοι, εν πλήρη, θα έλεγα, συνειδήσει, εν
πλήρη γνώσει αυτού το οποίο θα αντιµετώπιζαν αµέσως µετά τις
εκλογές.
Μπορώ να προσθέσω και άλλα επιχειρήµατα, αλλά ίσως θα το
κάνω µετά, στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Κύριε Κατρίνη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να
διαφωνήσω λίγο µε το σκεπτικό που αναπτύξατε, γιατί, όταν στο
ίδιο νοµοσχέδιο εσείς προβλέπετε ότι µια σειρά κωλυµάτων, τα
οποία είναι πολύ σωστά, δεν µπορούν να εφαρµοστούν γι’ αυτή
τη δηµοτική περίοδο και γι’ αυτές τις εκλογές και θα εφαρµοστούν για την επόµενη δηµοτική περίοδο και τις εκλογές του
2014 πλέον, τη µία στιγµή, λοιπόν, που εσείς το προβλέπετε, ότι
αυτό δεν µπορεί να γίνει αιφνιδιαστικά, την ίδια στιγµή µου απαντάτε ότι κάποιοι υπάλληλοι το γνώριζαν και κακώς έθεσαν υποψηφιότητα, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν απαλλαγεί απ’ αυτό το
δίληµµα.
Και θέλω να προσθέσω, διαβάζοντας και την εγκύκλιο την
οποία αναφέρατε, από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, τον Αύγουστο του 2010, ότι στη σελίδα 17 εσείς αναφέρετε και λέτε ότι είναι δυνατόν υποψήφιοι να µην
καταλαµβάνονται από τα κατωτέρω κωλύµατα αναφορικά µε την
εκλογική περιφέρεια στην οποία θέτουν υποψηφιότητα. Όµως
από 1-1-2011, αν εκλεγούν, µπορούν να καταλαµβάνονται από
τα ασυµβίβαστα του άρθρου 14 του ν. 3852, τα οποία πληρούνται
στα όρια πλέον του νέου δήµου, ακριβώς αυτό που µου απαντήσατε. Και τούτο, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 14, για τις προσεχείς δηµοτικές εκλογές και µόνο, ισχύουν αποκλειστικά τα
κωλύµατα του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, ενώ για τη δηµοτική περίοδο ισχύουν τα ασυµβίβαστα του άρθρου 14.
Συνεχίζετε, λοιπόν, σε αυτή την εγκύκλιο και λέτε ότι δεν µπορούν να εκλεγούν στα αξιώµατα δηµοτικών αρχών µία σειρά
υπαλλήλων. Στη σελίδα 19, λοιπόν, λέτε ότι οι υπάλληλοι των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι οποίοι καθίστανται, κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων των άρθρων 95 και 257 του ν. 3852, υπάλληλοι
των νέων δήµων, δεν καταλαµβάνονται από το κώλυµα αυτό.
Άρα, εσείς µε ερµηνευτική εγκύκλιο προβλέπετε και λέτε ότι
υπάλληλοι των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που αυτοδίκαια,
υποχρεωτικά γίνονται υπάλληλοι των νέων δήµων, δεν καταλαµβάνονται από το κώλυµα αυτό. Και νοµίζω ότι είναι πολύ ορθό.
Αυτό, λοιπόν, που ζητάω εγώ και νοµίζω ότι είναι το πιο σωστό
είναι αυτή η ερµηνευτική εγκύκλιος να επεκταθεί και στους υπαλλήλους των περιφερειών, οι οποίοι µετατάσσονται αυτοδίκαια
στους δήµους, αν και κατά την άποψή µου και για να µην έχουµε
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οποιαδήποτε δικαστική διαµάχη, θα έπρεπε ίσως µε νοµοθετική
ρύθµιση να προβλεφθεί η απαλλαγή του κωλύµατος γι’ αυτές τις
κατηγορίες των υπαλλήλων ή η δυνατότητά τους να αποσπαστούν σε όµορους δήµους.
Άρα, τι ζητάω; Ζητάω την επέκταση της εφαρµογής της εγκυκλίου για τους υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και
στους υπαλλήλους της περιφέρειας και συγκεκριµένα των τεχνικών υπηρεσιών δήµων και κοινοτήτων, των πολεοδοµιών και
όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας οι οποίοι µετατάσσονται
στους δήµους. Νοµίζω ότι εδώ έχει γίνει µία πολύ σωστή ερµηνεία στην ερµηνευτική εγκύκλιο. Σωστά λέει µέσα ότι δεν καταλαµβάνονται υπάλληλοι της νοµαρχίας από το κώλυµα, επειδή
έγιναν υποχρεωτικά δηµοτικοί υπάλληλοι. Αυτό, όµως, θα πρέπει,
για λόγους ίσης αντιµετώπισης, να επεκταθεί και στους υπαλλήλους της περιφέρειας, οι οποίοι έγιναν υποχρεωτικά δηµοτικοί
υπάλληλοι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πριν σας δώσω το
λόγο, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την
τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 8ο και
10ο Επαγγελµατικά Λύκεια Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει στη δευτερολογία του ο
Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Κύριε Ντόλιο, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Η λογική µε την
οποία νοµοθετήσαµε κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν είναι εκείνη η λογική που βάζει κωλύµατα, γιατί προβλέπει ότι εκ της θέσεως την
οποία κατέχει ένας υπάλληλος δήµου, νοµαρχίας κ.λπ. υποβοηθείται στην εκλογή του.
Η λογική του νόµου είναι ότι δεν µπορεί να είναι κανείς στο όργανο της υπηρεσίας του οποίου προΐσταται και συγχρόνως να
είναι και στην υπηρεσία και να είναι και υφιστάµενος, δηλαδή και
προϊστάµενος και υφιστάµενος. Αυτό δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. Παραδείγµατος χάριν, θα µπορούσαµε να έχουµε ένα δηµοτικό σύµβουλο στην πλειοψηφούσα παράταξη και να οριστεί
αντιδήµαρχος και να είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών στις
οποίες ο ίδιος θα δουλεύει. Αυτό δεν γίνεται. Αυτή είναι η λογική
του νόµου. Ήταν απόλυτα συνειδητό αυτό το οποίο κάναµε. ∆εν
θέλουµε να υπάρχει αυτό το φαινόµενο πλέον στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
∆εν υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση µεταξύ των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, παραδείγµατος χάριν, των πολεοδοµιών, των οποίων οι αρµοδιότητες en bloc µεταφέρονται στην
πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εποµένως και οι ίδιοι αυτοί
υπάλληλοι των πολεοδοµιών έχουν το ίδιο κώλυµα. Μπορούν να
είναι υποψήφιοι, δεν µπορούµε να τους το απαγορεύσουµε, δεν
βάλαµε εµείς κανένα τέτοιο δίληµµα. Οι ίδιοι αποφάσισαν -πάρα
πολλοί απ’ αυτούς, είναι δύο δεκάδες τουλάχιστον- να µην είναι
υποψήφιοι, γιατί ήξεραν το δίληµµα το οποίο θα αντιµετωπίζουν
µετά τις εκλογές, στην περίπτωση που εκλεγούν, γι’ αυτό και δεν
είναι υποψήφιοι.
Εγώ, απαντώντας σας, θα ήθελα να θέσω το ερώτηµα -ρητορικά τουλάχιστον- τι θα απαντήσουµε σε αυτούς τους είκοσι περίπου ανθρώπους που δεν έβαλαν υποψηφιότητα, αν αµέσως
µετά τις εκλογές κάνουµε αυτή τη ρύθµιση για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα, το θέµα το οποίο προέκυψε σε τρεις, απ’
ό,τι γνωρίζω, ανθρώπους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό κ. Ντόλιο.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 329/7-12-2010 επίκαιρη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον τρόπο πληρωµής των εργαζοµένων στους ∆ήµους και στις Περιφέρειες µετά την 1-1-2011
κ.λπ..
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρίκος για δύο
λεπτά, για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φέραµε στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, την αγωνία και τα ερωτηµατικά που έχουν οι εργαζόµενοι στους δήµους και στις περιφέρειες για το τι θα γίνει µε τους µισθούς και τις αµοιβές τους µετά
την 1-1-2011, που µε την εφαρµογή του ν. 3852 δεν είναι βέβαιο
κάτω από ποιες διαδικασίες και µε ποιες ρυθµίσεις θα είναι εξασφαλισµένη η καταβολή των µισθών των εργαζοµένων στους δήµους και στις περιφέρειες.
Είναι γνωστό ότι µέχρι τώρα πληρώνονταν από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Με τις καινούργιες ρυθµίσεις, οι προϋπολογισµοί που θα διαµορφώσουν οι δήµοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 του Μάρτη του 2011 και
προκύπτει το ερώτηµα τι θα γίνει στο ενδιάµεσο διάστηµα.
Έχουµε υπ’ όψιν µας τη ρύθµιση που γίνεται µε το άρθρο 10 του
πολυνοµοσχεδίου, αυτού του αντεργατικού και αντιλαϊκού κατασκευάσµατος, που µε τη λογική του «άρον-άρον, σταύρωσον
Αυτόν», η Κυβέρνηση κατέθεσε σήµερα και θα ψηφίσει αύριο.
Εκτιµούµε, όµως, ότι και µέσα από αυτές τις ρυθµίσεις δεν λύνεται επί της ουσίας το θέµα και θέλουµε να έχουµε µία σαφή
από την πλευρά σας δέσµευση, τι θα γίνει µε τη µισθοδοσία όλων
αυτών των εργαζοµένων, που µέχρι τώρα πληρώνονταν µε τις
συγκεκριµένες διαδικασίες.
Πιστεύουµε ότι η άποψη που είχε το ΚΚΕ και που εξακολουθεί
να έχει, ότι οι εργαζόµενοι αυτοί θα έπρεπε να πληρώνονται µέσα
από τον κρατικό προϋπολογισµό και όχι από τη φορολογία, την
επιπλέον, νέα, πρόσθετη φορολογία, που θα επιβάλουν οι φορείς του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», προκειµένου να εξασφαλίσουν τη µισθοδοσία αυτών των εργαζοµένων, που δηµιουργεί πρόσθετα
προβλήµατα για τα λαϊκά εισοδήµατα και τη λαϊκή τάξη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος, για τρία
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριοι συνάδελφοι, όπως διαπιστώσατε, το ίδιο ερώτηµα, η ίδια ανησυχία,
προέκυψε και σε εµάς, γι’ αυτό και προχωρήσαµε σε τροπολογία
την οποία κάναµε διάταξη σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ήδη συζητείται στη Βουλή και µε την οποία τροπολογία προβλέπουµε ότι οι υπάλληλοι των σηµερινών Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που πληρώνονταν από τον κρατικό προϋπολογισµό και οι µεταταγέντες εθελοντικά ή υποχρεωτικά υπάλληλοι των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που µετατάσσονται
στους δήµους, θα συνεχίσουν να πληρώνονται από τον κρατικό
προϋπολογισµό για τους τέσσερις πρώτους µήνες.
Το ίδιο θα συµβεί και µε τους υπαλλήλους της ΤΥ∆Κ, οι οποίοι
υποχρεωτικά µετατάσσονται από τις σηµερινές κρατικές περιφέρειες στους δήµους.
Για τους τέσσερις πρώτους µήνες η επιλογή του αριθµού των
τεσσάρων µηνών έγινε γιατί µέχρι τότε θα έχουν ψηφιστεί οι προϋπολογισµοί και των περιφερειών των αιρετών και των δήµων
οπότε θα µπορούν να εκτελούνται αυτού του είδους οι δαπάνες
από τους ΚΑΠ.
Επειδή όµως είχατε και µία άλλη επιχειρηµατολογία θέλω να
σας πω ότι όταν κοστολογήσαµε τις αρµοδιότητες που µεταφέρονται από τον ένα στον άλλο βαθµό, µέσα στην κοστολόγηση
κυρίως µετρήσαµε το κόστος της µισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών.
Στους ΚΑΠ λοιπόν, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και θα τους δείτε γραµµένους και στον προϋπολογισµό,
προβλέπεται και η µισθοδοσία όλων αυτών των υπαλλήλων και
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που γίνονται αυτοδίκαια
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υπάλληλοι της σηµερινής αιρετής περιφέρειας και των µετατασσοµένων υπαλλήλων από τις σηµερινές νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και από τις κρατικές περιφέρειες στον πρώτο βαθµό
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εποµένως –επειδή είναι εδώ δίπλα και ο κ. Σαχινίδης- θα πρέπει να αναφέρω, ότι η µισθοδοσία η οποία θα γίνει από τον κρατικό προϋπολογισµό θα αφαιρεθεί κατά το ακριβές ποσό του
κόστους της µισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών από
τους ΚΑΠ του πρώτου και δεύτερου βαθµού κατά τη διάρκεια
του 2011.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης κ. Ντόλιο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιος Μαυρίκος, για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Πρώτον, κύριε Υπουργέ, στη ρύθµιση,
όπως διατυπώνεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 σχετικά µε τη
µισθοδοσία, εµείς δεν βλέπουµε που συµπεριλαµβάνονται εδώ
ή τι αναφέρει για τους εργαζόµενους σήµερα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
∆εύτερον, δεν βλέπουµε να γίνεται εδώ κάποια αναφορά σχετικά µε τους συµβασιούχους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Τι σηµαίνουν αυτές οι παραλείψεις σε ό,τι αφορά τους συµβασιούχους; Είναι χιλιάδες εργαζόµενοι. Σηµαίνει ότι στις
31/12/2010 θα απολυθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Γιατί δεν γίνεται καµµία πρόβλεψη εδώ, για το πώς αυτοί θα αµείβονται ή
πώς θα πληρώνονται οι µισθοί τους;
Λέει συγκεκριµένα η ρύθµιση: «Η µισθοδοσία του µονίµου και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις…». ∆εν
µιλάει για τους ΟΤΑ, ούτε λέει τίποτα για τους συµβασιούχους.
Λέει ότι γι’ αυτούς καταβάλλεται µέχρι τον Απρίλη του 2011 κ.λπ.,
µε βάση τον κρατικό προϋπολογισµό.
Άρα, γεννιέται ένα µεγάλο θέµα: Τι θα γίνει µε όλους αυτούς
τους ανθρώπους, θα τους απολύσετε; Ένα το κρατούµενο.
∆εύτερον, τι θα γίνει µε τους εργαζόµενους σήµερα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Αυτά πιστεύουµε ότι είναι
δύο ζητήµατα για τα οποία το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
υποστηρίζει και διεκδικεί την ικανοποίηση των αιτηµάτων των εργαζοµένων αυτών, γιατί και δίκαια είναι και αναγκαίοι είναι αυτοί
οι άνθρωποι στη λειτουργία της νοµαρχιακής και περιφερειακής
διοίκησης.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Γεώργιο Μαυρίκο.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, οι συµβασιούχοι στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο
αριθµός των οποίων εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του 2010, είναι
εννιακόσιοι πενήντα. ∆εν είναι χιλιάδες. Γνωρίζουµε ότι αυτοί οι
οποίοι υπέγραψαν τελικά τις συµβάσεις είναι πολύ λιγότεροι,
είναι περίπου οι µισοί. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται όχι από
τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά από τους ΚΑΠ της σηµερινής
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κι εποµένως, θα µπορέσουν να
πληρωθούν από την 1η Ιανουαρίου από την ίδια πηγή.
Οι συµβάσεις τους -των περισσοτέρων απ’ αυτούς, της
συντριπτικής πλειοψηφίας- δεν λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου, αλλά
συνεχίζονται για µερικούς µήνες και κατά τη διάρκεια του 2011
και µέχρι τη λήξη των συµβάσεών τους θα πληρωθούν από τους
ΚΑΠ.
Επίσης, θέλω να σας πω για να είστε ενηµερωµένος -γιατί
πιθανότατα θα σας γεννηθεί κάποιο άλλο ερώτηµα- ότι υπάρχουν
δύο θέµατα. Το ένα είναι στη σηµερινή Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθήνας όπου εδώ στη Βουλή και µε δική σας απαίτηση
είχε ψηφιστεί η µεταφορά υπαλλήλων από δηµοτική επιχείρηση
του ∆ήµου Περιστερίου στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση κι αυτό
δεν εντάχθηκε στους ΚΑΠ. Ήταν µία ρύθµιση µε την οποία είχαµε
διαφωνήσει τότε -ψηφίστηκε από τη Βουλή κι από την
προηγούµενη κυβέρνηση- κι αυτοί οι υπάλληλοι οι οποίοι
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µισθοδοτούνται θα πληρώνονται επίσης, από τους ΚΑΠ.
Ένα ανάλογο περιστατικό υπάρχει στην ιδιαίτερη πατρίδα µου
στον Έβρο, όπου υπάρχουν πολύ λιγότεροι, δέκα µε δεκαπέντε
άνθρωποι, οι οποίοι µεταφέρθηκαν από δηµοτική επιχείρηση,
παρατύπως θα έλεγα, στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και δεν
πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Είναι µόνιµοι
υπάλληλοι –να το πω έτσι απλά- και συνεχίζουν να πληρώνονται
από τους ΚΑΠ.
Γι’ αυτές τις δύο οµάδες εργαζοµένων, εµείς φροντίσαµε να
προβλέψουµε τη µισθοδοσία τους µέσα από τους ΚΑΠ, έτσι ώστε
να πληρωθούν από τους παλιούς ΚΑΠ κατά κάποιο τρόπο τους
τέσσερις πρώτους µήνες και στη συνέχεια να πληρώνονται
κανονικά, όπως όλοι οι υπάλληλοι του δεύτερου και του πρώτου
βαθµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους ΚΑΠ, τους οποίους
θα παίρνουν ανά µήνα, τα δωδεκατηµόρια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, κ. Γεώργιο Ντόλιο.
Σειρά έχει η τέταρτη µε αριθµό 317/7-12-2010 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις
κ.λπ..
Κύριε Αϊβαλιώτη, έχετε το λόγο να αναπτύξετε την επίκαιρη
ερώτησή σας, για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι που είναι ο κύριος Σαχινίδης εδώ, ένας από τους πιο
εργατικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης.
Στις 7 Ιουνίου µου απαντήσατε, κύριε Υφυπουργέ, σε ερώτησή
µου στη Βουλή για το σύνολο του δηµοσίου χρέους, το οποίο
πριν έξι µήνες ήταν λίγο παραπάνω από 310 δισεκατοµµύρια
ευρώ εκ των οποίων 285 δισεκατοµµύρια ήταν δάνεια εντός και
εκτός Ελλάδας και τα δάνεια στο εξωτερικό ήταν 8,5
δισεκατοµµύρια ευρώ, µεγάλο µέρος των οποίων ξέρουµε όλοι
ότι προερχόταν από τη Γερµανία.
Θα καταθέσω στα πρακτικά την απάντηση που µου δώσατε.
Το δηµόσιο χρέος, πριν έξι µήνες επαναλαµβάνω ότι ήταν
310.384.000.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απάντηση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή ήταν η κατάσταση, λοιπόν, του δηµοσίου χρέους, το
οποίο φούσκωνε µεταξύ άλλων και από τις απίστευτες αµυντικές
δαπάνες που επωµιζόµαστε για να αντιµετωπίσουµε τους
εθνικιστές της Τουρκίας, από το δραµατικό εµπορικό έλλειµµα,
το οποίο έγινε ιδιαίτερα έντονο και πήρε τραγικές διαστάσεις
από το ’81 και εντεύθεν και από τις κλεψιές που έκαναν στην
Ελλάδα ξένες εταιρείες «µπουµπούκια», όπως η “SIEMENS” και
φυσικά από το γεγονός ότι οι χώρες που κατέστρεψαν την
Ελλάδα µε τα στρατεύµατα τους και µας καταλήστεψαν µε
αναγκαστικά κατοχικά δάνεια, ουδέποτε πλήρωσαν γι’ αυτήν τη
ληστεία.
Ξέρουµε όλοι ότι µιλάµε για τη Γερµανία, η παρουσία της
οποίας στην Ελλάδα την περίοδο ’41-’44 ήταν συνώνυµη µε τη
θηριωδία, την πλήρη καταστροφή των υποδοµών της χώρας και
τη διάλυση της οικονοµίας µας µε το κατοχικό δάνειο, το οποίο
αποστέρησε την Ελλάδα και από τους τελευταίους πόρους που
διέθετε τότε.
Νοµίζω ότι η απορία κάθε Έλληνα πολίτη, ανεξαρτήτως αν
είναι δεξιός ή αριστερός -εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία- είναι πόσο
επιβάρυνε το δηµόσιο χρέος µας η ναζιστική κατοχή και τα
παρελκόµενά της. Γιατί η Γερµανία µόνο ψίχουλα έχει δώσει
µέχρι τώρα προς την Ελλάδα, εν αντιθέσει µε πλήρεις
αποζηµιώσεις που έχει δώσει σ’ άλλες χώρες, όπως για
παράδειγµα στο Ισραήλ.
Ρωτάει, λοιπόν, ο κάθε Έλληνας πολίτης, πόσα µας χρωστούν
οι Γερµανοί και γιατί δεν τα ζητάµε. Και είναι ενδιαφέρον να
µαθαίναµε σήµερα και το ακριβές ύψος, κύριε Υπουργέ, του
ελληνικού δηµοσίου χρέους, αφού θα πρέπει να σηµειώσουµε
ότι ο κ. Ρεν -ο οποίος µας έκανε, επιτέλους, την τιµή να έρθει σε
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µια επιτροπή της Βουλής πριν λίγες µέρες- ούτε για το ότι δεν θα
µειωθεί δραστικά το δηµόσιο χρέος µας καθησύχασε, ούτε
εξήγησε γιατί, ενώ κανονικά θα έπρεπε να επιδεικνύει
αλληλεγγύη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγκαζόµαστε και δανειζόµαστε µε το τοκογλυφικό επιτόκιο του 5,2% από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το επιτόκιο µε το οποίο δανειζόµαστε
από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι 3%.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Κωνσταντίνο
Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος
Σαχινίδης, για τρία λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, τρία ζητήµατα αναδεικνύονται µέσα από την
ερώτησή σας. Το πρώτο ζήτηµα είναι ποιο είναι το χρέος της
χώρας. Το δεύτερο είναι αν η χώρα διεκδικεί από τη Γερµανία
αποζηµιώσεις, έτσι ώστε να µειωθεί το χρέος το οποίο έχουµε
και το τρίτο είναι τι κάνει η χώρα για να µειώσει το χρέος.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτηµα το οποίο καταθέτετε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο κεφάλαιο 8 της εισηγητικής έκθεσης
του κρατικού προϋπολογισµού του 2011, ο οποίος συζητήθηκε
ήδη στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής, αναφέρεται ότι το χρέος της γενικής Κυβέρνησης εκτιµάται στα
330.400 εκατοµµύρια ευρώ ή 142,5% του ΑΕΠ για το 2010.
Σε ό,τι αφορά το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, αυτό εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στα 343.200 εκατοµµύρια ευρώ.
Το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων έρχεται και επανέρχεται στη Βουλή και θέλω να σας υπενθυµίσω ότι και από το
κόµµα σας έχουν υποβληθεί αρκετές ερωτήσεις γύρω από το ζήτηµα αυτό. Την τελευταία φορά ο Αρχηγός του κόµµατός σας, ο
κ. Καρατζαφέρης, έθεσε το ερώτηµα αυτό προς τον Πρωθυπουργό της χώρας.
Νοµίζω ότι είναι πολύ χρήσιµο για το Σώµα να επικαλεστώ την
απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας γύρω από το
ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων ως συνέπεια του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου. Ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι
δεν έχουµε παραιτηθεί ποτέ από τις αξιώσεις µας. Το θέµα υφίσταται στο πλαίσιο των διµερών µας σχέσεων µε τη Γερµανία,
όµως στην απάντηση που έδωσε στον Αρχηγό του κόµµατός σας
έκανε και µία άλλη επισήµανση σ’ ό,τι αφορά το δίληµµα που βάζετε εάν θα έπρεπε αυτή τη στιγµή να τεθεί το ζήτηµα αυτό προκειµένου να προχωρήσουµε στη µείωση του χρέους. Είπε ότι το
ζήτηµα αυτό δεν αποτελεί για µας «σηµαία» ευκαιρίας τώρα που
βρεθήκαµε σε µία αδυναµία, δηλαδή τώρα που εµείς καλούµαστε
να βάλουµε σε τάξη τα του οίκου µας, να αναδείξουµε αυτό το
ζήτηµα προκειµένου να αποφύγουµε να αναλάβουµε τις ευθύνες µας.
Αυτό, κύριε συνάδελφε, µας φέρνει στο τρίτο ζήτηµα το οποίο
αναδεικνύεται, δηλαδή τι κάνουµε εµείς και ποιες είναι οι συγκεκριµένες πρωτοβουλίες µας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το
χρέος, το οποίο µόλις τώρα σας ανέφερα, είναι ένα πάρα πολύ
µεγάλο χρέος και πολλοί αναλυτές και οι ίδιες οι αγορές θέτουν
το ερώτηµα: «Μπορεί η Ελλάδα να χειριστεί ένα τόσο υψηλό
χρέος;» Εποµένως τίθεται το ερώτηµα ποιες είναι οι ευθύνες που
έχουµε προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα;
Εµείς λοιπόν, έχουµε αναλάβει όλες εκείνες τις ευθύνες που
µας αναλογούν και λέµε ότι πρέπει να προχωρήσουµε σ’ όλες
τις αναγκαίες αλλαγές, είτε αυτές έχουν να κάνουν µε το πώς θα
βάλουµε σε τάξη τα δηµόσια οικονοµικά µας, είτε έχουν να κάνουν µε το πώς θα προχωρήσουµε εκείνες τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την οικονοµία να βγει από την κρίση και
να επιταχύνει τους ρυθµούς ανάπτυξης.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η δυναµική του χρέους, δηλαδή ο
τρόπος µε τον οποίο εξελίσσεται επηρεάζεται και από τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα που πρέπει να µετατραπούν σε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα, αλλά επηρεάζεται και από τους ρυθµούς
ανάπτυξης. Αν η χώρα δεν προχωρήσει, και δεν αποκτήσει θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να µειώσουµε αυτό το χρέος το οποίο ουσιαστικά περιορίζει τις
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προοπτικές της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο κ. Αϊβαλιώτης, για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πρώτη οδυνηρή παρατήρηση και το πρώτο συµπέρασµα
είναι ότι ενώ πριν από έξι µήνες το χρέος µας ήταν 310 δισεκατοµµύρια, άκουσα από τον κύριο Υπουργό µε ιδιαίτερη ενόχληση
–αλλά αυτή είναι η αλήθεια- ότι είναι πλέον στα 330 δισεκατοµµύρια, δηλαδή σε έξι µήνες πήγε πάνω κατά 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αυτό το λέω για να δούµε τι συµβαίνει µε τη διόγκωση του
χρέους µας και ότι υπάρχουν χρήµατα τα οποία µας τα χρωστάνε, τα κλέψανε οι Γερµανοί, σκόρπισαν την καταστροφή και
δεν έχουν πληρώσει.
Ο Μανώλης Γλέζος δεν ανήκει φυσικά στο ΛΑΟΣ. Είναι µια εµβληµατική µορφή της Αριστεράς. Τον τιµάµε και µόνο για το γεγονός ότι κατέβασε µαζί µε το Λάκη Σάντα –του οποίου το όνοµα
περιέργως αποσιωπάται συχνά- τη ναζιστική σηµαία από την
Ακρόπολη, το µισητό αυτό σύµβολο της καταστροφής και του
ρατσισµού. Ο Μανώλης Γλέζος εκδίδει αυτό εδώ το ενηµερωτικό
δελτίο το οποίο λέγεται «Μνήµη και χρέος» το οποίο πάσχει από
ιδεολογική µονοµέρεια και µονολιθικότητα, όπως δυστυχώς γίνεται συχνά µε πολλές εκδόσεις της Αριστεράς. Είναι κρίµα, αλλά
αυτό το πολύ σηµαντικό –όπως θα µπορούσε να αποδειχθεί- δελτίο πάσχει από ιδεολογική µονοµέρεια. Όµως στο Μανώλη Γλέζο
συγχωρούνται τα πάντα γιατί είναι ο Μανώλης Γλέζος κι ας προσπαθεί αυτό το δελτίο να αποσιωπήσει την προσφορά άλλων παρατάξεων, άλλων ανθρώπων που προσπαθούµε τόσα χρόνια να
αναδείξουµε απ’ όπου έχουµε βρεθεί το ζήτηµα των γερµανικών
πολεµικών αποζηµιώσεων.
Θυµίζω ότι ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ έχει κατ’ επανάληψη ανακινήσει το θέµα στην Ευρωβουλή όταν ήταν Ευρωβουλευτής και
ότι έχω προσφύγει κι εγώ στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής. Μάλιστα η προσφυγή µου συζητείται το Φεβρουάριο
στις Βρυξέλλες όπου θα πάω για να υποστηρίξω το αίτηµα της
πληρωµής εκ µέρους της Γερµανίας των γερµανικών πολεµικών
αποζηµιώσεων.
Σ’ αυτό λοιπόν το δελτίο, αγαπητέ φίλε και Υφυπουργέ κύριε
Σαχινίδη, γίνεται µια εκτίµηση του συνολικού µεγέθους των γερµανικών αποζηµιώσεων που οφείλονται προς την Ελλάδα. Οικονοµολόγοι της Αριστεράς κάθισαν, έβαλαν κάτω τις γνώσεις τους
και κατέληξαν στο εξής συµπέρασµα. ∆ιαβάζω απ’ αυτό το δελτίο που εκδίδει ο Μανώλης Γλέζος: «Μας οφείλουν 108 δισεκατοµµύρια ευρώ από την επιδικασθείσα αποζηµίωση της ∆ιεθνούς
∆ιασκέψεως Ειρήνης των Παρισίων συν 54 δισεκατοµµύρια από
το κατοχικό δάνειο πλέον τόκοι». Αυτό λέει ο Μανώλης Γλέζος.
Φανταστείτε λοιπόν ότι στο σύνολο οι Γερµανοί χρωστάνε 162
δισεκατοµµύρια χωρίς τους τόκους. Για ποιο λόγο τα χρωστάνε;
∆ιότι κατέστρεψαν τις πόλεις, τα χωριά, τα λιµάνια µας, τα γεφύρια, τις σιδηροδροµικές γραµµές, καταλήστεψαν τον οπλισµό
του στρατού µας και υπήρξε µια ληστρική δήµευση του πλούτου
µας, των αγροτικών και άλλων προϊόντων. Έκαναν θηριωδίες,
εκτελέσεις. Από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει;
Από την Καισαριανή, το ∆ίστοµο, τα Καλάβρυτα, την Κάνδανο;
∆εν άφησαν λίθο επί λίθου. Είχαµε πείνα, είχαµε πεντακόσιες χιλιάδες νεκρούς Έλληνες σε τρία χρόνια κτηνώδους ναζιστικήςφασιστικής κατοχής καθώς και από το αναγκαστικό δάνειο που
η κατοχική κυβέρνηση της Ελλάδας υποχρεώθηκε να πληρώσει
απ’ αυτούς τους ναζιστές και τους υπόλοιπους το 1942.
Χαιρόµαστε που, επιτέλους, φαίνεστε διατεθειµένοι –ακούστηκε η άποψη του Πρωθυπουργού αλλά και η άποψη του κ. Καστανίδη πριν από λίγες µέρες- γιατί βλέπουµε ότι προτίθεστε να
τα ζητήσετε. Είναι αυτό που χρόνια τώρα φωνάζαµε. Τα µισά, δηλαδή, του δηµόσιου χρέους µας µάς τα χρωστάει η Γερµανία.
Πιέστε ως Κυβέρνηση τη Μέρκελ, αφήστε τις αβρότητες, µην
«τσιµπάτε» µε τους επαίνους και τα βραβεία όπως είδαµε πριν
από τρεις µήνες µε το βραβείο που δόθηκε στο Βερολίνο προς
τον κ. Παπανδρέου. Το µεγαλύτερο βραβείο θα το πάρετε από
την ιστορία και από τους Έλληνες αν επιµείνετε και πάρετε τα
κλεµµένα από τους Γερµανούς.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης για να
δευτερολογήσει για τρία λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να υπενθυµίσω ότι όσο µία χώρα συνεχίζει να έχει ελλείµµατα, το χρέος αυξάνεται, άρα η διαπίστωσή
σας ότι πριν από λίγο καιρό ήµασταν στα 310 εκατοµµύρια ευρώ
και τώρα είµαστε στα 330 εκατοµµύρια ευρώ δεν θα πρέπει να
θεωρείται ότι είναι µία πρωτοφανής συνεισφορά στο δηµόσιο
διάλογο. Σέβοµαι αυτό που λέτε, απλώς υπενθυµίζω: Όσο µία
χώρα έχει ελλείµµατα, το χρέος της αυξάνεται.
Υπενθυµίζω ότι στο τέλος του 2009 το έλλειµµα της χώρας
ήταν στα 36 δισεκατοµµύρια. Στο τέλος του 2010 µ’ αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια και τη συναίνεση που έδωσε ο ελληνικός λαός
θα καταφέρουµε να έχουµε µειώσει το έλλειµµα από τα 36 στα
22. Άρα, το γεγονός ότι έχουµε έλλειµµα το ∆εκέµβριο του 2010
στα 22 δισεκατοµµύρια σηµαίνει ότι το χρέος θα συνεχίσει να
αυξάνεται.
Για την επόµενη χρονιά η προσπάθεια θα συνεχιστεί και η συζήτηση που θα ακολουθήσει στην Ολοµέλεια σχετικά µε τον προ-
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ϋπολογισµό που έχουµε καταθέσει είναι µία προσπάθεια η οποία
θα µας επιτρέψει να µειώσουµε το έλλειµµα από τα 22 δισεκατοµµύρια στα 17 δισεκατοµµύρια στο τέλος του 2011. Αυτό τι
σηµαίνει; Ότι και το 2011 το χρέος της χώρας θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτή είναι µία πραγµατικότητα γιατί πολλές φορές εδώ
πέρα λένε κάποιοι: Καλά, µε τόσο µεγάλη θυσία, µε τόσο µεγάλη
προσπάθεια που γίνεται από τη µεριά των Ελλήνων πολιτών, των
συνταξιούχων, των εργαζοµένων, το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται; Ο µόνος τρόπος για να µην συνεχίσει να αυξάνεται το χρέος
είναι να µηδενιστούν τα ελλείµµατα. Αν θέλουµε να το µειώσουµε, θα πρέπει να έχουµε και πλεονάσµατα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Σ’ ό,τι αφορά το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων σας είπα
και προηγουµένως ότι παραµένει ανοικτό, αλλά µε κανέναν
τρόπο δεν θα πρέπει να παραβλέπουµε τις δικές µας ευθύνες
για να αντιµετωπίσουµε τα δικά µας προβλήµατα. Ας αναλάβουµε εµείς τις ευθύνες που έχουµε για να λύσουµε τα δικά µας
προβλήµατα και από κει και πέρα βεβαίως το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων παραµένει ανοικτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό κ. Σαχινίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο σε άλλη συνεδρίαση.
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ενίσχυση και ανάπτυξη κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αποφάσισε στη συνεδρίασή της στις 9-12-2010 τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου σε δυο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα
συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 15-12-2010 θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες
ως µια ενότητα.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι µε επιστολή που στάλθηκε
προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ορίζεται
ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ζιώγας.
Με επιστολή που στάλθηκε από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ορίζεται ως
ειδικός αγορητής ο Βουλευτής, κ. Βαΐτσης Αποστολάτος και ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Γεωργιάδης Σπυρίδων Άδωνις.
Και από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς µε επιστολή που στάλθηκε προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο κ. Αναστάσιος Κουράκης και
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής, κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης.
Το λόγο έχει τώρα η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κ. Παναγιώτα Ζούνη. Έχετε το λόγο για δεκαπέντε λεπτά, κυρία Ζούνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΟΥΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί το νοµοσχέδιο
αυτό έδωσε σε όλους µας την ευκαιρία να µιλήσουµε για πολιτισµό για πολλές ώρες, για µέρες. Και χαίροµαι ακόµα πιο πολύ
γιατί το κάναµε όλοι µε πολλή φροντίδα και περισσή ευθύνη.
Είναι µια ανάσα να µιλάµε για σινεµά όταν το λεξιλόγιο τελευταία κινείται στο ασφυκτικό πλαίσιο των οικονοµικών όρων. Και
είναι µεγαλύτερη ανάσα όταν βρίσκουµε τρόπους να βοηθήσουµε την ελληνική κινηµατογραφία για να διεκδικήσει αυτό που
δικαιούται.
Προσπαθώντας να αντιµετωπίσουµε την κρίση σαν µια νέα
αρχή και µέσα στο πρόγραµµα των µεγαλύτερων µεταρρυθµίσεων που έχουν γίνει στη σύγχρονη ιστορία µας το νοµοσχέδιο
του κινηµατογράφου αποτελεί ένα ακόµα δείγµα της πολιτικής
που ακολουθούµε: της πολιτικής που εξορθολογίζει ενισχύει και
κυρίως δεν φοβάται να αντιµετωπίσει κατεστηµένα ετών.
Ειδικά στο χώρο της τέχνης, όπου τον πρώτο λόγο έχει η ατο-

µική δηµιουργική ικανότητα, η πολιτεία το µόνο που µπορεί και
οφείλει να κάνει είναι να δηµιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον. Να δώσει την απαραίτητη στήριξη για να ανθίσει το ταλέντο. Από το 1915 που γυρίστηκε η πρώτη ελληνική ταινία και
κρατώντας τα αριστουργήµατα που το ελληνικό σινεµά µας έχει
χαρίσει και µέχρι σήµερα, ενώ η δυναµικότητα και αριθµός των
νέων Ελλήνων κινηµατογραφιστών αυξάνουν, δεν βλέπουµε ουσιώδη αύξηση του αριθµού των ταινιών. Και πάντως το σινεµά
δεν γράφει την ιστορία που του αξίζει. Τα προβλήµατα παραµένουν αναλλοίωτα και επαναδιατυπώνονται κατά καιρούς µε διαφορετική σύνταξη ή προτεραιότητες. Η αδυναµία πρόσβασης
στις ξένες αγορές και η απροθυµία της εσωτερικής αγοράς οδηγούν σε µια αδυναµία απόσβεσης του κόστους.
Οι ελάχιστες ιδιωτικές επενδύσεις οδηγούν στην εξάρτηση
από τις χρηµατοδοτικές ενέσεις του ελληνικού κέντρου κινηµατογράφου.
Η έλλειψη βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής έστω υποδοµής οδηγεί
ενίοτε στη νοσταλγία της λεγόµενης χρυσής εποχής της «Φίνος
Φίλµ».
Η ασθένεια του κλάδου της διανοµής, παρά τα κίνητρα που
δόθηκαν µε το νόµο του 1998, δεν οδηγεί τις ελληνικές ταινίες
στις αίθουσες προβολής. Μέτρα ιδιαίτερα ευεργετικά για την κινηµατογραφία, όπως η επιστροφή του ειδικού φόρου στους παραγωγούς και η διάθεση του 1,5% του κύκλου εργασιών των
τηλεοπτικών καναλιών για την κινηµατογραφική παραγωγή δεν
µπορούν να εφαρµοστούν.
Η έλλειψη, τέλος, ολοκληρωµένου ανώτατου εκπαιδευτικού
συστήµατος των νέων κινηµατογραφιστών αφήνει ανεκµετάλλευτο και ελλιπές το ισχυρό δυναµικό των νέων δηµιουργών στη
χώρα. Η ανώτατη κινηµατογραφική εκπαίδευση βέβαια δεν είναι
θέµα που εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισµού. Αφορά και το Υπουργείο Πολιτισµού, αλλά κυρίως το
Υπουργείο Παιδείας.
Και το καλό νέο είναι ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση να
λυθεί. ∆εν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι ο νόµος του 1986 -ο
νόµος της Μελίνας- προσέφερε εξαιρετικά σηµαντική υπηρεσία
στην κινηµατογραφική κοινότητα σύµφωνα µε τις κοινωνικές ανάγκες της εποχής. Μετά από είκοσι τέσσερα χρόνια όµως έπρεπε
να εξεταστεί ξανά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Να εξεταστεί ως
προς τα καινούργια δεδοµένα, ως προς την αποτελεσµατικότητα
ή τις αδυναµίες του, ως προς τις ελλείψεις ή την πληµµελή εφαρµογή του. Ήταν οµόφωνη η εκδήλωση της ανάγκης να εξεταστεί.
Το δείχνουν οι διάφορες προσπάθειες κατά καιρούς.
Πρώτον, γιατί ενώ οι ψηφιακές τεχνολογίες ανθίζουν, εποµένως οι ανελαστικές δαπάνες µειώνονται, ενώ οι τρόποι χρήσης
και εκµετάλλευσης των έργων πολλαπλασιάζονται, ενώ οι πολυκινηµατογράφοι και οι εταιρείες διανοµής ανοίγουν την αγορά,
παρ’ όλα αυτά η έλλειψη πόρων και οι θεσµικές αγκυλώσεις
εµποδίζουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν.
∆εύτερον, γιατί η Ελλάδα είναι µέλος οργανισµών όπως το EURIMAGE και το MEDIA PROGRAM που ενισχύουν τις συµπαραγωγές και την εξωστρέφεια. Για να µπορέσει όµως να
αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα πρέπει να αναπτυχθούν µικρές
και µεσαίες επαρκείς επιχειρήσεις οπτικοακουστικής παραγωγής.
Είναι λοιπόν απολύτως αναγκαία η ρύθµιση όλων αυτών των
αναπτυξιακών και θεσµικών προβληµάτων µε µια συνολική παρέµβαση. Οι επιµέρους ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου αλληλοεξαρτώνται απολύτως και αποσκοπούν στο να λειτουργήσουν
συνδυαστικά και στοχευµένα.
Βασικοί στόχοι του νοµοσχεδίου είναι η ενίσχυση των νέων δηµιουργών, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση των
επενδύσεων στην κινηµατογραφική παραγωγή, η προσέλκυση
ξένων παραγωγών και συµπαραγωγών, η εξαγωγιµότητα της ελληνικής παραγωγής, άρα η αύξηση της εξωστρέφειας, η διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στην λειτουργία των κρατικών
φορέων υλοποίησης της κινηµατογραφικής πολιτικής.
Οι στόχοι αυτοί είναι µετρήσιµοι. Ελέγχονται στην αύξηση του
αριθµού των ελληνικών ταινιών, στην αύξηση των εισιτηρίων που
κόβουν οι ελληνικές ταινίες, στην αύξηση του προϋπολογισµού
των ελληνικών ταινιών, στην αύξηση των ταινιών που βρίσκουν
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διανοµή σε χώρες του εξωτερικού.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν και να αναβαθµιστούν οικονοµικά οι µικρές και µεσαίες εταιρείες παραγωγής; Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πολλαπλές πηγές
χρηµατοδότησης. Πώς θα γίνει αυτό; Με την αύξηση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης, τη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
στην κινηµατογραφική παραγωγή. Και εδώ βεβαίως τα φορολογικά κίνητρα που έχουν ψηφιστεί λειτουργούν ως αναπόσπαστος
παράγοντας. Τον εξορθολογισµό του πλαισίου της κρατικής χρηµατοδότησης και την απλούστευση των διαδικασιών αφήνοντας
πίσω τη γραφειοκρατία. Και πώς θα επιτευχθούν όλα αυτά; αντιµετωπίζοντας και λύνοντας τα προβλήµατα που εµποδίζουν να
γίνουν πράξεις οι προθέσεις του προηγούµενου νόµου.
Οι διατάξεις σχετικά µε την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφίας διαρθρώνονται σε έξι κεφάλαια.
Στο έβδοµο κεφάλαιο περιλαµβάνονται λοιπές διατάξεις κινηµατογραφικής πολιτικής και στο όγδοο αναγκαίες διορθωτικές
και µεταβατικές ρυθµίσεις.
Στο πρώτο κεφάλαιο τίθενται οι γενικές αρχές που διέπουν την
εθνική κινηµατογραφική πολιτική και επαναδιατυπώνονται οι ορισµοί των βασικών εννοιών του νοµοσχεδίου λαµβανοµένης υπ’
όψιν της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες ένα κινηµατογραφικό έργο µπορεί να θεωρηθεί ελληνικό.
Προστατεύεται και ενισχύεται η ελληνική γλώσσα αλλά παρέχονται και τα κίνητρα προσέλκυσης ξένων παραγωγών και συµπαραγωγών υπό την διπλή προϋπόθεση, ότι το µεγαλύτερο µέρος
των γυρισµάτων και το µεγαλύτερο µέρος του κόστους της ταινίας αφορούν την ελληνική επικράτεια. Επίσης, καθορίζεται αναλυτικά το σύστηµα υπαγωγής ενός έργου στα µέτρα ενίσχυσης
µε τρεις πίνακες µοριοδότησης.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα µέτρα ενίσχυσης της κινηµατογραφικής παραγωγής της οποίας το κράτος ήταν και είναι
ο βασικότερος χρηµατοδότης.
Με τις παρεµβάσεις του νοµοθέτη αυξάνεται δραµατικά το
ποσό από τον ειδικό φόρο που αποδίδεται στο Ελληνικό Κέντρο
Κινηµατογράφου.
Ενισχύονται οι µικρότερες επιχειρήσεις αιθουσών αλλά και οι
θερινοί κινηµατογράφοι µε στόχο τη βιωσιµότητά τους λόγω της
ιδιαίτερης πολιτιστικής σηµασίας τους. Οι ενισχύσεις από τον ειδικό φόρο για τις αίθουσες συνδέονται µε την προσβασιµότητα
για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ο τρόπος υπολογισµού της ενίσχυσης απλουστεύεται: µε αυξηµένη την ενίσχυση για έργα που
έκαναν µέχρι πενήντα χιλιάδες εισιτήρια. Στηρίζονται έτσι οι ταινίες από µικρότερες εταιρείες που δεν έχουν πρόσβαση στην
εµπορική διανοµή όπως και οι ταινίες µε εξειδικευµένο κοινό.
Η κλίµακα ενίσχυσης είναι αντίστροφη και προοδευτικά µειούµενη για τα περισσότερα εισιτήρια αφήνοντας όµως στις επιτυχηµένα εισπρακτικά ταινίες ένα γενναίο ποσοστό.
Λύνεται το χρόνιο πρόβληµα της καταβολής του 1,5% του κύκλου εργασιών των τηλεοπτικών σταθµών το οποίο εδώ και είκοσι ένα χρόνια δεν έφτανε ποτέ στην παραγωγή. Ορίζεται µε
ακρίβεια ο τρόπος υπολογισµού και καταβολής του οφειλοµένου
ποσού βεβαίως και οι κυρώσεις στην περίπτωση που η υπόχρεη
εταιρεία δεν συµµορφωθεί.
Το σύστηµα ενίσχυσης επεκτείνεται και στις εταιρείες παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών.
Στο τέταρτο και πέµπτο κεφάλαιο µεταρρυθµίζεται η δοµή των
δυο δηµόσιων φορέων άσκησης κινηµατογραφικής πολιτικής:
του Κέντρου Κινηµατογράφου και του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Η πολύπλοκη γραφειοκρατική δοµή του Ελληνικού Κέντρου
Κινηµατογράφου µε το πλέγµα των επιτροπών δηµιούργησε συνθήκες µέσα από τις οποίες θα ήταν αδύνατον να µην εµφανιστούν δυσλειτουργίες.
Η συνδιοίκηση, επίσης, των επαγγελµατικών σωµατείων µε φορείς που χρηµατοδοτούνται εξ’ ολοκλήρου από τον κρατικό
προυπολογισµό και ασκούν εθνική πολιτική είναι µη συµβατή επί
της αρχής.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου παύει να είναι Ανώνυµος
Εταιρεία και γίνεται κοινωφελές µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
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Οι γενικές συνελεύσεις και του Κέντρου Κινηµατογράφου και
του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης καταργούνται.
Η απαιτούµενη διαφάνεια και λογοδοσία, όµως, αυξάνονται
εντυπωσιακά. Ξεπερνούν τις υποχρεώσεις ακόµη και µιας Ανώνυµος Εταιρεία.
Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων, επίσης, ενηµερώνονται για την οικονοµική διαχείριση κάθε έτους.
Για τις θέσεις των γενικών διευθυντών προβλέπεται δηµόσια
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Έτσι, διαµορφώνεται ένα Φεστιβάλ πιο οικονοµικό και αποτελεσµατικό και ένα Κέντρο Κινηµατογράφου που εστιάζει στην
προώθηση των έργων, στηρίζει όλα τα στάδια της παραγωγής,
ανιχνεύει τις νέες δυνάµεις µε αποτελεσµατικότερη διαχείριση
του δηµόσιου χρήµατος και τακτική λογοδοσία, µε µεγαλύτερη
ευελιξία και σαφώς ορθολογικότερη λειτουργία στα όργανα διοίκησής του.
Με το έκτο κεφάλαιο ενεργοποιείται ουσιαστικά η λειτουργία
του κινηµατογραφικού αρχείου από το Εθνικό Οπτικοακουστικό
Αρχείο.
Στο έβδοµο και όγδοο ρυθµίζονται εκκρεµότητες, βελτιώνονται θέµατα, συµπληρώνονται διατάξεις, καθορίζονται κριτήρια
και αίρονται δυσκολίες, όπως επίσης αναβαθµίζονται τα κρατικά
λογοτεχνικά βραβεία. Γι’ αυτά θα µιλήσουµε αναλυτικά στη συζήτηση της Τετάρτης.
Με την τροπολογία τώρα του Υπουργείου Εσωτερικών, που
προς το παρόν έχει κατατεθεί, εισάγονται ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτήρα για την εφαρµογή του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και επεκτείνεται η εφαρµογή του ν. 3839/2010 για την
επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και στους δήµους.
Μέχρι τη σύσταση του ειδικού συµβουλίου επιλογής προϊσταµένων η επιλογή του ελεγκτή νοµιµότητας θα γίνεται από πενταµελή επιτροπή που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ
και τέσσερις συµβούλους.
Ορίζονται συγκεκριµένες αρµοδιότητες των δήµων, οι οποίες
ασκούνται από 1η Ιουλίου του 2011 και µέχρι την ηµεροµηνία
αυτή θα ασκούνται από τις περιφέρειες.
∆ίνεται παράταση έξι µηνών για την µετατροπή των δηµοτικών
ραδιοφώνων και τηλεοπτικών σταθµών σε ανώνυµες εταιρείες.
Προβλέπεται ότι και στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες των επιλαχόντων συνδυασµών καταλαµβάνουν θέση
περιφερειακού συµβούλου στην εκλογική τους περιφέρεια, όπου
ήταν υποψήφιοι και ο συνδυασµός τους έλαβε τις περισσότερες
έδρες και παρέχεται η δυνατότητα µετάταξης ή µεταφοράς
υπαλλήλων Υπουργείων και ΝΠ∆∆ στην αποκεντρωµένη διοίκηση
Αιγαίου.
Επανέρχοµαι, κλείνοντας µε τον κινηµατογράφο. Το νοµοσχέδιο έχει ξεκάθαρες προτεραιότητες και στοχεύσεις: την ενίσχυση
της ελληνικής κινηµατογραφίας και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των θεσµών. Οι τρόποι και τα µέσα που χρησιµοποιεί
είναι σαφή και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα µετρήσιµα. ∆ιαγράφει αυστηρά το πλαίσιο για τα µείζονα και δεν παγιδεύει τα
ελάσσονα. Αντίθετα, αφήνει, όπως επιβάλλεται, το περιθώριο να
οριστεί η πολιτική από τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την ευθύνη. Εκεί εξάλλου ελέγχονται και δικαιώνονται και οι προθέσεις.
Τελειώνω, αγαπητοί συνάδελφοι, καταθέτοντας µια σκέψη. Οι
βελτιώσεις που προέκυψαν από τη συζήτηση ήταν σηµαντικές.
Θα έχουµε την ευκαιρία να αναφερθούµε διεξοδικά στα άρθρα.
Έχω την εντύπωση, όµως, ότι αναλωθήκαµε πολύ και χρονικά
και ψυχικά σε ένα θέµα τριβής αυτό δηλαδή της συµµετοχής των
αιρετών από τους συνδικαλιστικούς φορείς στη διοίκηση του Κέντρου Κινηµατογράφου. Θέµα που δεν υπάρχει στη συντριπτική
πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, αλλά θέµα που αποδεικνύει πανηγυρικά τη δυσπιστία µας στους θεσµούς και τις δηµοκρατικές διαδικασίες.
∆ηλώνουµε, δηλαδή, εκ προοιµίου ότι το να επιλέξει ο δηµοκρατικά εκλεγόµενος Υπουργός, ο οποιοσδήποτε Υπουργός,
τους ανθρώπους που θα ασκήσουν την πολιτική του είναι αδιαφάνεια, ενώ στις άλλες χώρες είναι αυτονόητο δικαίωµα και ευθύνη.
Αν φοβόµαστε τη διαπλοκή και τα συµφέροντα, νοµίζω ότι είναι
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υποκρισία να τα φοβόµαστε µόνο για ορισµένους λειτουργούς.
Κανένας τίτλος δεν εγγυάται την αθωότητα. Υπάρχουν απλώς
άνθρωποι που σέβονται και άλλοι που δεν σέβονται. Το θέµα,
όµως, αυτό ανέδειξε ανάγλυφα και την πολυδιάσπαση του
χώρου του ελληνικού κινηµατογράφου και αυτό είναι χρήσιµο,
γιατί ανέδειξε και τη µεγάλη ανάγκη να ενωθούν οι άνθρωποι της
τέχνης σε µια στιβαρή φωνή. Ίσως αυτό είναι και µια από τις µεγάλες έµµεσες προσφορές αυτού του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Πέµυ Ζούνη.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, Βουλευτής κ. Αθανάσιος ∆αβάκης, για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας την οµιλία µου στη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου,
του πρώτου βασικού νοµοσχεδίου που φέρνει ο κύριος Υπουργός Πολιτισµού, δεν µπορώ να µην πάρω έναυσµα από τα τελευταία λεγόµενα της κυρίας συναδέλφου ότι το παρόν
νοµοσχέδιο τείνει να ενώσει τους ανθρώπους του χώρου υπό µια
στιβαρή µορφή, που θα αρµόσει και θα διευθετήσει και θα συντονίσει όλα τα προβλήµατα, τα οποία αντιµετωπίζει αυτός ο
χώρος, ο χώρος του κινηµατόγραφου. Ένας χώρος που -δεν
µπορώ να το κρύψω- δεν τον γνώριζα στα ενδότερά του και ενδεχοµένως δεν τον γνωρίζω ακόµη τόσο καλά, όσο αυτοί καθ’
αυτοί οι άνθρωποι αυτού του λεγόµενου οπτικοακουστικού
χώρου. Είναι, όµως, ένας χώρος πολλαπλά σπαρασσόµενος από
εσωτερικές έριδες, έριδες οι οποίες, κυρίως, εδράζονται σε ζητήµατα που αφορούν τη διανοµή του κρατικού χρήµατος µέσω
του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατόγραφου και άλλα πολλά.
Αυτές οι έριδες πιστεύω ότι είχαν καταλαγιάσει, είχαν διευθετηθεί κατά ένα µεγάλο µέρος από το ήδη υπάρχον νοµικό πλαίσιο, το νόµο της Μελίνας Μερκούρη, ο οποίος άρµοζε τα
διεστώτα, δηµιουργούσε ευοίωνες προοπτικές και πιστεύω ότι
λειτούργησε επί µια εικοσιπενταετία και πλέον πάρα πολύ σωστά.
Πραγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα χαιρόµουν αν
στο προς ψήφιση νοµοσχέδιο αυτή η κριτική, την οποία τώρα σας
κάνω, θα περιοριζόταν σε µερικές µόνο διορθωτικές παρεµβάσεις, επειδή τούτο θα σήµαινε ότι θα έχει γίνει δεκτό από το µεγαλύτερο µέρος και τους ανθρώπους του κινηµατογραφικού
χώρου.
Αυτές οι ελπίδες, όµως, έχουν διαψευστεί. Αντί για ένα ευσύνοπτο και σύγχρονο νοµοσχέδιο, πολλαπλά εµπλουτισµένο, που
θα έδινε λύσεις στα αναφυέντα προβλήµατα του κινηµατογράφου µας ή έστω για ένα νοµοσχέδιο στο βασικό πνεύµα της Μελίνας Μερκούρη, πολιτικής αναδόχου αυτού του περίφηµου
νόµου που προείπα, προτάθηκε ένα νοµοσχέδιο που ουδόλως
πιστεύω ότι ανταποκρίνεται όχι µόνο στις δικές µας προσδοκίες,
αλλά κυρίως σε εκείνες των ανθρώπων του χώρου.
Και πάλι, όµως, θα µπορούσαµε να αποδεχτούµε, να συζητήσουµε εποικοδοµητικά επί της συγκεκριµένης πρότασης εάν
έστω και αυτήν τη τελευταία στιγµή στην έδρα του Κοινοβουλίου,
στην Ολοµέλεια επιφέρονταν ορισµένες αλλαγές που θα βελτίωναν κατά πολύ αυτό το νοµοσχέδιο.
Με λύπη, όµως, αντιληφθήκαµε ότι δεν υφίσταται πολιτική βούληση να πραγµατοποιηθούν αυτές οι στοιχειώδεις διεργασίες
που θα µας οδηγούσαν όλους, όλες τις πτέρυγες να καταλήξουµε σε ένα νοµοσχέδιο που θα ικανοποιούσε την πλειονότητα
του χώρου του κινηµατογράφου, καθώς θα εξέφραζε τις απόψεις της πλειοψηφίας.
Πληροφορηθήκαµε, επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και
το λέω σε όσους δεν µετέχουν στην αρµόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, ότι ο κύριος Υπουργός είχε αρνηθεί να συναντηθεί µε αρκετούς από τους φορείς, εκτός από κάποιους
«ηµετέρους», χωρίς κάποιο βάσιµο στοιχείο, ώστε να χαρακτηριστεί ένας ως αντίπαλος του ή µη φίλα διακείµενος µαζί του.
Έδωσε εντολή, δε, να αναπτυχθεί προς διαβούλευση το νοµοσχέδιο µόνο επί εννέα µέρες, ίσως επειδή γνώριζε προκαταβολικά ότι ενδεχοµένως θα εµφανίζονταν απόψεις που θα
ενοχλούσαν γενικότερα την κατάσταση, όπως είχε δροµολογηθεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρά ταύτα αντί να επανεξετάσει το νοµοσχέδιο και να προβεί
σε αλλαγές, επέλεξε να παραβλέψει την αγωνία του κινηµατογραφικού κόσµου, όπως τουλάχιστον εµείς της Νέας ∆ηµοκρατίας τη διαπιστώσαµε και τη βιώσαµε αυτόν τον καιρό τον οποίο
συζητούµε και να το φέρει το συντοµότερο δυνατόν προς ψήφιση.
∆ιερωτώµεθα, κύριε Υπουργέ, γιατί επιµένετε τόσο πολύ να
περάσει αυτό το νοµοσχέδιο;
Θα µου επιτρέψετε να σας προκαταλάβω και να σας υπενθυµίσω ότι τόσο εσείς, όσο και οι συνεργάτες σας όσο ικανοί και αν
είστε, δεν θα έπρεπε να σας λείπει ένα µεγάλο προσόν που οφείλει να έχει οποιοσδήποτε βρίσκεται σε αυτήν την Αίθουσα.
Και δεν το λέω φυσικά προς υπόδειξη.
Και το προσόν αυτό είναι η βάσανος της συναναστροφής µε το
λαό και ειδικότερα όταν λέµε «λαό» στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, µε τους θιγόµενους κλάδους στο χώρο του κινηµατογράφου, µια συναναστροφή, που φοβούµαι που θα το πω, αλλά δεν
επεδείχθη κατά τη συζήτηση και κατά την άρµοση όλων αυτών
των δοµών και των τοµών που κάνετε µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Και ας πούµε, κύριε Υπουργέ, ότι στο γενικότερο πνεύµα που
διέπει την Κυβέρνηση σας έχετε βαλθεί να εξαλείψετε κάθε συνδικαλιστικό στοιχείο από αυτά χάρη στα οποία παρέµεινε το
κόµµα σας, το κόµµα το οποίο κυβερνά, επί τόσα χρόνια στην
εξουσία. ∆ιαφωνώ µεν, αλλά το αποδέχοµαι.
Εµάς, όµως, κύριε Υπουργέ, τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, τους Βουλευτές που έχουµε εκλεγεί µε αυτήν την
ψήφο, που µεταφέρουµε σε εσάς την αγωνία αυτού του κόσµου,
τη δυσαρέσκειά του, γιατί δεν µας ακούτε; Όποιος διαβάσει τα
Πρακτικά των συνεδριάσεων, θα διαπιστώσει ότι πλην κάποιων –
όχι όλων, το τονίζω- Βουλευτών της παράταξής σας, κανένας
άλλος Βουλευτής δεν συνηγόρησε απόλυτα και µε την καρδιά
του υπέρ του νοµοσχεδίου σας και πολλοί σας συνέστησαν και
µάλιστα πρότειναν συγκεκριµένες αλλαγές και τροπολογίες, από
τις οποίες δεν βλέπω να έχουν γίνει πολλές αποδεκτές.
Και ενώ παρουσιαστήκατε προσηνής και διατεθειµένος να
προβείτε σε χρήσιµες αλλαγές, δεν κάνατε κάτι ουσιαστικό, βελτιωτικό και κυρίως προς την κατεύθυνση της συγκεκριµένης πορείας την οποία σας περιγράφω.
Βιαστήκατε, επίσης, να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της
διαδικασίας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων µόλις την
περασµένη Πέµπτη. Επιµείνατε να µην υπάρξουν περιθώρια περαιτέρω µελέτης, ούτως ώστε µε υπερβολική σπουδή σήµερα
∆ευτέρα, εν µέσω µιας σοβούσης οικονοµικής, αλλά και πολιτικής κρίσεως, να συζητούµε το νοµοσχέδιο για τον κινηµατογράφο.
Κύριε Υπουργέ, λυπούµαι, αλλά ούτε ο τρόπος µε τον οποίο
χειριστήκατε τη διαδικασία ψήφισης του νοµοσχεδίου, ούτε το
ίδιο το νοµοσχέδιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες µας και πιστεύω όχι µόνο σε εµάς στη Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά και στους
περισσότερους συναδέλφους όλων των πτερύγων. Αντί να ενεργήσετε κατά τρόπο σφαιρικό και συναινετικό, αντί να φροντίσετε
να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ο νευραλγικός
χώρος του κινηµατογράφου να µονιάσει, επιλέξατε ακριβώς το
αντίθετο.
Λάβατε εξ’ αρχής θέση υπέρ της µίας µικρής οµάδας συµφερόντων, την οποία υποστηρίξατε µε κάθε δυνατό τρόπο, φτάνοντας µάλιστα στο σηµείο να δικαιολογείτε τις µάλλον
αµετροεπείς ενέργειες αυτής της οµάδας και κάποιων ηγητόρων
αυτής της οµάδας, αποδεχόµενος ως αληθή κάποια στοιχεία που
εµείς τα θεωρούµε παραποιηµένα, δηλαδή ότι η συγκεκριµένη
οµάδα, κύριε Υπουργέ, διωκόταν και αυτή η οµάδα ήταν θύµατα
από το περίφηµο κατεστηµένο, όταν από τα επίσηµα έγγραφα
τα οποία µπορούµε να διαθέτουµε, καταδεικνύεται ότι η εν λόγω
οµάδα ήταν καταχρηστικά ευνοηµένη, κατ’ επανάληψη µάλιστα
και αδικαιολόγητα, καθώς οι µεµονωµένες και υπερεκτιµηµένες
επιτυχίες της οφείλονταν στην προσωπική ικανότητα ελαχίστων
από τους δηµιουργούς που µετέχουν στις τάξεις της και καθόλου
στην ανύπαρκτη κινηµατογραφική πολιτική του Υπουργείου όλων
των περιόδων, αν θέλετε.
Παρουσιαστήκατε, λοιπόν, στην τελευταία συνεδρίαση της
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων αρνούµενοι να αποδεχθείτε
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έστω µια από τις πολλές προτάσεις που συµπτωµατικά υποστήριζαν πάνω από δυο κόµµατα. Μερικές δε από αυτές τις υποστήριζαν και συγκεκριµένα επιφανή στελέχη πρώην Υπουργοί
σας της κυβερνώσας παρατάξεως, όπως ο κ. Βούρος ο οποίος
βρίσκεται εδώ, ο κ. Λιάνης, η κ. Αράπογλου, η Πρόεδρος της Επιτροπής µας και η κ. Γκερέκου.
Προσωπικά θα ήθελα να είχα πάρει στα χέρια µου, ασχέτως
εάν διαφωνούµε ή συµφωνούµε, κύριε Υπουργέ, ένα νοµοσχέδιο φτιαγµένο µε αγάπη για τον κινηµατογραφικό χώρο και τους
ανθρώπους αυτού του χώρου. Όµως, το εν λόγω νοµοθέτηµα
µόνο από αγάπη για τον κινηµατογράφο δεν πιστεύω ότι διέπεται. Πρόκειται για ένα ψυχρό κατασκεύασµα εξυπηρέτησης συµφερόντων µιας συγκεκριµένης οµάδας, η οποία ακόµη και σε
τούτες τις δύσκολες στιγµές που διέρχεται ο τόπος µας δεν διστάζει να χρησιµοποιεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για
να εξυπηρετεί κυρίως ιδιοτελή συµφέροντα τόσο στον κινηµατογραφικό χώρο, όσο και στη δηµόσια τηλεόραση. Υπάρχουν
στοιχεία τα οποία µπορώ να τα έχω και στη διάθεσή σας.
∆εν αντιλαµβάνοµαι, λοιπόν, τη λογική να αποφεύγουµε να συνοµιλούµε µε αξιόλογους ανθρώπους του χώρου, που άσχετα
από τις ιδεολογικές τους θέσεις ανήκουν σε εκείνους που έχουν
προσφέρει και έχουν προσφέρει σηµαντικά στην κινηµατογραφική τέχνη. Και εµείς αντί να τους κοιτάµε –δεν λέω να τους
αγκαλιάζουµε- αντί να τους ακούµε, τους απαξιώνουµε, αρνούµενοι να τους δεχτούµε ή ορθότερα να τους καλέσουµε να µας
εκφράσουν τις απόψεις τους.
Και βάζω αυτό τον τόνο και αυτό το πρόσωπο στις εκφράσεις
µου, διότι δυστυχώς αυτή η πολιτική επιδεικνύεται από την παρούσα πολιτική ηγεσία. Η πείρα θα είχε σίγουρα βοηθήσει να µην
ενστερνιστείτε απόψεις ακραίες και επικίνδυνες από µία µειοψηφία που αντιλαµβάνεται τα πράγµατα διαφορετικά από την πλειοψηφία.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι ένας Βουλευτής οφείλει να αφουγκράζεται ακόµη και τον κόσµο της Αντιπολίτευσης, γιατί ως Βουλευτές µπορεί να εκλεγόµαστε από ένα κόµµα, όµως είµαστε
ταγµένοι στην υπηρεσία του ελληνικού λαού και όχι µόνο των
ηµετέρων. Αυτή την κακοδαιµονία πληρώνει και θα συνεχίσει να
πληρώνει, εάν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, σίγουρα η χώρα
µας.
Και λυπούµαι που παρ’ όλο που όλοι το έχουµε αντιληφθεί,
εσείς αρνείστε πεισµατικά να ακούσετε έστω τις αντίθετες απόψεις. Ας τους ακούγατε και ας τους απορρίπτατε. Τώρα µε αυτή
σας τη συµπεριφορά όχι απλώς δικαιώνετε τον αγώνα πολλών
σε αυτό το χώρο, αλλά σηµατοδοτείτε την έναρξη ενός άλλου
αγώνα, τον οποίο θα συνεχίσουν µέχρι να τον φέρουν εις πέρας
καταργούµενου αυτού του νοµοσχεδίου, αυτού του νόµου.
Και ιδού τι θέλω να πω. Προτού ακόµη ψηφιστεί ο νόµος, κύριοι συνάδελφοι, που θέτει τα πάντα στον κινηµατογραφικό χώρο
υπό τον απόλυτο έλεγχο του κυρίου Υπουργού, ήδη έχουν δοθεί
δείγµατα για το τι θα επακολουθήσει. ∆εν είµαι τόσο αισιόδοξος
όπως η εισηγήτρια της κυβερνώσας παρατάξεως.
Όπως ανέφερα και στην αρχή της οµιλίας µου, περίµενα όπως
και σύσσωµος ο χώρος τους κινηµατογράφου, ότι θα ερχόταν
ένας νόµος ο οποίος πέρα από το ότι θα επικαιροποιούσε τους
πρότερους νόµους, θα έριχνε το βάρος στην πάταξη της διαπλοκής και ό,τι αυτό συνεπάγεται. ∆ηλώσατε πρόσφατα ότι αυτό
δεν γινόταν όλα αυτά τα χρόνια στα εποπτευόµενα από το
Υπουργείο όργανα, διότι οι αιρετοί –άκουσον, άκουσον!- εκπρόσωποι φορέων ασκούσαν πληµµελώς τα καθήκοντά τους.
Φέρατε, λοιπόν, εσείς ένα νόµο, όπου καταργείτε τους αιρετούς και διορίζετε ανθρώπους της επιλογής σας, ισχυριζόµενοι
ότι κατά αυτόν τον τρόπο όχι µόνο θα παταχθεί η διαπλοκή, αλλά
το πολιτικό κόστος της µη χρηστής διοίκησης και της κακής διαχείρισης θα βαρύνει εσάς ή τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισµού,
δηλαδή η γνωστή τακτική «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι».
Με λύπη µου, όµως, διαπιστώνω ότι αυτή η επιλογή είναι επικοινωνιακού και µόνο χαρακτήρα. Γιατί, κύριε Υπουργέ, επιτρέψατε τον εξοβελισµό κατά τρόπο αντιδηµοκρατικό της γενικής
συνελεύσεως, µοναδικού οργάνου ελέγχου του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και αναλάβατε εσείς, πριν ακόµα ψηφιστεί ο νόµος,
την υποχρέωση να ελέγχετε τη ∆ιοίκηση του Φεστιβάλ, την οποία
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σηµειωτέων εσείς ο ίδιος διορίσατε, χωρίς µάλιστα να τηρήσετε
διαφανείς διαδικασίες;
Επ’ αυτού, λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα, κύριοι συνάδελφοι, και θα καταλάβετε τι θέλω να
πω. Επιτρέψατε να διοριστεί Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής
του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ ο κ. Μιχάλης ∆ηµόπουλος, που ως γνωστόν µετέχει ως ηθοποιός στην ταινία «Attemberg» της κ. Ραχήλ
Τσαγκάρη, η οποία διαγωνιζόταν στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ και «συµπτωµατικά» της απενεµήθη ο Αργυρός Αλέξανδρος. Αυτοί είναι
οι διωχθέντες;
Μάλιστα, προηγουµένως στο διάδροµο ο κ. Τασούλας, Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, µου είπε
πολύ χαρακτηριστικά: «Πράγµατι, ο κ. ∆ηµόπουλος ήταν πολύ
αντικειµενικός, γιατί αντί να της δώσει το πρώτο Βραβείο, της
έδωσε το δεύτερο». Θα χαρώ πολύ εάν µου δώσετε σε αυτήν την
περίπτωση µία ικανοποιητική απάντηση ως προς το τι προτίθεστε
να πράξετε γι’ αυτήν την έκδηλα αντιδεοντολογική τουλάχιστον
ενέργεια του ∆ιευθυντή του Φεστιβάλ.
Ατυχώς, όµως, δεν είναι η µόνη περίπτωση. Συµπτωµατικά ο κ.
∆ηµόπουλος διορίστηκε από εσάς προ µηνών Πρόεδρος και της
κριτικής επιτροπής που επέλεξε την ελληνική ταινία που µας εκπροσωπεί στη διαδικασία των Όσκαρ.
Ποιο όργανο βάσει του νέου νόµου θα ελέγχει για τέτοιου είδους αυθαιρεσίες, κύριε Υπουργέ; Οι διορισµένοι από εσάς θα
µπορούν να σηκώσουν το ανάστηµα στην υπουργική αυθεντία,
στην υπουργική εξουσία; Και δεν λέω µόνο για τη δική σας
Υπουργία, αλλά και για τις υπουργίες που θα επακολουθήσουν.
Θα ήθελα, επίσης, να ρωτήσω εάν στην επιτροπή που πρόσφατα συνεστήθη σχετικά µε το Μητρώο Επιχορηγουµένων Φορέων είναι πάλι ο κ. ∆ηµόπουλος µέλος. Εύλογα αναρωτιέµαι -όχι
γιατί έχω τίποτε µε τον άνθρωπο, άλλωστε τα προσόντα του τα
έχει εκτιµήσει και η Νέα ∆ηµοκρατία και προ εικοσαετίας είχε
διοριστεί και επί Κυβερνήσεως Μητσοτάκη- δεν υπάρχουν άλλα
πρόσωπα στο χώρο ή στη δική σας παράταξη ή στον ευρύτερο
χώρο; Μην κοιτάµε µόνο τις παρατάξεις. Και εάν όντως συµβαίνει αυτό, πού ελπίζετε να βρείτε τόσο ικανά στελέχη, τόσο ικανούς ανθρώπους για να στελεχώσετε και το Εθνικό Κέντρο
Κινηµατογράφου και τις διευθύνσεις που συστήνετε µε το παρόν
νοµοθέτηµα και όλα εκείνα;
Προτού καταλήξω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
προσθέσω ότι πολύ πιθανόν ο κινηµατογράφος των δηµιουργών
στη χώρα να έχει χάσει την αίγλη που είχε πριν κάποιες δεκαετίες. Η µη συµµετοχή του λαού µας, του κοινού, στις αίθουσες
και η έλλειψη ενδιαφέροντος για τα τεκταινόµενα στον ελληνικό
κινηµατογράφο οφείλεται εν πολλοίς και πιστεύω µοναδικά στον
ασφυκτικό κρατικό έλεγχο που επί χρόνια ασκείται στον κινηµατογράφο και που αντί να συµβάλει στην ανάπτυξή του, τον περιορίζει σε ολοένα στενότερο πλαίσιο κοµµατικών επιταγών και
συναλλαγών, όπου ανταµείβεται όχι η επιτυχία, αλλά η µετριότητα και η πειθήνια υποταγή στα κελεύσµατα µίας πολιτικής νοµενκλατούρας.
∆εν ήταν οι αιρετοί το πρόβληµα, κύριε Γερουλάνο. Ήταν και
είναι η αδυναµία ή η άρνηση της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου –όχι µόνο σήµερα- να ξεκαθαρίσει επιτέλους την ήρα από
το στάρι και να επιτρέψει σε ένα χώρο τόσο ευαίσθητο, αντιφατικό και απρόβλεπτο -όπως ο καλλιτεχνικός- να απογαλακτιστεί,
να απεγκλωβιστεί από την κρατική αγκάλη. Με αυτόν τον τρόπο
θα κατάφερνε να κερδίσει επάξια και έντιµα, χωρίς στηµένα βραβεία όπως αυτά που σας ανέφερα προηγουµένως, χωρίς δοτούς
παντογνώστες, χωρίς κατευθυνόµενους δηµοσιογραφικούς καλάµους µία θέση στην καρδιά του ελληνικού λαού και µια θέση,
έστω στο χαµηλότερο σκαλοπάτι -«λίγο δεν είναι» που λέει και ο
Καβάφης- της παγκόσµιας κινηµατογραφικής κοινότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τούτο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε την εµφάνιση τέτοιου νόµου που φέρνετε σήµερα στη Βουλή. Και επιµένετε, µάλιστα, να ψηφιστεί, αρνούµενος να ακούσετε οιαδήποτε από τις
πολλές αντίθετες απόψεις που έχουν διατυπωθεί από την πλειοψηφία των δηµιουργών του χώρου, από τους εκπροσώπους των
φορέων και –πιστεύω- και από το σύνολο των εκπροσώπων του
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ελληνικού λαού.
Πιστεύω ότι έστω και την ύστατη στιγµή –διατηρούµε αυτήν
την ελπίδα, κύριε Υπουργέ- θα σκεφτείτε ορισµένα πράγµατα και
θα προχωρήσετε σε αυτό που πρέπει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας, Βουλευτή Λακωνίας τον κ. Αθανάσιο ∆αβάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες καθώς και
τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Ξάνθης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στη συνέχεια θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα:
Η ∆ιαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων και η ∆ιαρκής
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτουν την Έκθεσή τους
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής
οικονοµίας».
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Ζιώγας για
δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε µάρτυρες, βιώνουµε καθηµερινά σε όλους τους τόνους και τους τοµείς, σε όλα τα µέτωπα ότι οι νοµοτέλειες ανάπτυξης αυτού του κοινωνικοπολιτικού συστήµατος, του καπιταλιστικού, επιβάλλουν ακόµη
περισσότερη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση σε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας. ∆ηλαδή, περισσότερος πλούτος σε λιγότερα χέρια.
Ειδικά για τον κινηµατογράφο -ή πιο σωστά για τον οπτικοακουστικό τοµέα- η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα κράτη-µέλη
σε συστράτευση για να αντιµετωπιστεί η άναρχη, ανισόµετρη παραγωγή και ο κατακερµατισµός της στην Ευρώπη και να οικοδοµηθεί µία µεγάλη καθετοποιηµένη, κινηµατογραφική βιοµηχανία
στα πρότυπα της Χολιγουντιανής, ικανή να τα βγάλει πέρα στον
αδυσώπητο οικονοµικό πόλεµο για την κατάκτηση των διεθνών
αγορών.
Από την άλλη, οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις ισχυροποιούν το
οικονοµικό βάρος µιας αγοράς, η οποία εκτίνεται πια σε όλο τον
πλανήτη µέσω του διαδικτύου και των δορυφόρων που απαιτούν
τη ψηφιοποίηση του κινηµατογραφικού έργου και από την άποψη
αυτή το εξοµοιώνουν µε το οπτικοακουστικό. Σε αυτό το περίγραµµα εντάσσεται και το νοµοσχέδιο.
Όσοι διατηρούν επιφυλάξεις δεν έχουν παρά να διαβάσουν το
σηµείωµα επί των αρχών του, σύµφωνα µε το οποίο η επανεξέταση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου γίνεται επιτακτική γιατί
οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον δηµιουργούν
την ανάγκη εναρµόνισης και συµµετοχής της ελληνικής κινηµατογραφίας στα νέα ευρωπαϊκά δεδοµένα, δηλαδή στην προσπάθεια δηµιουργίας µιας ενιαίας ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής
αγοράς µέσα από την προβλεπόµενη από το Πρόγραµµα
«MEDIA» ενίσχυσης των ευρωπαϊκών συµπαραγωγών για µία
αποτελεσµατική εφόρµηση του ευρωπαϊκού κινηµατογράφου σε
ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές.
Η Κυβέρνηση δεν είναι, λοιπόν, ευχαριστηµένη από το σηµερινό νοµοθετικό πλαίσιο, όχι γιατί ενδιαφέρεται να βοηθήσει την
κινηµατογραφική τέχνη, να αναπνεύσει ελεύθερα για να µπορεί
να «δαγκώνει», όπως µε περισσή υποκρισία δήλωνε ο κύριος
Υπουργός ένα χρόνο πριν. Ο πραγµατικός λόγος που αναθεωρεί τον κινηµατογραφικό νόµο είναι γιατί το ισχύον νοµικό καθεστώς βρίσκεται πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου.
Με άλλα λόγια είναι ανεπαρκές για την επιζητούµενη διεύρυνση
της καπιταλιστικής ανάπτυξης της βιοµηχανίας του κινηµατογράφου.
Αφαιρώντας τη µάσκα του φιλότεχνου ο κύριος Υπουργός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατά την παρουσίαση του νοµοσχεδίου στο Υπουργικό Συµβούλιο υπογράµµισε ότι το ενδιαφέρον για τον κινηµατογράφο οφείλεται στο ότι είναι ένας τοµέας που δίνει υπεραξία στα προϊόντα
µας και βεβαίως συνδυάζεται άριστα και µε την τουριστική βιοµηχανία, προσθέτοντας πως κάθε ταινία είναι µία επιχείρηση µε
θέσεις εργασίας, έσοδα και έξοδα κέρδη και ζηµίες. Είναι µέρος
µιας ολόκληρης βιοµηχανίας, της βιοµηχανίας του πολιτισµού
που σήµερα καταγράφεται στην Ευρώπη ως η πιο γρήγορα ανερχόµενη ευρωπαϊκή, οικονοµική δραστηριότητα.
Σ’ αυτήν τη λογική είναι υποταγµένο το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Υπό την σκοπιά αυτή δεν αποτελεί σε καµµία περίπτωση
κεραυνό εν αιθρία, δεν πραγµατοποιεί απλά ένα νέο αποφασιστικό βήµα στην ακόµα µεγαλύτερη στήριξη της συγκέντρωσης
και της συγκεντροποίησης του κεφαλαίου στην κινηµατογραφική
τέχνη, αλλά προχωράει ακόµη περισσότερο: ∆ιασφαλίζει τους
όρους για ολοκληρωτική κυριαρχία των µεγάλων µονοπωλιακών,
πολυεθνικών επιχειρήσεων που λυµαίνονται το χώρο, ενώ παράλληλα ευθυγραµµίζονται µε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στον τοµέα αυτόν του πολιτισµού, τον πολιτιστικό,
για τη δηµιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτισµικής ταυτότητας ως προϋπόθεση για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, διακηρυγµένη θέση της Συνόδου των Υπουργών Πολιτισµού από το
2003 στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα, ο τότε Υπουργός Πολιτισµού ο κ. Βενιζέλος είχε δηλώσει πως και εάν ακόµη δεν υπήρχε αυτή η ευρωπαϊκή, πολιτισµική ταυτότητα θα έπρεπε να επινοηθεί. Φυσικά, µε τον όρο
αυτό δεν εννοούν απλά µία πολιτισµική οµογενοποίηση, αλλά την
ολοκληρωτική εφαρµογή και µε ενιαίο τρόπο του κοσµοπολιτισµού στον πολιτισµό.
Είναι προφανές ότι ως κόµµα, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο που
δηµιουργεί τις δυνατότητες στο να µπορεί να χρηµατοδοτηθεί
εκείνο το κοµµάτι της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας που µέχρι
τώρα αποκλειόταν από τις επιλογές του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, το καθαρά εµπορικό. Έτσι, µετά τον έλεγχο των
µέσων παραγωγής και διανοµής, µετά την εµπορευµατοποίηση
του κινηµατογραφικού έργου, µετά την προσπάθεια ενσωµάτωσης των δηµιουργών µέσα από το προηγούµενο νοµικό καθεστώς, τώρα προχωράει η Κυβέρνηση στον ολοκληρωτικό έλεγχο
των παραγωγικών δυνάµεων. Για το λόγο αυτό καταργεί και τυπικά πια το δηµιουργικό ρόλο του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου και των άλλων συνδηµιουργών του κινηµατογραφικού
έργου. Ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ο συνθέτης, ο σκηνογράφος, ο ενδυµατολόγος αναφέρονται στο νοµοσχέδιο µόνο
ως συντελεστές της ταινίας για τη µοριοδότηση. Πέρα από αυτό
δεν υπάρχουν ούτε οι ίδιοι, αλλά ούτε και το δικαίωµά τους να
υπερασπίζονται τη δηµιουργία τους από φυσική, ιδεολογική ή
όποια άλλη αλλοίωση ή ακόµη και καταστροφή.
Ειδικότερα για τον σκηνοθέτη του αφαιρεί το δικαίωµα του τελικού λόγου, το γνωστό «final cut». ∆εν τον θεωρεί δηµιουργό,
αλλά έναν ακόµη µισθωτό της εταιρείας παραγωγής. Τον κατατάσσει σαν έναν ακόµη συντελεστή του κινηµατογραφικού
έργου, αφήνοντας µόνο τον παραγωγό ως εξέχοντα και καθοριστικό παράγοντά του.
Σε αντίθεση λοιπόν µε το ν. 1397/1986, αναφερόταν ρητά –
άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2- ότι πρώτον, ο σκηνοθέτης έχει το
δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο κινηµατογραφικό έργο.
Το δικαίωµα αυτό δεν θίγει τα κατά δικαίο της πνευµατικής ιδιοκτησίας δικαιώµατα των άλλων συντελεστών του έργου πάνω
στα πνευµατικά τους δηµιουργήµατα. ∆εύτερον, ο σκηνοθέτης
ορίζει τα βασικά καλλιτεχνικά και τεχνικά στελέχη της παραγωγής του έργου, εκτός αν υπάρξει αντίθετη γραπτή συµφωνία µε
τον παραγωγό. Ακόµη και αυτά τα κολοβωµένα δικαιώµατα καταργούνται. Στον παραγωγό δίνεται όλη η εξουσία πάνω στο
έργο, το περιεχόµενο και την κατεύθυνσή του. Έτσι, παρά το ότι
για λόγους συνταγµατικής νοµιµότητας επαναφέρει την απαγόρευση λογοκρισίας, είναι προφανές ότι αφού ο παραγωγός είναι
αυτός που τελικά θα επιβάλει στον σκηνοθέτη την κατεύθυνση
και όχι ο σκηνοθέτης που είναι επί της ουσίας ο δηµιουργός νοµιµοποιείται και ενισχύεται η λογοκρισία της αγοράς. Όχι µόνο
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δεν κάνει διάκριση ανάµεσα στο κινηµατογραφικό έργο και την
κινηµατογραφική ταινία, αλλά και ταυτίζει το κινηµατογραφικό
έργο µε το οπτικοακουστικό.
Τι σηµαίνει κινηµατογραφικό έργο και τι κινηµατογραφική ταινία; Στο ν.1597/1986, στο άρθρο 4, υπήρχε η έννοια του κινηµατογραφικού έργου, που ουσιαστικά αποτελούσε το πρωτότυπο
και η έννοια της κινηµατογραφικής ταινίας, που είναι το αντίγραφο του πρωτότυπου σε φιλµ των τριάντα πέντε ή δεκαέξι χιλιοστών. Με άλλα λόγια, το κινηµατογραφικό έργο είναι η
καλλιτεχνική δηµιουργία και η κινηµατογραφική ταινία το αντίγραφό της, το οποίο βγαίνει στην αγορά, στον καπιταλισµό, ως
εµπόρευµα.
Αυτή η αλλαγή είναι σκόπιµη, αφ’ ενός επειδή µε αυτόν τον
τρόπο το εµπόρευµα, δηλαδή η κινηµατογραφική ταινία, γίνεται
το κυρίαρχο, ενώ στην άλλη περίπτωση το κυρίαρχο είναι το κινηµατογραφικό έργο, η δηµιουργία και δευτερεύον στοιχείο είναι
η κινηµατογραφική ταινία, δηλαδή το εµπόρευµα και αφ’ ετέρου
επειδή συνδέεται στενά µε τις τεχνολογικές εξελίξεις στα µέσα
παραγωγής οπτικοακουστικού προϊόντος και τις προοπτικές που
ανοίγουν οι νέες τεχνολογίες, δηλαδή σχετίζεται άµεσα µε τις
επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εισάγει την έννοια της «ελληνικότητας», αλλά την ίδια στιγµή
την υπονοµεύει, πρώτα-πρώτα, µε τη λογική των 2/3 του άρθρου
3. Θέλει να είναι, πρώτον, το 51% στην ελληνική γλώσσα ή δεύτερον, το 51% των γυρισµάτων στην Ελλάδα ή τρίτον, το 51%
του προϋπολογισµού να έχει δαπανηθεί στην Ελλάδα. Όµως,
από τα προηγούµενα τρία, εάν πληροί τα δύο, αποκτά την ελληνικότητα.
Έπειτα, υπονοµεύει την ελληνικότητα µε τις διατάξεις της µοριοδότησης στο άρθρο 4, στις παραγράφους 2 έως 7.
Επίσης, την υπονοµεύει ακόµη και µε το άρθρο 3, παράγραφος
3, όπου προβλέπεται πως µε υπουργική απόφαση καθορίζονται
η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση
πιστοποιητικού ιθαγενείας, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να εκδίδεται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγενείας και για κινηµατογραφικό έργο, το οποίο δεν πληροί τα κριτήρια της
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Στο ν.1597/1986 προβλεπόταν ένας ελάχιστος αριθµός τεχνικών, δεκατρείς για ταινία των 37mm και έντεκα για ταινία των
16mm, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν τα αναγκαία από το νόµο
προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος στην ειδικότητά
τους. Στη θέση αυτής της διάταξης επιβάλλει, µε το πρόσχηµα
των αντικειµενικών κριτηρίων, µοριοδότηση και ως βάση για την
ένταξη στο νόµο τα δεκατέσσερα µόρια σε σύνολο δεκαοκτώ.
Αυτό φαίνεται µε την πρώτη µατιά ότι βοηθά να πέσει το κόστος παραγωγής και κατά συνέπεια, διευκολύνονται οι νέοι κυρίως δηµιουργοί στο να µπορέσουν να γυρίσουν µία ταινία. Αυτό,
όµως, εάν εξεταστεί βαθύτερα, θα δούµε ότι δεν είναι έτσι.
Πρώτον, γιατί ο πραγµατικός δηµιουργός, ο σκηνοθέτης, µε
το παρόν νοµοσχέδιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ακόµη συντελεστής.
∆εύτερον, ο νόµος δεν προβλέπει τη χρηµατοδότηση της παραγωγής όλων των ταινιών που θα υποβληθούν στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. Με δεδοµένο ότι το Κέντρο θα χρηµατοδοτεί σύµφωνα µε το τι χρήµατα διαθέτει, είναι προφανές πως
προηγούνται µε βάση τη µοριοδότηση ταινίες που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό µορίων. Όταν, λοιπόν, κάποιος σκηνοθέτης αποφασίσει να παίξει και το ρόλο του παραγωγού, θα
βρεθεί µπροστά σ’ αυτό το πρόβληµα, αφού δεν θα µπορεί να
ανταγωνιστεί τους οικονοµικά ισχυρότερους.
Αυτό ισχύει στο πρώτο επίπεδο της παραγωγής. Υπάρχει και
το δεύτερο επίπεδο και είναι αυτό της επιστροφής του φόρου. Το
άρθρο 6 θεσπίζει το συντελεστή ενίσχυσης του κινηµατογραφικού έργου. Για να πιάσεις το συντελεστή 1 και να πάρεις όλο το
ποσό της επιστροφής του φόρου που σου αναλογεί, θα πρέπει
να συγκεντρώσεις ογδόντα µονάδες αξιολόγησης από τις εκατό,
που είναι και το σύνολο.
Το κριτήριο «γλώσσα», που υπάρχει στις µονάδες αξιολόγησης για τον προσδιορισµό του συντελεστή της ταινίας, βάσει του
οποίου θα υπολογιστεί το ποσό της επιστροφής του φόρου, επί-
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σης υπονοµεύεται από την ποσόστωση. Με δεδοµένο ότι ο ανώτερος συντελεστής είναι το 1, το σύνολο των µονάδων είναι
εκατό και η προϋπόθεση για να µπει η ταινία στο συντελεστή 1,
είναι οι ογδόντα µονάδες και η ελληνική γλώσσα συγκεντρώνει
τις είκοσι, καταλαβαίνει κανείς πως όποια ταινία έχει γυριστεί
στην Ελλάδα από εταιρεία που διαθέτει εδώ υποκατάστηµα µε
κεφάλαια µη ελληνικά, µη Έλληνες ηθοποιούς και λοιπούς συντελεστές, δικαιούται επιστροφής φόρου. Εδώ να επισηµάνουµε
ότι η γλώσσα είναι εργαλείο της σκέψης και εποµένως δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως ένα απλό κριτήριο και µάλιστα ισότιµα
µε το πόσο κεφάλαιο δαπανήθηκε ή πόση έκταση ταινίας γυρίστηκε στη χώρα.
Το πόσο ελληνοκεντρικός είναι ο νόµος φαίνεται και από την
πρόβλεψη που κάνει για τους διευθυντές, γενικούς και διευθύνσεων, του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου και του Φεστιβάλ. Προβλέπει, λοιπόν, στα σχετικά άρθρα πως αυτοί µπορούν
να είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους από το χώρο του ελληνικού ή του παγκόσµιου κινηµατογράφου.
Το 1,5%, που ήταν υποχρεωµένα τα κανάλια να διαθέτουν για
τη χρηµατοδότηση ταινιών, παύει να υπολογίζεται µε βάση τα
ακαθάριστα έσοδα του καναλιού, αλλά στη βάση του διαφηµιστικού χρόνου.
Επίσης, αποκτούν το δικαίωµα να συµψηφίζουν το 50% του
ποσού µε διαφηµιστικό χρόνο στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, ενώ ταυτόχρονα διαγράφονται, αφού δεν παίρνει κανένα µέτρο για να καταβληθούν, τα µέχρι τώρα ποσά που έπρεπε
να έχουν καταβάλει τα κανάλια µε βάση το µέχρι σήµερα ισχύον
καθεστώς.
Οι κρατικοί οργανισµοί που θα υλοποιήσουν αυτήν την πολιτική, δηλαδή το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, αλλάζουν µορφή. Παίρνουν
τη µορφή του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και αποβάλλουν από τις δοµές τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων. Και αυτό, επειδή έρχονται να παίξουν -ειδικά το Ελληνικό
Κέντρο Κινηµατογράφου- το ρόλο του κράτους ως συλλογικού
κεφαλαιοκράτη που θα αντιµετωπίσει τον κατακερµατισµό και τις
ενδοµονοπωλιακές αντιθέσεις, για να εξασφαλιστούν οι όροι συγκέντρωσης και συγκεντρωποίησης του κυκλώµατος της κινηµατογραφικής παραγωγής, προώθησης και διανοµής. Πρόκειται
για κρατικοµονοπωλιακή ρύθµιση. Θέλει κράτος πιο ισχυρό και
πιο ευέλικτο, για να προωθήσει γρήγορα τις αναδιαρθρώσεις.
Και, εάν αυτού του τύπου η ανάπτυξη είναι µονόδροµος για
τους καπιταλιστές, µονόδροµος για τους εργαζόµενους, τους
σκηνοθέτες, τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς του κινηµατογράφου, είναι µε ένα πανίσχυρο λαϊκό µέτωπο να δηµιουργήσουν τις
κοινωνικοπολιτικές προϋποθέσεις για µία άλλης κατεύθυνσης
ανάπτυξης, µια ανάπτυξης που κίνητρο και µέτρο της προόδου
της δεν θα έχει το κέρδος µιας µικρής κοινωνικής οµάδας, αλλά
την υλική και πνευµατική ανύψωση του συνόλου του λαού, µια
ανάπτυξη που θα αντιµετωπίζει την κινηµατογραφική τέχνη όχι
ως βιοµηχανία ανταγωνιστική, αλλά ως λειτουργία κοινωνική, µε
προορισµό να εφοδιάζει τον άνθρωπο µε ανώτερες και αντάξιες
του είδους του διανοητικές και ψυχικές δυνάµεις, ώστε να µπορεί να κατανοεί την πραγµατικότητα και διαρκώς να την καλυτερεύει, να την αλλάζει, υπερνικώντας κάθε επίδραση και αντίσταση του παλιού και κερδοσκοπικού τρόπου παραγωγής.
Γιατί αυτό που στερεί στις µέρες µας από δηµιουργικότητα και
προωθητική δύναµη την κινηµατογραφική τέχνη στη χώρα µας
και διεθνώς, δεν είναι απλά η ξεπερασµένη νοµοθεσία, αλλά οι
ξεπερασµένες σχέσεις παραγωγής που έχουν µεταβληθεί σε
τροχοπέδη στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, όπως
είναι η τέχνη και πάνω απ’ όλα, οι άνθρωποι που τη δηµιουργούν.
Με άλλα λόγια, είναι η εκµετάλλευση και ο έλεγχος των πραγµατικών συντελεστών της κινηµατογραφίας από εκείνους που
έχουν στην ιδιοκτησία τους τα µέσα κινηµατογραφικής παραγωγής. Γι’ αυτό και βασική προϋπόθεση αυτής της άλλης ανάπτυξης είναι η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωµένων µέσων
παραγωγής που θα επιτρέπει επιστηµονικό και κοινωνικό κεντρικό σχεδιασµό και λαϊκό έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από τον προγραµµατισµό µέχρι την υλοποίησή της, ως το
µόνο τρόπο να καταργηθεί ο ανταγωνισµός και η σηµερινή αναρ-
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χία της, που φέρνει και τις κρίσεις.
Οι Έλληνες κινηµατογραφιστές και οι δηµιουργοί γενικότερα
οφείλουν απέναντι, κατ’ αρχάς, στην τέχνη τους και στον εαυτό
τους να κατανοήσουν ότι και για τον κινηµατογράφο ισχύει αυτό
που ισχύει για το σύνολο της τέχνης και του πολιτισµού σε σχέση
µε την πολιτική των κυβερνήσεων του κεφαλαίου. Ο κινηµατογράφος όχι µόνο δεν εξαιρείται, αλλά είναι ο τοµέας-ατµοµηχανή
αυτής της αντιδραστικής πολιτικής. Είναι πλέον καιρός να κατανοηθεί ότι και στον κινηµατογράφο πραγµατική διέξοδος µπορεί
να υπάρξει µόνο συνειδητοποιώντας τη βασική αλήθεια ότι, όπως
τα εργοστάσια µπορούν να παράξουν χωρίς αφεντικά, αλλά δεν
µπορούν χωρίς εργάτες, έτσι και ο κινηµατογράφος µπορεί µια
χαρά να υπάρξει χωρίς ιδιωτική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής
του, στη διανοµή και στην προβολή του, αλλά χωρίς σκηνοθέτες,
ηθοποιούς και τεχνικούς δεν µπορεί να υπάρξει, δεν µπορεί να
παράξει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Ζιώγα, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης.
Πριν δώσω το λόγο στον επόµενο οµιλητή, θέλω να κάνω µία
ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και
∆ικαιοσύνης καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόµων του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
α) «Κύρωση Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του FRONTEX (Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα
των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για τη φιλοξενία
του επιχειρησιακού γραφείου FRONTEX στην Ελλάδα» και
β) «Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας,
σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής ασφά- λειας».
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Α’ Πειραιά, κ. Βαΐτσης Αποστολάτος.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, τελικά µε τους τρεις προλαλήσαντες εισηγητές-οµιλητές εκείνο που είναι σαφές είναι ότι όλα τα πράγµατα και κυρίως τα σχέδια νόµου διαβάζονται και διπλά και
πολλαπλά. Ερχόµαστε γι’ αυτό στην Ολοµέλεια µε τον κινηµατογραφικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ύστερα από τέσσερις συνεδριάσεις και πολύ περισσότερες
διαβουλεύσεις στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, σε µία
εκ των οποίων δώσαµε το Βήµα σε δέκα φορείς αρµόδιους για το
χώρο του κινηµατογράφου που πραγµατικά µας βοήθησαν στο
να διαµορφώσουµε µία απόλυτα ολοκληρωµένη άποψη για το τι
χρειάζεται ο σύγχρονος ελληνικός κινηµατογράφος, ώστε να
γίνει σωστός πρωταγωνιστής στην ελληνική και διεθνή σκηνή σήµερα ως έχει µε σύµµαχο βεβαίως και συνεπίκουρο πάντοτε την
βαριά ιστορία που φέρει, που κουβαλάει στις πλάτες του.
Από την εισηγήτρια την κ. Πέµυ Ζούνη, εκείνο που κράτησα
στον επίλογό της είναι την στιβαρή φωνή που το καθιέρωσε κιόλας. Το λέω αυτό γιατί κρίνουµε ότι το ιδιαίτερο της υπεύθυνης
δουλειάς που έγινε και εκ µέρους του αρµόδιου Υπουργείου και
εκ µέρους όλων των Βουλευτών, που συµµετείχαµε στην επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην επιτροπή, τούτο βασίζεται στη
δηµοκρατική σύνθεση απόψεων, που κυριάρχησε των όποιων
διαφωνιών.
Προσπαθήσαµε όλοι να δώσουµε ένα γερό εφόδιο στον κινηµατογράφο, να κάνουµε κάτι καλό για τον ελληνικό πολιτισµό
µέσω αυτού και όχι να αντιµετωπίσουµε το νοµοσχέδιο αυτό σαν
πεδίο άσκησης δριµείας αντιπολιτευτικής κριτικής ως είθισται.
Γι’ αυτό και ακούσαµε προτάσεις από τους εκπροσώπους του
χώρου, δώσαµε ιδέες σε ορισµένα σηµεία και λύσεις και αυτό
που όλοι παρατηρήσαµε είναι ότι πολλές από τις διαφορετικές
απόψεις που εκφράστηκαν, υιοθετήθηκαν τελικά και ενσωµατώθηκαν µε απαραίτητες τροποποιήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ερχόµαστε σήµερα στην Ολοµέλεια να το συζητήσουµε και να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο µετά
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από έναν εποικοδοµητικό και καρποφόρο, µπορώ να πω, διάλογο. Σε αυτήν τη βάση και τη λογική ότι ένα νοµοσχέδιο για την
ανάπτυξη του σινεµά είναι σίγουρα καλύτερο από το να µείνει η
κατάσταση στο χώρο ως έχει σήµερα, που δεν έχουµε δει τουλάχιστον τα τελευταία είκοσι χρόνια τίποτε σηµαντικό, ίσως ελάχιστα µετρίως καλά, θεωρούµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση και δεδοµένης της συνολικής συνθετικής και κοπιώδους δουλειάς που έχει γίνει και των προτάσεων που έχουν εισακουστεί και πολλές έχουν υιοθετηθεί,
είµαστε υπέρ του νοµοσχεδίου επί της αρχής.
Βιώνουµε, άλλωστε µια περίοδο κρίσης οικονοµικής, αλλά και
κοινωνικών αξιών, αντίδοτο, αν όχι θεραπεία, στην οποία µπορεί
να δώσει κάθε µορφή πολιτισµού, πόσω µάλλον η επίκαιρη, ζωντανή, άµεση και δυναµική µορφή και παραγωγή πολιτισµού και
τέχνης, όπως είναι ο κινηµατογράφος. Ειδικά σήµερα ο κινηµατογράφος µπορεί να µας προσφέρει αυτή την απαραίτητη ονειρική πραγµατικότητα που η ζωή χρειάζεται και δεν µπορούµε να
βιώσουµε λόγω των συνθηκών της τώρα.
Ακόµη, όµως, κι αν ξεφύγουµε από τη θεωρητική προσφορά
του πολιτισµού στο ευ ζην όλων µας, ο κινηµατογράφος µπορεί
να µας ενισχύσει οικονοµικά σε αυτή τη δυσχερή οικονοµική
φάση µε το κατάλληλο θεσµικό υπόβαθρο. Μπορεί να φέρει στην
Ελλάδα χρήµα µέσα από την προβολή της χώρας µας, της αξεπέραστης οµορφιάς της και της σηµειακά διαφορετικής διαφορετικότητάς της στον κόσµο.
Σε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα συµβολής και προσφοράς του
στη χώρα µας έγκειται η σηµασία και η βαρύτητα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, το οποίο µεταξύ άλλων έρχεται να αντικαταστήσει ένα σοβαρότατο νοµοθέτηµα, εκείνο της Μελίνας
Μερκούρη, οπότε αυτόµατα επιφορτίζεται και µε τις µεγαλύτερες των αξιώσεων.
Κύριο ζητούµενο είναι να λάβει υπ’ όψιν όλες εκείνες τις παραµέτρους που συναποτελούν την έννοια της πολιτιστικής δηµιουργίας και από τη στιγµή βεβαίως που καλείται να εφαρµοστεί
στο πλαίσιο µιας έντονα εµπορευµατικής και εµπορευµατοποιηµένης εποχής, να διατηρήσει τις ισορροπίες ανάµεσα στην τέχνη
και την τεχνοκρατία για να µην χάσει αφ’ ενός και πρωτίστως ο
κινηµατογράφος την καλλιτεχνική του ουσία και τη µέγιστη πολιτιστική του σηµασία, αλλά και για να µπορέσει αφ’ ετέρου ένα
νοµοθέτηµα για αυτόν να αποδειχθεί ευεργετικό για την Ελλάδα
και για τους Έλληνες.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτό ακριβώς το ζητούµενο, εγείρονται
οι όποιες διαφωνίες µας επί των επιµέρους θεµάτων µε τα οποία
ασχολείται το παρόν νοµοσχέδιο και η πεποίθησή µας ότι ακόµη
επιδέχεται και την τελευταία στιγµή περαιτέρω βελτιώσεων.
Εχθρός του καλού, άλλωστε, είναι το καλύτερο. Στους προβληµατισµούς αυτούς θα αναφερθώ διεξοδικότερα στην επί των άρθρων συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος αυτής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Ενδεικτικά αναφέρω ότι αφορούν κυρίως: πρώτον, αυτό το περίφηµο µέτρο περί απόδοσης του 1,5% από τη δηµόσια και την
ιδιωτική τηλεόραση. Ο αξιότιµος κύριος Υπουργός έχει ακούσει
τη γνώµη µας. Είναι µια ιστορία που αφορά ένα καθορισµό παραβόλου που λέει το κόµµα µας, το οποίο ποσό για κάθε προβολή ελληνικής ταινίας και ξένης για την ενίσχυση του ελληνικού
κινηµατογράφου θα γίνει µια πηγή σίγουρης χρηµατοδότησης,
γιατί ως έχουν τα πράγµατα θεωρούµε ότι στην πράξη ένα τέτοιο µέτρο δεν θα αποδώσει τα βέλτιστα στον τοµέα της χρηµατοδότησης του χώρου.
Άλλωστε, σε ό, τι αφορά τη δηµόσια τηλεόραση ίσχυε και
µέχρι σήµερα αλλά ποτέ δεν εφαρµόστηκε. Τώρα είναι αλήθεια
ότι µε το νοµοσχέδιο τούτο ποινικοποιούνται τα πράγµατα και δίνεται η δυνατότητα µιας εφαρµογής. Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά
κανάλια θα σας φέρω το παράδειγµα ενός αµιγώς αθλητικού καναλιού, το οποίο δεν θα έχει λόγο να υποχρεώνεται σε αυτή την
απόδοση του 1,5%. Βέβαια, την ανάλυση θα την κάνουµε, επαναλαµβάνω, στην επί των άρθρων συζήτηση.
Ένα δεύτερο θέµα είναι αυτό το περιβόητο περί θεµάτων,
αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας, που άκουσα από τους δύο τελευταίους συναδέλφους εισηγητές και µη επαρκούς εκπροσώπησης
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από ανθρώπους του χώρου που τίθενται από την αλλαγή της νοµικής µορφής του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου από ανώνυµη εταιρεία που είναι σήµερα, σε κοινωφελές, µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου από την κατάργηση
διοικητικών οργάνων, που ισχύουν σήµερα στο Ελληνικό Κέντρο
Κινηµατογράφου και τη συγκέντρωση των εξουσιών στο πρόσωπο του γενικού διευθυντή και στο ολιγοµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ίδιες αντιρρήσεις εγείρονται και για τη δοµή του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το «µήλον της έριδος» στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε την έννοια ότι τα άρθρα
που σχετίζονται µε τα θέµατα αυτά είναι εκείνα που εγείρουν τις
περισσότερες αντιδράσεις, όχι µόνο από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αξιωµατικής και των άλλων, αλλά από την πλειονότητα όλων των κινηµατογραφιστών. Αναγνωρίζω τη διάθεση και
τη θέληση του Υπουργού να περιορίσει το µέγεθος αυτών των
θεµάτων µε κάποιες επιµέρους ρυθµίσεις και κάποιες σαφείς νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έκανε και αυτό βεβαίως είναι προς
τιµήν του.
Σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως µε τη δηµοσιοποίηση των οικονοµικών τόσο του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου όσο και του
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, αλλά και τη θέσπιση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τις θέσεις του γενικού διευθυντή και των διευθυντών των επιµέρους διευθύνσεων, οι αλλαγές αυτές από την
αρχική του θέση είναι σηµαντικότατες. Οι αλλαγές αυτές,
ωστόσο, θα µπορούσαν να είναι ακόµη πιο ριζικές υπέρ της απαιτούµενης διαφάνειας και αξιοκρατίας µιας δηµοκρατίας που επιµένουµε και εµµένουµε στην αρχική µας θέση στο ότι έχει να
κάνει µε το κοµµάτι τούτο. Άλλωστε, σας θυµίζω ως Ασκληπιάδης
ότι «φρόνιµον και συνετόν και έτι δηµοκρατικότερον τα «προλαµβάνειν» και όχι το θεραπεύειν».
Και επειδή µπορείτε να προλάβετε σε αυτόν τον τοµέα µελλοντικές παρεκκλίσεις των Υπουργών που θα σας ακολουθήσουν
ίσως, επιµένουµε ότι τα θέµατα αυτά πρέπει να τα ξαναδείτε σε
άλλη βάση.
Το τρίτο αντικείµενο αντιρρήσεών µας είναι η κατάργηση σηµαντικών κινηµατογραφικών θεσµών, έτσι όπως το αντιλαµβάνεσθε, σταθερά και αποκλειστικά και απαρέγκλιτα, όπως δηλαδή τα
κρατικά κινηµατογραφικά βραβεία ποιότητας. Από τη στιγµή που
ενισχύετε τα κρατικά λογοτεχνικά βραβεία –και βεβαίως όχι µόνο
ορθώς το πράττετε, αλλά είχατε τα συγχαρητήρια όλων µαςγιατί την ίδια στιγµή λειτουργείτε µε άλλα κριτήρια και καταργείτε τα κρατικά κινηµατογραφικά βραβεία, που έχουν αντίκρισµα όχι µόνο στην ηθική επιβεβαίωση του δηµιουργού αλλά και
στην αναγνώρισή του στην αγορά έτσι όπως λειτουργούν τα
πράγµατα; Γνωρίζουµε όλοι πως λειτουργούν αυτά.
Τα βραβεία υπάρχουν από το 1960 για κάποιον λόγο. Για λόγο
που δεν ήταν γραφικός και φολκλορικός και µας έκανε περήφανους. Γι’ αυτόν τον ίδιο λόγο υπάρχουν και ισχύουν ακόµη και σε
πολλές χώρες της άλλης Ευρώπης, στην Ιταλία τα βραβεία της
Ρώµης, αλλά και τα βραβεία της Ταορµίνα και το Φεστιβάλ της
Βενετίας, στη Γερµανία αντίστοιχα του Βερολίνου και τα βραβεία
στη Γαλλία, που εκτός από τις Κάννες είναι τα Σεζάρ και όλα
αυτά.
Εσείς έχετε στη διάθεσή σας µοντέλα ευρωπαϊκά όπου αντίστοιχα βραβεία λειτουργούν πολύ καλά ως θεσµός, οπότε αξιοποιήστε τα προς όφελος της αναβάθµισης των κρατικών
βραβείων ποιότητος και µην καταργείτε µονοκονδυλιά έτσι απλά.
Η τέχνη θέλει επιβράβευση, θέλει αυτό το χειροκρότηµα που
είναι η καλύτερη πληρωµή της και αναγνώρισή της. Σας καλώ να
µην της το στερήσετε.
Αυτές είναι σε γενικές γραµµές οι αντιρρήσεις µας επί των άρθρων του νοµοσχεδίου, που θα τις εξειδικεύσουµε στη συζήτηση
επ’ αυτών.
Θέλω να αναφερθώ σε ένα ακόµα σηµείο. Υπάρχει µία αντίληψη επί του συνόλου του νοµοσχεδίου ότι βάζει σε δεύτερη
µοίρα την εννοούµενη καρδιά του κινηµατογράφου, τον σκηνοθέτη, δίνοντας σαφές προβάδισµα στον παραγωγό. Θα έλεγα εν
τέλει, όχι αδίκως. Γιατί πράγµατι υπάρχουν ορισµένα σηµεία,
όπως είναι το θέµα της επιστροφής του ειδικού φόρου που θα
µπορούσαν να λειτουργήσουν περισσότερο ευεργετικά για τον
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σκηνοθέτη, χωρίς να λειτουργούν εις βάρος του παραγωγού.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ έγκειται το ζητούµενο που
ανέφερα στην αρχή περί των απαραίτητων ισορροπιών µεταξύ
τέχνης και τεχνοκρατίας. Το ότι θα ευνοήσουµε τον µεν, δεν σηµαίνει ότι θα ρίξουµε τον δε. ∆εν πρέπει, όµως, να κάνουµε και
το αντίθετο. Να βρεθεί η χρυσή τοµή, όπως έχει βρεθεί και στις
άλλες χώρες, στη Γερµανία για παράδειγµα. Να υιοθετήσουµε
το καταλληλότερο µοντέλο, προκειµένου να µην δηµιουργούνται
εντυπώσεις διαφορετικής αντιµετώπισης και δικαίως επαναλαµβάνω.
Και ένα τελευταίο, το οποίο θα ήταν παράλειψη να µην ακουστεί στη συζήτηση για τον κινηµατογράφο, είναι αυτό που λείπει
αυτή τη στιγµή από το σινεµά, η κινηµατογραφική παιδεία. Από
την πρώτη κιόλας επιτροπή είχαµε τη βαλσαµική δέσµευση εκ
µέρους του Υπουργού περί ενίσχυσης της κινηµατογραφικής
παιδείας µέσα από τη θέσπιση των ακαδηµιών. Στο ίδιο πλαίσιο
είναι αναγκαίο να καθιερωθούν και τρόποι καλλιέργειας της αντίληψης, της νοοτροπίας και της αντιµετώπισης του κινηµατογράφου. Να δώσουµε κίνητρα στους νέους και στον κόσµο να
ασχοληθούν µε αυτό το κοµµάτι της τέχνης, που είναι το πιο προσιτό σε όλους, σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Να γίνει δηλαδή συνείδηση σε όλους µας αυτό που γνωρίζετε και που γνωρίζουµε
καλά, ότι η κινηµατογραφική τέχνη όπως είναι σήµερα στην Ευρώπη και ακόµη περισσότερο η κινηµατογραφική βιοµηχανία των
ΗΠΑ, έχουν καταδείξει ότι ανάγκη πρώτη στη διαµόρφωση του
σηµερινού γίγνεσθαι, ακόµα και των διαφόρων πολιτικών είναι το
σινεµά. Αναλογιστείτε µόνο το τι συµβαίνει στον τουρισµό της
χώρας µας κατά την προβολή των ταινιών, στη Σκόπελο το
«Μάµα µία», «Το µαντολίνο του λοχαγού Κορέλι», την «Τροία» και
τον «Αλέξανδρο» που γυρίστηκαν στο Μαρόκο, γιατί δεν είχαν
κίνητρα να γίνουν στην Ελλάδα. Βοήθησαν, όµως, την Ελλάδα
οικονοµικά και τουριστικά.
Με αφορµή, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο του κινηµατογράφου πρέπει να ξεκινήσει µία προσπάθεια για την καθιέρωση και
ενίσχυση της κινηµατογραφικής παιδείας, να δοθούν στους
νέους ανθρώπους κίνητρα ενασχόλησης µε το χώρο αυτό σε
επαγγελµατικό και ερασιτεχνικό επίπεδο. Να αποκτήσουµε ως
λαός µια πιο ολοκληρωµένη κινηµατογραφική κουλτούρα για να
έχουµε και µεγαλύτερη κινηµατογραφική παραγωγή. Έχουµε
ανάγκη να συνειδητοποιήσουµε το µέγεθος αυτού του πολιτισµού, του ελληνικού, του κινηµατογραφικού, αυτό δηλαδή που
έχουν συνειδητοποιήσει οι ξένοι, όπως ο Γκοντάρ που αρνείται
να πάει στις Κάννες να πάρει το βραβείο του, λέγοντας «πρέπει
να βοηθήσουµε την Ελλάδα να βγει από την οικονοµική κρίση,
γιατί της το χρωστάµε πολιτιστικά, πολιτισµικά». Και εµείς µε τη
σειρά µας χρωστάµε στο δικό µας πολιτισµό την παραπάνω αυτή
συνειδητότητα της οµορφιάς του.
Ο ελληνικός κινηµατογράφος είναι brand name µε ταινίες θρύλους, όπως «Τα παιδιά του Πειραιά», η «Μανταλένα», η «Ηλέκτρα» του Κακογιάννη, οι «Τρωάδες» του, η «Στέλλα» του. Εµείς,
όµως, από την πλευρά µας δεν έχουµε αξιοποιήσει κατάλληλα
σήµερα τις ευκαιρίες τούτες. Εµείς πρέπει να το κάνουµε. ∆εν
θα το κάνει κανείς άλλος. Εµείς πρέπει να αξιοποιήσουµε αυτήν
τη διαχρονικότητα που κάνει τις ταινίες να πουλάνε. Και πουλάνε
γιατί είναι καλές.
Σήµερα οι καιροί δεν συγχωρούν την οποιαδήποτε αδράνεια.
Ένα τέτοιο νοµοσχέδιο για τον κινηµατογράφο πρέπει να λειτουργήσει ως δύναµη αντίστασης στην παρακµή και την έκπτωση
του ελληνικού πολιτισµού, γιατί αυτή είναι η κύρια κρίση, για να
βοηθήσουµε αυτήν την κρυµµένη Ελλάδα των πολύ ικανών ανθρώπων, των καλλιτεχνών, ανθρώπων της γνώσης, της τέχνης
και του πνεύµατος, να παλέψει κατά της πνευµατικής παρακµής
της χώρας και να συνεισφέρουν τα µέγιστα σε αυτό που η Ελλάδα µας ξέρει καλύτερα από όλα να κάνει, να παράγει πολιτισµό. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευθούµε από ένα τέτοιο
παρόν που ζούµε και έτσι κάπως, στα σίγουρα όµως θα δουλέψουµε για ένα καλύτερο µέλλον, γιατί το ελληνικό σινεµά είναι
µία σταθερά, µία βεβαιότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
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αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αποστολάτο.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών,
Εξωτερικών και Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών
και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αναστάσιος
Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σίγουρο
ότι χρειαζόµαστε εδώ και πολλά χρόνια ένα νέο νόµο για τον κινηµατογράφο. Άκουσα διάφορες γνώµες στη διαβούλευση µε
τους ανθρώπους του σινεµά που έλεγαν ότι αυτή η επιτακτική
ανάγκη είναι ισοδύναµη µε το «φέρτε µας ένα νοµοσχέδιο». Φαντάζοµαι ότι κανένας δεν θεωρεί «φέρτε µας ένα οποιοδήποτε
νοµοσχέδιο», αλλά «φέρτε µας ένα νοµοσχέδιο το οποίο µπορεί
να δώσει λύση».
Θέλω να πω ότι έρχεται το νοµοσχέδιο αυτό για να ψηφιστεί
από τη Βουλή των Ελλήνων, µε µία σοβαρή υπονόµευση που
αφορά το κοµµάτι της διαβούλευσης. Αναγνωρίζεται µε ανακοινώσεις και σχόλια από τους περισσότερους φορείς και ειδήµονες
του κινηµατογράφου ότι εδώ υπήρξε ένα πολύ µεγάλο έλλειµµα.
Βεβαίως καταλαβαίνω ότι γίνονται συζητήσεις επί πολλούς µήνες
ίσως, αλλά δεν είναι δυνατόν να διατίθενται εννέα µέρες για τη
διαδικτυακή διαβούλευση και να διατίθενται µερικά λεπτά στην
κυριολεξία για να µελετήσουν τα κόµµατα τις βελτιώσεις-τροπολογίες που φέρνει ο Υπουργός στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
∆εν είναι δυνατόν να είµαστε υποχρεωµένοι µέσα σε µία
ηµέρα, εξαιτίας της αιφνιδιαστικής πραγµατικά έλευσης του νοµοσχεδίου στη Βουλή σήµερα, να τρέχουµε σαν τρελοί για να
καταθέσουµε τροπολογίες, ώστε να έχουν έγκυρο χαρακτήρα σε
λίγες ώρες. Αυτό είναι µία υπονόµευση της ουσίας, όχι µόνο της
διαδικασίας.
Τελικώς, έχουµε -µε τα µέχρι γνωστά στοιχεία- τρία κόµµατα
από την Αντιπολίτευση –τη Νέα ∆ηµοκρατία, το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ- να µην εγκρίνουν το σχέδιο νόµου. Ο κ. ∆αβάκης είπε ότι,
εάν γίνουν σοβαρές αλλαγές, µπορεί να αλλάξει η στάση του
κόµµατός του. Το ίδιο λέµε και εµείς.
Εµείς έχουµε καταθέσει δώδεκα τροπολογίες. Επιµένουµε σε
ορισµένα πράγµατα. Είµαστε απολύτως διατεθειµένοι να αλλάξουµε στάση εάν γίνουν ουσιαστικές τροπολογίες και ουσιαστικές αλλαγές, όχι σε όλα βεβαίως. Κανένας δεν ζητά, εµείς
τουλάχιστον δεν ζητούµε να έρθετε στη δική µας αντίληψη.
Το νοµοσχέδιο που έχουµε µπροστά µας βέβαια έρχεται σε
µία πάρα πολύ άχαρη ηµέρα. Είναι την ίδια ηµέρα που γίνεται
µία πλήρης κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων και µία πτώχευση του πληθυσµού, µε µία τεράστια κρίση. Αυτό θα επιβεβαιωθεί µε το αυριανό νοµοσχέδιο, το οποίο γυρίζει τη χώρα µας
πάρα πολλά χρόνια πίσω.
Είναι γνωστές οι αντιδράσεις από όλο τον πολιτικό κόσµο και
βεβαίως από Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως και η απεργία στις 15
∆εκεµβρίου, που είναι µία κραυγή αγωνίας όλης της κοινωνίας.
Εγώ τουλάχιστον αισθάνοµαι λίγο περίεργα να µιλούµε για τον κινηµατογράφο. Αισθάνοµαι όµως ταυτόχρονα πάρα πολύ καλά
για το ότι µπορούµε, κάτω από αυτές τις συνθήκες, να µιλούµε
για τον πολιτισµό και την τέχνη.
Στο ερώτηµα βέβαια εάν η τέχνη µπορεί να δώσει ουσιαστική
λύση στα προβλήµατα της ανθρωπότητας, η απάντηση είναι –
την οποία υιοθετώ και εγώ- ότι κανένα από τα φλέγοντα προβλήµατα της ανθρωπότητας δεν τα λύνει ένα ποίηµα ή ένα
σονέτο. Καταλύει όµως τη συλλογιστική που το προκάλεσε. Έτσι,
λοιπόν, περισσότερο από ποτέ χρειαζόµαστε και την τέχνη και
τον κινηµατογράφο, κυρίως για να καταλυθεί η λογική που γεννά
την κοινωνική ανισότητα και τα δεκάδες προβλήµατα στην πατρίδα µας και όχι µόνο.
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε υπάρχουν ορισµένα
χτυπητά σηµεία, όπως είναι το ότι δεν υπάρχει αναφορά στον
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σκηνοθέτη, δηλαδή δεν υπάρχει σαφής αναφορά ότι ο σκηνοθέτης είναι ο δηµιουργός οπτικοακουστικού έργου. Τα κείµενα που
θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν δεν αξιοποιήθηκαν, όπως το κείµενο των πέντε προσωπικοτήτων του χώρου, του Μάνου Ζαχαριά, του Γιάννη Μπακογιαννόπουλου, του Κώστα Βρεττάκου, του
Μάνου Ευστρατιάδη, του ∆ιαγόρα Χρονόπουλου, οι οποίοι ανάµεσα στα άλλα διατυπώνουν ότι «κυρίως στο σύνολό του το νοµοσχέδιο εκφράζει µία στροφή της κρατικής κινηµατογραφικής
πολιτικής και επιχειρεί µία µεταρρύθµιση που οι µακροπρόθεσµες συνέπειές της φοβούµεθα ότι δεν έχουν µελετηθεί σε
βάθος».
Στις γενικές αρχές, παρ’ όλο που υπήρξε εξήγηση από τον
κύριο Υπουργό, λέµε ότι δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για την κινηµατογραφική παιδεία που είναι πάγιο αίτηµα του κινηµατογραφικού χώρου. Θα έλεγα ότι προστέθηκε χάριν εντυπώσεων
περισσότερο ότι το κράτος οφείλει να λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα για τη βελτίωση της κινηµατογραφικής παιδείας του λαού,
την ίδια στιγµή που δεν προβλέπεται κανένα µέτρο προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Βέβαια, η ερµηνεία ή η απολογία έστω του Υπουργού ήταν ότι
αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα και θα έπρεπε –και πρέπει- να
αντιµετωπιστεί µαζί µε το Υπουργείο Παιδείας. ∆εκτή η εξήγηση.
Θα έλεγα ότι περιµένουµε να δούµε στο εγγύς µέλλον το κοµµάτι
αυτό που αφορά την κινηµατογραφική παιδεία. Τελούµε εν αναµονή.
Το δεύτερο κεφάλαιο, που µιλάει για το ελληνικό κινηµατογραφικό έργο, αφήνει, όπως ξέρουµε, στην ευχέρεια υπουργικής απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού τις
προϋποθέσεις µε τις οποίες µπορεί να εκδίδεται πιστοποιητικό
ελληνικής ιθαγένειας του κινηµατογραφικού έργου. Θα θέλαµε
κάτι πιο συγκεκριµένο.
Όσον αφορά το τρίτο κεφάλαιο, για την ενίσχυση της κινηµατογραφίας, να σηµειώσουµε ότι µειώνεται στο κατατεθέν σχέδιο
νόµου το ποσοστό της ενίσχυσης. Ακόµη δεν προβλέπεται διαχωρισµός των ιδιοτήτων όσον αφορά τον παραγωγό, τον διανοµέα, τον αιθουσάρχη, καθώς ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι
σήµερα όλο και περισσότερο αυτές οι ιδιότητες συγκεντρώνονται σ’ ένα πρόσωπο, πράγµα που οδηγεί στη µονοπώληση της
κινηµατογραφικής παραγωγής και στην εξαφάνιση του ανεξάρτητου ελληνικού κινηµατογράφου.
Κατά την αντίληψή µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
έπρεπε τουλάχιστον να προβλέπεται ώστε η επιστροφή του
φόρου να γίνεται µε µία µόνο από τις τρεις ιδιότητες, στην περίπτωση βεβαίως που συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο.
Ακόµη δεν παρέχονται κίνητρα για την επανεπένδυση στην κινηµατογραφική παραγωγή των ποσών που προκύπτουν από την
επιστροφή των ειδικών φόρων. Έτσι, θα λέγαµε συµπερασµατικά ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό φωτογραφίζονται συγκεκριµένες
εταιρείες και παραγωγοί και όχι το σύνολο των παραγωγών. Κωδικοποιηµένα έχουµε µία µονοπωλιακή κατάσταση παραγωγών,
έχουµε µηχανισµούς για χρηµατοδότηση συγκεκριµένων εταιρειών και διευκολύνσεις των ξένων και όχι των Ελλήνων κινηµατογραφιστών.
Το ζήτηµα σχετικά µε το 1,5% το έχω πει πάρα πολλές φορές
και δεν έχω πάρει καµµία απάντηση. Θα θέλαµε τουλάχιστον στο
τέλος να έχουµε, όχι µια ικανοποίηση, µία απάντηση έστω. ∆εν γίνεται καµµία µνεία στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ούτε καν
περαίωση. Όποιος δεν έδωσε τόσα χρόνια αυτό το 1,5% και κυρίως οι µεγαλοκαναλάρχες, δεν έγινε και τίποτε!
Είναι ξέρετε σαν τα αυθαίρετα. Κάθε φορά σβήνουµε τα από
εδώ και πέρα και ο καθένας έχει τη βεβαιότητα -όχι την αίσθησηότι µετά από λίγα χρόνια θα υπάρξει µία νέα παραγραφή κ.ο.κ..
Να γίνει έστω µία περαίωση, γιατί δεν µπορούµε να χαρίσουµε
όλα αυτά τα χρήµατα. Είναι κλοπή του ιδρώτα και του έργου του
δηµιουργού.
Όσον αφορά τα νέα µέτρα δεν έχουµε επαρκείς εγγυήσεις ότι
θα µπορέσουν να εισπραχθούν. Καταλαβαίνω ότι κάνετε µία σοβαρή προσπάθεια και γι’ αυτό περιµένουµε. Είναι θετική η συµπερίληψη του ανταποδοτικού τέλους στον ετήσιο κύκλο
εργασιών της ΕΡΤ, όπως και η επέκταση του 1,5% στα συνδροµητικά κανάλια.
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Το κυριότερο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –το γνωρίζετε, το έχουµε πει και στην επιτροπή- είναι η
αντίρρησή µας για το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. ∆εν
είναι θετική η αλλαγή της νοµικής µορφής. ∆εν είναι θετικός ο
διορισµός επταµελούς διοικητικού συµβουλίου από τον Υπουργό. Αν τώρα υπάρχει ένας καλός «Γερουλάνος», αύριο θα υπάρχει ένας κακός «Γερουλάνος».
Το να κρίνουµε µ’ έναν τρόπο απολύτως αφοριστικό την προηγούµενη, ενδεχοµένως κακή σε ορισµένες στιγµές, συνδιοίκηση,
δεν σηµαίνει ότι µπορούµε να καταργήσουµε τελείως την αιρετότητα.
Πριν από λίγες ηµέρες ήρθε στα χέρια µου η επιστολή του κ.
Ντίνου Κατσουρίδη. Απευθύνεται στην Ένωση Σκηνοθετών Παραγωγών Κινηµατογράφου. Λέει το εξής: «Επιχειρεί µε το νοµοσχέδιο να µετατρέψει το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου σε
διευθυντικοκεντρικό, µε έναν σούπερ διευθυντή ως µονοπρόσωπο κέντρο αποφάσεων και µάλιστα χωρίς προδιαγραφές προσόντων και ένα κατ’ όνοµα ∆Σ µε µόνη αρµοδιότητα να
επικυρώνει τις αποφάσεις του πρώτου».
Καταλαβαίνετε ότι άνθρωποι που διορίζονται από τον
Υπουργό, λογοδοτούν στον Υπουργό και σε κανέναν άλλον. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, µου ήρθε στο µυαλό τώρα το πως στάθηκαν οι πρυτάνεις απέναντι στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Παιδείας για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Οι πρυτάνεις εκλέγονται. Όλοι οι εκλεγµένοι πρυτάνεις στάθηκαν αρνητικά καταθέτοντας τη δική τους αντιπρόταση για τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εκτός από τις διορισµένες διοικήσεις, που έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας σε ορισµένα πανεπιστήµια -που έπρεπε να υπάρχουν διορισµένες για ορισµένο
χρονικό διάστηµα- µέχρι να µπορέσουν να γίνουν εκλογές. Όλοι
οι διορισµένοι πήραν θέση υπέρ του Υπουργείου, γιατί λογοδοτούν στο Υπουργείο. Οι άλλοι δεν λέω ότι θα έπρεπε αναγκαστικά να πάρουν αρνητική θέση -καθόλου, θα µπορούσαν να
πάρουν και θετική ή άλλοι αρνητική κ.λπ.- αλλά το µη τυχαίο είναι
ότι οι διορισµένες διοικήσεις δεν άσκησαν καµµία κριτική.
Εµείς θα καταθέσουµε τροπολογία. Είµαστε διατεθειµένοι να
αλλάξουµε στάση εάν αλλάξετε σε δύο σηµεία το νοµοσχέδιο:
Στο θέµα του διορισµού της διοίκησης και τη στάση απέναντι στο
Φεστιβάλ του Ελληνικού Κινηµατογράφου, όσον αφορά το διαγωνιστικό χαρακτήρα. Το είδατε και µε την έλευσή σας και την
παρουσία σας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πριν από δύο ηµέρες. Να συµφωνήσουµε ότι θα µπορούσαν οι άνθρωποι του κινηµατογράφου, οι άνθρωποι του σινεµά να βρουν τον τρόπο. Εάν
δεν θέλουν το σωµατειακό, να βρουν κάτι άλλο. Να βρουν µια
ακαδηµία, αλλά να βρουν κάτι, ώστε να µην έχουµε αυτό το απολυταρχικοφεουδαρχικό εξαρτηµένο ∆Σ και όχι µία µορφή κοινωνικού ελέγχου. Μπορούµε να το βρούµε.
Η αντίληψη που εκφράσατε ότι εάν κάποτε γίνει, είµαι διατεθειµένος να δώσω θέση και σε αιρετούς δεν µας εκφράζει. Κατ’
αρχάς δεν ξέρουµε εάν θα είστε εσείς αύριο και αν ο αντικαταστάτης σας θα έχει ακριβώς την ίδια αντίληψη, ή θα τον βολεύει
να διορίζει επτά στους επτά, που να λογοδοτούν στον ίδιο.
Ακόµη καταργείται το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο, που ήταν ο
σύνδεσµος στο Υπουργείο Πολιτισµού και την κινηµατογραφική
κοινότητα, για την χάραξη της κινηµατογραφικής πολιτικής χωρίς
να δηµιουργείται κάτι νέο.
Στο θέµα του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Θεσσαλονίκης
είπα ότι η απάλειψη του διαγωνιστικού χαρακτήρα είναι εξαιρετικά αρνητικό. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι.
Επίσης, το νοµοσχέδιο δεν µας εκφράζει -πέρα από αυτά που
είπα- γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις ταινίες µικρού µήκους,
για τις κινηµατογραφικές λέσχες ανά την περιφέρεια, ενώ δεν γίνεται κανένας λόγος για το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου εκτός
Θεσσαλονίκης.
Εµείς θα καταθέσουµε -ήδη τις έχετε- αρκετές τροπολογίες
που αφορούν και τα εργασιακά προβλήµατα και όχι µόνο, των
τεχνικών του κινηµατογράφου και για τη Ταινιοθήκη και για το
Φεστιβάλ της ∆ράµας και για πολλά πολλά άλλα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
Θέλω να κλείσω όπως άρχισα, για το τι µπορεί να προσφέρει
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η τέχνη στις µέρες µας. Θα κλείσω µ’ αυτό που λέω στο πρώτο
µάθηµα που κάνω στους φοιτητές της Ιατρικής, για το ποια είναι
η σχέση µε τον άρρωστο. Έχει αναλογία αυτό, δεν κάνω άλλου
είδους αναφορές. Θα σας πω λοιπόν, µία ιστορία: ότι ο ποιητής
Μαρία Ρίλκε συνήθιζε µε έναν φίλο του συνταξιούχο κάθε µέρα
να κάνουν µία βόλτα στους δρόµους της Βιέννης. Καθώς περπατούσαν συναντούσαν µία γριά, η οποία στεκόταν στην άκρη
του δρόµου, είχε απλωµένο το χέρι της, ζητιάνευε και όταν κάποιος περαστικός της έδινε ένα νόµισµα, χωρίς να τον κοιτάξει
έβαζε το νόµισµα στην τσέπη της και ξανάπλωνε το χέρι. Μία
µέρα, καθώς ο Ρίλκε βάδιζε µε τον φίλο του, ο Ρίλκε κρατούσε
ένα τριαντάφυλλο και πήρε και το έβαλε στο χέρι της γριάς. Για
πρώτη φορά είδαν ότι τον κοίταξε -κοίταξε τον άνθρωπο που της
έκανε αυτή την προσφορά- και αµέσως µετά αντί να µείνει, µάζεψε τα πράγµατά της και έφυγε. Η γριά δεν εµφανίστηκε την
επόµενη ηµέρα, ούτε την µεθεπόµενη. Μετά από µία εβδοµάδα
ο φίλος του Ρίλκε, ρωτάει τον ποιητή: Αυτή η γυναίκα λείπει µία
εβδοµάδα, απορώ πώς θα ζει. Και του απαντάει ο Ρίλκε: Με το
τριαντάφυλλο.
Θεωρώ, ότι ο κινηµατογράφος στις µέρες µας έχει εξαιρετική
σηµασία. Μπορεί να αποτελέσει το τριαντάφυλλο, φθάνει να του
συµπεριφερθούµε και να το ποτίσουµε, όπως του πρέπει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κουράκη, τον ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. ∆ηµήτριο Παπουτσή,
να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Παπουτσή, έχετε το λόγο, για επτά λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαµβάνω το
λόγο σήµερα παρά το γεγονός, ότι δεν είµαι ειδικός στα θέµατα
του κινηµατογράφου και της τέχνης ειδικότερα. Επίσης, σε πείσµα µίας εποχής «λογικής», -που µας φέρει την προτεραία της
συζήτησης ενός σχεδίου νόµου που αφορά παραπέρα την στήριξη των µέτρων ενίσχυσης της οικονοµίας της χώρας µας και
µάλιστα υπό την µορφή κατεπείγοντος, κάτι που συζητείται στην
αυριανή συνεδρίαση και µε τον κίνδυνο να παρεξηγηθούµε όσοι
σήµερα τολµούµε να µιλήσουµε για τον πολιτισµό και τον κινηµατογράφο σαν µία «διάθεση πολυτελείας» και σε πείσµα µιας
τέτοιας στρεβλής εντύπωσης -και επειδή µε τη συζήτηση και της
σηµερινής νοµοθετικής πρωτοβουλίας πρέπει να συµβάλουµε
στην ανάδειξη ενός κλίµατος αισιοδοξίας στην πατρίδα µας
αυτές τις µέρες- πιστεύω πως πρέπει να στηρίξουµε αυτή τη σηµαντική νοµοθετική πρωτοβουλία.
Επέλεξα, λοιπόν, να υποστηρίξω από το Βήµα το υπό συζήτηση αυτό σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για έναν απλό λόγο: Θεωρώ ότι σε ένα µεγάλο βαθµό ο
κινηµατογράφος είναι εκείνη η ριζοσπαστική µαζική τέχνη, η
οποία µε τον άλφα ή τον βήτα τρόπο µας αφορά όλους, γιατί
είναι η πιο ζωντανή, η πιο άµεση, η πιο δυναµική, κατά τη γνώµη
µου, τέχνη.
Θεωρώ, επίσης, ότι ο κινηµατογράφος είναι ένας από τους
κατ’ εξοχήν παράγοντες διαµόρφωσης της σύγχρονης ταυτότητας ενός λαού τόσο στο εσωτερικό, όσο και διεθνώς. Και υπό
αυτήν την έννοια έχει ανάγκη ενός ενιαίου, συνόλου, κανόνων δικαίου και ρυθµίσεων από πλευράς της πολιτείας, που θα διαφυλάσσουν, θα προστατεύουν, θα προωθούν την κινηµατογραφική
τέχνη. Σε αυτό φαντάζοµαι ότι θα συµφωνήσουµε όλοι µας.
Ήλθε, λοιπόν, η στιγµή κατά την οποία ο ν. 1597/86 γνωστός
και ως «νόµος της Μελίνας Μερκούρη», µετά από είκοσι τέσσερα
χρόνια να έχει ξεπεραστεί τόσο από τις τεχνολογικές, όσο και
από τις θεσµικές εξελίξεις στο χώρο της κινηµατογραφικής παραγωγής. Είναι αναπόφευκτο, λοιπόν, ότι το όλο νοµικό πλαίσιο
υποστήριξης της ελληνικής κινηµατογραφικής παραγωγής θα
πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Φυσικά, ένα νοµοθέτηµα το οποίο
άντεξε και παρήγαγε έργο για είκοσι τέσσερα ολόκληρα χρόνια,
περιποιεί τιµή ασφαλώς, για την αείµνηστη Μελίνα. Εύχοµαι ολόψυχα, κύριε Υπουργέ, να αντέξει και η δική σας νοµοθετική ρύθµιση τόσο πολύ στο χρόνο.
Η όλη αυτή νοµοθετική πρωτοβουλία από πλευράς του Υπουρ-
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γείου Πολιτισµού και Τουρισµού, στηρίχθηκε στις εξής διαπιστώσεις. Πρώτα απ’ όλα ότι ο χώρος του κινηµατογράφου είναι
ιδιαίτερος γιατί ο κινηµατογράφος είναι και Μέσον Μαζικής Επικοινωνίας, αλλά και τέχνη παράλληλα.
Επίσης, γίνεται αντιληπτό ότι µια κινηµατογραφική παραγωγή,
ενώ έχει υψηλό κόστος, για τους πολίτες ασφαλώς, δεν αποτελεί επιλογή πολυτελείας.
Τέλος, και ακόµα πιο σηµαντικό είναι ότι ο κινηµατογράφος
κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, µας επανατοποθέτησε ως
χώρα στον παγκόσµιο χάρτη -σε µια εποχή που αναρρώναµε
τότε από την Κατοχή και τον Εµφύλιο- σήµερα µοιάζει να µην
γράφει την ιστορία που του αξίζει. Και τι εννοώ µε αυτό; Ότι οι
διεθνείς διακρίσεις ελληνικών αριστουργηµάτων της εποχής εκείνης, όπως «ο Ζορµπάς» και «η Στέλλα» και άλλες µας έκαναν αναγνωρίσιµους ως χώρα τότε στο µεγάλο jet set, µε την ανακάλυψη
των ελληνικών νησιών και των τοπίων, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων µας. Αναγνώριση η οποία αποζηµιώθηκε βέβαια - για να το
θέσω κάπως πιο ωµά- στη συνέχεια, µε την άνοδο του τουρισµού
µας. Μπήκαµε δηλαδή εκείνες τις δεκαετίες στον παγκόσµιο πολιτιστικό και τουριστικό χάρτη µέσα από αυτές τις ταινίες και
άλλες αντίστοιχες.
Οφείλουµε πάρα πολλά στον ελληνικό κινηµατογράφο. Κατά
την άποψη µου, η ελληνική κινηµατογραφική παραγωγή έχει και
σήµερα παρόµοιο έργο να επιτελέσει ,γιατί τηρουµένων των αναλογιών η Ελλάδα και σήµερα αντιµετωπίζει µεγάλα και δυσεπίλυτα προβλήµατα, όπως και τότε. Εξυπακούεται, λοιπόν, ότι
χρέος της Κυβέρνησης, αλλά και της Βουλής, είναι να συνδράµει τους ανθρώπους που δηµιουργούν κινηµατογράφο και απασχολούνται στο χώρο, όσο περισσότερο γίνεται στο έργο τους.
Επί του προκειµένου, µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου ερχόµαστε να δώσουµε λύση σε χρόνια προβλήµατα. Είναι προβλήµατα που αναφέρονται στις ελάχιστες, µέχρι τώρα, ιδιωτικές
επενδύσεις, στην πάγια αδυναµία πρόσβασης στην εξωτερική
αγορά, στην πολύπλοκη γραφειοκρατική δοµή του κέντρου κινηµατογράφου, στα προβλήµατα στη διανοµή, στις ελλείψεις των
υποδοµών.
Στην ουσία η κεντρική επιδίωξη του Υπουργείου µε το παρόν
σχέδιο νόµου είναι η απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνάµεων
του τόπου. Το νοµοσχέδιο στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Σε ένα τετράπτυχο, δηλαδή, το οποίο φιλοδοξεί να φέρει
στον ελληνικό κινηµατογράφο, πρώτον περισσότερα χρήµατα,
δεύτερον, περισσότερες πηγές χρηµατοδότησης, τρίτον, λιγότερη γραφειοκρατία και τέλος να ενισχύσει την κινηµατογραφική
δηµιουργία.
Το νοµοσχέδιο έρχεται να ολοκληρώσει την πολιτική επιλογή
του Υπουργείου και να στηρίξει τον κινηµατογράφο µετά και τη
θέσπιση των φορολογικών κινήτρων για την κινηµατογραφική παραγωγή, τα οποία ενσωµατώθηκαν πέρυσι στο φορολογικό νοµοσχέδιο.
Στοχεύουµε, λοιπόν, πράγµατα τα οποία είναι µετρήσιµα. Εάν
πετύχουµε, όλοι µας θα βγούµε ωφεληµένοι. Στοχεύουµε στην
ενίσχυση των νέων δηµιουργών, σε µία κρίσιµη χρονική στιγµή,
κατά την οποία η ελληνική κινηµατογραφική παραγωγή αποκτά
εξωστρέφεια, παρουσία εκτός συνόρων, στη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας, στην αύξηση των επενδύσεων στην εγχώρια
αγορά.
Προσανατολιζόµαστε στην προσέλκυση ξένων συµπαραγωγών και παραγωγών, στην προβολή του σύγχρονου ελληνικού
πολιτισµού στο εξωτερικό και τέλος στη διαφάνεια και στην αποτελεσµατικότητα στη λειτουργία των κρατικών φορέων, που υλοποιούν την κινηµατογραφική πολιτική.
Μέληµά µας είναι το πώς θα χρηµατοδοτήσουµε τον πολιτισµό, χωρίς να σπαταληθούν κονδύλια, όπως είχε γίνει, κατά περίπτωση, στο παρελθόν. Με αυτό το σχέδιο νόµου µειώνουµε τα
χρήµατα που έχει ο Υπουργός στη διάθεσή του, για να τα χειρίζεται µόνος.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ,
θα ήθελα να σας πιέσω και εγώ από τη πλευρά µου για το θέµα
της σύνδεσης του κινηµατογράφου µε το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Μιλάω κατ’ ουσίαν για τη σύζευξη του πολιτισµού µε την παιδεία,
που ξεκινά µε τη θεσµοθέτηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πάγιου αιτήµατος των ανθρώπων του χώρου της έβδοµης τέχνης
αναφορικά µε τη δηµιουργία ανωτέρων σχολών κινηµατογράφου.
∆εν είναι δυνατόν να θέλεις να ενισχύσεις τον κινηµατογράφο
στη χώρα σου και παράλληλα οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται
ακαδηµαϊκά για αυτόν, να πρέπει να ξενιτεύονται στο εξωτερικό.
Κλείνοντας και αναφορικά µε το θέµα της εκτός συνόρων εξωστρέφειας και της ελκυστικότητας της ελληνικής κινηµατογραφικής παραγωγής, θα ήθελα να καλέσω τους αρµοδίους να δουν,
να παραδειγµατιστούν από το παράδειγµα άλλων χωρών, όπως
είναι αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, η Ισπανία, η Βρετανία, η
Ιταλία ή και η ∆ανία ακόµη, που µε εύληπτες, απλές και όχι απλοϊκές ταινίες κατόρθωσαν να µπουν και στο µυαλό, αλλά και στην
ταινιοθήκη του µέσου παγκοσµιοποιηµένου πολίτη. Με τον τρόπο
αυτό και την τοπική κινηµατογραφική παραγωγή τους τόνωσαν
και έγιναν ευρύτερα γνωστές σαν χώρες.
Κάνω, λοιπόν, ένα αντίστοιχο κάλεσµα για λιγότερο κινηµατογραφικό ακαδηµαϊσµό, για λιγότερη αφαιρετικότητα. Είναι
αρχές, οι οποίες απευθύνονται σε συγκεκριµένο ιδιότυπο και περιορισµένο, κατά τη γνώµη µου, κοινό παγκοσµίως. Σίγουρα δεν
είναι το ζητούµενο, κατ’ εµέ, αυτό το διάστηµα από τον ελληνικό
κινηµατογράφο.
Τελειώνοντας, προτού σας ευχαριστήσω για την ανοχή σας,
κύριε Πρόεδρε σε σχέση µε το χρόνο, θέλω να κάνω και εγώ µια
αναφορά στο φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους της ∆ράµας. Είναι
ένας θεσµός, θα έλεγα, παγκόσµιας αναγνώρισης. Θα επιθυµούσα µια επιπλέον προσπάθεια για περαιτέρω νοµική κατοχύρωση αυτού του θεσµού και υποστήριξη, πέραν ασφαλώς της
διατυπωθείσης και εκπεφρασµένης πολιτικής βούλησης του
Υπουργού για τη στήριξη του φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους
της ∆ράµας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµήτριο Παπουτσή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Και εγώ, όπως και ο συνάδελφος κ. Παπουτσής, δεν είµαι ειδικός σε θέµατα κινηµατογράφου. ∆ιαµορφώνω απλώς τη ζήτηση ως θεατής. ∆ηλαδή, δεν γνωρίζω καλά το σκέλος της
προσφοράς, της δηµιουργίας.
Θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, ότι προβληµατίστηκα για το
εάν πραγµατικά έπρεπε να πω δύο λόγια όταν σήµερα έξω από
την Αίθουσα αυτή, στην κοινωνία, στην οικονοµία συµβαίνουν σηµεία και τέρατα. Οι πολίτες, που µας παρακολουθούν να συζητάµε αυτό το νοµοσχέδιο, θα έλεγαν ότι περί άλλων τυρβάζουµε.
Ωστόσο, µιλάµε για κάτι που είναι πολύ σηµαντικό. Μιλάµε για
πολιτισµό. Μιλάµε για τέχνη. Έψαξα να βρω ένα ορισµό της τέχνης. Τελικά και διαβάζοντας αρκετά, κατέληξα στον πιο σηµαντικό για µένα, από τους ορισµούς που βρήκα. Η τέχνη είναι,
αυτό που είναι. Θα προσέθετα ότι είναι και µια µεταφορά, µια
διάχυση συναισθηµάτων. Αυτήν την αίσθηση µου δηµιουργεί η
τέχνη του κινηµατογράφου.
Συζητάµε, λοιπόν, για την 7η Τέχνη την πρώτη µετά τις έξι
καλές τέχνες. Μιλάµε, όµως, κύριε Υπουργέ µόνο για τέχνη; Όχι.
Ο κινηµατογράφος είναι και αποτέλεσµα δύο ακόµα συντελεστών. Ο ένας είναι η τεχνολογία και ο άλλος είναι η οικονοµία.
Είναι η τεχνολογία, γιατί σήµερα ο κινηµατογράφος δεν µπορεί
να επιβιώσει χωρίς την τεχνολογία, τα ψηφιακά µέσα. Όλα όσα
παρακολουθούµε µε θαυµασµό στην οθόνη µας, το επιβεβαιώνουν.
Ως προς τον δεύτερο συντελεστή, δηλαδή την οικονοµία, ο κινηµατογράφος δηµιουργεί πραγµατικά αξία και στο σκέλος της
παραγωγής, αλλά και στη διανοµή. Ποιος είναι, λοιπόν, ο στόχος; Είναι να συνδυαστούν κατάλληλα αυτοί οι τρείς παράγοντες, αυτοί οι τρεις συντελεστές, δηλαδή η τέχνη, η τεχνολογία
και η οικονοµία έτσι ώστε να στηρίξουµε και να αναπτύξουµε τον
ελληνικό κινηµατογράφο. Νοµίζω ότι αυτό είναι κοινός τόπος.
Για να αναπτύξουµε, όµως, τον ελληνικό κινηµατογράφο, χρει-
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αζόµαστε µεγαλύτερη αγορά. Η ελληνικό αγορά δεν φθάνει. Άρα
εξωστρέφεια, δηλαδή, επενδύσεις. Αλλά ας το αφήσω αυτό στην
άκρη.
Το πιο σηµαντικό απ’ όλα, δηλαδή, η προστιθέµενη αξία του κινηµατογράφου, είναι η προβολή της χώρας. Μην ξεχνάµε ότι από
τον κινηµατογράφο έγινε η χώρα µας τουριστικός προορισµός.
∆εν υπάρχει, λοιπόν, καλύτερο µέσο προβολής του πολιτισµού
και της ιστορίας µας από τον κινηµατογράφο.
Εδώ θα ήθελα να ανοίξω µία παρένθεση για να αναφερθώ στην
ιδιαίτερη πατρίδα µου, τη Χίο και σε ένα σκηνοθέτη τον οποίο
γνώρισα πρόσφατα και έχω δει όλες του τις ταινίες, τον ∆ήµο
Αβδελιώδη. ∆ύο από τις χαρακτηριστικές του ταινίες είναι το «∆έντρο που πληγώναµε», που αναφέρεται στην καλλιέργεια του σκίνου, δηλαδή της µαστίχας, και η «Εαρινή σύναξη των αγροφυλάκων». Είναι δύο υπέροχες ταινίες, που παρουσιάζουν και
αναδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο της ιδιαίτερης πατρίδας
µου.
Είπα ότι ο κινηµατογράφος είναι ένα µέσο προβολής. Είναι ένα
µέσο δωρεάν προβολής. Την προβολή αυτή τη χρειαζόµαστε σήµερα περισσότερο από ποτέ. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα,
κύριε Υπουργέ. Ο κινηµατογράφος δεν απαιτεί υποδοµές. ∆ηλαδή, επενδύσεις. Αυτές υπάρχουν. Είναι, όπως είπα και πριν, ο
φυσικός πλούτος της χώρας και το τεράστιο απόθεµα ιστορίας
και πολιτισµού, που έχουµε.
Εάν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ ακόµη µία φορά
στην ιδιαίτερη πατρίδα µου και στον κάµπο της Χίου. Σας καλώ
να τον επισκεφθείτε και να δείτε ότι έχουµε το µοναδικό στον
κόσµο υπαίθριο στούντιο και θα ήθελα να µας κάνετε την τιµή να
έρθετε για να το διαπιστώσετε και εσείς.
Αναφέρθηκα προηγουµένως σε τρεις συντελεστές, στη τέχνη,
στην τεχνολογία και στην οικονοµία. Και οι τρεις αυτοί συντελεστές υποφέρουν από το υπερτροφικό και γραφειοκρατικό κράτος.
Θα αναφερθώ εδώ σε µια γαλλοαµερικανική παραγωγή -νοµίζω ότι σε αυτήν είναι συµµέτοχοι τα στούντιο Ντίσνεϋ- µε τίτλο
«Νικόστρατος ο Πελεκάνος». Είναι µια ταινία που επρόκειτο να
γυριστεί στη Σίφνο τον Απρίλιο που µας πέρασε. Βασίζεται σε
ένα βιβλίο ενός Γάλλου, αν θυµάµαι καλά, συγγραφέα.
Ακούστε το εκπληκτικό που συνέβη. Ενώ οι παραγωγοί, Γάλλοι
και Αµερικανοί, φρόντιζαν για τα πάντα και µε κάθε λεπτοµέρεια,
ώστε να γίνει αυτή η ταινία, κάποια στιγµή ζήτησαν εγγράφως
άδεια από το λιµεναρχείο της περιοχής ή το λιµενικό ταµείο –δεν
είµαι σίγουρος- για να εγκαταστήσουν µια πλωτή, µη µόνιµη προβλήτα στη θάλασσα για τις ανάγκες της ταινίας και την οποία θα
αποξήλωναν µόλις τελείωναν τα γυρίσµατα.
Το Λιµεναρχείο του απάντησε ότι είναι αρµόδιο το Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Απευθύνθηκαν
οι άνθρωποι στο Υπουργείο Οικονοµίας, το οποίο τους παρέπεµψε στη κτηµατική Υπηρεσία ή στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµίας. ∆ηλαδή, ο υπάλληλος που
συνέταξε το έγγραφο, δεν το έψαξε καν για να τους κατευθύνει
στην µία ή στην άλλη υπηρεσία. Η απάντησή του ήταν «πήγαινε
εκεί ή εκεί».
Προφανώς αυτή δεν είναι και η µοναδική ιστορία κινηµατογραφικής τρέλας στη χώρα µας. Θα αναρωτιέται, βέβαια, κανείς
γιατί δεν απασχολεί κανέναν το γεγονός ότι οι παραλίες µας
έχουν χιλιάδες σταθερές παράνοµες προβλήτες;
Η κ. Κατσέλη, απ’ ό,τι διάβασα και προς τιµήν της προσπάθησε
να λύσει το πρόβληµα. ∆εν ξέρω αν τα κατάφερε τελικά.
Εκείνο που αναρωτιέµαι είναι µήπως, κύριε Υπουργέ, αυτό το
νοµοσχέδιο ήταν µία αφορµή για να ασχοληθείτε και εσείς µε το
θέµα της διευκόλυνσης των διεθνών παραγωγών που πολλές
φορές αναστέλλονται µε τέτοιου είδους;
Έρχοµαι τώρα στον ελληνικό κινηµατογράφο. Ο ελληνικός κινηµατογράφος έχει ανακάµψει -για να µην πω ότι ανθεί κιόλαςκαι αυτό, κύριε Υπουργέ, έγινε από µόνο του. Μόνος του τα κατάφερε, όχι µε το νοµοσχέδιο αυτό. Το κράτος, βέβαια, προχωρά
και µέσα από την προσπάθεια αυτή θεωρεί ότι την ανάκαµψη θα
την κάνει µεγάλη ανάπτυξη.
Κατά την γνώµη µου, όπως και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας έτσι και στον κινηµατογράφο, είναι θέµα ζήτησης και προ-
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σφοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ώστε µου ένα λεπτάκι, κυρία Πρόεδρε.
Είπα στην αρχή ότι εγώ, ως θεατής βρίσκοµαι στο σκέλος της
ζήτησης, διαµορφώνω, δηλαδή, τη ζήτηση. Για την προσφορά
όµως είναι σαφές ότι εργάζεται ο δηµιουργός και ο παραγωγός.
Όµως, αν δεν υπάρχει ζήτηση, δηλαδή, εισιτήρια, αυτό που κάνετε, δηλαδή, η επιστροφή στους παραγωγούς του Ειδικού
Φόρου Θεάµατος, δεν έχει νόηµα.
Και να σηµειώσω εδώ ότι ξεχάσατε τους δηµιουργούς, δηλαδή, τους σκηνοθέτες και τους σεναριογράφους. Και κάτι
ακόµα, ξεχάσατε το ότι ο παραγωγός έχει ήδη χρηµατοδοτηθεί
από το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. Άρα, λοιπόν, υπάρχει
ένα πρόβληµα σχετικό µε το µείγµα της ανταποδοτικότητας από
πλευράς της πολιτείας.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι σηµειώνω µε ικανοποίηση ότι στις
πρωτοβουλίες σας θα είναι και µία ρύθµιση για την Ελληνική Ταινιοθήκη άλλα και για το θέµα της λειτουργίας των Ανωτέρων Σχολών Κινηµατογράφου, που, απ’ ό,τι διάβασα, πρόκειται να το
φέρετε προσεχώς για ψήφιση στη Βουλή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Κώστας Καζάκος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να καλησπερίσω τη µοναδική κυρία συνάδελφο και τους έξι-οκτώ κυρίους συναδέλφους. Αισθάνοµαι
σαν να παίζω σε αποτυχηµένη παράσταση σήµερα. Σχεδόν χάνει
το νόηµά του να παρεµβαίνει κανείς για τέτοια ζητήµατα και να
ανεβαίνει στην έδρα της Βουλής. Μήπως είναι µοιραίο; Το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για τον κινηµατογράφο, καθρεπτίζεται στην εικόνα της Αίθουσας.
Θα ήθελα να πω µερικά στοιχεία, µία µικρή αναδροµή στο παρελθόν, για να ξέρουµε µέσα σε ποιο περιβάλλον µιλάµε για τον
κινηµατογράφο σήµερα, το 2010. Ο ελληνικός κινηµατογράφος
έχει µία ιστορία περίπου εκατό χρόνων, αλλά ανδρώθηκε στα
χρόνια της Κατοχής και υπήρξε αυτή η άνθηση που την είπαµε µε
πολλά ονόµατα, «ο παλιός εµπορικός κινηµατογράφος», «ο παλιός καλός κινηµατογράφος».
Πέρασε πολλά στάδια και συκοφαντήθηκε και µεγεθύνθηκε και
πολλά συνέβησαν. Το πρώτο που έχει σηµασία είναι ότι ήταν ο κινηµατογράφος των παραγωγών, ήταν ένα επάγγελµα βιοποριστικό. Αντί να κάνουν µία άλλη δουλειά µερικοί άνθρωποι τότε,
σκέφθηκαν να εµπορευτούν την εικόνα, που δηµιουργούσε ισχυρές εντυπώσεις στο κοινό. Ο λόγος ήταν απολύτως κερδοσκοπικός. Ο κινηµατογράφος αυτός, που ανδρώθηκε στην Κατοχή,
στον πόλεµο και µετά, στην περιπέτεια του Εµφυλίου και άρχισε
να κάνει µεγάλα εισιτήρια και να έχει απήχηση στο κοινό από τη
δεκαετία του ’50 και ύστερα, έφθασε στη δεκαετία του ’60 στο
απόγειο του, µέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’70 -1972
µε 1973- όπου και πέθανε. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα,
σε λίγους µήνες, απρόσµενα άδειασαν οι αίθουσες από αυτό τον
παλιό κινηµατογράφο.
Πρέπει να πούµε το εξής, το οποίο παραγνωρίζεται και µάλλον δεν το προσέχει κανείς. Ότι σε όλη αυτήν τη διάρκεια και
προηγουµένως, στα χρόνια του Μεσοπολέµου, που δεν υπήρχαν
παραγωγοί, αλλά υπήρχαν µερικοί τρελοί κινηµατογραφιστές,
υπήρχε πάντα και προσπάθεια να γίνει καλλιτεχνικός κινηµατογράφος. Η εικόνα ξέρετε ποια ήταν; Ότι οι εµπορικές ταινίες έκαναν εξακόσιες χιλιάδες εισιτήρια, οκτακόσιες χιλιάδες εισιτήρια
και η καλλιτεχνική ταινία έκανε χίλια διακόσια εισιτήρια, έκανε
δύο χιλιάδες εισιτήρια µε το ζόρι, ολόκληρη την πρώτη εβδοµάδα προβολής. Αυτό, βέβαια, έχει ερµηνείες.
Αυτός ο παλιός κινηµατογράφος ήταν προϊόν όχι µόνο κερδοσκοπίας, αλλά και κακού γούστου, ήταν ψευδεπίγραφος, πλαστός, παρουσίαζε πλαστογραφηµένη πραγµατικότητα στο κοινό,
επειδή είχαν την αντίληψη οι παραγωγοί της εποχής ότι ο κόσµος, βεβαρηµένος από τον πόλεµο και την Κατοχή, ήθελε φρου-
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φρου και αρώµατα, ήθελε περιπέτειες, να ευχαριστηθεί, να γελάσει, να χαρεί. Και τι έκαναν για να το πετύχουν αυτό; Πλαστογραφούσαν, έκλεβαν τα µελό του Χόλιγουντ που παίζονταν στην
Ελλάδα, πλαστά σενάρια, εξωπραγµατικές καταστάσεις, έδιναν
ξένα πρότυπα, πλαστογραφηµένα, ηλίθια πρότυπα και στη νεολαία, στα κοριτσόπουλα της εποχής και στους νέους της εποχής, που άρχιζαν και περπατούσαν σαν τον Τζων Γουέιν στους
δρόµους και τα κοριτσάκια που έβγαιναν τις Κυριακές στη ∆ραπετσώνα και το Κερατσίνι, προσπαθώντας να µιµηθούν τις γόησσες του Χόλιγουντ και µετέπειτα, τα πρότυπα του ελληνικού
κινηµατογράφου.
Όλα τα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας για τους παραγωγούς της εποχής, γι’ αυτό τον κινηµατογράφο της εποχής, όλα
αυτά τα προβλήµατα ήταν σαν να είχαν γίνει στις Σαµόες και στα
νησιά του Ειρηνικού, σαν να µην τα είδαν ποτέ, σαν να µην τα
αντιµετώπισαν ποτέ στην Ελλάδα. Παράλληλα, όµως, υπήρχαν
και καλλιτεχνικές προσπάθειες, οι οποίες πήγαιναν άχρηστες,
δεν τις έβλεπε κανένας. Γιατί;
Να πούµε και αυτό, ότι µετά το θάνατο αυτού του κινηµατογράφου, το 1972, µέσω της τηλεόρασης άρχισε µία καινούργια
άνοδος, γιατί η τηλεόραση έζησε από αυτόν τον παλιό κινηµατογράφο. Αυτό δεν σηµαίνει, όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές,
ότι ήταν σπουδαίος κινηµατογράφος αυτός, αλλά σηµαίνει ότι η
ελληνική κοινωνία έπασχε από µία χρόνια καχεξία και ζούσε και
ζει ακόµα -να µη χαρακτηρίσω µε τι- µε τα ίδια σκουπίδια. Γιατί;
Γιατί δεν απόκτησε ποτέ παιδεία, γιατί καταστράφηκαν τα κριτήρια του λαού µας τα οποία είχε κάποτε. Τώρα δεν µπορεί να ξεχωρίσει µεταξύ δύο πραγµάτων αυτό που του χρειάζεται
περισσότερο.
Η καταστροφή του αποδέκτη του έργου της τέχνης, του έργου
του πολιτισµού είναι το βασικότερο πρόβληµα της κοινωνίας µας.
Είναι ελεύθεροι οι καλλιτέχνες να κάνουν ό,τι θέλουν, να πουν
ό,τι θέλουν, να κάνουν επανάσταση µε τα ποιήµατά τους και µε
τα θεατρικά τους έργα, µε τις ταινίες τους, αλλά το σύστηµα που
λέµε, ό,τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του γι’ αυτό το πράγµα, έχει
αφαιρέσει τον αποδέκτη του έργου, έχει αφαιρέσει τη συχνότητα
και ο δηµιουργός εκπέµπει στο διάστηµα, στην έρηµο.
Αυτό είναι µία πραγµατικότητα. Αυτό να το έχουµε υπ’ όψιν
µας για ποιο τόπο και για ποιο χώρο µιλάµε.
Προσπαθούµε να νοµοθετήσουµε για τον κινηµατογράφο
βάσει καινούργιων δεδοµένων και όπως φαίνεται, εκτελώντας τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ζήλεψε το Χόλιγουντ,
τη µεγάλη βιοµηχανία της βορειοαµερικανικής δηµοκρατίας
όπου το εµπόριο του θεάµατος έχει φθάσει να ξεπερνάει σε
κέρδη το εµπόριο των όπλων και το εµπόριο των ναρκωτικών. Μιλάµε για τροµαχτική δύναµη.
Λέει, λοιπόν, η Ευρώπη ότι γιατί να µην συγκεντρώσουµε κι
εµείς τις δυνάµεις που είναι διασπαρµένες σε όλες τις µικρές
χώρες και να κάνουµε µία ευρωπαϊκή κινηµατογραφία, ένα Χόλιγουντ, για να έχουµε ένα µεγάλο κοµµάτι της πίτας στην παγκόσµια οπτικοακουστική αγορά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Καζάκο.
Παρακαλώ πολύ το Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού, κ. Ηλία Πολατίδη να λάβει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Είναι πράγµατι δύσκολο το καθήκον να µιλάς για τον κινηµατογράφο µετά από τον κ. Καζάκο, ο οποίος γύρισε ορισµένες
ταινίες πριν να γεννηθώ εγώ.Παρ’ όλα αυτά τις έχω δει, µου
έχουν αρέσει και το παράδοξο –και τώρα θα διαφωνήσω µαζί
σας, επειδή λέτε ότι δεν ήταν καλές αυτές οι ταινίες- είναι ότι τις
βλέπουν και τα παιδιά µου.
Το θέµα, λοιπόν, είναι το τι έχουµε σήµερα. Μπορούµε πάντα
να συγκρίνουµε κάτι µε ένα απόλυτο, µε ένα ιδανικό και να
βρίσκουµε ότι δεν ήταν σωστό.
∆υστυχώς όµως κύριε Καζάκο, σήµερα δεν υπάρχει
Σακελλάριος. Μπορεί κάποιοι να θεωρούσαν ότι το «Χτυποκάρδια στα θρανία» ή «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» δεν
ήταν καλές ταινίες, αλλά δυστυχώς τέτοιες ταινίες δεν µπορούµε
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να βγάλουµε σήµερα. Μακάρι να µπορούσαµε.
∆υστυχώς σήµερα, δεν έχουµε ένα νέο Καζάκο, ένα νέο
Παπαγιαννόπουλο, ένα νέο Ορέστη Μακρή, µία νέα Γεωργία
Βασιλειάδου, δεν έχουµε έναν Τζαβέλα και µία σειρά από
άλλους. Πάνω απ’ όλα και δυστυχώς δεν έχουµε Φίνο. Ήταν
πράγµατι βιοποριστικοί οι λόγοι που έστρεψαν αυτούς τους
ανθρώπους εκεί. Αλλά ποιος µπορεί να πει ότι κάποιοι που
έστησαν αυτήν την τέχνη στην Ελλάδα, δεν είχαν όραµα και
αγάπη;
Να µην ξεχνάµε ότι αυτοί οι άνθρωποι κατόρθωσαν να δώσουν
ένα κοµµάτι πολιτισµού το οποίος καλώς ή κακώς, είναι αυτό που
υπάρχει σήµερα. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, έβγαιναν µέτριες
ταινίες, έβγαιναν κακές ταινίες, έβγαιναν µυθοπλασίες αλλά
έβγαιναν και αριστουργήµατα.
Οι παλαιότεροι θα θυµούνται κι εµείς οι νεότεροι µάθαµε ότι
δυστυχώς, όταν έβγαινε το σήµα της Φίνος Φιλµ στο Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου για το οποίο µιλάµε σήµερα, γιουχάρανε οι
προοδευτικοί νέοι εκείνης της εποχής.
Που είναι σήµερα ο Φίνος; Σήµερα θα αντικαταστήσει το Φίνο
το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και οι διορισµένοι από το
Υπουργείο; Ποιος από εδώ και απ’ έξω που µας βλέπει πιστεύει
ότι πράγµατι αυτοί οι διορισµένοι µε τις αιώνιες διαµάχες τους
για κονδύλια που πάντα ζητάνε κάτι παραπάνω, θα µπορέσουν να
αντικαταστήσουν το Φίνο;
Και τι µας έχει φέρει η τηλεόραση κι ορισµένα κανάλια
ιδιαιτέρως; Μας έχουν φέρει τα σκουπίδια του Χόλιγουντ. Αυτή
η µεγάλη επανάσταση κι αυτό το να διώξουµε τον παλιό κακό
κινηµατογράφο, να φέρουµε τη νέα κουλτούρα ή θολοκουλτούρα, µας οδήγησε στο να τρώµε τα σκουπίδια του Χόλυγουντ.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Να πω κι ένα άλλο γεγονός. Το 1974 το αµερικάνικο ίδρυµα
Ford, έκανε µία έρευνα γιατί στην Ελλάδα υπήρχε το εξής
παράδοξο φαινόµενο: Η Ελλάδα ήταν η µοναδική χώρα στον
κόσµο στην οποία στα εισιτήρια στα ελληνικά προς ξενόγλωσσα
ήταν είκοσι προς ένα. ∆ηλαδή, ο κόσµος πήγαινε κι έβλεπε
κυρίως ελληνικές ταινίες. Έβαλε, λοιπόν, αυτό το περιβόητο,
προοδευτικό, αµερικάνικο ίδρυµα Ford, στόχο να διορθώσει
αυτήν την κατάσταση και το κατόρθωσε. Κατέστρεψε τον
ελληνικό κινηµατογράφο. Αυτό έκανε. Και πώς το έκανε; Με την
ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου.
Μπήκε, λοιπόν, το κράτος να κάνει καλύτερα από τον Φίνο κι
από τους υπόλοιπους, Καραγιάννη Καρατζόπουλο, κ.λπ, αυτό
που ήξεραν εκείνοι να κάνουν. Εσείς, κύριε Καζάκο, τους έχετε
γνωρίσει. Για µένα είναι ιστορικά πρόσωπα αυτά και βλέπω το
αποτέλεσµα της δουλειάς τους. ∆υστυχώς κανείς κρατικοδίαιτος
διορισµένος δεν µπορεί να κάνει αυτά που έκαναν αυτοί.
Και µετά από µία δεκαετία, που υπήρχαν ταινίες µε µία
ιστορική πολιτική µονοµέρεια -τη δεκαετία του ’80- µονίµως από
το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, υπήρχε η οπτική της
αριστεράς για ορισµένα γεγονότα κ.λπ.- από ένα σηµείο και µετά,
µετά το ’90, ξαφνικά περάσαµε στη χυδαιότητα. Αυτό που βγαίνει
απ’ αυτό που λέµε «ελληνικός κινηµατογράφος» είναι µία
χυδαιότητα και µία διάθεση κατασυκοφαντήσεως ή ειρωνείας
κάθε τι ελληνικού που πραγµατικά δεν ξέρω από ποιους
κοµπλεξικούς κυρίως σκηνοθέτες και παραγωγούς βγαίνουν. Τι
ακριβώς θεωρούν ότι επιτυγχάνουν κάνοντας όλα αυτά τα
πράγµατα; Υπάρχει κάποια λύση σ’ αυτήν την κατάσταση;
Νοµίζω ότι αυτοί που έκαναν τους σχεδιασµούς τότε το 1974
-και αναφέροµαι στο ίδρυµα Ford- πέτυχαν το σκοπό τους.
∆ιέλυσαν µία ελληνική παραγωγή κινηµατογράφου.
Μπορούµε να την ανασυστήσουµε; Μπορούµε αλλά όχι µε
τους όρους που βάζει το παρόν νοµοσχέδιο στο οποίο δεν
µπορεί κανείς να αµφισβητήσει φυσικά τις προθέσεις σας και δεν
πιστεύω ότι είναι δυνατόν να θέλει ο Υπουργός Πολιτισµού να
µην υπάρχει ελληνική βιοµηχανική παραγωγή.
Μπορεί να το επιτύχει; Μπορούν αυτά τα µέτρα τα οποία
προτείνετε πράγµατι να το κάνουν; Αρκεί το 1,5% που βάζετε στα
διαφηµιστικά έσοδα την ίδια ώρα που οι σταθµοί αυτοί έχουν
σχεδόν 100% αµερικάνικο πρόγραµµα και στην κυριολεξία µας
ταΐζουν µόνο τα σκουπίδια; Φθάνει για να µπορέσουµε να
κάνουµε κάτι καλό; Γιατί δεν δίνετε κάποια κίνητρα για συνέ-
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ργειες µεταξύ των σταθµών και βάζετε ο καθένας µόνος του
απλά να διαθέτει;
Να είναι υποχρεωµένοι, λοιπόν, να κάνουν ελληνικές παραγωγές όχι µόνο κινηµατογραφικές αλλά και ιστορικές και
λογοτεχνικές σειρές και να είναι αυτό υποχρέωση προκειµένου
να τους δώσετε την άδεια. Να δούµε και κάτι άλλο, πέραν από
ορισµένα σίριαλ. Υπάρχουν βέβαια και ορισµένα σωστά,
ελάχιστα στον αριθµό. Η πλειοψηφία όµως, συναγωνίζεται στο
ποιο θα είναι πιο σκουπίδι από τα σκουπίδια που βλέπουµε από
την αµερικάνικη τηλεόραση. ∆υστυχώς, αυτή είναι η πραγµατικότητα σήµερα.
Οι νέες τεχνολογίες κύριε Υπουργέ, δίνουν τις δυνατότητες
πραγµατικά σήµερα να ανταγωνιστούµε χώρες, οι οποίες
µπορούν να δώσουν φθηνούς κοµπάρσους, να έχουν γενικά ένα
µειωµένο κόστος παραγωγής. Όλα αυτά τα σκηνικά που
απαιτούσαν τεράστιες δαπάνες στο παρελθόν, σήµερα δεν
απαιτούνται. Αυτό που λείπει όµως -και δεν µπορώ να δω µέσα
στο νοµοσχέδιό σας, δυστυχώς- είναι η έµπνευση και το όραµα.
Μας λείπουν τέτοιοι άνθρωποι. Είναι ένα γενικότερο θέµα της
παιδείας και του πολιτισµού που υπάρχει το πως θα ξαναβγούνε
άνθρωποι, οι οποίοι θα έχουν κάτι µέσα στην ψυχή τους για να
µπορέσουν να το περάσουν και στο πανί του κινηµατογράφου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Πολατίδη.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, κ. Ελευθέριος
Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζουµε
όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται µέσα
σε µια ιδιαιτέρως δύσκολη αλλά και φορτισµένη συγκυρία,
ωστόσο σε καµµία περίπτωση δεν µπορούµε να παραβλέψουµε
το γεγονός ότι άπτεται άµεσα των πολύ σηµαντικών θεµάτων του
πολιτισµού.
Εισαγωγικά επιτρέψτε µου να δώσω ιδιαίτερη βαρύτητα στον
µοναδικό πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει η χώρα µας αλλά και
στην πρωτογενή πολιτιστική µας παράδοση. Θεωρώ, λοιπόν, ότι
την ώρα που η δηµοσιονοµική κρίση µαστίζει τη χώρα αλλά και
το ελληνικό νοικοκυριό, τα δύο αυτά στοιχεία, η µοναδικότητα
και η σηµασία του ελληνικού πολιτισµού στο σύνολό του όπως
και η πολιτιστική µας παράδοση και κληρονοµιά, συνθέτουν βασικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας και µπορούν να
αποτελέσουν σηµαντικά αναπτυξιακά εργαλεία.
Βεβαίως αναγκαία προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να προχωρήσουµε µε προσεκτικά σχεδιασµένες πρωτοβουλίες και να εφαρµόσουµε συγκεκριµένες ρεαλιστικές προτάσεις γιατί τονίζω ως
δεδοµένο ότι µαζί µε τον τοµέα του τουρισµού, ο πολιτισµός µπορεί να αποδειχθεί ως η κινητήριος δύναµη της οικονοµίας, ως
ένα υπαρκτό και ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας που
µπορεί να την κάνει ευρύτερα γνωστή και ελκυστική στις ανερχόµενες τουριστικές αγορές αλλά και τις παλαιές και να την αναβαθµίσει ως παγκόσµιο πόλο έλξης. Στο πλαίσιο αυτό κρίνω ότι
οφείλουµε να εργαστούµε πιο έντονα για την προβολή και την
ανάδειξη των πολιτιστικών µας θησαυρών.
Στην παράµετρο αυτή µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο και ο
κινηµατογράφος. Βεβαίως πρωτίστως οφείλουν να µεριµνήσουν
το Υπουργείο και η Κυβέρνηση για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς αλλά και του
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος. Ταυτόχρονα κρίνεται εξίσου
σηµαντικό να υπάρξει καλύτερη λειτουργία των οργάνων των
τουριστικών υπηρεσιών, τα οποία βεβαίως πρέπει να είναι απαλλαγµένα από το συνδικαλισµό και τα όποια συµφέροντα. Σε κάθε
περίπτωση χρειαζόµαστε άµεσα ρεαλιστικές και εφαρµόσιµες
προτάσεις που θα αναθερµάνουν το πολιτιστικό ενδιαφέρον στον
τόπο µας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Προτείνω, λοιπόν, να εργαστούµε πιο εντατικά για να εξασφαλίσουµε την προσβασιµότητα των αρχαιολογικών χώρων και
των ιστορικών µνηµείων της χώρας µας. Κατά τη γνώµη µου είναι
ντροπή χώροι όπως η Ακρόπολη να κλείνουν λόγω κινητοποιήσεων, όταν η Κυβέρνηση κωφεύει µπροστά σε δίκαια ή και σε

2471

υπερβολικά κάποιες φορές αιτήµατα των εργαζοµένων που επιτελούν πολύ σηµαντικό έργο για να µένουν αυτοί οι χώροι ανοιχτοί, καθαροί και ασφαλείς.
Πρέπει να επενδύσουµε στη συστηµατική προβολή και ανάδειξη των συγκεκριµένων µνηµείων που τελούν υπό την προστασία της UNESCO και µπορούν να συγκεντρώσουν το παγκόσµιο
πολιτιστικό ενδιαφέρον, να υποστηρίξουµε τις νέες αυτοδιοικητικές δοµές για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων πολιτισµού,
εκθέσεων, θεατρικών παραστάσεων, για την ανάπτυξη δηµοτικών βιβλιοθηκών, για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων που
υπάρχουν στα όρια των αρµοδιοτήτων τους και παραµένουν
ανεκµετάλλευτοι. Μάλιστα µε την καθιέρωση ενός συστήµατος
χορηγιών µπορεί να αποφευχθεί η διαρκής χρηµατική επιβάρυνση του δηµοσίου. Να καθιερώσουµε εκτός της 18ης Μαΐου της διεθνούς ηµέρας των µουσείων- και άλλες σταθερές
ηµεροµηνίες µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Είναι δεδοµένο ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες που υπάρχουν
στην Ευρώπη λειτουργούν πολύ θετικά, κύριε Υπουργέ. Πρέπει
να αναβαθµίσουµε τις υφιστάµενες υποδοµές των µουσείων σε
µία άλλη αντίληψη, πέρα απ’ αυτήν των δηµοσίων υπηρεσιών.
Πρέπει να καλλιεργήσουµε µέσω συγκεκριµένων προγραµµάτων
και δράσεων όπως το πρόγραµµα «Μελίνα, Εκπαίδευση και Πολιτισµός» την καλλιτεχνική έκφραση των νέων και να ενισχύσουµε
ουσιαστικά την πολιτιστική µας διάσταση στην εκπαίδευση.
Σε επίπεδο Νοµού Ηρακλείου κρίνω ως πολύ θετική την πρόταση του ∆ηµάρχου Ηρακλείου κ. Κουράκη που σας έχει κατατεθεί ήδη, κύριε Υπουργέ, για την ενοποίηση των αρχαιολογικών
χώρων της Κνωσού και τη δηµιουργία ενός ανοιχτού αρχαιολογικού πάρκου στο Ηράκλειο που θα προβάλει και θα αναδεικνύει
τα µοναδικά µνηµεία του µινωικού πολιτισµού και κατ’ επέκταση
το Ηράκλειο αλλά και την Κρήτη.
Σας ζητώ, λοιπόν, και απ’ αυτό το Βήµα, κύριε Υπουργέ, να δώσετε τη θετική σας γνώµη και να προχωρήσει η διαδικασία µε τον
θεσµικό φορέα ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων.
Ταυτόχρονα δεν πρέπει να παραβλέψω την ανάγκη για την
ολοκλήρωση επιτέλους του έργου της ανακαίνισης του αρχαιολογικού µουσείου Ηρακλείου και την επανέναρξη επιτέλους της
πλήρους λειτουργίας του, κάτι που αποτελεί καθολικό αίτηµα
των πολιτών και όλων των φορέων του νησιού, κάτι που οφείλω
να οµολογήσω ότι η προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού επί κυβερνήσεως Νέας ∆ηµοκρατίας δεν έδειξε να αναγνωρίζει, ούτε καν να αντιλαµβάνεται τη σπουδαιότητά του, παρά
τις οχλήσεις που της έγιναν. Θα υπενθυµίσω απλώς ότι η λειτουργία του αρχαιολογικού µουσείου Ηρακλείου έχει ανασταλεί
από τις 13 Νοεµβρίου του 2006 καθώς η παλαιότητα του κτηρίου
κατέστησε αναγκαίες τις εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισής του.
Σηµειώστε επίσης ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
αποτελεί το µεγαλύτερο περιφερειακό µουσείο της χώρας αλλά
και το µοναδικό στον κόσµο όσον αφορά εκθέµατα σχετικά µε
τον κρητικό πολιτισµό, ενώ είναι το δεύτερο σε επισκεψιµότητα
στη χώρα. Ως εκ τούτου η άµεση ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, ανακαίνισης και αποκατάστασης του µουσείου και η
έναρξη της πλήρους λειτουργίας του αποτελούν επιτακτική προτεραιότητα καθώς η σηµερινή κατάσταση αποτελεί σηµαντικό
πλήγµα για τον πολιτισµό και τον τουρισµό όχι µόνο της πόλης
αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρώντας στις συγκεκριµένες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου αναφέρω ότι µε τις παρούσες
διατάξεις εισάγεται ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τη δηµιουργική ανάπτυξη του ελληνικού κινηµατογράφου µε επίκεντρο την
ενίσχυση της παραγωγής αλλά και την ορθολογική ανακατανοµή
των πόρων που απορροφώνται ετησίως από τον ελληνικό κινηµατογράφο. Το σχέδιο νόµου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση
καθώς οι ρυθµίσεις του θεραπεύουν κάποιες χρόνιες και συστηµατικές δυσλειτουργίες και δηµιουργούν ένα σύγχρονο πλαίσιο
για την ανάπτυξη του ελληνικού κινηµατογράφου. Για το λόγο
αυτό επί της αρχής τάσσοµαι υπέρ.
Συγκεκριµένα στα µέσα που µπορούν να συµβάλουν στην ενίσχυση της παραγωγής είναι η απόδοση του ποσοστού από την
επιστροφή του ειδικού φόρου στους παραγωγούς ελληνικών ται-
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νιών και µάλιστα µε αντίστροφη κλίµακα, δηλαδή ενισχύοντας
σηµαντικά την κατηγορία εκείνη των ταινιών που τα τελευταία
χρόνια έχει αποκτήσει και επαφή µε το κοινό αλλά και σηµαντικές διακρίσεις. Υπάρχει επίσης η ρύθµιση της υποχρέωσης των
ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας να επενδύουν
µε δικά τους κριτήρια το 1,5% των διαφηµιστικών εσόδων τους
στην κινηµατογραφική παραγωγή, ενώ τους δίνεται η ευχέρεια
να καταβάλουν έως και το ήµισυ του ποσού σε διαφηµιστικό
χρόνο. Βεβαίως σε περίπτωση µη εφαρµογής υπάρχει πρόβλεψη
κυρώσεων. Υπάρχει η επέκταση του µέτρου και στους παρόχους
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η δυνατότητα εισροής ιδιωτικών
κεφαλαίων µέσα από την αναµενόµενη εφαρµογή των ήδη ψηφισθέντων φορολογικών κινήτρων και η σηµαντική αύξηση του
αντίστοιχου ποσού που επενδύεται από την ΕΡΤ χάριν του συνυπολογισµού του ανταποδοτικού τέλους στα έσοδά της.
Στο σηµείο αυτό υπογραµµίζω ότι πρέπει επιτέλους να αποσαφηνίσουµε ή πιο σωστά να επαναπροσδιορίσουµε τι ακριβώς
σηµαίνει ΕΡΤ, δηλαδή κρατική τηλεόραση, και πώς λειτουργεί ή
πιο σωστά πώς θα θέλαµε να λειτουργεί. Από τη µία δηλαδή βάζουµε την κρατική τηλεόραση να συναγωνίζεται τα ιδιωτικά κανάλια και να παίρνει µερίδιο της διαφηµιστικής πίτας και από την
άλλη την πριµοδοτούµε αφειδώς µε κρατικό δηµόσιο χρήµα διορίζοντας διοικήσεις µε χρήµατα που προέρχονται από τον
ιδρώτα και τον κόπο του Έλληνα φορολογούµενου ακόµα και
µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ, όπως πολύ καλά γνωρίζουµε,
κύριε Υπουργέ.
Κλείνοντας επαναλαµβάνω τη θέση µου ότι ψηφίζω επί της
αρχής το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Αυγενάκη.
Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Καρατζαφέρη να λάβει το
λόγο.
Κύριε Καρατζαφέρη, έχετε δύο λεπτά σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μέσα σ’ όλα αυτά τα βασανιστικά και βάρβαρα τα οποία κυριαρχούν στην κοινωνία µας αυτήν την περίοδο
και αναγκαζόµαστε κι εµείς, εν πολλοίς, να τα παρακολουθούµε
από το θεσµικό ρόλο που µας έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός,
σήµερα συζητάµε για ένα εξαιρετικό θέµα, για τον κινηµατογράφο.
∆εν ανεβαίνω στο Βήµα για να κάνω ένα µνηµόσυνο στον κινηµατογράφο. Απλώς θέλω να δώσω εύσηµα που ίσως για τόσα
χρόνια δεν δώσαµε σ’ αυτό που λέγεται ελληνικός κινηµατογράφος.
Ο ελληνικός κινηµατογράφος ήταν η παιδεία που λάβαµε. Βλέπαµε στην οθόνη τη ζωή µας. Θυµάµαι το «Συνοικία το όνειρο» µε
τον Αλεξανδράκη και έβλεπα τη γειτονιά µου. Έβλεπα την προέκταση της ζωής µου ακόµα και σε ταινίες ίσως λιγότερο φιλόδοξες ποιοτικά του Τέµπου µε τον Ξανθόπουλο, το παιδί του λαού.
Εκεί ήταν ο µόχθος, ήταν όλη η δική µας ζωή. Αυτό είχε µία οµορφιά που δεν καταλαβαίναµε τότε. Ίσως κάποιοι από µας σ’ εκείνη
την ηλικία της εφηβείας σνοµπάραµε αυτές τις ταινίες και ακριβώς αυτός ο σνοµπισµός έγινε µία ενοχή σήµερα και δυσανασχετούµε. Να συγχωρέσουµε τον εαυτό µας που δεν είχε
καταλάβει τι εισπράτταµε τότε απ’ αυτόν τον κινηµατογράφο.
Μεγάλα ονόµατα τα οποία µας γαλούχησαν. Όχι µια, όχι δυο
γενιές, ίσως και τρίτη γενιά, κύριε Υπουργέ. Άνθρωποι απλοί, καθηµερινοί, χωρίς πτυχία, χωρίς µεταπτυχιακά, χωρίς διδακτορικά.
Αλλά µεγάλοι δάσκαλοι! Θανάσης Βέγγος: ένας άνθρωπος χωρίς
πτυχία αλλά µε µια διάχυτη παιδεία. Σε όλους αυτούς χρωστάµε.
Και παίρνω ευκαιρία απ’ αυτήν τη συζήτηση εδώ, κύριε
Υπουργέ, για να σας πω να κάνουµε µια συζήτηση εδώ στη
Βουλή για τον κινηµατογράφο. Να ζητήσετε µια ηµέρα. Να κάνουµε µια συζήτηση, να µιλήσουµε. Και να δούµε πόσα πράγµατα µας προσέφερε ο Ελληνικός Κινηµατογράφος και τι
µπορούµε να αποφύγουµε από τον υπερατλαντικό κινηµατογράφο. Τη βία, τους φόνους, τους βιασµούς; Αυτή είναι η προσφορά τους. Και δεν θα έλεγα ότι είναι και τυχαία η επιλογή των
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θεµάτων. Ίσως να είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο κάποιων πραγµάτων που πρέπει να µας τροφοδοτήσουν.
Και όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Καζάκος, δεν χειριστήκαµε
εµείς το θέµα του κινηµατογράφου µε την απαιτούµενη ευρύτητα. Μια άλλη εθνότητα πήρε τον κινηµατογράφο στα χέρια της
και διά του κινηµατογράφου έκανε µια διεθνή προπαγάνδα για
εξήντα χρόνια όπως «METRO GOLDWYN MAYER» και κάποιες
άλλες. Εµείς είχαµε µόνο µια προσπάθεια, τότε µε τον Σκούρα,
η οποία δεν είχε συνέχεια. Είναι µεγάλο, τεράστιο όπλο ο κινηµατογράφος, είναι σαν ένα βιβλίο. Όσο υπάρχει η ταινία, µεταδίδεται, µεταδίδεται, µεταδίδεται και συνεχίζει. Υπάρχουν ταινίες
διαχρονικές. Ταινίες που έχουν µια ηλικία εβδοµήντα - ογδόντα
ετών. Κλασσικές ταινίες όπως το «Όσα παίρνει ο άνεµος» ή
ακόµα και από το δικό µας κινηµατογράφο. Ποια να θυµηθώ και
ποια να ξεχάσω; Ταινίες που είναι η ταυτότητα της ζωής µας,
όπως «Η κάλπικη λύρα» µε τα τέσσερα επεισόδια.
∆εν έχω την ψευδαίσθηση να νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτός ο κινηµατογράφος µπορεί σήµερα να γυρίσει, κύριε Υπουργέ. Ίσως
γιατί είναι διαφορετικά τα πράγµατα. Άλλη η φθοροποιός δύναµη
της κοινωνίας µας. Ένας κινηµατογράφος ο οποίος τότε δεν
εµπλέκετο τόσο πολύ στα γρανάζια µιας στείρας αντιπαράθεσης.
Εγώ θυµάµαι σε ταινίες που πρωταγωνιστούσε ο Καζάκος µε
µια συγκεκριµένη πολιτική δοµή µε έναν άλλο που ανήκε σε ένα
τελείως διαφορετικό χώρο. Υπήρξε µια συνύπαρξη και συλλειτουργία. Αν και εγώ µε τον Κώστα Καζάκο έχουµε βρεθεί σε ένα
χώρο κοινό, παρ’ ότι έχουµε διαφορές µου φαίνεται ήσουν στο
εννέα και ήµουν στο ένα µε όλη την καλή παρέα, τον Κένιχ, τον
Σερίφη και όλους αυτούς σε δύσκολες ηµέρες µετά το Πολυτεχνείο του 1973.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι σήµερα δεν µπορούµε τα έχουµε αυτά
από τον κινηµατογράφο. Ούτε σήµερα δυστυχώς –όπως και στην
πολιτική εξάλλου- υπάρχουν εκείνα τα µεγάλα ονόµατα, εκείνοι
οι «όγκοι» όπως ο Αυλωνίτης, η Βασιλειάδου, ο Ρίζος, ο Λογοθετίδης. Θα µπορούσα να µιλάω µέχρι αύριο το πρωί και ο κατάλογος να είναι ατελής. ∆εν υπάρχουν σήµερα. Όπως και στην
πολιτική εξάλλου. ∆εν υπάρχουν τα µεγάλα εκείνα ονόµατα: ο
Καραµανλής, ο Φλωράκης, ο Παπανδρέου. Νοµίζω όλοι δεχόµαστε ότι η σηµερινή απόδοση δεν είναι εκείνη εκείνων των µεγάλων. Η κάθε εποχή ξέρετε σηµαδεύεται από τα πρόσωπα τα
οποία ηγούνται σε διάφορους τοµείς και εξαιρετικά ιδίως στην
πολιτική και στον κινηµατογράφο.
Μια παρατήρηση, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα λεφτά του 1,5% θα
δυσκολεύεστε πάντα να τα παίρνετε. Εµείς έχουµε µια συγκεκριµένη πρόταση. Ειδικό παράβολο για κάθε ταινία όταν παίζεται.
Έρχεται το τάδε κανάλι και λέει. Προγραµµατίζω για τον Νοέµβριο αυτές τις είκοσι επτά ταινίες. Το παράβολό σου! Και παίζονται οι ταινίες. Είναι σίγουρα λεφτά αυτά! Τα µόνα σίγουρα
λεφτά. Όταν αρχίζετε µε 1,5% του αν και πώς θα το πάρω και
µπήκα µέσα κ.λπ., είναι µια διαδικασία που δεν ωφελεί. Κάθε ταινία που προβάλλεται έχει παράβολο υπέρ του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. Ορίστε το πόσο είναι. Νοµίζω ότι είναι
και το πλέον σωστό.
Αυτό δε που κάνετε τώρα είναι και λίγο αυθαίρετο. Ένα αθλητικό κανάλι που δεν παίζει ποτέ µια ταινία γιατί να πληρώσει;
Και εν τέλει µια ακόµα πρόταση που έχω να σας κάνω είναι
όταν προβάλλεται ελληνική ταινία –που η ελληνική ταινία πέρα
από κτήµα του παραγωγού και των κληρονόµων είναι και κτήµα
του ελληνικού λαού- να ζητήσετε από τους τηλεοπτικούς σταθµούς να σας δώσουν διαφηµιστικό τηλεοπτικό χρόνο για να περνάτε σποτ πολιτισµού. Τα έχουµε ανάγκη, κύριε Υπουργέ. ∆εν
έχετε πρόσβαση. Ο πολιτισµός δυστυχώς δεν πουλάει στα µέσα
ενηµέρωσης. Γι’ αυτό βλέπετε cd και ταινίες που είναι απιθάνου
καλλιτεχνικής αποδόσεως και δεν βλέπετε πολιτισµό. Αν σας
δώσει για κάθε ταινία ένα λεπτό σποτ, εσείς µπορείτε να ετοιµάσετε πολιτισµικά σποτάκια, τα οποία να παίζουν και να αναδεικνύουν αυτά που έχουµε ανάγκη. Περισσότερη παιδεία και
πολιτισµό. Σκεφτείτε και νοµίζω ότι µπορείτε να το εφαρµόσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κα-
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ρατζαφέρη.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος Οικονόµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι δεδοµένο και το ξέρουµε όλοι αυτό ότι, οποιαδήποτε χώρα
µπορεί να επιδείξει πρωτοπορία, έχει φτιάξει προ πολλού πνευµατική παράδοση. Οπουδήποτε ανθεί η σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία υπάρχει µια δοµηµένη αντίληψη της πολιτείας για τη
διαµόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος για δηµιουργική έκφραση.
Σε όποιο µέρος του κόσµου υπάρχει παραγωγή τέχνης υπάρχουν θεσµοί και υποδοµές που την υποστηρίζουν. Και την υποστηρίζουν αποτελεσµατικά γιατί οι ίδιοι αυτοί θεσµοί έχουν στο
κύτταρό τους, στον πυρήνα της φιλοσοφίας τους, αφ’ ενός τον
σεβασµό για τους όρους µέσα στους οποίους γεννιέται η τέχνη,
αφ’ ετέρου τη γνώση για το περιβάλλον που χρειάζεται σήµερα
ώστε να αναπτυχθεί το πολιτιστικό κεφάλαιο.
Αυτό, λοιπόν, µέχρι σήµερα δεν το είχαµε. Αυτό δεν σηµαίνει
-για να µην παρεξηγηθώ- ότι δεν προέκυψαν αριστουργήµατα
µέσα από µια τεράστια ατοµική προσπάθεια. Όχι όµως ως οργανωµένη προσπάθεια. ∆εν είχαµε το κατάλληλο πλαίσιο, ούτε
µια παγιωµένη κουλτούρα ώστε το παραγόµενο πολιτιστικό
προϊόν να µην επηρεάζεται από τις πολιτικές συνθήκες τις συνδικαλιστικές αγκυλώσεις ή τις προσωπικές επιδιώξεις και σκοπιµότητες.
Η παγκόσµια εµπειρία µας δείχνει ότι οι πόροι που διατίθενται
για τον κινηµατογράφο είναι ένα µείζον ζήτηµα αλλά δεν είναι το
µόνο. ∆ιότι έχουµε από τη µια πλευρά το παράδειγµα της ∆ανίας
που µε έναν σωστό προγραµµατισµό ενισχύει τον κινηµατογράφο µε πολλά χρήµατα. Έχουµε όµως από την άλλη, την ίδια
στιγµή, καλό κινηµατογράφο µε πολύ λιγότερα χρήµατα από µικρότερες χώρες όπως η Κροατία, το Ισραήλ, εσχάτως η Τουρκία,
βεβαίως η Ουγγαρία από παράδοση, αλλά και από µεγαλύτερες
χώρες όπως το Ιράν.
Αυτήν την αυτονόητη υπέρβαση υπηρετεί το νοµοσχέδιο που
συζητούµε σήµερα. Και καλούµαστε να δούµε πέρα από τη λογική που είχαµε µέχρι τώρα και να δώσουµε µε καινούργια υλικά
τις ευκαιρίες σε όλους τους τοµείς. Αυτήν την αλλαγή που είναι
ένα αίτηµα πολλών ετών ενσωµατώνει το παρόν νοµοσχέδιο.
Ειδικότερα, πρώτον σέβεται τους όρους µέσα στους οποίους
γεννιέται το κινηµατογραφικό προϊόν γιατί δεν µπορεί το δηµιούργηµα -το οποίο µάλιστα από την ιδέα µέχρι την υλοποίηση
απαιτεί πάρα πολλά µέσα και συντελεστές- να είναι αποτέλεσµα
συσχετισµών στα διοικητικά όργανα των κεντρικών θεσµών του
Κέντρου Κινηµατογράφου και του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Είναι προφανές ότι η κατάσταση την οποία ανατρέπει το νοµοσχέδιο περιγραφόταν κυρίως µε όρους συντεχνίας και όχι µε
όρους καλλιτεχνίας θέτοντας τεράστια αναχώµατα για να παραχθεί ένα διαφορετικό ελληνικό σινεµά και κυρίως για να συνδεθεί
το σινεµά που προσωποποιούν νέοι έλληνες δηµιουργοί που αναγνωρίζονται στα διεθνή φεστιβάλ µε τη χώρα από την οποία προέρχονται.
∆εύτερον, κατανοεί τους όρους ανάπτυξης του σύγχρονου κινηµατογραφικού κεφαλαίου γιατί στην ουσία ανοίγει σε περισσότερους δηµιουργούς και παραγωγούς στον ελληνικό
κινηµατογράφο και µάλιστα µε βιώσιµους όρους.
Οι προτεινόµενες λύσεις για να ξεπεραστεί ο σκόπελος της µη
καταβολής του 1,5% από τα έσοδα των ιδιωτικών καναλιών στην
κινηµατογραφική παραγωγή, τα κίνητρα στους ιδιώτες για να
επενδύσουν στον κινηµατογράφο, η δηµιουργία προϋποθέσεων
για τη λειτουργική και οικονοµική αναβάθµιση των µικρών και µεσαίων εταιρειών παραγωγής, το νέο πλαίσιο ώστε να γίνει η χώρα
µας ελκυστική και τόπος ελκυστικός για το ρεπεράζ και τα γυρίσµατα ξένων παραγωγών και συµπαραγωγών είναι κάτι πολύ περισσότερο από την εύρεση νέων πηγών χρηµατοδότησης. Είναι
στην ουσία οι συντεταγµένες για ένα τοπίο που θέτει για πρώτη
φορά τους κανόνες που ταιριάζουν στη φύση όχι η ίδια η κινηµατογραφική παραγωγή, η κινηµατογραφική παραγωγή που από
τη µια πλευρά χρειάζεται την ελευθερία που προϋποθέτει η δηµιουργία και από την άλλη χρειάζεται την οργάνωση και τα κίνητρα που απαιτεί οποιαδήποτε αγορά και οποιαδήποτε παρα-
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γωγική δραστηριότητα για να δηµιουργεί κέρδος, θέσεις εργασίας και προστιθέµενη πολιτιστική αξία στον κινηµατογράφο.
Τρίτον, αντιµετωπίζετε την κινηµατογραφική παραγωγή στο
πλαίσιο µιας νέας πολιτιστικής πολιτικής. Σ’ αυτό το σηµείο επιτρέψτε µου να επιµένω, γιατί πέρα από τα επιµέρους, τα οποία
είναι εξόχως σηµαντικά, το σύνολο του νοµοσχεδίου προτείνει
τελικά ένα µοντέλο νέο για την πολιτική του πολιτισµού.
Αυτή η πολιτική, την οποία υπερασπίζεται η Κυβέρνηση, βλέπει σε βάθος και δεν µένει στο βραχυπρόθεσµο και στο εύκολο,
όπως άλλωστε και ο πολιτισµός, ευνοεί την ουσία της διεθνοποίησης του πολιτιστικού πεδίου, την αλληλεπίδραση, όπως άλλωστε και δηµιουργεί, καταλαβαίνει την ανάγκη να παρακολουθήσει τις καθηµερινές, πλέον, µικρές επαναστάσεις στην
εφαρµογή της τεχνολογίας, όπως την καταλαβαίνει και η νέα
γενιά, στρέφεται προς την ταυτότητα της Ελλάδος που θέλουµε
να έχουµε όταν θα τελειώσουν οι κραδασµοί της κρίσης, όπως
εκεί στρέφονται και οι ελπίδες ολόκληρης της κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο δεν µας
φέρνει µόνο ένα βήµα πιο κοντά σε µια νέα καλλιτεχνική παιδεία,
µας φέρνει ένα βήµα πιο κοντά σε µια νέα αντίληψη για τον πολιτισµό µας στο σύνολό του.
Γι’ αυτό, αν και αφορά πρωτίστως τους κινηµατογραφιστές,
τελικά απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, στον κάθε άνθρωπο
που δεν θέλει απλώς να βλέπει το ωραίο καµµιά φορά στο σινεµά, αλλά απαιτεί να βλέπει να γίνονται παντού ωραία πράγµατα και στον ελληνικό κινηµατογράφο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αθανάσιο Οικονόµου.
Σε αυτό το σηµείο έχει ζητήσει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
Γνωρίζετε ότι έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι, σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο πολύ µεγάλου
ενδιαφέροντος, γιατί ίσως είναι από τις λίγες στιγµές που η
Βουλή µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες ασχολείται µε τον πολιτισµό και την τέχνη.
Θεωρώ, όµως ότι σε αυτήν την περίπτωση και ειδικά σε αυτήν
ακριβώς την εικόνα που εµφανίζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
που δεν είναι τυχαίο ότι επιγράφεται ως «Μέτρα προστασίας και
ανάπτυξης της κινηµατογραφικής τέχνης», θα πρέπει να υπάρξουν κάποια σχόλια που ξεφεύγουν από τα στενά οικονοµικά µοντέλα ανάπτυξης του κινηµατογράφου ή του κινηµατογραφικού
έργου ως προϊόντος.
Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ -και εδώ ακριβώς αποτελεί την ένσταση που προκαταβολικά καταθέτω στη συζήτηση αυτού του
νοµοσχεδίου- να ασχοληθούµε και µε εκείνη τη διαδικασία, η
οποία παράγει το έργο του κινηµατογράφου ως αγαθό πολιτισµού και ως καλλιτεχνικό δηµιούργηµα.
Αυτό είναι που λείπει από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, η
θέαση του, δηλαδή, από την πλευρά εκείνου που θέλει να προαγάγει την τέχνη του κινηµατογράφου και όχι απλώς να ενισχύσει
τις παραγωγικές διαδικασίες που έχουν ως αποτέλεσµα τη µορφοποίηση ενός συγκεκριµένου προϊόντος.
∆εν µπορεί να είναι διαφορετικά, γιατί οι αισθητικές αξίες, είναι
αξίες µη αναγώγιµες στην οικονοµία. Μπορεί, πράγµατι, να µιλάµε για αξίες πολιτισµού και παράλληλα να µιλάµε και για οικονοµικές αξίες, αλλά αυτά τα δύο είδη των αξιών οριοθετούν
δύο διαφορετικούς µικρόκοσµους, δύο διαφορετικούς χώρους.
Η µεν αξία του πολιτισµού µε τη µορφή του καλλιτεχνικού προϊόντος οριοθετεί τον µικρόκοσµο τον καλλιτεχνικό, εκεί δηλαδή
όπου διεξάγονται επαγγελµατικοί αγώνες που έχουν σαν διακύβευµα την πρωτότυπη αισθητική έκφραση της κοινωνικής πραγµατικότητας και από την άλλη πλευρά στον χώρο της αγοράς,
πράγµατι αναπτύσσονται δραστηριότητες που έχουν σαν στόχο
την επένδυση εν όψει και µε την προοπτική της δηµιουργίας κέρδους.
Αναµφίβολα, ο κινηµατογράφος είναι ταυτόχρονα και τέχνη
και διαδικασία παραγωγική που έχει αντίκρυσµα στο χώρο της
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αγοράς. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο έχει δώσει πολύ µεγάλο βάρος στην οργάνωση των σχέσεων
που ενισχύουν την παραγωγή ως οικονοµική διαδικασία και λιγότερη ακριβώς είναι η κατανοµή του ενδιαφέροντος σε εκείνες
τις διαδικασίες και σε εκείνους τους θεσµούς που κάνουν µέσα
από την κοινωνία να εµφανίζονται νέοι καλλιτέχνες, δηµιουργοί,
σκηνοθέτες, ηθοποιοί, οι οποίοι είναι οι προαγωγοί του πολιτισµού και της τέχνης.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό το σχέδιο νόµου να
το ξαναµελετήσετε. ∆εν είναι δυνατόν σε αυτό το απαράδεκτο
σύστηµα της µοριοδότησης να λέτε ότι αποκαθιστάτε σχέσεις
αξιοκρατίας και αντικειµενικής εκτίµησης, όταν είναι βέβαιο ότι
καµµία αισθητική αξία δεν µπορεί να χωρέσει σε αυτού του είδους τους νάρθηκες. ∆εν είναι δυνατόν να µιλάµε για µοριοδότηση αισθητικών προϊόντων, όπως ακριβώς µιλάµε για τη
µοριοδότηση του ΑΣΕΠ.
Πράγµατι, εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα. Θα πρέπει να υπάρξουν
άλλα κριτήρια. Θα πρέπει να υπάρξουν κριτήρια αισθητικής. Θα
πρέπει να υπάρξουν κριτήρια ποιότητας, που δεν έχουν να κάνουν µε τις ποσοστώσεις ή µε τις ποσοτικοποιήσεις µιας καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
Στη δεύτερη περίπτωση δεν µπορούµε να µιλάµε για προσπάθεια της πολιτείας να προαγάγει την τέχνη, αλλά βεβαίως µπορείτε εσείς να είστε ικανοποιηµένος ότι µέσα από αυτό το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επιχειρείτε να αποκαταστήσετε σχέσεις εξοικονόµησης κατά τέτοιο τρόπο των διαδικασιών που παράγουν έργα τέχνης, ώστε αυτά ταυτόχρονα να ικανοποιούν και
τους όρους της οικονοµικής συναλλαγής, στο επίπεδο, βέβαια,
της αγοράς.
Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι δηµιουργείτε ένα
θεσµό, τον οποίον µάλιστα τον τοποθετείτε στην θέση ενός
άλλου, που φέρει το ίδιο όνοµα; ∆ηµιουργείτε, λοιπόν, το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου ως κοινωφελές ιδιωτικού δικαίου
νοµικό πρόσωπο στη θέση µιας ανώνυµης εταιρείας, η οποία βέβαια κατ’ όνοµα είχε τη λειτουργιά της ανώνυµης εταιρείας, γιατί
πράγµατι ικανοποιούσε κριτήρια διαδικασιών του ιδιωτικοοικονοµικού τοµέα, πλην, όµως, αυτή η συγκεκριµένη ανώνυµη εταιρεία ήταν κρατική εταιρεία, δηλαδή, έκανε διαχείριση δηµοσίου
χρήµατος.
Από τη µια πλευρά δηµιουργείτε σήµερα την εντύπωση ότι
µέσω αυτής της πολύ συγκεκριµένα κεντροθετηµένης δοµής του
Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, στο οποίο διορίζετε εσείς
το διοικητικό συµβούλιο και στο οποίο διορίζετε εσείς ένα γενικό
διευθυντή, ο οποίος µεριµνά περί των πάντων, διοικεί ουσιαστικά
το συγκεκριµένο πρόσωπο. Και µέσα από αυτού του είδους τις
πολύ συγκεντρωτικές διαδικασίες θεωρείτε ή πιστεύετε ότι µπορεί να υπάρξει προαγωγή της κινηµατογραφικής τέχνης. Ε, όχι!
Αυτό που θα υπάρξει είναι, θεωρώ, µια σειρά ιδίων φαινοµένων,
σαν και αυτά που θεωρώ ότι ελπίζετε ότι θα θεραπεύσετε µε τη
συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία.
∆εν νοείται δηµιουργία καλλιτεχνική και µάλιστα τέτοια σαν
αυτή που είναι ο κινηµατογράφος. Γιατί ο κινηµατογράφος έχει
και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι µια τέχνη που το αποτέλεσµα
της είναι το προϊόν του διαλόγου ή της συλλειτουργίας πολλών
δηµιουργών. Για να υπάρξει ένα κινηµατογραφικό έργο θα πρέπει να συλλειτουργήσει ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ο συνθέτης, ο ηθοποιός και όλοι αυτοί µέσα σε µια σύνθεση που
πραγµατικά θα πρέπει να δηµιουργεί και να εκφράζει και να υλοποιεί αισθητικές αξίες. Θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να µην
υπάρχουν διοικητικά µέτρα σαν και αυτά του Ελληνικού Κέντρου
του Κινηµατογράφου. Θα πρέπει, πράγµατι -και δεν έχω κανένα
δισταγµό να το πω- να βρείτε ένα άλλο πρότυπο, να βρείτε ένα
άλλο όραµα, αυτό που έλεγε κάποτε ο Μάο «εκατό λουλούδια
να ανθίζουν, εκατό σχολές να µάχονται».
Αυτή είναι η κοινωνική συνθήκη που µπορεί να προσφέρει στην
προαγωγή της τέχνης, γιατί θα πρέπει πραγµατικά οι νέοι δηµιουργοί να έχουν την ίδια πρόσβαση σε εκείνα τα κέντρα, όπου
έχουν σχέση µε τη διανοµή κρατικών πόρων για την ενίσχυση της
κινηµατογραφικής παραγωγής, µε τον ίδιο τρόπο ακριβώς που
και ένας άξιος, ένας δοκιµασµένος σκηνοθέτης µπορεί να έχει
την ίδια πρόσβαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι δικαιολογηµένο το αίτηµα αυτής της
µερίδας, που είναι και πλειοψηφική, των δηµιουργών του κινηµατογράφου να έχετε µαζί τους µία πιο ουσιαστική και µια πιο
δηµιουργική επικοινωνία, τουλάχιστον στο θέµα του διορισµού
των µελών του διοικητικού συµβουλίου του Ελληνικού Κέντρου
Κινηµατογράφου από εκείνους οι οποίοι εκλέγονται από τα συγκεκριµένα νοµικά πρόσωπα που οργανώνουν και συνασπίζουν
τους καλλιτέχνες του είδους, είτε µε τη µορφή των σκηνοθετών
είτε µε την κατηγορία των σεναριογράφων ή και εκείνων των
άλλων ανθρώπων που ασχολούνται µε την τέχνη του κινηµατογράφου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Αυτό, όµως, που θα ήθελα ιδιαιτέρως να επισηµάνω –θα τα
πούµε τα περισσότερα όταν θα κάνουµε την κατ’ άρθρον συζήτηση- είναι ότι ο κινηµατογράφος, η λεγόµενη έβδοµη τέχνη,
είναι πράγµατι η τέχνη της νεωτερικότητας. Είναι η τέχνη η οποία
θεµελιώθηκε επάνω στα αγαθά της Βιοµηχανικής Επανάστασης
και πράγµατι είναι η τέχνη που µπορεί, όπως ελέχθη και προηγουµένως, να είναι πιο κοντά στο λαό. Πλην, όµως, κανένας ποτέ
δεν θα µπορέσει αυτήν την τέχνη να την προσεγγίσει µε άλλο
τρόπο παρά µόνο µε τα ονόµατα των σκηνοθετών, των ηθοποιών
ή των µουσικών που έχουν συνεργαστεί για τη δηµιουργία αυτού
του καλλιτεχνικού αποτελέσµατος.
Και δεν είναι βέβαια αυτό που λέω κάποια ιδιαίτερη σοφία. Εάν
πάρει κάποιος και διαβάσει την ιστορία του κινηµατογράφου του
Ζορζ Σαντούλ, θα δει ότι η ιστορία του κινηµατογράφου έχει γραφτεί µε το όνοµα του Χίτσκοκ, µε το όνοµα του Αϊζενστάιν, µε το
όνοµα του Βάιντα, µε το όνοµα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, µε
το όνοµα του Βούλγαρη, µε το όνοµα του Μπελόκιο, µε το ονόµατα των αδελφών Ταβιάνι, µε το όνοµα του Φασµπίτερ, µε τα
ονόµατα των χολιγουντιανών δηµιουργών και των ηθοποιών, που
πράγµατι και αυτοί αποτελούν ένα µέρος της ιστορίας του κινηµατογράφου.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση και να υπάρξουν καλύτερες και αποτελεσµατικότερες πρωτοβουλίες, ώστε
µαζί µε την οικονοµική ενίσχυση που προσπαθείτε να δώσετε
στην ανάπτυξη του κινηµατογράφου, να δηµιουργήσετε και τις
θεσµικές προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες και απαραίτητες,
ώστε να υπάρχει η άνθιση αυτής της τέχνης όσον αφορά τις πολιτισµικές, τις αισθητικές και τις καλλιτεχνικές της εκδοχές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μερικές παρατηρήσεις-επισηµάνσεις θέλω να κάνω, γιατί ο εισηγητής µας έδωσε ολοκληρωµένα τη θέση µας για το νοµοσχέδιο. Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι και το νοµοσχέδιο
για τον κινηµατογράφο κινείται στην ίδια κατεύθυνση που αναπτύσσεται η συνολική πολιτική της Κυβέρνησης, δηλαδή στην
ενίσχυση της µονοπωλιακής δράσης και στον κινηµατογράφο,
µε ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της δυνατότητας παραγωγής,
παρέµβασης έργου των µικρών παραγωγών, των νέων σκηνοθετών, των νέων δηµιουργών.
Συµπερασµατικά, σήµερα δεν είναι µόνο η οικονοµική πολιτική
της Κυβέρνησης, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σαρώνει εργατικές και λαϊκές κατακτήσεις. ∆εν είναι µόνο η «γκιλοτίνα» στα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώµατα. ∆εν
είναι µόνο τα αντεργατικά αντιλαϊκά µέτρα που λιγοστεύουν το
ψωµί στο τραπέζι της εργατικής λαϊκής οικογένειας. ∆εν είναι
µόνο τα µέτρα που υψώνουν τείχη στη ζωή των νέων ανθρώπων,
που τους εµποδίζουν ή τους απαγορεύουν µία δηµιουργική ζωή.
Τώρα και µε αυτό το νοµοσχέδιο παίρνονται ήδη πιο δραστικά
από άλλοτε µέτρα για την πιο ουσιαστική ιδεολογική παρέµβαση
απ’ ό,τι µέχρι χθες και για τον ιδεολογικό αποπροσανατολισµό,
τη χειραγώγηση έως και αποχαύνωση των πλατιών λαϊκών στρωµάτων µέσα από το κινηµατογραφικό έργο, το οποίο παίρνει σήµερα άλλο χαρακτήρα πιο βίαιο, πιο ισοπεδωτικό για την επίδραση στη συνείδηση των εργαζοµένων και ειδικότερα των νέων.
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Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου όλα όσα αφορούν τον κινηµατογράφο, δηλαδή τα πάντα, εναρµονίζονται -και αναφέρεται
ρητά µέσα στο νοµοσχέδιο- µε τα συµφέροντα των µονοπωλίων,
µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική για τον
πολιτισµό. Τα πάντα προσαρµόζονται στις σηµερινές ανάγκες
του κεφαλαίου και αλλάζουν οι σχέσεις –τονίστηκε προηγουµένως και έχει σηµασία να ξαναειπωθεί- των συντελεστών του κινηµατογραφικού έργου. Εξαφανίζεται ο σκηνοθέτης, εξαφανίζεται ο σεναριογράφος και άλλοι παράγοντες, όλοι αυτοί οι
οποίοι έπαιζαν, τουλάχιστον µέχρι σήµερα και πιστεύουµε ότι θα
συνεχίσουν να παίζουν, έναν πολύ ουσιαστικό και δηµιουργικό
ρόλο.
Και φυσικά τα πνευµατικά τους δικαιώµατα δεν είναι απλά ότι
συρρικνώνονται, αλλά στην ουσία µπαίνουν σε µία διαδικασία κατάργησης. Μετατρέπεται και αυτός και όλοι οι παράγοντες και ο
σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης και ο µουσικός του έργου σε
έναν από τους συντελεστές του κινηµατογραφικού έργου. ∆ηλαδή κινηµατογραφικά έργα τα οποία επενδύθηκαν µε την µουσική του Θεοδωράκη, του Χατζιδάκι, του Ξαρχάκου, του Λεοντή,
του Μαρινόπουλου και άλλων συνθετών απλά δεν θα έχουν αυτό
το χαρακτήρα, αλλά θα είναι και αυτοί ένα από τα ονόµατα που
θα αναφέρονται ή στην πορεία µπορεί και να µην αναφέρονται.
Ο παραγωγός αποκτά πλήρη εξουσία στο έργο, στο περιεχόµενο, στην κατεύθυνσή του. Θα απαντήσει κάποιος: «Μα, καλά,
είστε αφελείς; Καπιταλισµό έχουµε και ο καπιταλιστής έχει ως
µοναδικό και κυρίαρχο το κέρδος». Εµείς απαντάµε ότι η τέχνη
του κινηµατογράφου, η ποιότητά της, ο ρόλος της µπορεί και
πρέπει να είναι εκτός από ψυχαγωγικός και παιδευτικός, να προβληµατίζει, να ανεβάζει το πολιτιστικό επίπεδο του λαού και όχι
να τον χειραγωγεί, να τον αποπροσανατολίζει, να τον αποχαυνώνει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αναφέρθηκαν προηγουµένως τα «σκουπίδια». Ναι, είναι πολιτιστικά υποπροϊόντα. Είναι «σκουπίδια» κυρίως του αµερικάνικου
κοσµοπολιτισµού και όχι µόνο. Και φυσικά δεν είναι σηµερινό το
φαινόµενο. Ο αµερικάνικος πολιτιστικός ιµπεριαλισµός προωθεί
τα υποπροϊόντα του παντού. Αυτά τα «σκουπίδια»! ∆ιαθέτει τεράστια οικονοµικά µέσα γι’ αυτό και βέβαια έχει πάρα πολλές δυνάµεις να τα προωθεί.
Συνεπώς δεν µπορούµε να µιλάµε γενικώς για τον κινηµατογράφο, να αναφερόµαστε στην ιστορία. Πράγµατι, η ιστορία του
ελληνικού κινηµατογράφου έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία.
Είχε και έχει έργα πολύ καλά. Ωστόσο, σήµερα έχουµε µία συγκεκριµένη πραγµατικότητα. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στον πολιτιστικό τοµέα είναι και εδώ σαφής και συγκεκριµένη. Το κύριο είναι να δηµιουργηθεί και στον πολιτισµό,
όπως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, µια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτισµική ταυτότητα.
∆εν είναι κάτι καινούργιο. Αναφέρθηκε προηγουµένως από τον
εισηγητή µας. Το 2003 ήταν Πολιτιστική Πρωτεύουσα η Θεσσαλονίκη και Υπουργός Πολιτισµού ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος είπε
ότι αν δεν υπήρχε αυτή η διάθεση, αυτή η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηµιουργηθεί η ενιαία ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα, θα έπρεπε να την εφεύρουµε, θα έπρεπε να
επινοηθεί. Εδώ δεν νοείται απλά µια πολιτιστική οµογενοποίηση,
αλλά κύρια επιδίωξη είναι η ολοκληρωτική εφαρµογή και µε ενιαίο τρόπο του κοσµοπολιτισµού και στον πολιτισµό, αυτού του
αστικού κοσµοπολιτισµού και στον πολιτισµό.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν ενισχύεται στην ουσία του ο
ελληνικός κινηµατογράφος. Ενισχύεται και σε αυτόν το χώρο το
µονοπωλιακό κεφάλαιο για τη στήριξη της κυριαρχίας του παραπέρα.
Με όλες αυτές τις ρυθµίσεις καταργούνται και κάποια δικαιώµατα των συντελεστών του κινηµατογραφικού έργου που είχαν
θεσµοθετηθεί πριν από είκοσι πέντε χρόνια. Υπάρχει, όµως, αυτό
το ουσιαστικό πρόβληµα: Τι θα γίνει µε αυτούς του φιλόδοξους
νέους και νέες σκηνοθέτες, παραγωγούς, αυτούς τους ανεξάρτητους παραγωγούς; Θα µπορέσουν αυτό το καλλιτεχνικό τους
έργο να το ολοκληρώσουν; Και κυρίως, θα υπάρξει κάποια δυνατότητα να προβληθεί αυτό το έργο τους; Ουσιαστικά οι νέοι
άνθρωποι, οι νέοι δηµιουργοί, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχουν
καµµία ελπίδα το έργο τους και να χρηµατοδοτηθεί και να προ-
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βληθεί.
Η αντίληψη για τη συλλογικότητα είναι απαράδεκτη. Η κατάργηση της συµµετοχής των αιρετών στα διοικητικά συµβούλια δείχνει µία αντίληψη, µία διάθεση κατάργησης της συλλογικότητας.
Ανέφερε η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας, η εισηγήτρια του
ΠΑΣΟΚ ότι η επιλογή των συνεργατών του Υπουργού από τον
ίδιο είναι κατεκτηµένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν
πολλές κατακτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν και παρατηρητήρια για την ανεργία. Έχουν και παρατηρητήρια για τη ζωή
της πεταλούδας. Έχουν, έχουν, έχουν... Για τη σηµερινή κατάσταση, όµως, που συνθλίβονται τα εργασιακά, ασφαλιστικά και
κοινωνικά δικαιώµατα, δεν έχουν παρατηρητήρια.
Ασφαλώς, άµεσους συνεργάτες ένας Υπουργός, πολιτικού ή
ειδικού σκοπού συνεργάτες είναι δικαίωµά του να τους έχει.
Όµως, τους αιρετούς δεν είναι κανενός δικαίωµα να τους εξοστρακίζει. Η συµµετοχή αιρετών σε φορείς ευρύτερου και κοινωνικού χαρακτήρα πρέπει να είναι επιβεβληµένη. Η εξάλειψη
της συλλογικότητας σχετίζεται πάντοτε βέβαια µε το συσχετισµό
δυνάµεων. Η τακτική σας δείχνει ότι δεν έχετε εµπιστοσύνη,
ακόµα και στους αιρετούς που ιδεολογικά και πολιτικά είναι µαζί
σας.
Ζητήσαµε και ζητάµε την αναβάθµιση της κινηµατογραφικής
παιδείας, από το επίπεδο της σχολικής αισθητικής αγωγής έως
την ίδρυση ανωτάτων σχολών κινηµατογράφου. Μέχρι σήµερα
δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως ανώτατες σχολές κινηµατογράφου που θα διαθέτουν όλες τις επαρκείς
υποδοµές, έναν πλήρη εργαστηριακό εξοπλισµό, υλικοτεχνική
υποδοµή, η οποία θα συνδυάζει και θα συνδέει σε µεγάλο βαθµό
τη θεωρία µε την πράξη. Βεβαίως, χρειάζονται τµήµατα επιστηµονικής ειδίκευσης στους αναγκαίους τοµείς για την παραγωγή
του κινηµατογραφικού έργου.
Κάποια στιγµή, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνετε το βήµα να
αναβαθµίσετε την κινηµατογραφική παιδεία.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε όλους
όσους αγωνίζονται σε αυτόν το χώρο για την ποιοτική αναβάθµιση του κινηµατογράφου, για τη δυνατότητα παραγωγής έργου,
το οποίο θα έχει και παιδαγωγικό ρόλο και θα ψυχαγωγεί και θα
ανεβάζει την αισθητική αντίληψη των εργαζοµένων, του λαού.
Ένα κινηµατογραφικό έργο, το οποίο δεν θα το βλέπει αναγκαστικά στον κινηµατογράφο ή πολύ περισσότερο αναγκαστικά
στην τηλεόραση, στο σπίτι του ο εργαζόµενος, αλλά θα έχει διάθεση, επιθυµία, θα έχει µία ιδιαίτερη αγωνία να πάει να δει ένα
καλό κινηµατογραφικό έργο και όχι απλά να βλέπει ένα κινηµατογραφικό έργο για να κοιµάται πιο γρήγορα και πιο ήσυχα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, εµείς από την πλευρά του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού θέλουµε να σας συγχαρούµε ιδιαιτέρως για το παρόν νοµοσχέδιο. Και δεν το λέω ειρωνικά αυτό, το
λέω µε πολύ µεγάλη ειλικρίνεια. Αυτή η ιστορική περίοδος, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι. Την οποία διανύουµε είναι µία εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα περίοδος για την οποία ο ιστορικός του
µέλλοντος θα την τιτλοφορήσει ως εξής: «ΠΑΣΟΚ εναντίον
ΠΑΣΟΚ». Πρέπει να σας πω ότι βλέπω µε τροµερά θετική διάθεση το νέο ΠΑΣΟΚ, όπου ξηλώνει σε όλους τους τοµείς –στην
προκειµένη περίπτωση στον κινηµατογράφο- το παλαιό ΠΑΣΟΚ.
Θερµά συγχαρητήρια! Όλα αυτά για τα οποία φωνάζανε οι σοβαροί άνθρωποι εδώ και δεκαετίες, γίνονται σιγά-σιγά πράξη,
έστω και τα µισά. Σιγά-σιγά τα καταφέρνετε, κύριε Υπουργέ. Φυσικά, δεν θα µπορούσε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός να µην
σας συνδράµει σε αυτήν σας την προσπάθεια.
Θα ήθελα να θέσω ένα θέµα για το καταλάβει ο τηλεθεατής
που τώρα µας βλέπει από την τηλεόραση: Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τις ενστάσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, οι οποίες είναι ιδεολογικά συνεπείς. Το ξεκαθαρίζω αυτό.
Αντιλαµβάνοµαι πάρα πολύ καλά -παραδείγµατος χάριν- γιατί το
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Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος υπερασπίζεται την παρουσία των
συνδικαλιστών εις τα διάφορα όργανα διοικήσεως. Είναι προφανές. Εάν το ΚΚΕ, κύριε Νικητιάδη, σε αυτήν την Αίθουσα δεν
προασπίζεται την παρουσία των συνδικαλιστών στα όργανα διοικήσεως, ποιος θα το κάνει σε αυτήν την Αίθουσα; Πολύ καλά
κάνετε. Το ερώτηµα είναι: γιατί η Νέα ∆ηµοκρατία το υπερασπίζεται; Αυτό είναι τροµακτικό ερώτηµα για εµένα. ∆ηλαδή, αντιλαµβάνοµαι σε ένα πλαίσιο ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαραθέσεως, κύριε συνάδελφε, ότι το λογικό είναι η Νέα ∆ηµοκρατία, η οποία κατηγορούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου επί του
ΠΑΣΟΚ του ’80 που έκανε, παραδείγµατος χάριν, το νόµο της
Μελίνας τότε -µέσα σε πολλά άλλα που έκανε σε διάφορους τοµείς- να βλέπει σήµερα µε χαρά τη δικαίωση της τότε πολιτικής
της και την παραδοχή του νυν ΠΑΣΟΚ ότι αυτά που έγιναν τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Ελλάδα –διαβάζω από την εισηγητική έκθεση, παραδείγµατος χάριν- «έχουν εξαντλήσει την
αποτελεσµατικότητά τους» ή –το ακόµα καλύτερο- «ότι τελικά, η
άσκηση κινηµατογραφικής πολιτικής εξετράπη και οδήγησε σε
συστηµική αποτυχία». Αριστούργηµα! Μα, αυτά λέγαµε τόσα
χρόνια. Γι’ αυτά τους κατηγορούσαµε.
Και αφού έρχονται, λοιπόν, µετά από τριάντα χρόνια και παραδέχονται ότι η πολιτική τους οδήγησε –ξαναδιαβάζω- «σε συστηµική αποτυχία» –δηλαδή τα έκαναν θάλασσα- και λένε,
λοιπόν, τώρα παρ’ το πάλι ανάποδα, «έξω οι συνδικαλιστές, γιατί
έχουν καταστρέψει τα πάντα», «έξω οι κρατικοδίαιτοι που έπαιρναν λεφτά απ’ όπου µπορούσαν και τα έκαναν σουίτες και να βάλουµε σιγά-σιγά µια τάξη στο πώς διαχειριζόµαστε τα χρήµατα
των Ελλήνων φορολογούµενων», ακούω τη Νέα ∆ηµοκρατία να
λέει: «Γιατί φεύγουν συνδικαλιστές από τα όργανα;». Μα, αυτό
είναι ατζέντα ΚΚΕ, δεν είναι ατζέντα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η
Νέα ∆ηµοκρατία πρέπει να πανηγυρίζει γι’ αυτό, πρέπει να επιχαίρει. Εσείς έπρεπε κανονικά να σηκωθείτε και να χειροκροτήσετε µε πολύ µεγάλη δύναµη αυτό που κάνει ο κ. Γερουλάνος.
Αυτό που κάνει ο κ. Γερουλάνος είναι το ξήλωµα του παλαιού
ΠΑΣΟΚ. Αυτό κάνει. Και εµείς θα πούµε όχι;
Επίσης, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου προβοκάτσια.
Πραγµατικά το κάνει. Βέβαια, αύριο θα τα πούµε ακόµη καλύτερα, γιατί κάνετε ακόµη καλύτερα πράγµατα αύριο προς αυτήν
την κατεύθυνση. Αλλά να το ξεκαθαρίσουµε για να καταλάβουµε
τι γίνεται. Πρέπει να σας συγχαρώ, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Είµαστε κατά...
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Σας άκουσα. Στεναχωρηθήκατε για την έξοδο των συνδικαλιστών από τα όργανα διοικήσεως. Τι να σας πω; Είναι µία καινοφανής θέση της Νέας
∆ηµοκρατίας. Εντάξει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Είµαστε κατά των διορισµένων πάντα.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ∆εν ήµασταν, γιατί ήµουν
και εγώ στη Νέα ∆ηµοκρατία και θυµάµαι τι ήµασταν. Αλλά το τί
ήµασταν και το τι γίναµε είναι ένα θεωρητικό θέµα. Ας µην ανοίξουµε εδώ το θέµα των διορισµένων και τι έκαναν οι διορισµένοι. Είναι µεγάλο θέµα αυτό.
Κύριε Υπουργέ, σε ένα επίσης πολύ µεγάλο κεφάλαιο, το
θεωρώ πάρα πολύ σωστή -και διαφωνώ µε τον κ. Τζαβάρα, ο
οποίος φερ’ ειπείν έφυγε από την Αίθουσα και κρίµα γιατί ήταν
πολύ ενδιαφέρουσα η οµιλία του και οµολογώ εάν µου βάζατε
ερώτηση «γιατί καταψηφίζει ο κ. Τζαβάρας;» δεν θα µπορούσα να
απαντήσω, για να είµαι 100% σίγουρος, δεν έχει, όµως, σηµασία, δεν είναι εδώ για να µπορέσει να το τεκµηριώσει περαιτέρωσε αντίθεση µε αυτά που είπε ο κ. Τζαβάρας, την ιδέα το να
µπούνε συγκεκριµένα κριτήρια για το πώς θα χρηµατοδοτείται
µία ταινία και ποιος θα παίρνει χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων. Είναι πολύ σωστή η ιδέα αυτή. Κανείς δεν ζήτησε από
τον Υπουργό Πολιτισµού ή από το ελληνικό κράτος να κρίνει διαχρονικά, ποιο θα είναι το µεγάλο έργο. Προφανώς, θα το κρίνει
ο χρόνος. Η τέχνη δεν θα κριθεί από εµάς, θα κριθεί από µόνη
της. Το πώς, όµως, θα διαχειριστούµε τα χρήµατα των Ελλήνων
φορολογουµένων –µε συγχωρείτε- αυτό είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο θέµα. Και όσο πιο διαφανές είναι το κριτήριο, όσο πιο δοµηµένο είναι το κριτήριο, όσο πιο σίγουροι είµαστε ότι χρήµατα
δεν πρόκειται να πεταχτούν τουλάχιστον εις γνώσιν µας εις τον
κάλαθο των αχρήστων, τόσο πιο υπεύθυνη δουλειά κάνουµε εδώ
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σε αυτήν την εποχή της κρίσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να κλείσω, από το ποιοι και το πόσο αντέδρασαν φαίνεται
ότι το νοµοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όποιος
έχει στοιχειώδη ιδέα του τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια µπορεί να
καταλάβει ότι τα τρία τέταρτα των αντιδράσεων είναι από φορείς
και από πλευρές που είχαν συµφέρον να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτή η κατάσταση, όµως, πρέπει κάποτε να τελειώνει,
όχι µόνο φυσικά στον κινηµατογράφο, αλλά σε όλα τα θέµατα.
Κύριε Υπουργέ, τελειώνω µε το θέµα του ειδικού τέλους του
1,5%. ∆εν έχουµε ακούσει την τοποθέτησή σας. Εµείς θέλουµε
να επαναλάβουµε και να είµαστε πάρα πολύ σαφείς ότι πιστεύουµε πως παρά την καλή σας πρόθεση και τις προτάσεις που
υπάρχουν στο νόµο για τις κυρώσεις ως προς την είσπραξη του
τέλους του 1,5%, στην πράξη, κυρία Ζούνη, δεν θα εισπραχθεί
σχεδόν τίποτα, πλην των διαφηµίσεων που θα δοθούν δωρεάν,
διότι στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρµόσεις αυτό
το σωστό µέτρο. Αντίθετα, ο τρόπος που προτείνουµε εµείς, που
είναι το παράβολο επί της ταινίας, είναι κάτι το οποίο µπορείς να
εισπράττεις ανά ταινία, δηλαδή µικρό ποσό κάθε φορά, και άρα
να γεµίζεις ένα κουµπαρά. Εκεί πραγµατικά θα µπορέσεις να µαζέψεις λεφτά, ενώ στην άλλη περίπτωση, στο τέλος, θα δείτε ότι
πάλι δεν θα µαζέψουµε λεφτά.
Επίσης, θα µπορούσατε να κάνετε και κάτι άλλο. Εγώ άκουσα
την πρόταση του κ. Βούρου στην επιτροπή και ήταν εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα. Μπορείτε να βάλετε το κάθε κανάλι να διαλέξει
από τις προτάσεις του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου ποια
ταινία θέλει να χρηµατοδοτήσει, να κάνει την συµπαραγωγή και
να κερδίσει έτσι και το κανάλι µετά από αυτήν την ταινία. Πρέπει,
δηλαδή, µε κάποιον τρόπο να γίνει πρακτικά εφαρµόσιµο το
µέτρο, γιατί πολύ φοβόµαστε ότι έτσι όπως το έχετε φέρει και
άδικο είναι, γιατί θα πληρώνουν σταθµοί που δεν έχουν καµµία
σχέση µε τις ταινίες και δεν θα εφαρµοσθεί τελικά στην πράξη
και άρα θα έχουµε κάνει µία τρύπα στο νερό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επί προσωπικού;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Ανεφέρθη …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τι αναφέρθηκε; Εγώ
δεν άκουσα πουθενά το όνοµά σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Μπορώ να έχω το λόγο για ένα
λεπτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Είναι δυνατόν τέτοια
ώρα να µπαίνουν τέτοια θέµατα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Είναι θέµα ώρας δηλαδή;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ακούστηκε καθόλου
το όνοµά σας; Εάν έχετε θέµα επί προσωπικού, να σας δώσω το
λόγο, αλλά δεν φάνηκε πουθενά να υπάρχει τέτοιο θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Συνεχίστε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θα ενδώσω σε έναν πειρασµό, αφού ο Τάσος
Κουράκης κατά την εισήγησή του κάλυψε όλα τα θέµατα. Ο πειρασµός αυτός είναι ότι εµείς βλέπουµε να χαρακτηρίζονται θετικά κινηµατογραφικές ταινίες του παρελθόντος, που τότε είχαν
χαρακτηριστεί αρνητικά, γιατί είµαστε µια κοινωνία, κατά τη
γνώµη µου, που έχει οπισθοχωρήσει ως κοινωνία, ως πλαίσιο
αξιών, που είµαστε πίσω και ως λαός, ως αποδέκτης δηλαδή,
όπως είπε και ο κ. Καζάκος, της τέχνης. Θα τολµήσω να σας προτείνω να κάνετε µία σύγκριση ανάµεσα στον Κατράκη του τότε κινηµατογράφου και στον Κατράκη του θεάτρου, για να σας πω
ότι αυτή ήταν η διαφορά του επιπέδου στον κινηµατογράφο και
στο θέατρο τότε και από εκεί και πέρα µπορεί κανείς να κάνει συνειρµούς πάνω στην αρχική σκέψη που ο κ. Καζάκος εδώ ανέφερε.
Φοβάµαι ότι δεν βλέπουµε πάντα τέχνη, όταν βλέπουµε τον
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παλιό κινηµατογράφο, που το λένε «καλό σινεµά», όπως φοβάµαι
ότι δεν βλέπουµε καν την ιστορία του κινηµατογράφου, αλλά µία
νοσταλγία για το παλιό και καλύτερο από το σηµερινό αξιακό σύστηµα. Χρειάζεται, όµως, άλλη κουλτούρα στον ελληνικό λαό,
για να ζητά ο ελληνικός λαός το καλύτερο. Εάν αυτό δεν γίνει
εσωτερικό αίτηµα του ελληνικού λαού, δεν θα κατακτηθεί και ο
στόχος του καλύτερου.
Φοβάµαι, επίσης, ότι θα βλέπουµε αύριο τις σηµερινές ταινίες,
που, πράγµατι, τις θεωρούµε γενικώς –και αυτές που είναι στον
κινηµατογράφο, αλλά και αυτές στην τηλεόραση- αριστουργήµατα, εάν η ελληνική κοινωνία συνεχίσει, µαζί µε τον οικονοµικό
κατήφορο, τη νεοφιλελεύθερη προοπτική που κάποιοι της ετοιµάζουν. Και εδώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να κοιταχθούµε όλοι,
γιατί όλοι έχουµε ευθύνες, άλλοι ενεργητικές και άλλοι παθητικές.
Θα τολµούσα, επίσης, να πω για την οικονοµική κρίση ότι
υπάρχει κρίση στον πολιτισµό. Υπάρχει ο πολιτισµός του τουρισµού, που θέλει να εµπορευµατοποιηθεί και δεν µπορεί, που
θέλει να γίνει η τέχνη εµπορευµατοποιηµένη και τουριστική και
δεν τα καταφέρνει.
Έχουµε, παρακαλώ, και το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού! Από µόνο του, χωρίς να θέλω να πω κάποια ύβρη, δεν είναι
το καλύτερο, όταν βάζουµε αυτά τα δύο µαζί και όταν προσπαθούµε µε τον πολιτισµό να τραβήξουµε τον τουρισµό, αλλά µε
έναν εµπορευµατοποιηµένο τρόπο.
Ακόµη, θέλω να µιλήσω για την κρίση στο Κοινοβούλιο και για
τη διαδικασία σήµερα του κατεπείγοντος σε ένα ακόµα νοµοσχέδιο. Θέλω να σας αναφέρω τη στατιστική, κύριοι συνάδελφοι. Στα δεκαοκτώ νοµοσχέδια που έχει φέρει το Υπουργείο
Οικονοµικών, τα επτά είναι µε τη διαδικασία του επείγοντος,
όπως τούτο που κατατέθηκε σήµερα. Όλες οι πλευρές της Βουλής έχουν εναντιωθεί, αλλά η Κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει, είναι
σε έναν άλλον πολιτισµό. Είναι βαρύ να πει κανείς ότι σήµερα
δεν είµαστε στον πολιτισµό του µνηµονίου, αλλά το µνηµόνιο
είναι ο πολιτισµός ορισµένων;
Μαζί µε τις συλλογικές συµβάσεις, που αύριο µε αυτό το κατεπείγον νοµοσχέδιο πάνε περίπατο και αφήνουν τη θέση τους
στις ατοµικές διαπραγµατεύσεις και σε ένα τοπίο οµίχλης µε
ανεργία, πάµε σε µια άλλη κοινωνία που έχει χάσει το χαµόγελο
και την ελπίδα µαζί µε τα κοινωνικά, τα ανθρώπινα και εργασιακά
δικαιώµατα. Και αυτά πολιτισµός είναι και αυτά κουλτούρα διαµορφώνουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζητούµε και δεν µπορούµε να λέµε για αυτό το νοµοσχέδιο ότι είναι µία όαση σε µία
έρηµο ή ένα νησί σε έναν ωκεανό.
Να θυµίσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι πριν από µερικές ώρες εδώ
σε δική µου επίκαιρη ερώτηση για το ζήτηµα του εικοσιτετραµήνου των αρχαιολόγων, που επί είκοσι τέσσερις µήνες δουλεύουν
και µετά απαγορεύεται να ξαναδουλέψουν, δεν µπόρεσε να µου
δώσει µία απάντηση ο Υφυπουργός Πολιτισµού και µε παρέπεµψε στην αποψινή συνεδρίαση, να µιλήσουµε, λέει, γι’ αυτό το
θέµα. Του είπα ότι εµείς διευκολύνουµε, κάνοντας µία τροπολογία, που µπορεί εύκολα να ψηφιστεί, για να τελειώνει αυτό το
θέµα, διότι δεν µπορούµε να έχουµε έναν πολιτισµό, ο οποίος να
έχει τα µνηµεία σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκονται, να µην
χαίρεται τον πολιτισµό, να µην τον απολαµβάνει, να µην τον δίνει
και στους υπόλοιπους, αλλά να τον θέλει µόνο για τουριστικό
στοιχείο.
Είχα καταγγείλει, µαζί µε αυτήν την κατάσταση, την Κυβέρνηση ότι έχει το µνηµόνιο ως πολιτισµό ή ότι πολιτισµός της είναι
το µνηµόνιο. Θεωρούσα στην αρχή ότι είναι µία υπερβολή και το
έκανα για να προκαλέσω, αλλά τώρα έχω την εντύπωση πως είναι
µία αντικειµενική πραγµατικότητα που καθηµερινά επιβεβαιώνεται.
Θέλω να σας πω, ακόµη, δύο-τρία πράγµατα και συγχωρέστε
µου την παρέµβαση. Είµαι από την Κρήτη, µένω στο Ηράκλειο
και µάλιστα στη λεωφόρο Κνωσού, κοντά στο µνηµείο της Κνωσού. Είναι ντροπή –και δεν αφορά µόνο εµάς, αλλά ολόκληρη
την Κρήτη και την Ελλάδα- το γεγονός ότι το µνηµείο της Κνωσσού δεν είναι εγγεγραµµένο στον κατάλογο των µνηµείων της
ΟΥΝΕΣΚΟ, διότι πλήθος αυθαιρέτων και άλλων αυθαιρεσιών
είναι γύρω του και γι’ αυτό καλώς δεν εγγράφεται στον κατάλογο
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των µνηµείων της ανθρωπότητας της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Κύριοι συνάδελφοι, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι
τέσσερα χρόνια κλειστό και υπάρχει προοπτική να είναι κλειστό
για τουλάχιστον ένα ή δύο χρόνια ακόµα, χωρίς να ξέρουµε τι
θα γίνει παραπέρα. Τα εκθέµατα εκτίθενται -και εκτιθέµεθα και
εµείς- στο γκαράζ του νέου κτηρίου σε αποθέωση του πολιτισµού µας. Όµως, για την Κυβέρνηση φταίνε οι κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων στον Πειραιά και στην Ακρόπολη, που κινητοποιούνται για δίκαια αιτήµατα τα οποία δεν λύνονται, τα οποία
δεν τα λύνετε εσείς. Χάνεται, λέει, ο τουρισµός και η κρουαζιέρα
και φταίνε οι κινητοποιήσεις, όχι δηλαδή αυτά που σας αναφέρω
τώρα. Αυτά είναι µικρά, το άλλο είναι το µείζον.
Κύριε Υπουργέ, η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του
Ηρακλείου -ένα θέµα για το οποίο κινείται σήµερα ο ∆ήµος Ηρακλείου και καλά κάνει- είναι αναγκαία, αλλά χωρίς ένα σχέδιο για
τη διόρθωση των ηµαρτηµένων, για να µπορεί να εξυγιανθεί ο
χώρος του µνηµείου της Κνωσού και το άνοιγµα του µουσείου
του Ηρακλείου θα είναι ενοποίηση ανάπηρη. Σε αυτό νοµίζω ότι
πρέπει να παρέµβετε και όλο το έργο να σχεδιαστεί τώρα, να γίνεται σιγά-σιγά και να είναι µία εναντίωση προς το πνεύµα της
κρίσης.
Θέλω να σας πω ότι δεν θέλουµε να µείνουµε σε ένα κλίµα
προγονολατρίας, προγονοπληξίας και αρχαιολατρίας. Ο Μινωικός Πολιτισµός είχε τη συµβολή του, αλλά την είχε και µε τον δις
Ολυµπιονίκη, τον δολιχοδρόµο Εργοτέλη, που ήταν ο ανατρεπτικός, αντικαθεστωτικός στο σκληρό καθεστώς των Μινώων. Σήµερα το άγαλµά του υπάρχει µόνο στην Ιµέρα της Ιταλίας. Από
την Ελλάδα δεν λείπει µόνο το άγαλµά του, αλλά λείπει περισσότερο το πνεύµα του, το πνεύµα της ανατροπής, που είναι ό,τι
το καλύτερο ενάντια στην εµπορευµατοποίηση, στο νεοφιλελευθερισµό και στην κυριαρχία των αγορών.
Έρχοµαι επί του νοµοσχεδίου. Επί της αρχής το νοµοσχέδιο
δεν εκφράζει, κατά τη γνώµη µας, ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό µοντέλο. Με ποια οικονοµικά κριτήρια, µε ποιες αξίες και µε
ποια οικονοµικά εχέγγυα µέσα στην πολιτική κρίση θα λειτουργήσει αυτό το νοµοσχέδιο;
Η αναγκαιότητα της θέσπισης ενός νέου νόµου για τον ελληνικό κινηµατογράφο είναι διατυπωµένη από σύσσωµη την κινηµατογραφική κοινότητα εδώ και είκοσι πέντε χρόνια. Ο
Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του για τις πρώτες εκατό ηµέρες
της Κυβέρνησής σας είχε συµπεριλάβει και την κατάθεση νόµου
πλαισίου για τον ελληνικό κινηµατογράφο. Ωστόσο, χρειάστηκε
ένας χρόνος για να κατατεθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού και
Τουρισµού το σχετικό νοµοσχέδιο. Η δυσφορία για τη µη κατάθεσή του ήταν διάχυτη όλο αυτό το διάστηµα και τελικά ο Υπουργός προχώρησε, επιτέλους, στη δηµοσιοποίηση του νοµοσχεδίου
και σήµερα βρισκόµαστε να το συζητάµε.
Αρχικά θα πρέπει να πούµε για εµάς είναι πρόχειρο νοµοσχέδιο, κατώτερο των περιστάσεων και των απαιτήσεων της εποχής
µας και µας πηγαίνει πίσω από το ν. 1597/86, που ήταν γνωστός
και ως νόµος της Μελίνας. Για την Ελλάδα ο νόµος που συνέβαλε στην προστασία και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και την ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας, είναι
αυτός ακριβώς ο νόµος. Το θλιβερό, όµως, είναι ότι ο νόµος
αυτός δεν εφαρµόσθηκε ποτέ.
Θα αναφέρω δύο στοιχεία. Πρώτον, δεν υπάρχει κινηµατογραφικό αρχείο και δεν είναι µικρό αυτό. ∆εύτερον, δεν υπάρχει
κινηµατογραφική παιδεία, ενώ προβλεπόντουσαν όλα αυτά από
το νόµο. Πιστεύουµε ότι αυτός ο νόµος δεν ξεπεράστηκε και οι
αλλαγές που θα χρειαζόντουσαν και που θα έπρεπε να γίνουν
ήταν ελάχιστες. Ακολούθησε µία σειρά από νόµους που ήταν
γνωστοί µε τα ονόµατα των Υπουργών και όχι για κάτι που πέτυχαν, όπως ο νόµος Τατούλη, Λιάπη, Βενιζέλου, Σαµαρά, της οµάδας Γαβρά κ.λπ., οι οποίοι δεν αντιµετώπισαν τα σοβαρά
προβλήµατα του χώρου. Στη σύνταξη του παρόντος νοµοσχεδίου δεν συµµετείχαν ή τουλάχιστον όσο θα έπρεπε οι συντεταγµένες παραγωγικές δυνάµεις του ελληνικού κινηµατογράφου.
Τώρα, για τις γενικές αρχές και ορισµούς που έχετε στο πρώτο
κεφάλαιο του νόµου, θα ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για την κινηµατογραφική παιδεία που είναι πάγιο αίτηµα του κινηµατογραφικού χώρου. Στο νοµοσχέδιο που
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συζητάµε προστέθηκε η φράση ότι το κράτος οφείλει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τη βελτίωση της κινηµατογραφικής
παιδείας του λαού» -είναι σωστό- χωρίς, όµως, να προβλέπονται
κάποια µέτρα σε αυτήν την κατεύθυνση.
Με το άρθρο 38 συστήνεται η Γνωµοδοτική Επιτροπή Σχολών
Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης. Αυτό είναι βήµα για την ενεργοποίηση του «νεκρού» ν. 1158/81. Ανοίγει έτσι ο δρόµος για µία
τακτοποίηση των διαφόρων σχολών και έναν έλεγχο του εκπαιδευτικού τους έργου. Το έλλειµµα, όµως, στην κινηµατογραφική
παιδεία και την πιστοποίηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων και τεχνικών παραµένει.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, µε τις υπουργικές αποφάσεις αφήνει
την ευχέρεια στον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού τις προϋποθέσεις µε τις οποίες µπορεί να εκδίδεται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.
Στο τρίτο κεφάλαιο -και αυτά νοµίζω ειπώθηκαν και θα τα πω
γρήγορα για να πάω σε προτάσεις- µειώνεται στο κατατεθέν σχέδιο νόµου το ποσοστό ενίσχυσης. ∆εν προβλέπεται διαχωρισµός
των ιδιοτήτων: παραγωγός, διανοµέας, αιθουσάρχης και αυτό
νοµίζω είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Πηγαίνουµε σε µία µονοπωλιακή κατάσταση παραγωγών. Σκοπεύει να φτιάξει το νοµοσχέδιο, απ’ ότι φαίνεται, µηχανισµούς για τη χρηµατοδότηση
συγκεκριµένων εταιρειών. Φαίνεται µία τέτοια κατεύθυνση. Θα
δούµε εάν διαψευσθεί, αλλά συνήθως όλα τα άσχηµα που προβλέπονται εδώ επιβεβαιώνονται. Στοχεύει στις διευκολύνσεις
ξένων και όχι Ελλήνων κινηµατογραφιστών.
Τέλος, για το 1,5% δεν θα κάνω άλλη µνεία, γιατί τα είπε ο εισηγητής µας κ. Τάσος Κουράκης. Θα πω για το Ελληνικό Κέντρο
Κινηµατογράφου, ότι δεν κρίνεται θετική η αλλαγή της νοµικής
µορφής του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου για τους λόγους, που ήδη έχουµε αναφέρει.
Ακόµη να σας πω στο επίπεδο πια των προτάσεων, ότι αναφερθήκαµε στο πρώτο µέρος γιατί λέµε τεκµηριωµένα «όχι» σε
αυτό το νόµο, αλλά συγχρόνως πρέπει να σας παρουσιάσουµε
τους άξονες τουλάχιστον µίας εναλλακτικής πολιτικής για την
προστασία και την ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και
την ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας. Το πρώτο που
λέµε είναι ότι η προστασία της κινηµατογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση του κράτους που µεριµνά για την ανάπτυξή της.
Από τη δεκαετία του ’50 στη ∆ύση, στην Ευρώπη, ειδικά στη Γαλλία και µε Υπουργό τον Αντρέ Μαρλό έκαναν πράξη την προστασία του κινηµατογράφου από το κράτος.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι στην ενίσχυση από
τα έσοδα του ειδικού φόρου, πρέπει να έχουν συµµετοχή αναλογικά και ισότιµα, όλοι οι πραγµατικοί δηµιουργοί του κινηµατογραφικού έργου, και ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος και ο
µουσικοσυνθέτης, όταν υπάρχει και όχι µόνο ο παραγωγός.
Τρίτον, διορθωτικές κινήσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση
της επιστροφής του ειδικού φόρου που εισπράττεται κάθε χρόνο
από την προβολή των κινηµατογραφικών ταινιών, το 1,5% επί του
συνολικού τζίρου των τηλεοπτικών καναλιών και για τα κρατικά
κανάλια και τα ιδιωτικά που παρακρατείται από το Υπουργείο Οικονοµικών και αποδίδεται στο Υπουργείο Πολιτισµού για την ενίσχυση του κινηµατογράφου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω τις προτάσεις,
εάν είναι εύκολο.
Να γίνεται έλεγχος για την καταβολή του 1,5% από τους ισολογισµούς των καναλιών, πρόστιµα και κλείσιµο για τους παραβάτες, όπως και για την παραβίαση της εργασιακής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Στον ελληνικό µας καπιταλισµό ισχύει
το καθεστώς της ασυδοσίας και αυτό πρέπει να ανατραπεί τουλάχιστον στην τέχνη.
Οι τραπεζικές δανειοδοτήσεις πρέπει να είναι χαµηλότοκες
προς στην παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών ή για την ίδρυση
η τη λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής και επεξεργασίας των
κινηµατογραφικών ταινιών, καθώς και για τη δηµιουργία νέων ή
τη βελτίωση παλαιών κινηµατογραφικών αιθουσών.
Να πω για το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, ότι αποτελεί
ανώνυµη εταιρεία και όχι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η
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οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος. Έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και λειτουργεί για το δηµόσιο συµφέρον,
σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και υπό την
εποπτεία όµως του κράτους. ∆ηµοσιεύει ισολογισµούς και σκοποί του κέντρου είναι η προστασία και η ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και η προβολή και η διάδοση της
ελληνικής κινηµατογραφικής παραγωγής στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό.
Έχουµε κι άλλες προτάσεις, θα τις καταθέσω γραπτά. ∆εν θα
πω περισσότερα σε αυτό, για να προλάβω να πω ακόµη για την
ενίσχυση και επέκταση του εναλλακτικού δικτύου διανοµής, το
οποίο είναι πολύ σηµαντικό, για τις κινηµατογραφικές ταινίες,
όπως οι κινηµατογραφικές λέσχες, επίσης οι δηµοτικοί κινηµατογράφοι, οι αίθουσες των κοινωνικών φορέων, τα σχολεία τα
οποία θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν τον κινηµατογράφο στις
υποχρεωτικές σχολικές εκδροµές που έχουν και θα µπορούσαν
οι τάξεις των µαθητών να πηγαίνουν σε κινηµατογραφικές αίθουσες και να παρακολουθούν ταινίες. Οι πρωτοβουλίες πολιτών σε αυτούς τους θεσµούς, αποτελούν παράδειγµα για µίµηση
και για τη στήριξη του κινηµατογράφου.
Από τα µέσα της δεκαετίας του ’70 οι φορείς του κινηµατογράφου, προβάλλουν το αίτηµα της ίδρυσης ακαδηµίας κινηµατογράφου πανεπιστηµιακού επιπέδου, όπου θα διδάσκονται όλοι
οι κλάδοι που αφορούν τον κινηµατογράφο. Η πρόταση παραµένει ακόµη και πρέπει να διεκδικηθεί. ∆εν είναι µέσα στο νοµοσχέδιο. Όπως και η δηµιουργία ινστιτούτου σεναρίου µέσα από
την κατάρτιση πολυεπίπεδων προγραµµάτων χρηµατοδότησης.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή σας- εξασφάλιση του καθεστώτος προστασίας της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και του Εθνικού Κινηµατογραφικού Αρχείου.
Προτείνουµε να προστεθούν στο σχετικό κεφάλαιο τα εξής:
«Κινηµατογραφική Λέσχη είναι το Σωµατείο ή η Ένωση προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασχολείται συστηµατικά
µε την προβολή της κινηµατογραφικής τέχνης και την παραγωγή
της κινηµατογραφικής παιδείας, αποτελώντας ένα εναλλακτικό
εθνικό δίκτυο διανοµής ταινιών».
Υπάρχουν και άλλες προτάσεις, θα σας τις δώσω γραπτές
µετά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή και νοµίζω ότι αυτό
το νοµοσχέδιο είναι πραγµατικά πίσω από τις ανάγκες, είναι πίσω
από αυτό που θα ήθελε και η τέχνη του κινηµατογράφου και η ελληνική κοινωνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Μπεντενιώτης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σχέδιο νόµου που συζητούµε θεσπίζεται το νέο νοµοθετικό πλαίσιο, για «την ενίσχυση
και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης στη χώρα µας»,
αφού το νοµοθετικό πλαίσιο του ν. 1597/86 για την προστασία
και την ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και την ενίσχυση
της ελληνικής κινηµατογραφίας, µε βάση τον οποίο λειτούργησε
αυτός ο χώρος, έχει αναµφίβολα ξεπεραστεί. Έχει ξεπεραστεί,
όµως, από την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και τις αλλαγές
που έχουν προκύψει στο ένα τέταρτο περίπου ενός αιώνα από
τότε, γιατί πρέπει σήµερα, και ιστορικά πλέον, να αποδεχθούµε
ότι αυτό, το τότε, νοµοθετικό πλαίσιο ήταν πραγµατικά και ριζοσπαστικό, αλλά και πρωτοποριακό.
Όµως, σήµερα έχουµε ριζικές αλλαγές τόσο στο στάδιο της
παραγωγής, αλλά και στη διαφοροποίηση του τοπίου της ίδιας
της κινηµατογραφικής αγοράς. Άρα είναι άλλη η σηµερινή πραγµατικότητα του χώρου της ελληνικής κινηµατογραφίας, γι’ αυτό
και η οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση που επιχειρήθηκε εδώ για
την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου είναι και ανιστόρητη και παραπλανητική. Γι’ αυτό και σήµερα ήταν αναγκαία η αλλαγή αυτού
του θεσµικού πλαισίου αφού τα τελευταία χρόνια έχουµε ριζική
αλλαγή της παραγωγικής αλυσίδας µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον
είναι η βάση της κινηµατογραφικής παραγωγής.
Με το νέο αυτό θεσµικό πλαίσιο επιχειρείται µία συνολική πα-
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ρέµβαση, µια παρέµβαση που αντιµετωπίζει ουσιαστικά, αλλά και
µε επάρκεια όλα τα προβλήµατα που έχουν προκύψει. Πρέπει να
το οµολογήσουµε ότι τα αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά, διασφαλίζοντας επιπλέον τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, που είναι τα
ζητούµενα αυτής της εποχής.
Βασικά ενισχύονται οι νέοι δηµιουργοί, αλλά και στηρίζεται η
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση των επενδύσεων
από την εγχώρια αγορά, αλλά και από το εξωτερικό, η προσέλευση ξένων παραγωγών και συµπαραγωγών, αλλά και η αποτελεσµατικότητα στη λειτουργία των κρατικών φορέων, στην
υλοποίηση της κινηµατογραφικής πολιτικής, η οποία πλέον παίρνει άλλες διαστάσεις.
Πράγµατι, η µεταρρύθµιση που επιχειρείται στον τοµέα αυτόν
του πολιτισµού, είναι συνέχεια µε συνέπεια των άλλων µεταρρυθµίσεων της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που έχουν ήδη προηγηθεί, στο χώρο της αυτοδιοίκησης, στο χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης, στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
στην κοινωνικοασφαλιστική πολιτική, αλλά κυρίως στη δηµοσιονοµική και οικονοµική προέκταση. Γι’ αυτό και η µεταρρύθµιση
αυτή στο χώρο του πολιτισµού, ειδικότερα αυτήν την περίοδο
της οικονοµικής και της κοινωνικής κρίσης, είναι και µία διέξοδος της χώρας από την κρίση, αφού «ο πολιτισµός, θα είναι αντίδοτο στην κρίση», όπως πρόσφατα πολύ ορθά ανέφερε ο
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.
Έτσι προωθείται ένα σχέδιο εξυγίανσης και ανάπτυξης, διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας στη λειτουργία των κρατικών
φορέων υλοποίησης της κινηµατογραφικής πολιτικής, ενίσχυσης
των νέων δηµιουργών, εξορθολογισµού των πόρων, προώθησης
νέων τεχνολογιών, αύξησης των επενδύσεων στην κινηµατογραφική παραγωγή, ανατροπής των κατεστηµένων, δηµιουργίας
µίας προοπτικής ανάπτυξης του χώρου του κινηµατογράφου.
Έτσι, έχουµε µία πρώτη, µετά από είκοσι πέντε χρόνια, υπεύθυνη
και σοβαρή πρόταση για µία συνολικά ουσιαστική παρέµβαση
στο χώρο, για να έχουµε µία νέα εθνική κινηµατογραφική πολιτική.
Ειδικότερα η άρθρωση του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει οκτώ
κεφάλαια. Περιέχει στα πρώτα έξι κεφάλαια, στα άρθρα 1 έως
34, τις διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφίας, στο έβδοµο κεφάλαιο, στα άρθρα 35 έως 39 περιλαµβάνει τις λοιπές διατάξεις της κινηµατογραφικής πολιτικής,
στο όγδοο κεφάλαιο στα άρθρα 40 έως 51 επανακαθορίζει το
καθεστώς χορήγησης των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων και
των βραβείων συγγραφής θεατρικών έργων και περαιτέρω είναι
κρίσιµο να επισηµανθεί ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, πως καθορίζονται µε ακρίβεια οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα κινηµατογραφικό έργο µπορεί να θεωρηθεί ελληνικό, όπως ακόµη
και ότι προστατεύεται και ενισχύεται η ελληνική γλώσσα.
Επίσης, ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός είναι ειδικότερα
ενδιαφέρον, το ότι το 1,5% του κύκλου εργασιών των τηλεοπτικών σταθµών, το οποίο εδώ και πλέον των δύο δεκαετιών δεν
έφθανε στην παραγωγή, σήµερα προσδιορίζεται µε ακρίβεια και
πλέον θα αποτελεί τον πόρο µίας νέας ουσιαστικής χρηµατοδότησης, ουσιαστικής στήριξης της κινηµατογραφικής πολιτικής
και ενίσχυσης των νέων δηµιουργών, αλλά και του ελληνικού πολιτισµού.
Καταληκτικά, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το νοµοσχέδιο
θέτει τις αρχές σχετικά µε την ανάπτυξη και την ελευθερία της κινηµατογραφικής τέχνης, κατοχυρώνει την ελευθερία του κινηµατογράφου, την ελευθερία της παραγωγής, αλλά και της
κυκλοφορίας των κινηµατογραφικών έργων, καθώς και της παρακολούθησής της από το κοινό, όπως διέπεται στο µέτρο –πρέπει να το υπογραµµίσουµε αυτό µε έµφαση- που αποτελεί
έκφραση και διάδοση γνώµης, αλλά και έκφραση τέχνης, όπως
το Σύνταγµα στα άρθρα 14 και 16 προβλέπει. Αυτό βέβαια δεν
σηµαίνει ότι ο καλλιτέχνης-δηµιουργός εξαιρείται της υποχρέωσης της τήρησης των άλλων συνταγµατικών προστατευοµένων
εννόµων αγαθών.
Συµπερασµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την
εφαρµογή αυτού του θεσµικού πλαισίου, παρέχεται η δυνατότητα πλέον, να αναβαθµίσουµε και την κινηµατογραφική παιδεία,
µία παιδεία που θα έχει αναµφίβολα σηµαντική συµβολή στον πο-
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λιτισµό της χώρας µας. Γιατί γι’ αυτόν τον πολιτισµό, η χώρα µας
και υπερηφανεύεται και πορεύεται και στην ευρωπαϊκή και στην
παγκόσµια κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπεντενιώτη.
Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει η κ. Μάγια Τσόκλη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ.
ΜΑΓΙΑ ΤΣΟΚΛΗ: Έχουµε µείνει έξι στην Αίθουσα. ∆εν είναι
άσχηµα.
Ενώ το όνοµα της Ελλάδας συνδέεται διεθνώς µε τον πολιτισµό, εδώ και δεκαετίες, τα θέµατα που αφορούν στον πολιτισµό
µας αντιµετωπίζονται στη δική µας ελληνική κοινωνία -καθρέπτης
της οποίας προφανώς είναι και το Κοινοβούλιο- σαν µία πολυτέλεια. Και σήµερα ο πολιτισµός αναφέρθηκε σχεδόν ενοχικά, θα
έλεγα, σαν ο πολιτισµός να µην είχε σχέση µε την καθηµερινότητα, σαν να αφορούσε κάποιους λίγους, µία ελίτ διανοουµένων,
που ζουν στο δικό τους κόσµο και µιλούν τη δική τους γλώσσα.
Έτσι πιστεύω ότι πολλοί συνάδελφοι ξαφνιάστηκαν όταν είδαν
από κοντά στην αίθουσα της Γερουσίας τις δυναµικές αντιδράσεις που προκάλεσε το νέο νοµοσχέδιο για την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης.
Όλοι οι άνθρωποι που έχουµε κάποια σχέση µε την παραγωγή
–το έλεγα και στην επιτροπή- βρεθήκαµε στην αρχή διχασµένοι
συναισθηµατικά απέναντι σ’ αυτό το νέο νοµοσχέδιο. Κάποιοι
φίλοι ήταν υπέρ, κάποιοι φίλοι ήταν κατά και η αλήθεια είναι ότι
αν δεν είσαι της δουλειάς, αν δεν γνωρίζεις το περιβάλλον, τους
ανθρώπους, την ιστορική εξέλιξη κάποιων θεσµών, δύσκολα αντιλαµβάνεσαι τις λεπτοµέρειες. Εξ ου και πολλοί Βουλευτές βρέθηκαν ουσιαστικά να επαναλαµβάνουν λέξη προς λέξη απόψεις
συγκεκριµένων αντιπροσώπων του κλάδου. Αυτό είναι απολύτως
κατανοητό.
Γι’ αυτό και η ακρόαση των φορέων από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ήταν και εξαιρετικά χρήσιµη, γόνιµη και
αποκαλυπτική. Χρήσιµη γιατί οι λέξεις «τέχνη», «δηµιουργία»,
«πολιτισµός» ακούστηκαν πολλές φορές µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Γόνιµη, διότι έγινε από όλους σαφές ότι το Υπουργείο
Πολιτισµού και Τουρισµού και ο ίδιος ο Υπουργός δεν επέλεξαν
την εύκολη οδό της ψήφου της Πλειοψηφίας, αλλά αντίθετα την
όσο γίνεται µεγαλύτερη συναίνεση των κοµµάτων. Εξ ου και οι
πολλές συναντήσεις, εξ ου και οι τροποποιήσεις που έγιναν µετά
τις συζητήσεις στην επιτροπή. Αποκαλυπτική δε, διότι ενώ, παραδείγµατος χάριν, στο ασφαλιστικό ακούστηκαν έξι φορείς, στο
νοµοσχέδιο για τον κινηµατογράφο αναγκαστήκαµε να καλέσουµε δέκα, ενώ κάποιοι άµεσα ενδιαφερόµενοι απλώς δεν είχαν
χώρο να συµµετέχουν. Το γεγονός αυτό µας έφερε όλους αντιµέτωπους µε τα θέµατα εκπροσώπησης που βασανίζουν τον κινηµατογραφικό κλάδο.
Για το νοµοσχέδιο τώρα. Είναι σηµαντικό να δεχθούµε, για να
κρίνουµε, το νοµοσχέδιο γι’ αυτό που είναι, δηλαδή ένας νόµος
πλαίσιο. ∆εν λύνει όλα τα προβλήµατα του κινηµατογράφου, δεν
αναφέρεται σε όλα τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τον κινηµατογράφο. Προτείνει απλά τη νέα πολιτική κουλτούρα, µέσα
στην οποία θα κινηθούν και θα αναπτυχθούν δράσεις και στρατηγικές για την ανάπτυξη του σινεµά.
Ας προσπαθήσουµε εν τάχει, να απαντήσουµε στους επικριτές αυτού του νοµοσχεδίου. Αυτό το σχέδιο νόµου -λένε κάποιοιδεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν διασφαλίζει τη σταθερή
ροή πόρων. Κάθε άλλο. Το σηµερινό αναπτυξιακό νοµοσχέδιο
που καλούµαστε να ψηφίσουµε είναι η συνέχεια της συντονισµένης προσπάθειας ενίσχυσης του κινηµατογράφου, που ξεκίνησε το Υπουργείο Πολιτισµού µε τα σηµαντικότατα φορολογικά
κίνητρα που δόθηκαν στο πλαίσιο του νέου φορολογικού νόµου.
Η πιο σηµαντική καινοτοµία του νέου νοµοσχεδίου είναι ότι
σπάει το µονοπωλιακό ρόλο χρηµατοδότησης που έπαιζαν µέχρι
τώρα το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και η ΕΡΤ. Η απόδοση του 1,5%, η είσπραξη του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων, η τακτική χρηµατοδότηση του Ελληνικού Κέντρου
Κινηµατογράφου από το Υπουργείο, δηµιουργούν ουσιαστικά
πολλαπλές πηγές χρηµατοδότησης.
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Σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση των πόρων η απόδοση του 1,5%
είναι γνωστή. Τα προβλήµατα ήταν γνωστά. Από το 1989 ποτέ
δεν εφαρµόστηκε. Εξαιρετικά σηµαντικό για την εφαρµογή της
συγκεκριµένης διάταξης είναι το γεγονός ότι το 1,5% κατοχυρώνεται πλέον ως δηµόσιο έσοδο και πως αναγράφονται ρητά
οι κυρώσεις για τους τηλεοπτικούς σταθµούς και τις εταιρείες
παραγωγής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που δεν θα αποδίδουν
το 1,5% των εσόδων τους για την παραγωγή των κινηµατογραφικών ταινιών, όπως οφείλουν.
Επίσης, η απλοποίηση της διαδικασίας επιστροφής ειδικού
φόρου από τα εισιτήρια είναι από τα πολύ θετικά σηµεία αυτού
του νοµοσχεδίου, που θα ωφελήσουν σηµαντικά την ανάπτυξη
της ελληνικής κινηµατογραφικής ταινίας. Ωφελούνται άµεσα οι
παραγωγοί, 85% εκ των οποίων είναι και σκηνοθέτες –µην το ξεχνάµε αυτό- που θα εισπράττουν πια µε εύκολες διαδικασίες την
επιστροφή φόρου που τους αναλογεί.
Παράλληλα, το γεγονός πως το 80% από το ποσό που περισσεύει από την επιστροφή φόρου θα πηγαίνει απευθείας στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, ισοδυναµεί µε διπλασιασµό των
εσόδων του κέντρου.
«Αυτό το νοµοσχέδιο λόγω της νέας οργάνωσης του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου καταστρατηγεί την, κατοχυρωµένη από το Σύνταγµα, ελευθερία της τέχνης», συνεχίζουν οι
επικριτές. Το ζήτηµα της ριζικής αναδιοργάνωσης του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου και το προσωποκεντρικό µοντέλο
που προτείνεται προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις.
Όσοι φοβούνται τις αλλαγές, τρέχουν να προεξοφλήσουν την
αποτυχία του νοµοσχεδίου. Πιστεύω όµως πως το παράδειγµα
του εξαιρετικού Φεστιβάλ Αθηνών και του Γιώργου Λούκου είναι
η απόδειξη πως η επιτυχία κρίνεται στην πορεία, την πράξη, την
επιλογή των σωστών ανθρώπων, την εφαρµογή των νόµων και
την καλή λειτουργία των θεσµών.
Προς τιµήν του το Υπουργείο και ο Υπουργός υπήρξαν ανοικτοί στα σχόλια που κατατέθηκαν, τα έλαβαν υπ’ όψιν τους, προέβησαν σε κάποιες αλλαγές. Η αναδιαµόρφωση του Ελληνικού
Κέντρου Κινηµατογράφου επιχειρεί ουσιαστικά να αλλάξει την
πολιτική κουλτούρα στο χώρο του κινηµατογράφου, µε βασική
αλλαγή πως το Υπουργείο και συγκεκριµένα ο ίδιος ο Υπουργός
αναλαµβάνει την ευθύνη για την επιτυχία ή µη αυτού του εγχειρήµατος, χωρίς να πετάει το µπαλάκι σε τρίτους.
Κακά τα ψέµατα, αν θέλουµε να είµαστε για µία φορά ειλικρινείς, θα πρέπει κρίνοντας ιστορικά να παραδεχτούµε ότι όσο διαφανείς και αν είναι οι θεσµοί, όσο σωστοί κι αν είναι οι νόµοι,
πάντα η επιτυχία µιας πολιτιστικής πολιτικής έχει να κάνει µε την
επιλογή των προσώπων, µε το όραµά τους, µε την προσωπικότητά τους να υποστηρίξουν αυτό το όραµα.
Εξάλλου, το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου λειτουργεί µε
το ισχύον καθεστώς τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια. Κατά γενική οµολογία, παρά την παρουσία αιρετών, δεν αποφεύχθηκε
διαχρονικά ούτε η κακοδιαχείριση ούτε η αδιαφάνεια. Ας έχουµε
τη γενναιότητα, λοιπόν, να δοκιµάσουµε και ένα άλλο µοντέλο.
«Το νοµοσχέδιο δεν εγγυάται θεσµούς οικονοµικού ελέγχου
και λογοδοσίας», συνεχίζουν οι διαφωνούντες. Τα άρθρα και οι
αλλαγές που έχουν γίνει µας βοηθούν να καταλάβουµε ότι εδώ
έγιναν αλλαγές και το Υπουργείο πήρε µερικές σηµαντικές αποφάσεις. Τέλος, «το νοµοσχέδιο ακυρώνει ή υποβαθµίζει δοκιµασµένους θεσµούς», λένε, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους
άνθρωποι που έχουν κυριολεκτικά αφιερώσει τη ζωή τους στην
τέχνη του κινηµατογράφου.
Επαναλαµβάνω ότι πρόκειται για έναν νόµο πλαίσιο που δεν
µπορεί να λύσει όλα τα προβλήµατα του κινηµατογράφου. Προτείνει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθούν και θα αναπτυχθούν δράσεις και στρατηγικές για την ανάπτυξή του. Το να µη
γίνεται συγκεκριµένη αναφορά σ’ ένα θεσµό, από τη στιγµή που
δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να τον καταργεί ή να τον τροποποιεί, δεν ισοδυναµεί µε ακύρωση του θεσµού. Αυτό νοµίζω
το έχουµε καταλάβει όλοι.
Θα κάνω µία µικρή παρένθεση. Ο κ. ∆αβάκης που είναι εδώ, µίλησε για το Άτενµπεργκ, για µία ταινία που είχα την τύχη να βραβεύσω στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης προχθές. Ήθελα να σας
διαβάσω δύο πράγµατα γι’ αυτήν την ταινία από το internet.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκεί λένε τα εξής: «Για πρώτη φορά στην ιστορία του το κορυφαίο αµερικάνικο φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηµατογράφου
Sundance φιλοξενεί στο πρόγραµµά του ελληνική ταινία. Η ταινία της Αθηνάς Τσαγκάρη «Άτενµπεργκ» θα προβληθεί στο τµήµα
Spotlight, στο οποίο παρουσιάζονται οι καλύτερες ταινίες που
έχουν διαγράψει σηµαντική πορεία σε διεθνή φεστιβάλ µέσα στη
χρονιά.
Στην Μπιενάλε της Βενετίας το Άτενµπεργκ πήρε το πρώτο
βραβείο γυναικείας ερµηνείας και πολλά άλλα βραβεία. Έχει εξασφαλίσει συµµετοχή στο Φεστιβάλ του Ρότερνταµ, στο διαγωνιστικό τµήµα του Φεστιβάλ D’ Angers Premier Plan, έχει ταξιδέψει
στο Φεστιβάλ του Τορόντο, στο Ρέκιαβικ, στο Λονδίνο». Είναι µία
εξαιρετική ταινία για την οποία είµαστε πολύ περήφανοι. Αν δεν
είχε βραβευθεί, τότε θα µιλάγαµε για διαπλοκή, πιστεύω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Τι σηµαίνει «έχει ταξιδέψει στο Φεστιβάλ του Τορόντο»;
ΜΑΓΙΑ ΤΣΟΚΛΗ: Σηµαίνει ότι πρέπει να είναι µία ταινία ιδιαίτερα σηµαντική και καλή για να της κάνουν την τιµή να τη δεχθούν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Ποιος την πήγε;
ΜΑΓΙΑ ΤΣΟΚΛΗ: Θα σας πω από κοντά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε ∆αβάκη, σας παρακαλώ µη διακόπτετε την οµιλήτρια.
Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
ΜΑΓΙΑ ΤΣΟΚΛΗ: Νοµίζω ότι ολοκλήρωσα, αλλά βλέπετε ότι
µερικά πράγµατα που αξίζουν, δεν πρέπει να τα κατεβάζουµε σε
άλλο επίπεδο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βούρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω από αυτήν τη θλιβερή διαπίστωση ότι είµαστε πραγµατικά πολύ λίγοι µέσα στην Αίθουσα. Από τότε που
ενεπλάκην στην εφηβική µου ηλικία µε τα κοινά, κύριε Πρόεδρε,
µέχρι και σήµερα, άκουγα και ακούω για τον πολιτισµό, για τη
βαριά βιοµηχανία, για την ανάπτυξη, για το διαβατήριο προς το
εξωτερικό, για την πολιορκητική µηχανή που θα αλώσει τις αγορές και διαπιστώνω µε θλίψη αυτό που και άλλοι συνάδελφοι επισήµαναν, ότι είµαστε πάρα πολλοί λίγοι.
∆εν είναι θέµα παρόντων, γιατί και άλλες φορές συνάδελφοι
Βουλευτές βρίσκονται λίγοι µέσα στην Αίθουσα, αλλά είναι σε
συνεδριάσεις, σε κοινοβουλευτικούς τοµείς εργασίας, οπωσδήποτε µέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι η θλιβερή εικόνα της εγγραφής των µελών που θέλησαν να µιλήσουν και να τοποθετηθούν
για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, µόλις εννέα. ∆εν είναι καν τα
µέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.
Είναι γεγονός ότι διανύουµε µία περίοδο επαναπροσδιορισµού
αξιών, θεσµών, µεταρρυθµίσεων, αλλαγών. Πρέπει να επισηµάνω
µόνο ότι αυτές οι αλλαγές δεν κατοχυρώνονται ίσως µόνο µέσα
από περικοπές, µέσα από θυσίες κοινωνικές. Ούτε καν κατοχυρώνονται µέσα από τα όπλα πολλές φορές, αν θέλουµε να µιλήσουµε για επαναστατικές αλλαγές. Κατοχυρώνονται πολλές
φορές και µέσα από τα βιβλία, από τον κινηµατογράφο, από το
θέατρο, από τις τέχνες.
Πρέπει να επισηµάνω και να υπενθυµίσω µάλλον στους συναδέλφους ότι η θρησκεία και η πολιτική, δύο από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης των κοινωνιών, δεν θα έκαναν τίποτα,
δεν θα πετύχαιναν τίποτα, αν δεν στηρίζονταν στην κουλτούρα,
την παιδεία.
∆ύο τρεις συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο παρελθόν, σε θέµατα
του παλιού καλού ελληνικού κινηµατογράφου, στην παραγωγή
του Φίνου, του Καραγιάννη- Καρατζόπουλου, επισηµαίνοντας µάλιστα ότι δεν θέλουν να κάνουν µνηµόσυνο. ∆υστυχώς όµως γυρίζοντας το βλέµµα µας στο παρελθόν, γυρίζουµε την πλάτη µας
στο µέλλον.
Και εµείς υποστηρίζουµε αυτές τις ταινίες, και η κ. Ζούνη και
εγώ, λόγω αν θέλετε της ιδιαιτερότητας που έχει η σχέση µας
µε το επάγγελµα, αλλά πιστέψτε µε τιµώντας όλους αυτούς τους
συναδέλφους και υπογραµµίζοντας την ιδιαίτερη σηµαντική συµβολή που είχαν στην ανάπτυξη του κινηµατογράφου, θέλω να κα-
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ταθέσω και την άποψη ότι τα προϊόντα που γεννάει η τέχνη είναι
ανάλογα µε αυτά που επιβάλλει η εκάστοτε εποχή.
Εκείνη η εποχή είχε να κάνει µε τον χωµατόδροµο, τον καταβρεχτήρα του δήµου, είχε να κάνει µε τη φτωχογειτονιά, µε τη µετανάστευση, µε το πηλοφόρι και τον οικοδόµο. Η τέχνη, η
συγκεκριµένη εποχή γεννάει τελείως διαφορετικές ανάγκες. Εποµένως, µεγάλοι, τιµηµένοι και σεβαστοί οι παλαιοί θεµελιωτές
του κινηµατογράφου, αλλά πρέπει να κοιτάξουµε και το µέλλον.
Ο κόσµος αλλάζει, ο ανταγωνισµός µαίνεται, η κινηµατογραφική οικονοµία αναζητεί νέους δρόµους και νέες ισορροπίες.
Χρειαζόµαστε νέους κανόνες, άλλη διαχείριση, αν θέλουµε να
διατηρήσουµε τη ζωτικότητα και τον πλουραλισµό ενός ποιοτικού κινηµατογράφου.
Υπάρχουν εξαιρετικές ταινίες όπως και άθλιες. Το να στοχεύεις στο µεγάλο κοινό δεν αποτελεί εγγύηση ποιότητας ούτε πρόκριµα καινότητας. Το ίδιο ισχύει και για τις ταινίες τέχνης. Από
την µία είχαµε το ταλέντο και έχουµε το ταλέντο των καλλιτεχνών, από την άλλη έχουµε το σύστηµα µε τις σχέσεις των οικονοµικών δυνάµεων που δηµιουργούν έναν κίνδυνο οµογενοποίησης, µία µορφή οµοιότητας, ένα φόβο µείωσης των ανεξάρτητων παραγωγών και διανοµέων.
Πρόκειται για αληθινή απειλή για εκείνα τα έργα που δεν διαθέτουν την ίδια οικονοµική ισχύ. Χρειάζεται, λοιπόν, πολιτική βούληση, προκειµένου το δίκαιο του ισχυρότερου να µην εκτοπίσει
το δικαίωµα των άλλων ταινιών να βρίσκουν δίοδο προβολής στο
θεατή.
Θέλω να πιστεύω πως όλοι οι Βουλευτές που ενεπλάκηµεν
στην ιστορία αυτού του νοµοσχεδίου, καταθέσαµε ζητήµατα,
αντιθέσεις, αντιρρήσεις, ιδιαίτερα καλοπροαίρετα. Βρεθήκαµε
καλοπροαίρετοι απέναντι σε ένα νοµοσχέδιο που έτυχε πολύµηνης επεξεργασίας, άµεσης και έµµεσης, άµεσης λόγω της επεξεργασίας που έτυχε από το Υπουργείο, έµµεσης εξαιτίας της
επεξεργασίας που κατέθεσαν οι υπόλοιποι φορείς.
Θέλω να πω ότι φυσικά δεν είναι ένα πρόχειρο, όπως όλοι διατείνονται, σχέδιο νόµου. Και πρέπει να πω ότι αισθάνοµαι καλά
όταν συνειδητοποιώ ότι ο Υπουργός και το επιτελείο του επεξεργάστηκαν το νοµοσχέδιο και άκουσαν, έτειναν ευήκοον ους
και στη διαβούλευση και στους Βουλευτές της Συµπολίτευσης,
αλλά και γενικά στους Βουλευτές που πρότειναν διορθώσεις
κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
Και µόνο ότι στην τελευταία συνεδρίαση ο κύριος Υπουργός
έφερε τριάντα εννέα νοµοθετικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις,
σχεδόν ένα καινούργιο νοµοσχέδιο δηλαδή, αποτελεί απόδειξη
της καλής πρόθεσης και της διάθεσης προσέγγισης των αντίθετων σε άποψη πτερύγων της Βουλής.
Κατ’ αρχάς, λοιπόν, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µετά από
περίπου είκοσι πέντε χρόνια -όπως πολλοί υπογράµµισανέρχεται να εναρµονίσει, αν θέλετε, τις ανάγκες του κινηµατογραφικού κόσµου µε τη σηµερινή πραγµατικότητα. Έγινε
πολύς λόγος γιατί δεν κρατήθηκε ο νόµος της Μελίνας, µε
κάποιες προσθήκες, ή γιατί δεν στηρίχθηκε ο ν. 2121/93, επίσης
µε κάποιες προσθήκες. Είναι ηλίου φαεινότερον, ότι εκτός από
την επικαιροποίηση, εν πάση περιπτώσει, που η αγορά
υπαγορεύει, κάποιων άρθρων, ουσιαστικά η φιλοσοφία είναι του
νόµου της Μελίνας και του ν. 2121/93, που αποτέλεσαν θεµέλιο,
τουλάχιστον ως προς το καλλιτεχνικό κοµµάτι του νοµοσχεδίου.
Προτείνονται αλλαγές, διαφάνεια και αξιοπιστία, µεγαλύτερη
ευελιξία των οργανισµών, ορθολογικότερη λειτουργία των
οργάνων διοίκησης και πάει λέγοντας. Να µην υπογραµµίσουµε
πάλι και αυτά που έχουµε πει στις διάφορες συνεδριάσεις.
∆εν είναι σηµαντική αλλαγή στο θέµα της προστασίας της
ελληνικότητας ενός έργου; ∆εν είναι σηµαντική η εισαγωγή της
καινοτοµίας µοριοδότησης; ∆εν είναι βασικός ο στόχος της
ενίσχυσης των νέων δηµιουργών, των νέων θέσεων εργασίας;
∆εν είναι στόχος η αύξηση επενδύσεων από την εγχώρια αγορά
και το εξωτερικό; ∆εν είναι στόχος η προσέλευση ξένων
παραγωγών; ∆εν εξασφαλίζεται, επιτέλους, το 1,5% από το
ετήσιο ακαθάριστο έσοδο των καναλιών µέσω της ∆ΟΥ. Είναι
πολύ σηµαντικό να το υπογραµµίσουµε αυτό. ∆εν εξασφαλίζεται
η επιστροφή φόρου;
Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουµε πει και στις προηγούµενες
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συζητήσεις µας, κύριε Πρόεδρε. Να επισηµάνω για µια ακόµα
φορά την αύξηση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης, τη στήριξη της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που µε εργαλείο τα φορολογικά
κίνητρα γίνεται όλο και πιο σηµαντική, όλο και πιο ουσιαστική.
Τελειώνω, µε τέσσερις επισηµάνσεις, που απλώς θα έλεγα ότι
τις τιτλοποιώ γιατί τις έχουµε συζητήσει µε τους συµβούλους του
κυρίου Υπουργού.
Ως προς την αντικατάσταση των Κρατικών Βραβείων
Ποιότητας –το είχα αναφέρει και στην επιτροπή- νοµίζω πως η
υπάρχουσα ακαδηµία εµπλουτισµένη µε νέες εξέχουσες προσωπικότητες, υποστηριγµένη οικονοµικά από το Υπουργείο, αλλά
ανεξάρτητη, θα µπορούσε να προτείνει µε µυστική ψήφο, τα µέλη
της δηλαδή τις υποψηφιότητες και να απονέµουν και τα βραβεία.
Το σχέδιο αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει ένα σχέδιο ουσιαστικά, αντικατάστασης των Κρατικών Βραβείων Ποιότητας.
Στο θέµα του ελέγχου είχα προτείνει –και νοµίζω ότι αξίζει να
το συζητήσουµε- µια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου πεπραγµένων.
Επίσης, µια προσθήκη που θα µπορούσε να µπει στο άρθρο
46, κύριε Υπουργέ, αφορά το άρθρο 3 του ν. 2121/93, προκειµένου να προσαρµοστεί στη οδηγία 92/100 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αναφορικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης οπτικοακουστικών έργων. Θα σας καταθέσω την τροποποίηση.
Βέβαια, να σας αναφέρω ως τίτλο –γιατί έχουµε και τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας που αφορά τα άρθρα- την επισήµανση
και την υπογράµµιση της αναγκαιότητας της ίδρυσης του
Ελληνικού Ινστιτούτου Σεναρίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώνουµε τον
κατάλογο των οµιλητών µε τον Ανεξάρτητο Βουλευτή, κ . Γρηγόριο Ψαριανό.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω ξαναπεί και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια –µια που
είναι εδώ, οι Υπουργοί Πολιτισµού- ότι, όπως είχε πει ο Μιχάλης
Παπαγιαννάκης για την Αθήνα, ευεργέτης της πόλης θα είναι
αυτός που θα γκρεµίσει και όχι αυτός που θα χτίσει. Ίσως αυτό
το Υπουργείο Πολιτισµού, µας δίνει ένα άλλοθι, ότι παράγουµε
και φροντίζουµε τον πολιτισµό. Ιδρύθηκε σε χρόνια περίεργα,
από φάτσες περίεργες, από ανθρώπους µε λογικές και πολιτικές
περίεργες και ίσως το χρησιµοποιούµε και εµείς ως άλλοθι, ότι
πραγµατικά φροντίζουµε και υπηρετούµε και θεραπεύουµε τον
πολιτισµό. Ίσως ένας καλός Υπουργός Πολιτισµού, µε το που θα
αναλάµβανε, να καταργούσε το Υπουργείο.
Επειδή ξέρετε ότι έχουν γίνει πολλά σε αυτό το Υπουργείο –
εφ’ όλων και υφ’ όλων των κυβερνήσεων ως τώρα και ως προς
τον τρόπο που έχουν διαχειρισθεί τα κονδύλια, οι χρηµατοδοτήσεις, οι επιχορηγήσεις, οι θίασοι, οι οµάδες, οι συντεχνίες, κ.τ.λ.µε όλη αυτήν την ιστορία έχουµε καταλήξει όλοι τώρα να δεχόµαστε, ή οι περισσότεροι τουλάχιστον, ότι πραγµατικά πρέπει να
δούµε ένα καινούργιο νόµο για τον κινηµατογράφο και να προχωρήσουµε να δούµε ένα νόµο για το θέατρο, για τη µουσική και
για όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Και να περιµένουµε από τη
συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισµού, όσο θα υπάρχει, και του
Υπουργείου Παιδείας, όσο επίσης θα υπάρχει αυτό, και όσο θα
έχουµε έστω και ψήγµατα παιδείας, να δούµε αυτήν την περίφηµη συνεργασία, που έχουµε ακούσει και που περιµένουµε όλοι
και για τις Σχολές Κινηµατογράφου, και για τη συνεργασία αυτή
σε πολιτιστικό επίπεδο και σε επίπεδο παραγωγής παιδείας και
όχι µόνο εκπαίδευσης.
Είπαµε και στην επιτροπή, ότι επί της αρχής θα υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, γιατί πραγµατικά βάζει µερικά καινούργια
πράγµατα. Όµως, θα επιµείνω και θα επαναλάβω µερικά σηµεία,
τα οποία φορείς και άνθρωποι του κινηµατογράφου επί δεκαετίες έχουν δουλέψει, αυτοί που έχουν υπηρετήσει το χώρο του κινηµατογράφου και πολλοί από αυτούς το έκαναν και ανιδιοτελώς, ακόµα και αν αργότερα ήρθαν και κέρδη. Να πω εδώ ότι
για εµένα δεν υπάρχει εµπορικός κινηµατογράφος και σινεφίλ.
Ο ∆αλιανίδης και το µιούζικαλ µαζί µε τον Αγγελόπουλο, το Νικολαΐδη, τον Πανουσόπουλο, τον Παναγιωτόπουλο, τον Κούνδουρο, τον Κακογιάννη, είναι ένα, είναι το όλον του ελληνικού
κινηµατογράφου. Πρέπει να δούµε από την «Κάλπικη λύρα» και
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το «∆ράκο» και από τη «Στέλλα» ως τη «Στρέλλα», όλο τον κινηµατογράφο συνολικά. Πρέπει να πω για το περί προστασίας της
ελληνικότητας, περί της επιστροφής του φόρου, για το 1,5% που
µπαίνει σε µια σειρά πραγµατικά αποτελεσµατικής διαχείρισης
και πραγµατικής είσπραξης του. Υπάρχουν σηµεία µέσα εδώ που
πρέπει να τα κάνουµε ακόµα πιο συγκεκριµένα.
Πρέπει να δούµε, ας πούµε, τη µοριοδότηση. Μπορούµε να
συµφωνήσουµε στη µοριοδότηση. Όταν αφορά έναν κινηµατογραφιστή που κάνει µόνος του µια ταινία, πώς θα λειτουργεί αυτή
η µοριοδότηση; Μήπως είναι αντικίνητρο για έναν άνθρωπο, που
θα κάνει σκηνοθεσία και παραγωγή µιας µικρής ή µεγάλης ταινίας µόνος του; Ένα είναι αυτό. Το έχουν θέσει και στην επιτροπή, κάποιοι από τους ανθρώπους που µίλησαν εκ µέρους των
φορέων. Μετά είναι η υπόχρεη εταιρεία. ∆εν ξεκαθαρίζεται αν ο
όρος «Εταιρεία Παροχής Οπτικοακουστικών Μέσων και Νέων Τεχνολογιών» περιλαµβάνει και τα ιδιωτικά κανάλια. Αυτό πρέπει
να το πούµε, να καθοριστεί, να είναι θεσµοθετηµένο και να υπάρχει ο όρος. Τα ιδιωτικά κανάλια δεν πληρώνουν, δεν έχουν πληρώσει. Και ένα δεύτερο είναι πώς θα εισπραχθούν και αυτά που
ως τώρα δεν έχουν πληρωθεί. Είναι ένα επίσης, δίκαιο αίτηµα
των ανθρώπων του κινηµατογράφου.
Ακούσαµε τοποθετήσεις του στυλ ότι αύριο γίνεται άλλο ένα
τσεκούρωµα στα εργασιακά δικαιώµατα, ότι βρισκόµαστε σε µια
δίνη, σε µια περιδίνηση δυσάρεστη και καταστροφική για την οικονοµία, για τις κοινωνικές σχέσεις, για τον κοινωνικό ιστό. Και
είπαν κάποιοι: µπορεί να ασχολείστε µε τον κινηµατογράφο, µε
το ότι κάνουµε σινεµά; Το άκουσα και εκτός Αιθούσης αυτό, αλλά
το άκουσα και εδώ λίγο να συζητιέται, έστω και εκτός µικροφώνων.
Θέλω να πω, ότι σε πολύ δύσκολες περιόδους ο κινηµατογράφος, η µουσική και η τέχνη µας έσωσαν, ή µας έδωσαν διεξόδους και οράµατα. Επειδή, ίσως και η πενία τέχνας
κατεργάζεται, που λέει και η παροιµία µας, υπάρχει και ένας σοβαρός κίνδυνος µε αυτό το νοµοσχέδιο, κύριοι Υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι, το οποίο στη βασική του φιλοσοφία δεχόµαστε
ότι συνεισφέρει και µπορεί να προσφέρει και να φτιάξει πράγµατα και στην πορεία να διορθώσει και αυτά, που ακόµα δεν είναι
διατυπωµένα καλά, ή δεν έχουν µπει µέσα, δεν έχουν περιληφθεί.
Φοβάµαι, ότι δίνουµε ας πούµε, µπόνους δηµιουργίας, κυρίως
στον παραγωγό και στις εταιρείες και όχι, κυρίως, στον σκηνοθέτη και µαζί µε αυτόν στον σεναριογράφο και τον µουσικοσυνθέτη, ενδεχοµένως, που είναι οι βασικοί συντελεστές ενός έργου
τέχνης κινηµατογραφικού.
Να πω και κάτι ακόµα. Είµαστε λίγο των άκρων. Από τον απόλυτο κρατισµό σοβιετικού τύπου, περνάµε και στην αποθέωση
και στην ασυδοσία του ιδιώτη πια, ή του ιδιώτη ευεργέτη, ή του
απλού idiot. Από τα συνολικά εκλεγµένα διοικητικά συµβούλια
φορέων φτάνουµε στα συνολικά διορισµένα. ∆εν υπάρχει µέση
οδός; ∆εν υπάρχει ένας τρόπος να είναι και κρατισµός και ιδιωτική εκµετάλλευση, ιδιωτική επένδυση;
∆εν υπάρχει ένας τρόπος να είναι και εκλεγµένα και διορισµένα; ∆εν µπορούµε να βρούµε µία ισορροπία;
Ξέρετε, ο καλός Υπουργός µπορεί, πράγµατι, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο να παράγει καλή τέχνη, καλλιτεχνία. Ο κακός Υπουργός, που µπορεί να προκύψει ή να ενσκήψει, θα δηµιουργήσει
κακοτεχνίες µ’ αυτό. Μπορεί να δούµε φαινόµενα Τζέιµς Παρί ένα όνοµα που θυµήθηκα πολύ πρόσφατα, επειδή κάποιο ελληνικό καθεστώς φρόντισε τον ελληνικό κινηµατογράφο µε
τέτοιους τρόπους- ή από την άλλη µεριά, µπορεί να δούµε µε την
ασυδοσία του ιδιώτη ένα σαπουνοσινεµά, όπως λέµε για τις τηλεοπτικές σαπουνόπερες.
Επειδή, η υπερβολή της λειτουργίας των ανθρώπων των κοµµάτων και των πειθαρχηµένων κοµµατικών µηχανισµών στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία-εκλογή οδήγησε σε ένα είδος
γκρεµού, πάµε τώρα στον απόλυτο διορισµό. Φθάνουµε στο
άλλο άκρο και φθάνουµε σε µία τύπου υπουργοκρατία. Αυτά
είναι σοβαρές ενστάσεις. Έχουν σχέση και µε τη φιλοσοφική
ανάπτυξη του ζητήµατος, όχι µόνο µε τεχνικά θέµατα.
Επίσης, µια που µιλάµε για διορισµένους, βεβαίως είναι όλοι
κατά των διορισµών. Είναι όλοι, εκτός από την πλευρά που διορίζει. Εάν διορίζει η Νέα ∆ηµοκρατία, όλοι οι άλλοι είναι κατά και
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εκείνη επιµένει. Εάν διορίσω εγώ, βεβαίως θα είµαι ευχαριστηµένος, εάν τους διορίσω όλους όπως γουστάρω εγώ. ∆ικαίως οι
άλλοι θα διαµαρτύρονται. Πρέπει, λοιπόν, να βρούµε και σ’ αυτό
τη χρυσή τοµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να αναφερθώ και σε άλλα σηµεία. ∆εν έχω το χρόνο να
αναφερθώ στα σηµεία που έχω σηµειώσει, για τις κινηµατογραφικές λέσχες, για την ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είναι σοβαρά κενά
η έλλειψη της φροντίδας τους µέσα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στο Φεστιβάλ της ∆ράµας και θα
το επαναφέρω, παρ’ όλο που έχω πάρει έξι φορές απάντηση από
τον Υπουργό. Αλλά –συγγνώµη- αυτή η απάντηση δεν είναι πειστική. Μάλιστα, η σύγκριση που κάναµε µε τη Green Peace και το
γιατί δεν νοµοθετούµε για τη Green Peace ένα νοµοσχέδιο για
την ενέργεια και το περιβάλλον, δεν είναι το ίδιο πράγµα. Ένα
φεστιβάλ που έχει προσφέρει, δεν χρειάζεται να το χρηµατοδοτήσεις, ούτε σου ζητάει να του δώσεις τίποτα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Πρέπει σ’ αυτό το νοµοσχέδιο να
διατυπωθούν, να αναφερθούν και η ταινιοθήκη της Ελλάδας και
η φροντίδα του κινηµατογραφικού αρχείου.
Θα ήθελα να πω και δύο πράγµατα για τις κινηµατογραφικές
λέσχες. Τα υπόλοιπα θα τα πούµε και µεθαύριο. Είναι µερικά
πράγµατα που έχω σηµειώσει εδώ, αλλά δυστυχώς τα επτά
λεπτά, τα οποία και εξάντλησα κιόλας, δεν επαρκούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γερουλάνος.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συµφωνήσω µε αρκετούς οµιλητές που ανέφεραν ότι την ώρα που
συµβαίνουν τόσα πολλά και δύσκολα πράγµατα στην κοινωνία
µας, την ώρα που οφείλουµε να πάρουµε τόσο δύσκολες αποφάσεις, πολλοί µπορεί να µην µπορούν να κατανοήσουν ακριβώς
για ποιο λόγο µιλάµε για τον πολιτισµό.
Θα επιδιώξω να αποδείξω ότι είναι πραγµατικά σηµαντικό να
µιλάµε σήµερα για τον πολιτισµό και ότι εάν δεν το κάναµε, η κοινωνία µας θα ήταν φτωχότερη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δύναµη αυτού του Κοινοβουλίου επαφίεται στη δυνατότητά µας να ανταποκρινόµαστε
έγκαιρα στις ανάγκες του πολίτη, βεβαίως, µέσα από τις ιδεολογικές προτεραιότητες που ο καθένας µας προτάσσει, αλλά και
µε µία διάθεση επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζει.
Στη σηµερινή επί της αρχής συζήτηση, θα µείνω επί της αρχής
του νοµοσχεδίου, διότι οι αρχές αυτού του νοµοσχεδίου έχουν
για όλους τεράστια σηµασία.
Ο κίνδυνος, όµως, σε τέτοιες συζητήσεις είναι να γίνουν τόσο
αόριστες, που δίνουν την εντύπωση ότι δεν αφορούν τον πολίτη.
Συχνά ο κόσµος µας ακούει και αισθάνεται ότι συζητούµε µέσα
σε µία γυάλα, αποκοµµένοι από την πραγµατικότητα που εκείνος βιώνει.
Θα προσπαθήσω να αποφύγω αυτήν την παγίδα, µιλώντας για
ένα συγκεκριµένο πολίτη. Το όνοµά της είναι Αθηνά. Είναι ένας
από τους νέους δηµιουργούς της πατρίδας µας. Είναι µία νέα
γυναίκα, που ανακάλυψε ότι έχει ταλέντο να κάνει ποιοτικές κινηµατογραφικές ταινίες, οι οποίες και έχουν βραβευθεί σε διάφορες χώρες του κόσµου.
Εκτός από ταλαντούχος καλλιτέχνης είναι και ένα πολύ ανήσυχο πνεύµα. Οι ταινίες της µιλούν για τον έρωτα, για την οικογένεια, για τις σχέσεις των ανθρώπων. Προβληµατίζουν και
συχνά σοκάρουν, αλλά δεν φοβούνται να αναδείξουν θέµατα που
η κοινωνία µας τα αποφεύγει και τα φέρνει στο τραπέζι για να τα
συζητήσουµε. Μέσα από την τέχνη της η Αθηνά δεν χαϊδεύει. Θα
έλεγα µάλιστα ότι η τέχνη της δαγκώνει.
Εκτός των άλλων, η Αθηνά είναι και πρέσβειρα για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό και θα έλεγα γενικότερα για την πατρίδα µας. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, τη ρωτούν για την
Ελλάδα, για την κρίση, για τον κινηµατογράφο και για τον πολιτισµό στη χώρα µας.
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Εκείνη µιλάει για µία νέα Ελλάδα που παλεύει να γεννηθεί, για
τους νέους που θέλουν να δηµιουργήσουν, για το ταλέντο που
υπάρχει άφθονο στη χώρα µας. Μιλάει για τον Φίλιππο, τον
Σύλλα, για το Γιώργο, τους οποίους θα µπορούσε να ανταγωνίζεται. Αλλά µιλάει γι’ αυτούς, λες και είναι ήρωες µέσα στην ίδια
περιπέτεια. Ο λόγος που τους κατονοµάζω, είναι ότι συχνά ξεχνάµε ότι οι αποφάσεις που παίρνουµε εδώ, αλλάζουν τη ζωή
πραγµατικών ανθρώπων. Ένα τέτοιο νοµοσχέδιο αυτό προσπαθεί να κάνει.
Η Αθηνά, όµως, δεν είναι µόνο ένας σκεπτόµενος καλλιτέχνης
ή πρέσβειρα του σύγχρονου πολιτισµού µας. Η Αθηνά είναι και
εργοδότης. Κόβει µισθοδοσία, προσλαµβάνει και απολύει, προωθεί και διαφηµίζει, επενδύει και ρισκάρει.
Εάν στο µυαλό σας εργοδότης είναι συνήθως άνδρας, καθισµένος πίσω από ένα γραφείο, τότε θα δυσκολευτείτε να δείτε
την Αθηνά σαν έναν άνθρωπο που συµβάλλει άµεσα στην αύξηση
του ΑΕΠ και στη µείωση της ανεργίας. Όµως, το κάνει και αξίζει
το σεβασµό µας που τα καταφέρνει.
Η πολιτεία έχει κάθε λόγο να βοηθήσει το έργο της Αθηνάς, όχι
µόνο γιατί έχει σηµαντική πολιτιστική αξία, αλλά διότι έχει και
επιχειρηµατική. Η βοήθεια που θέλουµε να της προσφέρουµε,
στο επιχειρηµατικό τουλάχιστον µέρος της δουλειάς της, λίγο
διαφέρει από τη βοήθεια που προσφέρουµε στους ξενοδόχους
ή στους ιχθυοτρόφους ή ακόµα και σε εφοπλιστές που εξυπηρετούν συγκεκριµένες γραµµές.
Αλλά παρ’ ότι θέλουµε και έχουµε ταχθεί να βοηθήσουµε την
Αθηνά, πολύ λίγα από τα χρήµατα τα οποία έχουµε εντάξει στον
κινηµατογράφο, φθάνουν ποτέ στην παραγωγή. Για την ακρίβεια
λιγότερο από 1 στα 5 ευρώ που δίνουµε στον κινηµατογράφο,
φθάνουν στους ανθρώπους που δηµιουργούν σήµερα αυτήν την
τέχνη ή αυτήν την οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Τα
υπόλοιπα δεν ξεκίνησαν µε πρόθεση να χαθούν στο δρόµο, αλλά
αυτό έγινε.
Είπαµε ότι θα αφιερώσουµε χρήµατα, για να βρούµε νέους δηµιουργούς και στην πορεία έγιναν λειτουργικά έξοδα οργανισµών. Είπαµε ότι θα αφιερώσουµε χρήµατα για να φέρουµε σε
επαφή τους καλλιτέχνες µε τους γίγαντες του παγκόσµιου κινηµατογράφου, και έγιναν φιέστες αµφίβολης αισθητικής και σίγουρης αναποτελεσµατικότητας. Και είπαµε ότι θα αφιερώσουµε
χρήµατα για να προωθήσουµε τις ελληνικές ταινίες, και στην
πραγµατικότητα τα δώσαµε σε σουίτες ξενοδοχείων.
Η Αθηνά δυσκολεύτηκε πέρσι να βρει χρήµατα για να κάνει κόπιες στις ταινίες και να τις στείλει στο διαγωνιστικό τµήµα του
Φεστιβάλ της Βενετίας. Για όσους ξέρουν κινηµατογράφο, γνωρίζουν τι σηµαίνει αυτό.
Αυτό και µόνο δείχνει ότι ενώ ο λόγος µας σέβεται το έργο
της, οι πράξεις µας το απαξιώνουν. Εκεί εστιάζεται και η δυσκολία των πολιτών να καταλάβουν ότι µέσα σ’ αυτό το Κοινοβούλιο
γίνεται αξιέπαινο έργο.
Έτσι, λοιπόν, όταν ξεκινήσαµε να δουλεύουµε το νοµοσχέδιο,
βάλαµε τρεις στόχους. Πρώτα απ’ όλα, θέλαµε να αυξήσουµε τα
χρήµατα που πηγαίνουν στην παραγωγή. Ξεκινήσαµε µε το φορολογικό νοµοσχέδιο, που περάσαµε για πρώτη φορά γενναία
φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στον κινηµατογράφο.
Έχουµε κάθε λόγο να πιστεύουµε ότι µία σηµαντική αύξηση κονδυλίων θα έρθει από εκεί.
Σηµαντική ενίσχυση προς την παραγωγή θα υπάρξει µέσα από
άλλα µέτρα που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο, κυρίως µέσα
από την ανακατανοµή των υπαρχόντων κονδυλίων, µε την ορθότερη αξιοποίηση των πόρων που συµβάλλουν καθοριστικά, µε τη
διαφάνεια και τη λογοδοσία που απαιτούµε από τους οργανισµούς που ασχολούνται µε την καθηµερινή άσκηση της πολιτικής
µας για τον κινηµατογράφο, µε απλούστερες, καθαρότερες
δοµές και ενισχυµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Το δεύτερο που είπαµε είναι ότι θέλουµε να αυξήσουµε τις
πηγές των χρηµάτων, τα κανάλια µέσα από τα οποία φθάνουν τα
χρήµατα στον κινηµατογράφο. Βάλαµε στο παιγνίδι πολύ πιο ουσιαστικά τους ιδιώτες, τα τηλεοπτικά κανάλια, τα συνδροµητικά,
τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, αλλά και τη δηµόσια τηλεόραση. ∆ηµιουργήσαµε µηχανισµούς για την προσέλκυση ξένων παραγωγών.
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Αυτό, όµως, που θα πρέπει να λογίζεται ως το πιο σηµαντικό,
είναι ότι «ξεδοντιάσαµε» τη γραφειοκρατία που τόσο καιρό
εγκλώβιζε κονδύλια στους µηχανισµούς της πολιτείας και τα κατευθύναµε στην παραγωγή. Αυτό, από µόνο του, είναι µία τοµή
στον τρόπο που γίνονταν τα πράγµατα µέχρι σήµερα.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε µερικά ακόµα ζητήµατα που άπτονται της συζήτησης επί της αρχής. Το πρώτο αφορά την παράλειψη από το νοµοσχέδιο κάποιων αξιόλογων θεσµών -το
ανέφεραν και κάποιοι οµιλητές εδώ πέρα- που συµπληρώνει την
εικόνα του ελληνικού κινηµατογράφου πρώτα στην κινηµατογραφική παιδεία. Είναι κεφαλαιώδους σηµασίας. Είναι, όµως, µια
δουλειά που πρέπει να γίνει µε το Υπουργείο Παιδείας, ενταγµένη µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
Ακόµα το νοµοσχέδιο δεν αναφέρει την Ταινιοθήκη, το ιστορικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας, καθώς και
τις κινηµατογραφικές λέσχες. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή
και έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Έπρεπε, όµως, να τραβήξουµε τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ νοµοθετικού πλαισίου και
πολιτιστικής πολιτικής.
Πολλές φορές στο παρελθόν η νοµοθετική διαδικασία οδηγούσε σε αναφορές οι οποίες είτε δεν µπορούσαν να υλοποιηθούν είτε παρέµεναν έωλες σε ό,τι αφορά τις ευθύνες που
δηµιουργούσαν είτε στην πολιτεία είτε στους φορείς που αναφέρονταν. Ήταν θέµα αρχής το νοµοσχέδιο να µην αναφέρεται
σε φορείς και θεσµούς µε τους οποίους η πολιτεία δεν έχει µία
ξεκάθαρη και αµφίδροµη σχέση. Έχουµε ήδη δεσµευθεί να προχωρήσουµε άµεσα σε περαιτέρω διάλογο µε αυτούς τους φορείς για να βρεθεί κατάλληλη λύση για τη βιωσιµότητα και την
ανάπτυξή τους.
Ένα άλλο ζήτηµα που προκάλεσε µία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης είναι ότι δεν συµπεριλήφθηκε αναφορά σε οποιαδήποτε µορφή κρατικών βραβείων.
Σήµερα αναζητούµε το συλλογικό φορέα που θα κάνει τη διαδικασία επαρκώς δηµοκρατική και διάφανη. Υπάρχουν προτάσεις
πάνω στο τραπέζι και θα θέλαµε να τις δούµε να υλοποιούνται.
Όµως, δεν θα νοµοθετήσουµε υπέρ µιας συγκεκριµένης λύσης.
Θα συνεργαστούµε µε όποιον µας πείσει για τη φερεγγυότητά
του και τη δυνατότητά του να εκπροσωπεί το χώρο.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην απόφασή µας ο Υπουργός
να είναι υπεύθυνος για την επιλογή των µελών του διοικητικού
συµβουλίου ενός οργανισµού. Αυτό έγινε για δύο λόγους και οι
δύο λόγοι είναι θέµα αρχής. Ο πρώτος αφορά τη διαδικασία χρηµατοδοτήσεων και βραβεύσεων στο παρελθόν. Στο παρελθόν
είχε απαξιωθεί, διότι ο βραβευµένος µιας χρονιάς γινόταν κριτής στην επόµενη και ο χρηµατοδότης µιας χρονιάς γινόταν χρηµατοδότης στην επόµενη. Αυτό δεν θα ήταν πρόβληµα αν τα
χρήµατα ήταν χρήµατα ενός φορέα ή ενός οργανισµού, αλλά
ήταν τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου. Σαν αποτέλεσµα, στην πλάτη του Έλληνα φορολογούµενου γινόταν µία συναλλαγή που λίγο είχε να κάνει µε την επιβράβευση της
ποιότητας και περισσότερο µε αλληλοϋποχρεώσεις που µέσα
από τα χρόνια διογκώθηκαν. Έπρεπε, επιτέλους, να βάλουµε ένα
τέλος σε αυτήν τη συναλλαγή.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο πήραµε αυτήν την απόφαση
ήταν, επίσης, θέµα αρχής. Όπως είπα, τα χρήµατα που διαχειρίζονται οι φορείς είναι κυρίως χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου και ως γνωστόν, γι’ αυτά τα χρήµατα λογοδοτεί ή θα
έπρεπε να λογοδοτεί ο εκάστοτε Υπουργός. ∆εν γινόταν αυτό.
Μέσα από ένα περίπλοκο σχήµα Υπουργών, γενικών γραµµατέων, γενικών συνελεύσεων, προεδρείων, διοικητικών συµβουλίων, κάπου εκεί η ευθύνη χανόταν.
Αν ρωτήσει σήµερα ποιος ευθύνεται που το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης οφείλει πάνω από 6 εκατοµµύρια ευρώ, κανείς δεν θα
σηκώσει το χέρι του. Ο ένας θα δείχνει τον άλλο. Στην ευθύνη
στα εύκολα και ανευθυνότητα στα δύσκολα είναι η φόρµουλα
που εξασφαλίζει την αδιαφάνεια και την απουσία λογοδοσίας.
Και για να απαντήσω και στον κ. Ψαριανό και σε άλλους συναδέλφους οι οποίοι το ανέφεραν, θα πω ότι εδώ δεν είναι θέµα
καλού ή κακού Υπουργού, αλλά θέµα υπεύθυνου ή ανεύθυνου
Υπουργού. Και τουλάχιστον τώρα θα κρίνεται από αυτά τα οποία
θα βλέπει ο πολίτης.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιµένω στο θέµα της ευθύνης,
διότι πιστεύω ότι είναι κοµβικό. Είναι φυσιολογικό και καµµιά
φορά θεµιτό να τη διαχέουµε σε φορείς. Όταν αυτό γίνεται
σωστά, αυξάνει τον έλεγχο και τη λογοκρισία, αυξάνει την πολυφωνία και τη δηµοκρατικότητα. Όταν, όµως, γίνεται λάθος, οδηγεί στην αποποίηση ευθυνών και βοηθά τη συγκάλυψη. Σε ένα
επίπεδο αυτό οδηγεί στη σπατάλη και τη διαφθορά. Σε ένα άλλο
επίπεδο, όµως, οδηγεί σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Εκεί που τα
παιγνίδια εξουσίας αφήνουν κενά και επικαλύψεις, ο πολίτης εισπράττει γραφειοκρατία και αναποτελεσµατικότητα. Για την
Αθηνά, αλλά και κάθε Έλληνα δηµιουργό, η δική µας πολιτική
ανευθυνότητα µεταφράζεται σε µία φράση που φαντάζοµαι ότι
έχει ακούσει πολλές φορές στη ζωή της και την ανέφερε και ο
Πρωθυπουργός στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: «Όχι, αυτό
δεν γίνεται».
∆εν υπάρχει κόµµα εκπρόσωπος του οποίου να µην έχει αναφερθεί στο µεγαλύτερο πρόβληµα της εποχής µας, την απελπισία των νέων και τη νέα µετανάστευση, την πεποίθηση των νέων
ότι δεν θα έχουν την ευκαιρία να δηµιουργήσουν αυτό που ονειρεύονται στην Ελλάδα ή ότι για να το δηµιουργήσουν, θα πρέπει
να πάνε σε άλλη χώρα, την πεποίθηση ότι πράγµατι, στην Ελλάδα τίποτα δεν γίνεται. Αλήθεια, πόσους ακόµα νέους Έλληνες
δηµιουργούς, επιστήµονες ή επιχειρηµατίες, έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε; Πόσοι ακόµα πρέπει να απελπισθούν µέχρι
εµείς να πάρουµε την απόφαση να αλλάξουµε;
Σαν πρέσβειρα όπου πάει η Αθηνά µιλάει για την Ελλάδα, για
την κρίση και τι κάνουµε για να βγούµε από αυτήν, για τα ταλέντα που γεννιούνται στην Ελλάδα και τον αγώνα που δίνουν για
να αντιµετωπίσουν τις αντιξοότητες της κοινωνίας. Αυτά λέει
εκείνη.
Συχνά, όµως, αυτά που ακούει είναι διαφορετικά. Ακούει για
κράτη που έχουν εκτιµήσει και σέβονται τη δουλειά των νέων δηµιουργών, τόσο σαν καλλιτέχνες όσο και σαν επιχειρηµατίες, για
κράτη που τους προωθούν και τους στηρίζουν µε κάθε µέσο, σε
κάθε ευκαιρία και για κράτη των οποίων οι δηµόσιες υπηρεσίες
είναι και περήφανες να έχουν βοηθήσει µία νέα δηµιουργό να
αναδείξει το έργο της. Προφανώς, ξέρει ότι δεν είναι όλες οι
χώρες έτσι. Όµως, αναρωτιέται τι στερείται η δική µας για να πετύχει το ίδιο. Αναρωτιέται τι θα χρειαστεί, το «δεν γίνεται» για να
γίνει «ναι, γίνεται». Και η απάντηση είναι: «Όχι πολλά».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που χρειάζεται είναι κάποιος να αναλάβει την ευθύνη και το κόστος της αλλαγής. ∆ιότι
η αλλαγή έχει κόστος και είναι άµεσο -νοµίζω ότι δεν υπάρχει
ούτε ένας οµιλητής που µίλησε σήµερα, που να µην το ένιωσε
αυτό τις τελευταίες εβδοµάδες- ενώ τα κέρδη αντιθέτως έρχονται πολύ αργότερα και κανείς µα, κανείς δεν θυµάται γιατί
ήρθαν.
Όµως, πριν αποχαιρετήσουµε άλλους νέους δηµιουργούς,
είναι σηµαντικό κάποιος να αναλάβει την ευθύνη και να αλλάξει
τα πράγµατα, να πει ότι «ναι, γίνεται». Και σας καλώ να την αναλάβουµε σήµερα µαζί, ψηφίζοντας αυτό το νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας κάπου χρωστάµε ένα
«ναι, γίνεται». Ίσως το χρωστάµε στην Αθηνά και στη γενιά της.
Όταν καταθέσαµε αυτό το νοµοσχέδιο στη Βουλή, θέλαµε να
ήµαστε σίγουροι ότι είχαµε κάνει ό,τι µπορούσαµε για να ανοίξουµε ένα νέο δρόµο δηµιουργίας, ένα νέο δρόµο αναγνώρισης
και τελικά, ένα νέο δρόµο προσωπικής εκπλήρωσης. Θα φανεί
στο χρόνο αν πετύχαµε το στόχο µας. Ίσως το «ναι, γίνεται» το
χρωστάµε στις προηγούµενες γενιές που υπέφεραν και τελικά
δεν κατάφεραν ποτέ να πετύχουν αυτά τα οποία είχαν οραµατισθεί. Σίγουρα, όµως, χρωστάµε ένα «ναι, γίνεται» στις γενιές που
έρχονται. ∆ιότι, αν τα καταφέρουµε, αυτός ο τόπος που τόσα
έχει να αναδείξει, θα µπορέσει επιτέλους να αναδείξει και ό,τι
πιο αξιόλογο έχει. Και αυτό είναι οι άνθρωποί του.
Αν καταφέρουµε να αλλάξουµε τα πράγµατα, αυτή η χώρα
µπορεί να γίνει ένας παράδεισος δηµιουργίας για όλους εκείνους που θέλουν να δηµιουργήσουν, ένας παράδεισος µάθησης
για αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν και θέλουν να εξασκήσουν την επιστήµη τους και ένας παράδεισος επιχειρηµατικότητας γι’ αυτούς που θέλουν έτσι να εκφράσουν το δηµιουργικό
τους πνεύµα. Και από αυτό θα καταφέρουµε να εξασφαλίσουµε
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ότι οι επόµενες γενιές δεν θα είναι οι γενιές του καναπέ και του
κυνισµού, αλλά οι γενιές της φαντασίας, της αναζήτησης και της
δηµιουργίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας κάπου χρωστάµε ένα
«ναι, γίνεται». Και εγώ προσωπικά το χρωστώ στις κόρες µου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στο στάδιο των δευτερολογιών.
Το λόγο έχει ο κ. Ζιώγας.
Κύριε Ζιώγα, τρία λεπτά σας φτάνουν ή θα χρειαστείτε περισσότερα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Τόσα νοµίζω ότι αρκούν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο µείζον,
γενικό και διαχρονικό ζήτηµα-ερώτηµα «ανάπτυξη από ποιον και
για ποιον;», όσοι απαντούν, λέγοντας «ανάπτυξη για όλους»,
κατά τη γνώµη µας, κυριαρχούνται από την ψευδαίσθηση ότι για
κάποιον, ανεξήγητο φυσικά, αταξικό λόγο οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις θα αφήσουν ανέπαφο τον κινηµατογράφο.
Όσοι δηµιουργοί έχουν αυτή την ψευδαίσθηση, πιστεύουν ότι
θα µπορούν να δηµιουργούν ελεύθεροι και απερίσπαστοι υπηρετώντας το καλλιτεχνικό τους όραµα, ενώ γύρω τους το σύµπαν
θα καταρρέει εµπορευµατοποιώντας ακόµη και το οξυγόνο που
αναπνέουν και αναπνέουµε.
Οι παραγωγοί που έχουν αυτήν την ψευδαίσθηση και κυρίως
οι µικροί σε οικονοµικό µέγεθος, ανεξάρτητα από προθέσεις και
αιτιάσεις πιστεύουν ότι τελικά θα τη βγάλουν καθαρή τσιµπολογώντας ό,τι πέφτει από το τραπέζι του κυρίαρχου συστήµατος
παραγωγής, όπως ο Λάζαρος από το Ευαγγέλιο, ενώ γύρω τους
η νοµοτελειακή στην καπιταλιστική οικονοµία, διαδικασία της συγκέντρωσης του πλούτου, όσο περισσότερου πλούτου σε λιγότερα χέρια, ολοκληρώνει τον κύκλο της. Αυτοί είναι απλώς
αφελείς. Αυταπατώνται και πιστεύουν ότι ο Κύκλωπας θα τους
φάει τελευταίους.
Κατά τη διάρκεια της τρίτης συνεδρίασης της επιτροπής, κύριε
Πρόεδρε, κατατέθηκαν οι προϋποθέσεις και οι προτάσεις εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας και θεωρούµε
ότι αυτές οι προτάσεις µας για να γίνουν πράξη και πρέπει να γίνουν πράξη, απαιτείται να γίνουν στόχοι διεκδίκησης από το κίνηµα των ανθρώπων του κινηµατογράφου και γενικότερα της
τέχνης και του πολιτισµού, αλλά κυρίως από το λαϊκό κίνηµα. ∆εν
θα τις επαναλάβω, τις έχουµε καταθέσει στην τρίτη συνεδρίαση
της επιτροπής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Αποστολάτος, Εισηγητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει το λόγο.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εµένα προσωπικά αλλά και το κόµµα, µε έχετε
πείσει γι’ αυτό το µεγάλο «ναι», το δικό σας και την ευθύνη που
ο καθένας ξέρει ότι πρέπει να πάρει για τις αλλαγές που τολµάει
να κάνει. Είµαι από αυτούς που πιστεύουν βαθειά ότι η τέχνη
σώζει.
Η Αθηνά σας –υπαρκτό πρόσωπο σίγουρα- µου θύµισε τη µασκότ των Ολυµπιακών Αγώνων, παρ’ όλο που είναι πρόσωπο της
γενιάς που αναφέρετε, των προβληµατισµών που έχουν και των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν.
Είναι ένας νόµος-πλαίσιο. Σίγουρα δεν µπορεί να λύσει τα
πάντα. Είναι όµως κάτι σηµαντικό και το κάτι είναι καλύτερο από
το τίποτε. Γιατί σχεδόν –το είπα και πριν- ένα τίποτε ήταν τα
πράγµατα αυτά τα είκοσι πέντε χρόνια που έχουν µεσολαβήσει
για να µπορέσει κανείς να φθάσει στο νοµοσχέδιο που προτάθηκε και που πραγµατικά αναγνωρίσαµε όλοι.
Εγώ οµολογώ και λέω ότι ευχή µου θα ήταν να ήταν οµόφωνο
και οµόψυχο αυτό το «ναι», που είπατε εσείς γι’ αυτό το νοµοσχέδιο της ανάπτυξης και της παραγωγής της κινηµατογραφικής τέχνης, αυτής της υψηλότατης της έβδοµης τέχνης, που
είναι η τέχνη των τεχνών θα έλεγα, στην εποχή που ζούµε, γιατί
συγκεντρώνει όλες τις άλλες κλασικές τέχνες που ξέρουµε και

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Μ’ - 13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

γιατί –όπως είπε και ο Αρχηγός µου πριν λίγο- από µόνος του ο
κινηµατογράφος, το σινεµά είναι ουσιαστική παιδεία.
Εγώ οµολογώ ότι µέχρι και τώρα που µιλάµε, τον κινηµατογράφο τον έχω ένα ανοικτό διαρκές πανεπιστήµιο, δηλαδή ένα
χώρο που σπουδαία µυαλά, σπουδαίες οµάδες, σπουδαίοι άνθρωποι δηλαδή, διαφορετικοί, διαφορετικών ιδιοτήτων, ακόµη
και επαγγελµάτων και τεχνών, συνδυάζονται, συνεργάζονται και
κάνουν αυτά τα πράγµατα από το σενάριο -που ο κ. Βούρος επιτυχώς είπε, αυτό που πρέπει να γίνει και για το σενάριο- µέχρι τα
πάντα όλα, τη µουσική, τη φωτογραφία, τον φωτισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του ΣΤ’ Αντιπροέδρου)
Θέλω να πω ότι έχετε κάνει µία πραγµατικά σπουδαία δουλειά.
Επειδή θα αναφερθώ επί των άρθρων σε άλλα, κύριε Πρόεδρε,
δώστε µου ένα λεπτό, επειδή κι εγώ ως ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός κάτι κατέχω από αυτήν την τέχνη για την
οποία νοµοθετούµε σήµερα.
Πραγµατικά, τα φορολογικά κίνητρα που το Υπουργείο Οικονοµικών ξεκίνησε, δίνουν τη δυνατότητα σε αυτό το νοµοσχέδιο
να είναι κάτι σπουδαίο. Πραγµατικά καταφέρατε από τις πολιτικές δυνάµεις, εκτός του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ που επί της αρχής
είπαµε «ναι» από την πρώτη στιγµή, τόσο η ∆ηµοκρατική Συµµαχία όσο και η ∆ηµοκρατική Αριστερά να πουν «ναι» και να έχετε
τέσσερις πολιτικές δυνάµεις από τις επτά του Κοινοβουλίου να
λένε «ναι» επί της αρχής.
Αυτό είναι δικό σας επίτευγµα από τη στιβαρότητα της φωνής
σας, της ψυχής σας, µε τον τρόπο που υπερασπιστήκατε όλα
αυτά που µας παρουσιάσατε. Μ’ αυτά που βελτιώσατε, τις τριάντα εννέα τροπολογίες, είναι πράγµατι ένα σχεδόν καινούργιο
νοµοσχέδιο, και για τις πεφωτισµένες δεσποτείες που φοβάµαι
σχετικά µε το Φεστιβάλ Βραβείων. Και βεβαίως µου αρέσει αυτό
που λέτε: «όποιος µας πείσει για τις δυνατότητές του και τη φερεγγυότητά του».
Θα σας πω ότι ένα τσιτάτο µότο στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέµο
έλεγε διαφηµίζοντάς το: «Perque San Remo e San Remo», δηΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

2485

λαδή: «γιατί το Σαν Ρέµο είναι Σαν Ρέµο». Επειδή λοιπόν η Θεσσαλονίκη είναι το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης είµαι σίγουρος ότι
τελικά θα καταφέρετε να κάνετε αυτά που πρέπει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού: «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις». Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Ενίσχυση και
ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Πέµπτης 18 Νοεµβρίου 2010, της Παρασκευής 19 Νοεµβρίου 2010,
της ∆ευτέρας 22 Νοεµβρίου 2010 και της Τετάρτης 24 Νοεµβρίου 2010 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Πέµπτης 18 Νοεµβρίου 2010, της Παρασκευής 19 Νοεµβρίου
2010, της ∆ευτέρας 22 Νοεµβρίου 2010 και της Τετάρτης 24 Νοεµβρίου 2010, επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0:08’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 14 ∆εκεµβρίου 2010 και ώρα 15:00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας»,
σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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